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KAPITEL 1 
 

 

Introduktion 
 

 

 

 

 

 

Denne afhandling behandler temaet loyalitet i arbejdsretlige relationer.  

 Loyalitet er dog ikke et nyt fænomen. Der findes forventninger om loyali-

tet i mange typer af relationer – på det personlige plan i venskaber og ægte-

skaber, blandt grupper af tilhængere af en bestemt sag eller blandt herske-

rens tro soldater og undersåtter. Begrebet er i sig selv værdiladet og associe-

res med både moral1 og menneskelige dyder.2 Hvem vil kaldes illoyal? 

 Samtidig er loyalitetspligt et retligt fænomen, der i arbejdsretlige sam-

menhænge kan få betydelige konsekvenser. Igennem de senere år har der 

været et stigende antal retsafgørelser, der anerkender opsigelse eller bortvis-

ning af en lønmodtager på grund af brud på loyalitetspligten. Andre arbejds-

retlige aktører er ligeledes underlagt en pligt til loyal adfærd – faglige orga-

nisationer kan pålægges at udrede bod på grund af illoyal adfærd, og en ar-

bejdsgiver er forsøgt dømt til betaling af erstatning til lønmodtageren på 

grund af illoyale handlinger.  

 I obligationsretten, der anvendes som deklaratorisk retsgrundlag for løs-

ning af tvister også i arbejdsretlige relationer, betegnes kontraktlig loyali-

tetspligt som en ’pligt til at vise rimeligt hensyn overfor modpartens interes-

ser’.3 Det er en åben norm, som det er svært at fastsætte det præcise indhold 

af. Loyalitetspligten vil i det konkrete tilfælde blive vurderet i lyset af de 

specifikke omstændigheder og parternes relation i øvrigt.4 Normen refererer 

til begreber som ’rimelighed’, bona fides og ’billighed’, som er begreber 

uden et præcist eller afgrænset indhold – ’elastik i metermål’.  

 Loyalitet i arbejdsretlige relationer har ikke kun betydning for de konkre-

te daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår konkret nye si-

 
1.  Hjortnæs, Loyalitetspligten klarer sig nok, 2011, p. 108. 

2.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 4.  

3.  Ussing, Almindelig del, 1937, p. 20.  

4.  Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 165. 
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tuationer med udfordringer omkring ansattes aktiviteter på sociale medier,5 

whistleblowerproblematikker6 samt grænserne for de faglige organisationers 

samspil.7 Loyalitet påvirkes af samfundsmæssige afvejninger over balancen 

mellem hensynet til erhvervslivets konkurrenceevne, individets friheder og 

rettigheder og fagorganisationernes rolle i den offentlige meningsdannende 

debat. 

 Særligt i arbejdsretlige relationer kan et krav om loyalitet skabe betænke-

ligheder. En åben og værdiladet norm, som alle kan erklære sig enige i,8 ef-

terlader spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem det loyale og det illoya-

le?9 I 1912 udtalte højesteretssagfører Karsten Meyer, at ’Overholdelse vil 

være overordentlig vanskelig for ikke at sige uigennemførlig, hvoraf følger, 

at Ingen nogensinde ved sig sikker for Tiltale’.10 At vide sig sikker for tiltale 

er et væsentligt retssikkerhedsspørgsmål både for den ansatte, arbejdsgive-

ren og de faglige organisationer. 

 

 

1. Ændringer på arbejdsmarkedet 
 

Loyalitet i arbejdsretlige relationer udspiller sig på arbejdsmarkedet. En 

række samfundsmæssige faktorer påvirker her forventningerne til loyalitet 

mellem aktørerne. Arbejdsmarkedet er under forandring11 på flere måder, 

der påvirker parternes loyalitet, særligt i den individuelle relation mellem 

arbejdstageren og arbejdsgiveren. Ole Fogh Kirkeby, professor i filosofi og 

ledelse, anførte i 2002 om opfattelsen af loyalitet i det moderne samfund: 

 
’…der er noget romantisk og naivt ved den loyale person. Vedkommende kan direkte fore-

komme indskrænket, fordi han accepterer en given rolle, som andre har skabt for ham, og 

ikke forventer sig andet af arbejdslivet end et meget afgrænset karriereforløb.’
12

  

 

En sådan samfundsmæssig holdning præger tilgangen til afhandlingens te-

ma. Forandringer i holdningen til loyalitet som dyd, og forandringer i til-

 
5.  For eksempel på Facebook: FV af 15. september 2010, FV af 11. september 2013, AN 

af 21. juli 2014, AN af 29. januar 2015. LinkedIn: VLD af 27. oktober 2011 og U 

2015.1152 V.  

6.  Betænkning 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordnin-

ger. 

7.  For eksempel AR 2008.978. 

8.  Nørgård, Anmeldelse Erik Werlauff: ’Selskabsmasken’, 1992, p. 69, og Iversen, Loya-

litetspligten i entrepriseforhold, 2008, p. 104. 

9.  Nørgaard, Anmeldelse Erik Werlauff: ’Selskabsmasken’, 1992, p. 69. 

10.  Meyer, Konkurrenceforbud og Tavshedspligt, 1912, p. 109. 

11.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, pp. 7-10, og Hållfast Arbetsrätt, 2002, p. 290.  

12.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 7. 
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gangen til arbejdet i det hele taget, påvirker loyaliteten i de arbejdsretlige re-

lationer, særligt i ansættelsesrelationen.  

 Ændrede ansættelsesformer: Ansættelsesrelationen er ikke længere ken-

detegnet af et livslangt engagement hos en enkelt arbejdsgiver, hvor den an-

satte har en tilknytning til virksomheden, der rækker ud over selve arbejdet, 

og hvor virksomheden bliver en del af den ansattes identitet.13 Tid er en fak-

tor i at opbygge loyalitet overfor virksomheden, og tid har man ikke i de nye 

arbejdsstrukturer. Der er indenfor de seneste årtier en stigende omsætning i 

personalet – kortere ansættelsestider, løsere tilknytning til arbejdet i form af 

stigende projekt- eller tidsbegrænset ansættelse, flere ’free-lancere’.14 Med-

arbejderne er fundamentalt set mobile.15 Den ansatte har typisk ansættelse 

hos flere arbejdsgivere i løbet af karrieren.16 De bånd, der blev opbygget 

gennem de ældre tiders relationer, der var medvirkende til at etablere en 

identitetsfølelse, er under de nye ansættelsesformer langt svagere. 

 Ændrede medarbejderroller: Det kan modsat øge loyaliteten overfor ar-

bejdet, at de interne roller for arbejdere og ledelse ikke længere er så enty-

dige. Den tidligere tayloristiske organisationsform17 med hierarkisk opbyg-

ning, separation af tankens og håndens arbejde og opretholdelse af kvalitet 

gennem kontrol er gennem de sidste årtier blevet forladt af flere og flere 

virksomheder. I stedet er organisationsstrukturen blevet fladere, der er fokus 

på at inddrage de ansattes kompetencer,18 udvide deres medansvar og i høje-

re grad basere beslutninger og produktion på teamarbejde.19 Der gives øget 

selvledelse til medarbejderne.20 Medarbejderne kommer derved tættere på 

ledelsen og har øget indflydelse både på virksomhedens beslutninger og på 

eget arbejde.  

 Loyalitet overfor kollegerne, ikke virksomheden: Fleksibel arbejdstid har 

betydet øget arbejdstid i de fleste tilfælde.21 Det kan tages som udtryk for, at 

danske medarbejdere er loyale overfor virksomheden. Undersøgelser22 vi-

ser, at danske medarbejdere er loyale, men at loyaliteten er overfor kolle-

 
13.  Hepple, Employee Loyalty in English Law, 1999, p. 209. 

14.  DA, Forskellige ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked, 2013, og fra Eng-

land endda konceptet 0-timers-kontrakter, jf. McGaughey, Are Zero Hours Contracts 

Lawful, 2014. 

15.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 13. 

16.  Hepple, Employee Loyalty in English Law, 1999, p. 209. 

17.  Introduceret af Frederick Winslow Taylor i 1903, der havde fokus på at optimere de 

menneskelige arbejdsgange mest muligt – på linje med de mekaniske elementer i en 

produktion, jf. Burchardt, Introduktion af nye ledelsesformer, 2001.  

18.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 9.  

19.  Hållfast Arbetsrätt, 2002, pp. 290-291. 

20.  Hasle m.fl., Ledelse med social kapital, 2010, Forord. 

21.  Jensen, Den gode fortælling skaber loyalitet, i Paustian (red.), Loyalitet, 2012, p. 63. 

22.  Jensen, Den gode fortælling skaber loyalitet, i Paustian (red.), Loyalitet, 2012, p. 62. 
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gerne, arbejdsfællesskabet eller gruppen. Det svækker loyaliteten overfor 

virksomheden, og det kan få virkning, når der opstår loyalitetskonflikt mel-

lem virksomhedens ønsker og gruppens ønsker.   

 En ændret arbejdstagerprofil: Arbejdstagere efterstræber ikke længere 

kun tryghed i ansættelsen. Et arbejde er et skridt i en livslang udviklings-

proces.23 En ansættelse udgør i højere grad en opgradering, der gør arbejds-

tageren i stand til at opnå den næste ansættelse. Arbejdstagere vælger ansæt-

telse ud fra, hvad der fremmer deres eget CV. Mobiliteten er forankret i en 

holdning hos den enkelte om en fundamental loyalitet mod eget CV. Med-

arbejdere, der er i høj kurs, accepterer som udgangspunkt ikke arbejdsvilkår, 

der binder dem.24 Den moderne arbejdskraft orienterer sig om en særdeles 

rationel kontraktrelation, der til enhver tid kan ophæves, hvor markedskræf-

terne og arbejdskraftens frie bevægelighed hyldes.25 I den moderne kon-

traktlige rationelle tilgang til at være medarbejder kan man  

 
’ophæve dette forhold, når det ikke længere fungerer ud fra forventningerne… Men loyalitet 

udtrykker jo netop, at man bliver stående i forholdet, også når det ikke længere kan betale 

sig. Loyalitet viser hen til relationer mellem mennesker af typen ’venskab’ og ’broderskab’. 

Det er forbundet med trofasthed, gensidig opbakning, med solidaritet og offervilje.’
26

 

 

Dengang tryghed i ansættelsen var den primære faktor, var tilknytningen til 

det aktuelle job langt mere nødvendig, herunder også at opretholde tilknyt-

ningen og arbejde for virksomhedens succes. Der foregår et skifte fra loyali-

tet overfor virksomheden til loyalitet overfor eget CV.  

 Andre forhold: Også ændringer i samfundsideologi kan have indflydelse 

på ansættelsesformer og gensidige forventninger. Postmodernismen brød 

med det traditionelle og etablerede mangfoldighed og individualisering. I 

det lys er loyalitet ude af trit med moderne idealer og arbejdstagerens tilta-

gende egen styrke i form af øget individuel kompetence.27 

 
’Begrebet loyalitet kan virke gammeldags, fordi det at være loyal synes at forudsætte den 

enkeltes beredvillighed til at acceptere alt, hvad der sker i organisationen. Der hænger en 

duft af selvopofrelse eller selvforglemmelse ved det ord, af noget, der ikke passer med det 

moderne menneskes selvbevidsthed og kritiske sans.’
28  

 

 
23.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 14. 

24.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 14.  

25.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 9. 

26.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 9. 

27.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 8. 

28.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 7.  
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Hertil kommer sådanne helt konkrete ændringer, der følger af en øget globa-

lisering, forskydning af national kultur i retning af en multinational,29 lettere 

kommunikation og muligheder for etablering af forretning i hele verden, 

ændrede adfærdsmønstre med brug af sociale medier, lettere muligheder for 

at etablere bibeskæftigelse som en internet-baseret virksomhed, og arbejds-

givers mulighed for uset at trække i trådene i det professionelle netværk og 

forhindre en medarbejder i at opnå ansættelse andetsteds.    

 Disse og mange andre faktorer gør, at noget må forandre sig omkring de 

uskrevne gensidige forventninger i relationerne på arbejdspladsen, som for 

eksempel forventningen om loyalitet.  

 

 

2. Om loyalitet 
 

Loyalitet har som begreb mange konnotationer. Her inddrages 3 perspekti-

ver på loyalitet som fænomen.  

 

2.1. Sproglig forståelse 

Ifølge Den Danske Ordbog30 betyder ’loyal’, at man ’viser eller yder fuld 

støtte og troskab over for en person, en institution eller en sag’, mens ’illoy-

al’ betyder ’som svigter eller bryder en (moralsk) forpligtelse over for en 

ven, en gruppe personer, en foresat el. lign.’ Ordbog over det danske 

Sprog31 anfører, at man som loyal 1) retter sig efter, respekterer de gælden-

de love, den bestaaende øvrighed, sine foresatte osv.; lovlydig; især: tro 

mod og hengiven over for den regerende fyrste (og fyrstehuset) eller 2) (jf. 

illoyal) som respekterer (retslige ell. moralske) forpligtelser over for andre, 

tager hensyn til andres berettigede krav ell. interesser, optræder paa en ærlig 

og hensynsfuld maade; korrekt; redelig.  

 Det danske ord loyal stammer fra det franske loyal, der refererede til en 

egenskab hos fyrstens undersåtter. Det franske loyal kommer af det latinske 

ord legalis, lovlig.32 Den gamle franske version, loial, leal, betød af god 

kvalitet, trofast, hæderlig, lovlydig, gyldig eller født indenfor ægteskabet.33  

 Begrebet ’troskab’ kommer af at være ’tro’. Er man ’tro’, er man fuldt ud 

til at stole på, viser sig i sin adfærd pålidelig, ærlig, specielt med særlig fo-

restilling om følelsesmæssig bundethed, lydighed, hengivenhed, dels om 

egenskabens varighed, trofast, hengiven, pligtopfyldende, aldrig svigtende, 

 
29.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 9. 

30.  Den Danske Ordbog, Ordnet.dk – ’loyal’ og ’illoyal’. 

31.  Ordbog over det danske Sprog, Ordnet.dk – ’loyal’.  

32.  Den Danske Ordbog, Ordnet.dk – ’loyal’. 

33.  Online Etymology Dictionary, Etymonline.com – ’loyal’.  
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standhaftig pligttro.34 I almindelighed især sat i forbindelse med underord-

ningsforhold overfor en fyrste, en husherre eller et kammeratskabs- eller 

venskabsforhold.35  

 De sproglige henvisninger til indholdet af loyalitet er reference til fæno-

mener, der opstår i relationer. Det er at være tro overfor nogen eller noget,36 

for eksempel venner, ægtefælle, arbejdsplads, fædrelandet, en klub, en fæl-

les sag eller endda være loyal eller tro overfor sig selv – en personlig inte-

gritet.37 

 Det følger allerede af den sproglige betydning, at loyalitet i arbejdsretlige 

relationer derfor kan give forskellige problemstillinger. For eksempel kan en 

persons loyalitet på samme tid være til stede overfor forskellige relationer, 

en loyalitetskonflikt, et ’dilemma for en person, der er tvunget til at favori-

sere en af to indbyrdes uenige parter, som han begge vil vise loyalitet.’38 

Det kan være en konflikt mellem loyalitet overfor arbejdsgiveren og loyali-

tet overfor familien eller konflikt mellem loyalitet overfor arbejdsgiveren og 

loyalitet overfor egne værdier. En anden problemstilling, der allerede følger 

af den sproglige forståelse er, at ordet loyal har flere betydninger, der både 

henviser til, at man besidder visse dyder, at man er trofast overfor en grup-

pe, at man følger ordrer, og at man handler efter lovene. Den sproglige for-

ståelse refererer til forskellige fænomener: en handling (at følge lovene eller 

følge ordrer), en bestemt holdning eller overbevisning (at være tro eller vise 

troskab overfor noget) og til personlighedsmæssige karakteristika (loyalitet 

er en dyd, man er hæderlig, lovlydig, gyldig). Samtidig giver referencen til 

troskab en særlig forstærkning af, at det både er noget man gør, udviser tro-

skab, og noget man er, man er tro. 

 Den sproglige baggrund giver altså forskellige typer af indhold og for-

ventninger til loyalitet i de arbejdsretlige relationer.  

 

2.2. Mellemmenneskelig tilgang til loyalitet 

Filosofien beskæftiger sig med loyalitet som et mellemmenneskeligt fæno-

men. Et bud på en definition af loyalitet kunne være: 

 
‘a practical disposition to persist in an intrinsically valued (though not necessarily valuable) 

associational attachment, where that involves a potentially costly commitment to secure or at 

 
34.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 5., anfører, at troskab er en bevidst tilvalgt forpligtelse til 

for eksempel en ægtefælle eller en konge, mens loyalitet i højere grad associeres med 

en grad af identifikation med sagen, personen eller gruppen, en identifikation, der gri-

ber dybere end troskaben. 

35.  Ordbog over det danske Sprog, Ordnet.dk – ’tro’.  

36.  Paustian (red.), Loyalitet, 2012, p. 7. 

37.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 3.5. 

38.  Den Danske Ordbog, Ordnet.dk – ’loyalitetskonflikt’.  
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least not to jeopardize the interests or well-being of the object of loyalty. For the most part, 

an association that we come to value for its own sake is also one with which we come to 

identify (as ours).’
39  

 

Loyalitet kan være en følelse eller en handling.40 

 
‘– the loyal person acts for or stays with or remains committed to the object of loyalty even 

when it is likely to be disadvantageous or costly to the loyal person to do so’.  

 

I professionelle sammenhænge kan loyalitet være et rationelt valg, der inde-

bærer, at man på trods af omkostninger vælger at udvise loyalitet.41 Loyali-

tetens objekt kan være relationer, man selv har valgt, hvilket er tilfældet 

med både medlemskaber af organisationer og ansættelse hos en arbejdsgi-

ver.42 Afsenderen af loyalitet forventer ofte en form for gensidighed fra 

modtageren af loyaliteten.43 

 Loyalitet er ikke kritikløs, men ikke enhver opposition er tilladt for den 

loyale. Oppositionen må udøves på en måde, så den passer med objektets 

trivsel og udøves i den bedste interesse for objektet.44 Kritik skal derfor ud-

øves indenfor de eksisterende strukturer. Hvis dette ikke virker, må den loy-

ale i stedet bruge exit-muligheden ud fra den betragtning, at objektet ikke 

længere er værdigt til at modtage loyaliteten.45  

 Fra et filosofisk perspektiv er loyalitet et operationelt begreb, også i an-

sættelsessammenhænge. Den filosofiske tilgang kan – som den sproglige –

skabe kontekst for den retlige loyalitet.  

 

2.3. Loyalitet som ideal i ledelsen 

Endelig er der loyalitet fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Loyalitet har på-

kaldt sig fornyet opmærksomhed indenfor virksomhedsdrift og -ledelse. Der 

tales om medarbejderloyalitet46 og kundeloyalitet47 som positive fænome-

ner, der kan fremme virksomhedens forretning.  

 
39.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 2.  

40.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 2.1. 

41.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 3.2. 

42.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 1.2. Det var oprindeligt et problem for loyalitet i form af 

’kongetro’, at der var skiftende regenter, hvorefter de loyale undersåtter måtte skelne 

mellem loyalitet overfor monarkiet som sådan og loyalitet overfor den enkelte konge. 

Overså man dette, blev man sigtet for forræderi. Det samme dilemma eksisterer for of-

fentligt ansatte i dag – skal de være loyale overfor systemet eller overfor den enkelte 

foresatte, jf. Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, pp. 277-279.  

43.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 3.4.  

44. Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6.  

45.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6., en exit-strategi er at afslutte sin ansættelse.  

46.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, pp. 7-19.  
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 At få lønmodtagere til at blive loyale med organisationen er fra virksom-

hedens side et rent strategisk projekt.48 Der fokuseres på at genoprette en 

’følelse’ af loyalitet og måder at gøre det på. En konsekvens af de ændrede 

ansættelsesformer og ændring i arbejdstageres tilgang til arbejdet er, at or-

ganisationen har en tendens til at opløses. At genskabe en følelse af loyalitet 

er vigtigt for at imødegå tilbøjeligheden til, at hele virksomhedsbegrebet 

begynder at vakle. Skabelsen af loyalitet sker ved at flytte fokus fra loyalitet 

overfor sig selv til loyalitet over for fællesskabet.49  

 Medarbejderloyalitet og retlig loyalitet er ikke sammenfaldende: 

  
Det er ’rimeligt at skelne mellem en positiv og en negativ loyalitet. Hvor den første udsprin-

ger af et velvilligt overskud i forhold til et fællesskab, handler den anden om ikke at over-

skride skrevne og uskrevne love omkring forhold som eksempelvis fabrikationshemmelig-

heder og diskretion overfor kollegaer. Den negative loyalitet er åbenlyst strategisk, forbun-

det med opportunisme, kynisme og ligegyldighed.’
50

 

 

Retligt krav på loyalitet fra medarbejdernes side er ikke altid overensstem-

mende med det strategiske ønske om loyalitet, der kommunikeres fra ledel-

sesmæssigt hold overfor medarbejderne. Der er ofte højere ønsker om loya-

litet fra ledelsens side, end de retlige rammer kan legitimere.51 Der kan være 

ledelsesmæssige ønsker til medarbejderens loyalitet, forstået ikke blot som 

sympati for virksomheden, men også som de faktiske handlinger, som med-

arbejderne udfører. De retlige rammer sætter grænser for, hvor langt ledel-

sen kan gå i deres bestræbelser på at etablere en loyal medarbejderstab.  

 

 

3. Om retsteoretisk opmærksomhed 
 

Ikke alene de samfundsmæssige forandringer eller de øvrige begrebsmæssi-

ge tilgange til loyalitet gør emnet aktuelt. Også fra retsteoretisk side har der 

de seneste årtier været en del opmærksomhed omkring loyalitet i kontraktli-

ge og i ansættelsesretlige relationer. Fra dansk side om loyalitet for offent-

ligt ansatte,52 om retsmisbrug og loyalitet i formueretten,53 om loyalitet i 

                                                                                                                             
47.  Jensen, Den gode fortælling skaber loyalitet, i Paustian (red.), Loyalitet, 2012, p. 68. 

48.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 134. 

49.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 11, pp. 14-16 og pp. 24-26.  

50.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 8. 

51.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 286, anfører, at loyalitets- og samarbejdsfor-

ventninger hos de offentlige arbejdsgivere er ganske udbredte, hvorigennem der er 

skabt snævrere faktiske grænser for de ansattes handlinger end de retlige grænser giver 

grundlag for.  

52.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987. 

53.  Evald, Retsmisbrug, 2001, pp. 267-301. 
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selskabsretten54 og i entrepriseretten,55 og fra nordisk side om kontraktlig 

loyalitetspligt med en retsfilosofisk56 og en dogmatisk tilgang.57 I Norge og 

Sverige har emnet loyalitet i ansættelsen i nyere tid fået opmærksomhed,58 i 

Norge særligt som begrænsning for ytringsfriheden.59 I engelsk ret, der tra-

ditionelt set er tilbageholdende med at indfortolke uskrevne pligter i kon-

trakter, har domstole og teoretikere de sidste årtier arbejdet intensivt med 

opstilling og udvikling af uskrevne pligter i ansættelseskontrakter både for 

arbejdsgivere og arbejdstagere.60  

 Loyalitet som overordnet emne i kontraktlige relationer har været gen-

stand for en del fokus de sidste årtier.  

 

 

4. Afhandlingens formål og bidrag 
 

Afhandlingen bidrager med viden om det retlige fænomen loyalitet i de ar-

bejdsretlige relationer, det vil sige loyalitet i relationen mellem arbejdsgive-

ren og arbejdstageren (den individuelle relation) og i relationen mellem de 

kollektive organisationer på arbejdsmarkedet (den kollektive relation). Af-

 
54.  Erik Werlauff, Selskabsmasken, 1991. 

55. Hansen, Det entrepriseretlige hjemmelsproblem, 2008. 

56.  Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten, 2004. 

57.  Munukka, Kontraktuell Lojalitetsplikt, 2007, pp. 210-232, der argumenterer for, at 

loyalitetspligt er et grundprincip i kontraktretten. Nazarian, Lojalitetsplikt i kontrakts-

forhold, 2007, der fokuserer på at udlede mindstebetingelser for, hvornår loyalitetspligt 

opstår. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, der opstiller 

forudsætninger for, hvornår der kan etableres ansvar for handlinger udenfor kontrakt.  

58.  Fra Sverige Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, pp. 355-360, Fahlbeck, Employee 

Loyalty in Sweden, 1999, Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighett, 2004, 

pp. 50-52, og Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 285-430. 

59.  Fra Norge Eggen, Ansattes ytringsfrihet, 2004, pp. 2-23; Elvestad, Ytringsfrihet og 

lojalitetsplikt i arbeidsforhold, 2011, og Olsen, Ansattes ytringsfrihet og sosiale me-

dier, 2014. 

60.  Elias, The Concept of Dismissal - I, 1978; Elias, Fairness in unfair Dismissals, 1981; 

Brodie, The Heart of the Matter, 1995; Hepple, Employee Loyalty in English Law, 

1999; Brodie, Mutual Trust and the Values of the Employment Contract, 2001; Justice 

Lindsay, The Obligation of Trust and Confidence, 2001; Cabrelli, The Implied Duty of 

Mutual Trust and Confidence, 2005; van Bever, Open Norms and the Psychological 

Dimension of the Employment Relationship, 2011; van Bever, Open Norms and The 

Foundations of Employment Law, 2012; Brodie, The Employment Relationship and 

Fiduciary Obligations, 2012; Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 259-414; Bro-

die, The Employment Contract, 2005, pp. 63-143; Collins, Employment Law, 2010, pp. 

99-116, og Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, pp. 113-196. 
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handlingens bidrag er opstilling af principper for loyalitet i de arbejdsretlige 

relationer. 

 Afhandlingen bidrager med principper i stedet for en fastlæggelse af om-

fang eller rækkevidde af pligten. Principper er ikke grænser. De aktuelle 

grænser for en loyal adfærd vil udvikle sig i takt med samfundsudviklingen, 

mens principper i højere grad antages at være stabile over tid.61 Principper 

kan bidrage til øget retssikkerhed fremadrettet.  

 Med emnet loyalitet i arbejdsretlige funktioner retter afhandlingen sit fo-

kus mod det retlige indhold af loyalitet. En retlig tilgang til loyalitet define-

res i denne sammenhæng som et krav om loyalitet, der fremsættes ud fra 

den forventning, at en manglende efterfølgelse af kravet kan sanktioneres 

retligt. 

 Med betegnelsen principper refereres til 3 forskellige typer af principper: 

 

1) Loyalitetspligt som retligt princip. 

2) Principper for indholdet af loyalitet – hvilke elementer kendetegner så-

danne konflikter, og hvilke hensyn er loyalitetshensyn.  

3) Principper for retsanvendelsens vurderinger af loyalitetskonflikter. 

 

Med loyalitet refereres til en generel forventning eller tanke om, at parterne 

skal udvise et hensyn til modpartens interesser i deres adfærd, således som 

den tanke er tilnærmet i den obligationsretlige og i den arbejdsretlige teori 

og praksis. Afhandlingen anvender forskellige søgestrategier for at omgå 

den vilkårlighed, der ligger i, at terminologien omkring de loyale hensyn har 

udviklet sig i løbet af det sidste århundrede, og at særligt parternes anbrin-

gender varierer i valget af den retlige begrundelse, hvortil der henvises, for 

tvister, der vedrører ensartede, bagvedliggende problemstillinger.  

 Med loyalitet i arbejdsretlige relationer refereres der til relationer på to 

planer. Relationen mellem de kollektive organisationer – den kollektive re-

lation og relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager – den individuelle 

relation.62 I den kollektive relation undersøges loyalitet, der påhviler organi-

sationerne som forpligtede og berettigede efter overenskomsten. I den indi-

viduelle relation undersøges loyalitetspligten for lønmodtageren, der allere-

de er et kendt tema i ansættelsesretten, og loyalitetspligten for arbejdsgive-

ren.  

 
61.  Graver, I prinsippet prinsipiell, 2006, p. 194. 

62.  Loyalitet internt i organisationen, det vil sige solidaritet arbejderne imellem og loyali-

tet imellem organisationen og medlemmerne, behandles ikke i afhandlingen. De inter-

ne relationer håndteres både som en del af arbejdsretten, jf. Kristiansen, Den kollektive 

arbejdsret, 2014, og som en del af foreningsretten, jf. Hasselbalch, Foreningsret, 

2011.  
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 Afhandlingens konkrete indhold er del 1, der fastlægger rammen for af-

handlingens analyser. I kapitel 2 behandles afhandlingens metodiske tilgang 

og i kapitel 3 redegøres der for den tilgang til retlige principper, som af-

handlingen anvender. I kapitel 4 redegøres der for den retlige ramme, hvori 

loyalitetskonflikterne udspiller sig, det vil sige arbejdsretten som retlig di-

sciplin og dens særlige udfordringer, de retlige reguleringsmekanismer for 

arbejdsretlige relationer i historisk lys, den retsvidenskabelige udvikling af 

arbejdsretten, og de parter, der helt konkret er omfattet af en ret eller pligt til 

loyalitet i de arbejdsretlige relationer. I kapitel 5 fremstilles kort den obliga-

tionsretlige tilgang til loyalitetspligt, idet obligationsretten fungerer som ud-

fyldende regler og principper også i ansættelses- og kollektivarbejdsretlige 

tvister.  

 Afhandlingens del 2 er analyserne. Her analyseres loyalitetspligt i den 

kollektive og i den individuelle relation. Til analyserne har afhandlingen 

indsamlet retsteoretiske bidrag fra mere end hundrede års retsvidenskab 

omkring loyalitetspligter i ansættelsesrelationen, i den kollektive arbejdsret 

og i obligationsretten. Endvidere er der indsamlet retspraksis fra både de 

fagretlige tvisteløsningsorganer og de ordinære domstole fra de seneste 100 

års praksis. Retspraksis er analyseret ud fra en stringent systematik baseret 

på parternes beskyttelsesinteresser både for så vidt angår de kollektive orga-

nisationers beskyttelsesinteresser, arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser og 

lønmodtagerens beskyttelsesinteresser. Kapitel 6 og 7 analyserer de kollek-

tive relationer, og kapitel 8 sammenfatter tværgående træk herfra. Kapitel 9, 

10, 11 og 12 analyserer de individuelle relationer, og kapitel 13 sammenfat-

ter tværgående træk herfra.  

 Afhandlingens del 3 er en perspektivering af udvalgte emner i kapitel 14 

og de tværgående konklusioner i kapitel 15.  
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KAPITEL 2 
 

 

Metode og afgrænsning 
 

 

 

 

 

 

Formålet med afhandlingen er at opstille en retlig struktur omkring loyalitet 

i form af retlige principper. Principperne kan bidrage med en dybere forstå-

else af loyalitet som retlig mekanisme i arbejdsretlige relationer.  

 

Afhandlingens formål er at undersøge principper for loyalitet på 3 niveauer:  

 

1) Loyalitetspligt som et retligt princip, der binder retsanvendelsen. 

2) Principper for indholdet eller den indre retlige struktur af loyalitet. 

3) Principper for argumentationsmønstre i afgørelser, hvor loyalitetspligter 

kommer til prøvelse.  

 

Afhandlingens tese er, at der findes principper, der bestemmer anvendelsen 

og indholdet af loyalitet i arbejdsretlige relationer. Det antages, at princip-

perne lader sig opstille.  

 Afhandlingens genstand er principper vedrørende loyalitet mellem parter-

ne på arbejdsmarkedet, både på det kollektive plan mellem de kollektive or-

ganer og på det individuelle plan mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.  

Afhandlingens område er det private arbejdsmarked. 

 

 

1. Indledende udfordringer til metoden 
 

Arbejdsretten som disciplin indeholder visse retlige udfordringer, der har 

indflydelse på fastlæggelse af afhandlingens metodiske tilgang til behand-

ling af emnet.  

 

1.1. Kontraktretten i arbejdsretten 

Løsning af tvister i arbejdsretlige relationer sker ofte gennem inddragelse af 

kontraktretlige regler og principper. Det gælder på det kollektive plan1 såvel 

 
1.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 66. 
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som på det individuelle plan.2 Aftale- og obligationsrettens principper og 

regler anvendes som udfyldende regler, når lovgivning eller aftaler ikke kan 

føre til en løsning af konflikter i de arbejdsretlige relationer. De kontraktret-

lige principper modereres og tilpasses altid under hensyntagen til et speci-

fikt retsområdes særlige forhold, og det gør sig i særlig grad gældende in-

denfor arbejdsretlige relationer.  

 På det kollektive plan er overenskomsten en aftale. Overenskomsten ad-

skiller sig fra de sædvanlige aftale- og obligationsretlige grundprincipper, 

idet overenskomsten skaber forpligtelser for andre end aftaleparterne selv. 

Endvidere påvirkes overenskomstens indhold og fortolkning af andet en 

parternes egne forhold. Principper for samarbejdet mellem de kollektive or-

ganisationer udvikles af fagretlig praksis, der både inddrager hensynet til 

parternes særlige relation og hensynet til den samfundsmæssige rolle, som 

aftalesystemet varetager.   

 På det individuelle plan modereres de kontraktlige regler af hensyn til 

kontraktens særlige formål og parternes særlige relation.3 Forskellige for-

hold ved kontrakten som retlig akse for ansættelsesforholdet har været og 

bliver fortsat problematiseret i den arbejdsretlige diskurs, herunder aftalefri-

heden som koncept ved indgåelse af ansættelseskontrakter,4 aftaleparternes 

ligeværdighed,5 og arbejdspræstationen som en kontraktlig ’ydelse’.6 

 Kontraktrettens regler og principper modereres i høj grad ved anvendelse 

i arbejdsretlige relationer.  

 Hertil kommer, at loyalitet, der er afhandlingens emne, i sig selv er en vag 

og åben norm, der i sit indhold og rækkevidde påvirkes af blandt andet par-

ternes særlige relation. En sådan dobbelt henvisning til parternes særlige re-

 
2.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009 p. 747. 

3.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 66-67, og Hasselbalch, Den danske 

arbejdsret II, 2009, pp. 747-748. 

4.  Jf. kapitel 4 afsnit 1.2. Som udgangspunkt står det en person frit for at forfølge den 

karriere, man ønsker, herunder den type job og de vilkår, man vil være tilfreds med. 

Fra et ideologisk synspunkt er der dog ikke fuld aftalefrihed ved indgåelse af ansættel-

seskontrakter. Arbejdet er kilden til arbejdstagerens økonomiske underhold og er en 

nødvendig forudsætning for livets opretholdelse. Det skaber et element af afhængig-

hed, der modererer det ’frie’ udgangspunkt omkring indgåelse netop af ansættelses-

kontrakter, jf. Collins, Employment Law, 2012, pp. 6-7. 

5.  Evju, Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 8. 

6.  Jf. kapitel 4 afsnit 1.2. og 1.3. ‘Labour is not a commodity’ er mottoet for the Interna-

tional Labour Organisation (ILO). På trods af, at ansættelseskontrakten etablerer en af-

tale om udveksling af arbejdspræstationen mod erlæggelse af vederlaget, er det pro-

blematisk at betragte arbejdspræstationen blot som en ’vare’. En ansættelsesaftale er 

ikke blot en transaktion. Arbejdstagere er mennesker og har krav på rimelig behand-

ling. Det modererer kontraktrettens udgangspunkt omkring udveksling af ydelser, jf. 

Collins, Employment Law, 2010, p. 3, og Evju, Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 8. 
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lation giver en metodisk og strukturel udfordring for afhandlingen. Afsættet 

kan være stringent kontraktligt med de moderationer, som dette medfører, 

eller afsættet kan være funktionelt, med fokus på problemstillingerne. 

 

1.2. Loyalitet og principper – åbne betegnelser 

Afhandlingens emne har også fra et andet perspektiv flere variabler. Begre-

berne i afhandlingens overskrift er i vidt omfang åbne og dynamiske. ’Loya-

litet’ er en vag og åben norm. ’Principper’ er en betegnelse, der anvendes 

om flere typer af retlige fænomener. Det giver en yderligere udfordring ved 

afhandlingens metode og struktur, at begge de begreber, der indgår i afhand-

lingens formål, ikke kan tilnærmes definitivt.  

 Loyalitet som retlig norm eller begreb er ganske flygtigt.7 Det kan skabe 

negative associationer – hvem har lyst til at blive kaldt ’illoyal’? Det giver 

udfordringer at indramme loyalitet retligt. Loyalitet er et så elastisk og man-

gesidet begreb, at man umiddelbart kunne begynde med spørgsmålet ’Hvad 

er loyalitet?’8 Besvarelsen af dette spørgsmål tager afsæt i en sproglig eller 

retsfilosofisk analyse. Sproglig eller semantisk analyse baseres på den anta-

gelse, at der er en bagvedliggende sandhed, som den sproglige betegnelse 

refererer til. Spørgsmålet ’Hvad er loyalitet’ efterforskes som ’Hvad betyder 

loyalitet i virkeligheden’. Dette er særligt vanskeligt, når betegnelsen er 

værdiladet, og der ingen garanti er for, at der findes en bagvedliggende 

sandhed eller værdi, der er overensstemmende med ordets sproglige anven-

delse.9 En semantisk eller retsfilosofisk analyse vil endvidere ikke give svar 

på spørgsmålet om, hvorvidt loyalitetspligt binder retsanvendelsen eller 

hvilke principper, man kan læne sig op ad i retlige vurderinger. Spørgsmålet 

om, hvad retlig loyalitet er, kan ikke besvares her.  

 Temaet principper i retsanvendelsen har på samme måde givet anledning 

til en del retsteoretisk diskussion.10 Der kunne skrives en hel afhandling 

alene om retlige principper. Der findes endnu ingen fast formel for, hvad et 

retligt princip er, og hvilken anvendelse principper med rette kan have.  

 De elastiske begreber, som afhandlingen behandler, giver en strukturel og 

metodisk udfordring omkring fastlæggelse af en passende ramme for analy-

 
7.  Emnet loyalitet har i nyere tid været behandlet flere steder i obligationsretten f.eks. 

Evald, Retsmisbrug, 2001, Werlauff, Selskabsmasken, 1991, Hansen, Det entreprise-

retlige hjemmelsproblem, 2008, Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, 2007, 

Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän retssprincip, 2004, Munukka, 

Kontraktuel lojalitetsplikt, 2007, og Björkdahl, Lojalitet og kontraktsliknande för-

hållanden, 2007. 

8.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 5. 

9.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 9, ’der findes ikke noget måleligt modstykke til den 

sproglige påstands semantiske indhold i den ydre verden’. 

10.  Jf. kapitel 3.  
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serne. Endvidere giver begge de åbne temaer i sidste ende et efterprøvelses-

problem. Det kan være vanskeligt at verificere afhandlingens resultater, idet 

udgangspunktet er åbne begreber.  

 Formålet med afhandlingen er at opstille principper, der giver skelet og 

struktur til loyalitet som et retligt fænomen. Med fokus på de funktionelle 

problemstillinger præsenteret i retspraksis besvares i stedet spørgsmålene: 

1) Er loyalitet et princip?, 2) Hvilke elementer kendetegner principielt en 

loyalitetstvist? og 3) Hvilke principper regulerer vurderingen af loyalitets-

spørgsmål? Endvidere begrænses problemstillingerne ikke til de tilfælde, 

hvor termen loyalitet er anført, men afhandlingen fokuserer på de underlig-

gende problemstillinger.  

 

1.3. Kollektive og individuelle relationer 

I afhandlingen er formålet, at opstille principper for loyalitet i arbejdsretlige 

relationer. Afhandlingen undersøger loyalitet som retligt fænomen både på 

det kollektive og på det individuelle niveau.11 Niveauerne kan illustreres 

som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensigten med figuren er alene at illustrere den teoretiske opdeling. Illustra-

tionen tager ikke højde for, at de kollektive relationer har virkning på og re-

 
11.  Loyalitetsspørgsmål forekommer også i relationen mellem arbejdstageren og dennes 

organisation. Det samme gælder loyalitet indbyrdes mellem organiserede arbejds-

tagere, der ofte betegnes solidaritet. Disse typer af relationer har mange berøringsfla-

der med den kollektive arbejdsret og håndteres ofte foreningsretligt. Loyalitetstemaer-

ne internt i organisationerne inddrages ikke i afhandlingen.  

Arbejdstager Arbejdsgiver 

Arbejdstager- 
organisation 

Arbejdsgiver- 
organisation 

Overens-
komst 

Det kollektive plan 

Det individuelle plan 
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elt også udspiller sig på den enkelte virksomhed, ligesom at adfærd i den 

individuelle relation i nogle tilfælde kan udgøre en kollektiv handling.  

 Hensigten med at undersøge loyalitetspligt på disse niveauer er at belyse 

de særlige forhold, der gør sig gældende omkring loyalitet netop i de ar-

bej0dsretlige relationer, uanset om det er på det kollektive eller det indivi-

duelle plan.  

 På det kollektive plan er loyalitet en gensidig pligt mellem aftaleparterne. 

På det individuelle plan er loyalitet teoretisk set også en gensidig pligt, men 

det er særligt lønmodtagerens loyalitetspligt, der har haft retsteoriens og af-

gørelsesorganernes opmærksomhed. Afhandlingen undersøger på det indi-

viduelle plan både lønmodtagerens og arbejdsgiverens loyalitetspligt.   

 Retligt set er der stor variation mellem det kollektive og det individuelle 

niveau. Både retsgrundlaget, konfliktløsningsprocedurerne og -organerne 

varierer. Analyserne foretages derfor i to sektioner: først undersøges loyali-

tetspligt mellem de kollektive organer, dernæst undersøges loyalitetspligt i 

den individuelle relation. Metoden og den strukturelle tilgang til analyserne 

omkring loyalitet er den samme.  

 

 

2. Systematik og struktur 
 

2.1. Afsæt for analyserne 

Tilgangen til en retlig undersøgelse af loyalitet i de arbejdsretlige relationer 

foretages ud fra to vinkler: bidrag fra retsteorien og bidrag fra retsanvendel-

sen.  

 I den retsteoretiske analyse af loyalitetsspørgsmålet samles konklusioner 

af næsten samtlige arbejdsretlige forfatteres bidrag omkring loyalitet i løbet 

af det sidste århundrede. Det giver en solid teoretisk forståelse for, hvordan 

begrebet er blevet behandlet, hvilke tilgange, der er foretrukket, og hvilke 

særlige problematikker, der har fået opmærksomhed af retsteorien. 

 I analyserne af retspraksis inddrages de situationer, hvor loyalitets- eller 

loyalitetslignende konflikter har været til prøvelse. Afhandlingen foretager 

en tematisk undersøgelse af retspraksis omkring loyalitets- og loyalitetslig-

nende konflikter fra hele det sidste århundrede. De faktiske afgørelser af 

loyalitets og loyalitetslignende konflikter viser rettens overvejelser om, 

hvorvidt en bestemt adfærd eller handling var illoyal, og om, hvorvidt hand-

lingen kunne sanktioneres. Sanktionstyperne, der er gennemgået, består på 

det individuelle niveau af afgørelser om bortvisning/ophævelse, usaglig af-

skedigelse eller erstatning og på det kollektive niveau af afgørelser om 

idømmelse af bod. Søgestrategierne til fremsøgning af retsafgørelserne er 

tilrettelagt med henblik på at omgå den udfordring, at betegnelsen ’loyal’ i 
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historisk lys har været anvendt sporadisk i retsanvendelsen. Afhandlingen 

fokuserer på den bagvedliggende problemstilling.   

 

2.2. Beskyttelsesinteresserne som analytisk struktur 

Strukturen i de kapitler, der analyserer bidrag fra litteraturen, kapitel 6 og 9, 

er fastlagt som en sædvanlig obligationsretlig analyse af en pligt eller et be-

greb, med fokus på oprindelse, hjemmel, indhold og udstrækning. Det giver 

en grundforståelse af udfordringer og landevindinger omkring loyalitet i den 

hidtidige retsteori. 

 Strukturen i analyserne af retspraksis, kapitlerne 7, 11 og 12, er indrettet 

ud fra parternes beskyttelsesinteresser. Den struktur er valgt, udviklet og 

gennemført i afhandlingen for at tilrettelægge undersøgelsen efter loyalitets-

pligtens genstand, der kan opstilles både på det kollektive og det individuel-

le niveau. Det, som loyalitetspligten skal beskytte, er parternes beskyttelses-

interesser. Tilgangen kombinerer det kontraktuelle udgangspunkt – rimeligt 

hensyn til en kontraktparts interesser – med den virkelighed parterne befin-

der sig i, det vil sige de særlige interesser, der er på spil i de arbejdsretlige 

relationer. Både de kollektive organisationer, lønmodtagerne og arbejdsgi-

verne har beskyttelsesværdige interesser, der kan kompromitteres i det dag-

lige virke. Det er her, loyalitetskonflikterne opstår. Loyalitetskonflikter in-

debærer overvejelser om, i hvilket omfang en part har pligt til at udvise hen-

syn overfor modpartens beskyttelsesinteresser – også på bekostning af egne 

interesser. Når parternes beskyttelsesinteresser anvendes som struktur for 

analyserne imødekommes de nævnte problematikker både vedrørende kon-

traktrettens moderationer i arbejdsretlige relationer og de vage og åbne be-

greber loyalitet og principper.  

 Afhandlingen opstiller ikke nye eller særegne interesser for parterne, men 

tager udgangspunkt i de interesser, som retsteori og retspraksis har aner-

kendt i den arbejdsretlige relation. Tilgangen har været og er stadig anvendt 

til at undersøge pligter, der påhviler lønmodtageren.12 Afhandlingens an-

vendelse af beskyttelsesinteresserne som stringent analysemodel for både 

den kollektive og den individuelle relation, og i den individuelle relation 

både for arbejdstageren og arbejdsgiveren, er dog helt ny. Den insisterende 

systematik afslører både, hvor der findes righoldig retspraksis, og hvor rets-

praksis endnu ikke forefindes, og et eventuelt hensyn derfor må undersøges 

ud fra andre typer af retskilder. Endelig bevirker systematikken, at konklu-

sionerne bliver sammenlignelige på tværs af kapitlerne.  

 

 

 
12.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, p. 639, inkorporeret og opdateret i Has-

selbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1452. 



Metode og afgrænsning 

 21 

3. Metode 
 

Valget af metode skal sikre, at afhandlingens formål opnås. Metoden skal 

være egnet til at besvare afhandlingens spørgsmål. Den retsdogmatiske me-

tode er den mest hensigtsmæssige til undersøgelse og opstilling af prin-

cipper for det retlige fænomen loyalitet i arbejdsretlige relationer. Indenfor 

den retsdogmatiske metodes felt anvendes flere forskellige analysemetoder: 

Sproglig analyse, de logiske metoder induktion og deduktion samt vurde-

ringsmønstermetoden. 

 

3.1. Retsdogmatisk metode 

Retsdogmatisk metode anvendes, når gældende ret skal fastsættes ud fra an-

erkendte retskilder. Metoden fastsætter de lege lata, den konstaterer gæl-

dende ret – hvordan retsstillingen er. Valget af retsdogmatisk metode be-

grundes med, at ærindet med afhandlingen er at opstille principper ud fra 

retsstillingen, som den er. Retsdogmatisk metode er bagudvendt i den for-

stand, at metoden analyserer eksisterende autoritative retskilder. Metodens 

hensigt er dog gennem fastlæggelsen af den gældende retstilstand at kunne 

forudsige, hvordan et retstilfælde også i fremtiden vil blive afgjort.  

 Retsdogmatisk metode anvendes oftest til at undersøge det aktuelle ind-

hold og udstrækning af en bestemt pligt eller ret. Metoden er også anvende-

lig til at undersøge tværgående principper indenfor et retsområde med hen-

blik på at formulere retsstandarder eller grundsætninger.13  

 Metoden fastlægger gældende ret ud fra analyse af anerkendte retskilder. 

Ofte beskæftiger retsdogmatikken sig med behandling af hvilke kilder, der 

kan inddrages i analysematerialet som autoritative. Retskildebegrebet i af-

handlingen tager afsæt i den deskriptive retskildelære14 introduceret i Dan-

mark af Viggo Bentzon og Alf Ross,15 der analyser de retskilder, som dom-

merne faktisk anvender, retsrealismen. Afhandlingens retskildebegreb er til-

lempet til en mere moderne forståelse, som de faktorer, der de facto kvalifi-

cerer et resultat som gældende dansk ret.16 Afhandlingen antager, at begrun-

delsernes sproglige henvisning til og vægtning af konkrete omstændigheder 

giver udtryk for inddragelse af retskultur og samfundsværdier på en måde, 

 
13.  Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000, p. 24, Nazarian, Lojalitetsplikt 

i kontraktsforhold, 2007, pp. 40-41, og Falkanger, God tro, 1999, pp. 135-138.  

14.  Modsat en normativ retskildelære, der beskæftiger sig med de teoretiske forudsætnin-

ger for, at en retskilde er en retskilde, der herefter bør følges af domstolene, jf. Evald 

og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 280-

281. 

15.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, p. 

280. 

16.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 209. 
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der er overensstemmende med hermeneutikken17 som fortolkningsmetode. 

Afhandlingens retskilder gennemgås nærmere nedenfor i afsnit 4.   

 Afhandlingens formål er at opstille principper for loyalitet. Det rejser 

spørgsmålet om, i hvilket omfang sådanne principper, der opstilles på bag-

grund af autoritativt materiale, udgør nye retskilder.18 Problematikken er 

velkendt og illustreres i det følgende. 

 Afhandlingen anvender de logiske analysemetoder induktion og dedukti-

on.19 Induktion udleder generelle træk på baggrund af data fra mange en-

kelttilfælde, der kan opstilles til en generel ’regel’ eller et princip. Den ge-

nerelle regel kan herefter gennem deduktion anvendes som reference til at 

udlede retlige konsekvenser for lignende enkelttilfælde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.  Stig Jørgensen, Faces of truth, 2000, pp. 67-75, Dalberg-Larsen og Evald, Rettens an-

sigter, 1998, pp. 110-121, og Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab 

og retskildelære, 2004, pp. 219-225: Hermeneutisk fortolkning harmonerer ikke med 

Ross’ forudsigelseslære. Ross mente, at en begrundelse i en retsafgørelse var konstate-

rende, altså noget der kunne eftervises. Ross advokerede for, at retsvidenskab burde 

ligne naturvidenskab i den forstand, at der var tale om sammenhænge, der kunne kon-

stateres og eftervises som sande eller ej. Sandhedstesten var, hvorvidt dommernes af-

gørelse passede med forudsigelsen eller ej. Hermeneutikken bygger derimod på det 

synspunkt, at menneskelige handlinger er en del af en social mekanisme, som man må 

forstå og sætte sig ind i, for at kunne fortolke betydningen af tekster og handlinger kor-

rekt. Forudsigelsesteorien er derfor mangelfuld, jf. Stig Jørgensen, Faces of truth, 

2000, pp. 67-75.   

18.  Jf. kapitel 3. 

19.  Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, 2001, pp. 69-72. Det er ikke givet, at sam-

menhængen i en retlig forstand kan opstilles ud fra logiske analysemetoder. Retsprag-

matikere, herunder fra ældre tid Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) men også nyere 

retsteoretikere, er kritiske overfor tanken om styrende principper, jf. Dalberg-Larsen, 

Dansk retsfilosofi, 2006, pp. 11-27, og Schaumburg-Müller, Posner – en pragmatiker 

med principper, pp. 81-104, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprin-

cipper, 2004.  

Teori 

Deduktion 
Induktion 

Praksis 

(Empiri) 
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Den induktive analyse i afhandlingen analyserer en række enkeltafgørelser 

fra retspraksis (empiri), og på baggrund heraf udledes generelle linjer og 

træk, der kan genkendes i det analyserede materiale. De generelle træk an-

tages at være udtryk for tværgående principper, der herefter kan anvendes 

generelt (teori).20 Der, hvor videnskaben deler sig, er først og fremmest om-

kring den karakter, den opstillede ’regel’ har. Er princippet en ny bindende 

retskilde, et udtryk for en bagvedliggende norm, en retningslinje man kan 

anvende efter behov eller alene et pædagogisk formidlingsredskab? Vurde-

ringen har betydning for den efterfølgende anvendelse, der ligeledes deler 

de retsvidenskabelige vande: Kan, bør eller skal principperne anvendes i 

retsanvendelsen? I kapitel 3 redegøres nærmere for disse problematikker 

særligt omkring induktivt opstillede princippers normerende og forpligtende 

funktion.  

 

3.2. Retsdogmatiske analysemetoder 

Retsdogmatikken anvender forskellige analysemetoder. Retsdogmatikken 

kan både fokusere undersøgelserne på fastlæggelse af grænser og på fast-

læggelse af tværgående træk. 

 

3.2.1. Vurderingsmønstre og hermeneutisk fortolkning 

Ved analyser af retspraksis henvises ofte21 til to analytiske tilgange: handle-

normmetoden og argumentations- og vurderingsmønstermetoden. Begge 

analysemetoder anvendes i retsvidenskabelige fremstillinger.22  

 Handlenormmetoden efterviser gældende ret ved gennem en række ek-

sempler at påvise, hvor grænserne går. Det er hensigtsmæssigt, når man vil 

foretage en detaljeret kortlægning af gældende ret indenfor et nøje afgrænset 

spørgsmål. Den, der vil kende til gældende ret, kan referere til de faktuelle 

svar, som analyserne har eftervist.23 

 Argumentationsmønster- og vurderingsmønstermetoden studerer og be-

skriver den måde, som argumentationen og vurderingen er bygget op på ved 

at analysere selve ræsonnementet bag vurderingerne i afgørelserne. Analy-

semetoden er hensigtsmæssig, når man ønsker at kende de retningslinjer, 

 
20.  Metoden er almindeligt anerkendt og bredt anvendt i retsvidenskaben. F.eks. anfører 

Mortensen, Tinglysning, 2001, p. 288: ’Den juridiske litteratur giver normalt ikke en 

generel afgrænsning af god tros-begrebet, men gennemgår i stedet en række situatio-

ner, som ofte vil foreligge i praksis og tager i relation til disse stilling til, hvornår en 

erhverver kommer i ond tro. Denne fremgangsmåde anvendes også i det efterfølgen-

de’, og Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, p. 2.  

21.  Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, 2007, pp. 40-41, og Falkanger, God tro, 

1999, pp. 135-138. 

22.  Falkanger, God tro, 1999, p. 138. 

23.  Falkanger, God tro, 1999, p. 137. 
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som et spørgsmål afgøres efter. Resultatet er generelle retningslinjer for den 

vurdering, dommerne foretager. Den, der vil kende retsstillingen, kan an-

vende de påviste retningslinjer for vurderingen på sit eget tilfælde og ad den 

vej finde svar.24  

 Afhandlingen fokuserer på de argumentations- og vurderingsmønstre, der 

kan udledes af retsafgørelserne. Mønstrene viser den struktur, instanserne 

anvender og accepterer i deres begrundelser, rækkefølgen af de enkelte vur-

deringer og de skridt, der indgår i begrundelsen for så vidt angår loyalitets-

spørgsmål.  

 Analyserne fokuserer derfor på at finde svar på, eksempelvis i hvilket om-

fang loyalitetspligt refereres til som den retlige begrundelse, i hvilke situati-

oner loyalitet anerkendes i den retlige argumentation, hvilke trin instanserne 

foretager i vurderingen af loyalitetstilfælde, hvilke elementer der lægges 

vægt på, og hvilken vægt de enkelte elementer tillægges. Mønstre, der kan 

eftervises indenfor de forskellige emner, anses for at være udtryk for et bag-

vedliggende princip, der formidles gennem dommerens præferencer.25  

 Analyserne baseres på, at domstolene fortolker hermeneutisk. Hermeneu-

tikken er læren om, at kendskab til et livsområde og dets formål og funktion 

er en forudsætning for at kunne fortolke autoritative tekster korrekt, efter-

som det er teksternes formål at have indflydelse på livsområdet.26 Herme-

neutikken anfører, at kendskab til retsområdernes værdigrundlag eller politi-

ske ideologi er en forudsætning for, at domstolene kan argumentere ratio-

nelt, og at afgørelsen søges indpasset med, hvad der kan udledes af de øvri-

ge retskilder og det behandlede områdes almindelige principper, idéer og 

værdier. Hermeneutisk fortolkning tager hensyn til retsområdernes forud-

sætninger eller underliggende hensyn eller karakteristika. Indenfor arbejds-

retten er sådanne underliggende forudsætninger eksempelvis hensynet til 

produktion, konkurrenceevne og arbejdernes velfærd.27 Analyserne af rets-

afgørelsesmaterialet er baseret på den antagelse, at domstolene anvender 

hermeneutisk fortolkning, og at der også omkring dette kan udledes stabile 

mønstre, netop omkring inddragelsen af underliggende værdier og princip-

per. 

 

 
24.  Falkanger, God tro, 1999, p. 137. 

25.  Jf. kapitel 3. 

26.  Stig Jørgensen, Faces of truth, 2000, pp. 67-75, Dalberg-Larsen og Evald, Rettens an-

sigter, 1998, pp. 110-121, og Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab 

og retskildelære, 2004, pp. 219-225. 

27.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 10. 
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3.2.2. Sproglig analyse 

Afhandlingens afgørelsesmateriale analyseres med fokus på begrundelsens 

sammensætning sammenholdt med sagens konkrete omstændigheder samt 

parternes egne anbringender og eventuelt ikke-anbringender.  

 Analysen er en sproglig analyse, der opererer ud fra den forudsætning, at 

dommerne ved udformningen af præmisserne har villet give udtryk for 

sammenhænge og grunde.28 Den sproglige semantiske fortolkning er særligt 

indenfor den retsfilosofiske del af retsvidenskaben et forskningstema.29 I af-

handlingen anvendes sproglig analyse i den traditionelle dogmatiske for-

stand, og de anvendte termer analyseres ud fra den præmis, at de er anvendt 

for at videreformidle det indhold, termen sædvanligvis har i de danske ar-

bejdsretlige retsteoretikeres terminologi.  

 Desuden analyseres selve den sproglige fremstilling – begrundelsens op-

bygning med sætninger, bisætninger og afsnit, der rent sprogligt indikerer 

en sammenhæng og relation mellem argumentets dele. Anvendelsen af la-

dede ord indikerer en særlig vægtlægning på et bestemt forhold, og række-

følgen af elementerne indikerer, at de enkelte skridt i vurderingen foretages 

efter et prioriteret mønster. Præmisserne i begrundelsen sammenlignes med 

parternes anbringender og eventuelt ikke-anbringender, hvilket giver udtryk 

for en sortering i de typer af situationer, hvor loyalitet accepteres som ar-

gument.  

 Afhandlingen fokuserer både på eksplicitte tilkendegivelser og på at af-

dække bagvedliggende antagelser eller forudsætninger. Gennemlæsningen 

vil i et vist omfang søge at afdække det ikke-eksplicitte ved at ’se igennem’ 

præmisserne og herigennem udlede, hvilken bagvedliggende forudsætning 

dommerne har lænet sig op ad. 

 I mange domme henvises der til ’en samlet vurdering’ eller ’efter sagens 

konkrete omstændigheder’, eller blot at noget er ’uacceptabelt’. Det er der-

for ikke altid tydeligt, hvilke overvejelser der ligger til grund for den ende-

lige afvejning. Selv i disse afgørelser kan de bagvedliggende retlige hensyn 

oftest udfindes som afvejninger eller vurderinger, der giver mulighed for 

analyse.30 

 
28.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, pp. 240-244. 

29.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 

218-219.  

30.  Evald, Retsmisbrug, 2001, pp. 40-41, anfører: ’Når domstolene træffer afgørelser ud 

fra rene billigheds- eller bona fides-overvejelser, fremhæves det ofte, at afgørelsen er 

konkret begrundet….. Holdes det imidlertid for øje, at billighed og bona fides er kon-

glomerater af forskellige retlige hensyn, er opgaven i det følgende at systematisere og 

analysere de forskellige retlige hensyn, som domstolene har lagt vægt på i afgørelser 

vedrørende retsmisbrug, for på denne måde at opstille nogle typiske retsmisbrugstil-
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 Det er i overensstemmelse med anerkendt retskildeteori, at afhandlingen 

vil lægge vægt på nogle elementer i eller dele af en begrundelse og at drage 

slutninger både fra domsudfaldet og fra udtalelser i domsbegrundelsen.31 

Afhandlingen lægger vægt på udtalelser om fakta og på konkrete afvejnin-

ger af eksempelvis bevisvurderingen, der har betydning for selve afgørelsen. 

I få tilfælde refererer afhandlingen også til udtalelser, der ikke har betydning 

for den konkrete afgørelse, men er en holdning, som domstolen generelt vil 

give udtryk for – et obiter dicta.32 

 De fakta, der kan udledes af begrundelsernes eksplicitte udtryk og vægt-

ninger, der gives til kende på tværs af afgørelsesforum, situation og tid, an-

tages at være udtryk for generelle principper og vil indgå i afhandlingens re-

sultater.  

 

3.3. Inddragelse af fremmed ret 

Afsættet og formålet med afhandlingen er stringent nationalt. Referencer til 

fremmed retsteori og retspraksis inddrages kun i meget begrænset omfang 

og alene til inspiration og perspektivering af de nationale overvejelser og 

retstilfælde.  

 Uanset at fremmed ret ikke er en retskilde i dansk ret, er det særligt på det 

arbejdsretlige område både legitimt og hensigtsmæssigt at lade sig inspirere 

af fremmed ret. For det første har arbejdsretten et bredt internationalt grund-

lag. Arbejdsrettens karakteristika er til dels produkter af politiske og kultu-

relle strømninger i flere lande.33 Forholdet mellem parterne på arbejdsmar-

kedet i andre lande indeholder tilnærmelsesvist samme typer af grundlæg-

gende konflikter og dilemmaer som i Danmark,34 og de interesser, parterne 

ønsker at beskytte, er grundlæggende de samme på tværs af flere lande, da 

de baserer sig på generelle menneskelige eller økonomiske interesser. Det 

gælder særligt de dele af arbejdsretten, der rummer sociale reguleringer, idet 

sociale behov ikke kender til grænser, og det gælder også den kollektive del 

af arbejdsretten på grund af fagbevægelsernes internationale karakter.35 For 

det andet er det hensigtsmæssigt at lade afhandlingens emne oplyse gennem 

inspiration fra fremmed ret omkring de temaer, som retsteorien og retsprak-

sis i andre lande måske i højere grad har haft anledning til at arbejde med. 

                                                                                                                             
fælde, hvorfra der kan formuleres nogle generelle normer/grundsætninger, som på ad-

ækvat måde kan anvendes i retsmisbrugstilfælde’. 

31.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 160. 

32.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 172. 

33.   Jf. kapitel 4. 

34.  Kahn-Freund, On uses and misuses of comparative law, 1974, p. 9: ‘in all industrial-

ised countries the legal problems arising from employment have become as similar as 

those arising from housing’. 

35.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 569. 
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For det tredje giver adgang til og indsigt i et mere omfattende afgørelsesma-

teriale både eksempler og forslag til løsninger indenfor temaer, hvor dansk 

retspraksis endnu ikke er omfattende eller entydig.36  

 Kahn-Freund fremhæver,37 at det er lettere at sammenligne løsninger på 

tværs af retssystemer omkring de temaer, der opstår i den individuelle an-

sættelsesret, særligt i de lande, der har nået et sammenligneligt økonomisk 

niveau, end at sammenligne løsninger omkring de problemer, der opstår i 

den kollektive arbejdsret, da den kollektive arbejdsret er så nært forbundet 

med et samfunds politiske løsninger.38 Afhandlingen lader sig særligt inspi-

rere af fremmed ret i analyserne af loyalitet i den individuelle relation.  

 Afhandlingen inddrager bidrag særligt fra svensk og engelsk arbejdsretlig 

teori og i begrænset omfang fra norsk teori. Norge og Sverige inddrages, da 

de arbejdsretlige løsninger både kollektivt og individuelt har mange fælles-

træk med den danske.39 Begge lande har en solid forskningstradition inden-

for arbejdsret og en kultur og historie, der er tæt forbundet til den danske, 

også på arbejdsrettens område. Der er tradition for i den danske retsviden-

skab at inddrage bidrag fra Norge og Sverige, også i den danske arbejdsret-

lige forskning. Engelsk ret inddrages, da deres retlige løsning omkring ac-

cessoriske uskrevne pligter i ansættelsesretten har særlig interesse. Modsat 

Danmark og mange andre vestlige lande anerkender engelsk kontraktret kun 

i meget begrænset omfang uskrevne pligter i kontraktretten,40 hvorimod 

uskrevne pligter i stigende grad anerkendes netop i ansættelseskontrakter.41 

Det gør de engelske retsteoretikeres bidrag særligt interessant i afhandlin-

gens sammenhæng. Loyalitet i de engelske ansættelsesrelationer42 har ikke 

 
36.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 570.  

37.  Kahn-Freund, On uses and misuses of comparative law, 1974, p. 21.  

38.  Kahn-Freund, On uses and misuses of comparative law, 1974, p. 22. 

39.  Hasselbalch, The Roots – the History of Nordic Labour Law, 2002, og Fahlbeck, In-

dustrial Relations and Collective Labour Law, 2002, og det lidt ældre værk, Flodgren 

and Bruun, The Nordic Labour Relations Model, 1993. Der er dog forskelle, jf. Evju, 

Kollektiv autonomi, 2010.  

40.  Cartwright, Contract Law, 2013, pp. 61-68. 

41.  I det hele Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, Deakin & Morris, Labour Law, 

2012, pp. 358-389, Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, pp. 113-195, 

Brodie, The Employment Contract, 2005, pp. 49-61, og Hepple, Employee Loyalty in 

English Law, 1999, p. 206. 

42.  Termen ’loyalty’ har i engelsk kontraktret en mere begrænset betydning end samme 

term i kontinental kontraktsret, jf. von Bar and Clive, Draft Common Frame of Refe-

rence (DCFR), 2009, p. 11. Hovedelementerne i den kontinentale term ’loyalty’ er 

’good faith, fairness and co-operation’ og disse elementer indeholdes ikke i den engel-

ske term. I en ansættelsesretlig sammenhæng blev den engelske term ’loyalty’ anvendt 

i ældre litteratur og betegnede forbud mod bibeskæftigelse, der kunne skade arbejdsgi-

verens virksomhed, jf. i det hele Hepple, Employee Loyalty in English law, 1999. Ter-
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et oprindeligt kontraktligt loyalitetsbegreb som baggrund. I den engelske 

retspraksis er afsættet for indfortolkning af pligt til hensyn derimod den 

nødvendighed, der findes at være til stede i netop de ansættelsesretlige rela-

tioner for at indfortolke pligt til sådanne særlige hensyn mellem parterne. 

Dette bevirker, at de overvejelser, som engelske dommere og retsteoretikere 

giver udtryk for omkring indfortolkningen af uskrevne loyalitetspligter i an-

sættelsesrelationen, er særligt oplysende.  

 Endvidere har den danske og den engelske arbejdsmarkedsmodel en del 

fællestræk i den oprindelige collective laissez-faire modellen,43 ligesom den 

britiske arbejdsretlige disciplin omhandler både de kollektive og de indivi-

duelle relationer. Endelig har England en særdeles solid arbejdsretlig forsk-

ningstradition.  

 Der tages også højde for forskelle mellem engelsk og dansk arbejdsret. 

Siden reformerne af det engelske arbejdsmarked i 1980’erne,44 hvor collec-

tive laissez-faire modellen blev forladt, har den engelske arbejdsmarkeds-

model adskilt sig fra den danske. Kollektive overenskomster er i England 

først bindende ved integrering i ansættelseskontrakten45 i modsætning til i 

Danmark, hvor overenskomster er bindende og ikke kan fraviges ved indi-

viduel aftale. Det betyder, at spørgsmålet om loyalitet ikke opstår i den kol-

lektive relation i engelsk arbejdsret. Afhandlingen inddrager dermed ikke 

engelske perspektiver i afsnittet omkring loyalitet i den kollektive relation.  

 Inddragelsen af fremmed ret sker med udgangspunkt i selve det sam-

fundsmæssige fænomen, en funktionel tilgang.46 Den funktionelle tilgang 

analyserer de materielle løsninger, som forskellige retssystemer har på det 

samme retlige problem. Tilgangen sikrer, at forskelle i retsstrukturer, ek-

sempelvis forskellen mellem det engelske Common law system og det dan-

ske retssystem, ikke forhindrer sammenligningen. Da hensigten netop er at 

undersøge bagvedliggende betragtninger omkring et fleksibelt fænomen og 

at lade sig inspirere af de flere retstilfælde, er en funktionel tilgang omkring 

den underliggende problemstilling anvendelig.47 

                                                                                                                             
men anvendes ikke længere i engelsk ansættelsesretlig teori, jf. Deakin & Morris, La-

bour Law, 2012, Brearly and Bloch, Employment Covenants and Confidential Infor-

mation, 2009, og Freedland, The Personal Employment Contract, 2003. I afhandlingen 

avendes den danske term ’loyalitet’ om de hensyn i den engelske ansættelsesret, der 

korresponderer med typer af hensyn, der omfattes af et dansk loyalitetsbegreb.  

43.  Jf. kapitel 4. 

44.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 30-33. 

45.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 282-283. 

46.  Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, 2014, pp. 65-78, 

Lando, Kort indføring i komparativ ret, 2009, p. 201, og Tvarnø og Nielsen, Retskilder 

& retsteorier, 2014, p. 77. 

47.  Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, 2014, pp. 69-71. 



Metode og afgrænsning 

 29 

 Inspirationen fra fremmed ret inddrages løbende, når det findes hensigts-

mæssigt i relation til at oplyse det aktuelle tema.48  

 Bidragene fra både norsk og svensk ret består primært af retslitteratur, alt-

så sekundære kilder, mens bidragene fra engelsk ansættelsesret både består 

af litteratur og af – i meget begrænset omfang – citater fra retsafgørelsers 

begrundelser. Inddragelse af først og fremmest sekundære kilder er legitimt 

henset til det begrænsede sigte, hvor den fremmede ret først og fremmest 

skal tjene til inspiration og oplysning.  

 

 

4. Retskilder 
 

Retsdogmatisk metode beskæftiger sig med belysning af et givent sam-

fundsmæssigt emne ved hjælp af retlige kilder, herunder vurderingen af kil-

dernes relevans i forhold til det konkrete emne og de relevante retskilders 

indbyrdes samspil og vægt.49 Spørgsmålet om, hvad en retlig kilde er, bliver 

derfor hurtigt relevant. Afhandlingen tager som nævnt sit afsæt i den de-

skriptive retskildelære,50 der beskæftiger sig med at bestemme, hvilke kilder 

der kan kvalificeres som retlige – forstået som bidragende med et retligt 

normerende eller bestemmende indhold, der anvendes til løsning af et retligt 

problem.51  

 Afhandlingens analyser er baseret på den tilgang, at ikke kun positive 

retskilder, men også ’andre forhold’ rent faktisk påvirker dommerne i deres 

overvejelser og afgørelser i deres kvalificering af gældende dansk ret.52 Af-

handlingen analyserer ikke ’andre forhold’ som retskilde, men afhandlin-

gens formål og metode er baseret på den antagelse, at kulturtradition og an-

dre samfundsmæssige elementer har indflydelse ved vurderingen af over-

skridelse af åbne normer som eksempelvis loyalitet. 

 
48.  En analytisk tilgang, der belyser et tema ad gangen, i modsætning til ländebericht til-

gangen, der belyser et land ad gangen, jf. Lando, Kort indføring i komparativ ret, 

2009, p. 206. 

49.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, pp. 105-119, Wegener, Juridisk meto-

de, 2000, pp. 81-139, Bryde Andersen, Ret og Metode, 2002, pp. 131-161, Evald og 

Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 294-304, 

og Eckhoff, Rettskildelære, 2001, pp. 17-19. 

50.  Ross, Om Ret og Retfærdighed, 1971, pp. 91-92, hvorefter retskildelæren konstaterer 

og beskriver de direktiver, der faktisk følges af domstolene. Ross’ retskildesyn er nok 

fortsat det herskende i dansk arbejdsretsteori, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 

pp. 208-209.  

51.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, p. 106, og Bryde Andersen, Ret og Me-

tode, 2002, p. 132. 

52.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 209. 
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 Traditionelt anerkendte danske retskilder er love, retspraksis, sædvaner og 

forholdets natur.53 Hertil kommer mere indirekte indflydelse fra lovforar-

bejder, den juridiske teori/doktriner, og uformaliserede retningslinjer, der 

virker normerende for parterne uden at skabe en egentlig retlig forpligtel-

se.54  

 Som udgangspunkt benytter dansk arbejdsret de helt traditionelle danske 

retskilder. Særlig for arbejdsretten er imidlertid den relativt store rolle, der 

tildeles de arbejdsretlige grundprincipper, de kollektive overenskomster og 

fra nyere tid i stigende omfang de EU-retlige kilder.55 

 Til afhandlingens formål benyttes følgende retskilder.  

 

4.1. Love og lovforarbejders rolle  

Det almindelige udgangspunkt i retskildelæren er, at retskilderne i et vist 

omfang er hierarkisk ordnede.56 Lovgivning tillægges oftest mere betydning 

end andre retskilder.57  

 Dette principielle udgangspunkt er i et vist omfang tillempet indenfor ar-

bejdsretten. Her findes ingen samlet systematiseret lovgivning omkring par-

ternes relationer. Den arbejdsretlige lovgivning er omfattende, men spiller 

generelt en supplerende rolle. Lovgiverne overlader en stor del af regulerin-

gen af arbejdsmarkedsforhold til arbejdsmarkedets parters aftaler gennem 

kollektive overenskomster.58 

 I nærværende projekt inddrages lovgivning og forarbejder i begrænset 

omfang. Lovgivning og forarbejder inddrages, 1) hvor lovgiverne har fastsat 

grænser for arbejdsgiverens adfærd overfor lønmodtageren, 2) hvor lovgi-

verne kodificerer eller tager stilling til loyalitet eller loyalitetslignende hen-

syn eller 3) har fastsat bestemmelser, ifølge hvilke domstolene har indfor-

tolket særlige dommerskabte pligter for parterne.  

 

 
53.  Iversen, Erstatningsberegning i kontraktforhold, 2000, p. 35, og Evald og Schaum-

burg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, p. 277. 

54.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, pp. 116-117. 

55.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 40-60, i det hele Kristiansen, Aftalemodellen 

og dens europæiske udfordringer, 2013, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 

2009, pp. 207-296. 

56.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, p. 120. 

57.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 

294-295, Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 88, og Blume, Retssystemet og juridisk 

metode, 2014, p. 111. 

58.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 40. 
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4.2. Retspraksis 

Retsafgørelser fastsætter ikke bindende normer. Domstolenes opgave er at 

løse konkrete konflikter. Tidligere afgørelser danner dog mønster for frem-

tidige afgørelser i lignende tilfælde,59 som det kan være aktuelt at følge.60  

 Indenfor arbejdsretten spiller retspraksis en meget fremtrædende rolle og 

er omfattende.61 Der findes flere typer af afgørelsesorganer, der afgør tvister 

opstået i de arbejdsretlige relationer: De ordinære domstole, de særlige fag-

retlige afgørelsesorganer og fagretlige nævn. Retskilderne fortolkes af de in-

stanser, som har fået tildelt kompetence hertil. 

 Afhandlingen anvender retspraksis i betydeligt omfang, og retsafgørelser 

udgør det største kildemateriale i projektet. Dette er valgt henset til, at det i 

sidste ende er afgørelsesorganerne, der træffer afgørelse i tvister om loyali-

tet mellem parterne. De retlige instansers anvendelse af det retlige materiale 

muliggør en undersøgelse af de faktiske vægtninger.62  

 For de kollektive organisationers og for arbejdsgiverens vedkommende er 

alle typer af afgørelser, der referer til loyalitet, inddraget. For så vidt angår 

lønmodtagerens loyalitetspligter findes en righoldig praksis. En udtømmen-

de gennemgang af alle typer af loyalitetshensyn vil ikke kunne holdes in-

denfor rammerne af nærværende. Bestemte typer af lønmodtagerens pligter 

er i kapitel 10 udvalgt til nærmere analyse. 

 Afhandlingen inddrager et betydeligt antal afgørelser, der er gengivet i 

større detaljer, end man ofte oplever i den retlige teori. Dette er valgt både 

for at sikre en vis repræsentativitet og for at kunne genkende mønstre på 

tværs af afgørelsesmaterialet.  

 I det følgende gennemgås de afgørelsesorganer, som afhandlingen anven-

der retspraksis fra. Gennemgangen anfører afgørelsesorganets kompetencer 

og afgørelsernes præjudikatværdi. 

 

4.2.1. De ordinære domstole 

De ordinære domstole har kompetence til at prøve individuelle kontraktvil-

kår, herunder overenskomster, og den almindelige lovgivning. Både enkelt-

personer og kollektive organisationer kan anlægge sag ved de ordinære 

domstole.  

 Præjudikatværdien63 af Højesteretsdomme er højere end landsretsdomme, 

principielle afgørelser har højere præjudikatværdi end løsning af helt kon-

 
59.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, pp. 239-241. 

60.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 159. 

61.  15. august 2015 var der omkring 14.000 retsafgørelser af arbejdsretlig karakter tilgæn-

gelige på Schultz Arbejdsretsportal.  

62.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 8. 

63.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, p. 

298 og p. 312. 
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krete tvister, og henvisninger til ’de konkrete omstændigheder i øvrigt’, eller 

’under disse særlige omstændigheder’ nedtoner præjudikatværdien.64   

 Afhandlingen inddrager afgørelser fra Sø- og Handelsretten, landsretterne 

og Højesteret.  

 

4.2.2. Det arbejdsretlige konfliktløsningssystem 

De arbejdsretlige konfliktløsningsorganer er Arbejdsretten og Faglige vold-

giftsretter. Arbejdsretsloven65 indeholder bestemmelser om organernes 

sammensætning og kompetencer. 

 

4.2.2.1. Arbejdsretten 

Arbejdsretten66 er en specialdomstol udenfor det ordinære domstolssystem. 

Kun kollektive parter og enkeltvirksomheder, der har tiltrådt en overens-

komst, kan indbringe sager for Arbejdsretten.67 Arbejdsretten behandler 

blandt andet sager om overtrædelse og fortolkning af Hovedaftaler samt 

overtrædelse af de almindelige overenskomster.68 Arbejdsretten træffer af-

gørelse ved dom.69 En afgørelse fra Arbejdsretten er endelig. Som retskilde 

har Arbejdsrettens afgørelser betydelig værdi. Her fastlægges og udvikles de 

helt grundlæggende principper for den kollektive arbejdsrets ordning.70  

 Rettens formand og næstformand er dommere, ofte højesteretsdommere. I 

den enkelte sag udpeges en formand og 3 beskikkede dommere fra hen-

holdsvis lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden. Arbejdsrettens afgørelser 

har en betydelig præjudikatværdi og henviser i vidt omfang til tidligere 

praksis.71 Det er for nylig anført,72 at de arbejdsretlige organer er mere prin-

cipielle end de almindelige domstole, idet de arbejdsretlige organers grund-

lag blandt andet er at beskytte det kollektive system. En arbejdsretlig afgø-

relses præjudikatværdi vurderes i øvrigt efter almindelige principper.73  

 
64.  Evald, Retskilderne og den juridiske metode, 2000, pp. 40-42.  

65.  Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Lov nr. 106 af 26. februar 2008.  

66.  Indtil 1964 ’Den Faste Voldgiftsret’, jf. Lov om ændring af den faste voldgiftsret nr. 

60 af 4. marts 1964.  

67.  Uorganiserede ansatte samt organiserede ansatte med en sag, organisationerne ikke 

ønsker at forfølge fagretligt, er henvist til at benytte de ordinære domstole. 

68.  Arbejdsretslovens § 9. 

69.  Afgørelser fra Den Faste Voldgiftsret blev betegnet ’kendelser’ til og med sag nr. 5471 

(i 1961) og herefter ’domme’.  

70.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 277. 

71.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 281-288. 

72.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 288, og Kristiansen, Grundlæggende 

arbejdsret, 2014, p. 36. 

73.  Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, p. 367, anfører, at kendelser, der afgør et 

spørgsmål om fortolkning af overenskomsten, bliver en del af denne, og den vil for-

pligte den fremtidige fortolkning af overenskomsten. 
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 Afhandlingen inddrager i vidt omfang arbejdsretlige afgørelser. 

 

4.2.2.2. Faglig voldgift 

Faglige voldgifter er fagretlige domstolslignende tvisteløsningsorganer. En 

faglig voldgiftsret består af en opmand, der udpeges blandt Arbejdsrettens 

dommere, og 2 medlemmer udpeget af lønmodtagersiden og 2 udpeget af 

arbejdsgiversiden. Kun kollektive parter kan deltage i faglig voldgift.74 

 De faglige voldgifter behandler tvister om fortolkning eller forståelse af 

en overenskomst. En afgørelse eller et forlig fra faglig voldgift er endelig. 

 Præjudikatværdien af faglige voldgiftskendelser er ikke så høj som Ar-

bejdsrettens afgørelser. Er afgørelsen principiel øges præjudikatværdien.75  

 Afhandlingen inddrager voldgiftsafgørelser, hvor udtalelserne om loyali-

tetspligt i den konkrete tvist kan anses for at være af generel interesse. 

 

4.2.3. Fagretlige nævn76 

4.2.3.1. Afskedigelsesnævnet 

Afskedigelsesnævnet er en fagretlig instans.77 Nævnet blev oprettet i 1960, 

hvor beskyttelsen mod ’urimelige’ afskedigelser78 blev indført i DA/LO 

Hovedaftalens § 4. Lønmodtagersiden fik gennem nævnet adgang til at få 

prøvet en opsigelses ’rimelighed’.79 Nævnet afgør konflikter om afskedigel-

ser af ansatte, der er dækket af en kollektiv overenskomst under DA/LO 

Hovedaftalen. Kun kollektive parter deltager i sager ved Afskedigelsesnæv-

net.80 Nævnet består af 1 højesteretsdommer som formand, samt 2 repræsen-

tanter fra LO og 2 fra DA. Kendelser og tilkendegivelser har præjudikat-

virkning.  

 Afhandlingen inddrager afgørelser fra Afskedigelsesnævnet.  

 

 
74.  Enkeltpersoner kan ikke være part, jf. ovenfor note 67. 

75.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 38. 

76.  Afgørelser fra administrative nævn er ikke retskilder og har meget begrænset præjudi-

katværdi udenfor særlovgivningen. I afhandlingen inddrages under et enkelt emne af-

gørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet, der er et administrativt nævn fastsat ifølge 

Markedsføringsloven, Bekendtgørelse af lov om markedsføring, Lovbekg. nr. 1216 af 

25. september 2013. Afgørelserne inddrages alene til illustration af udviklingen i be-

skyttelse af den psykiske sundhed.   

77.  Jf. i det hele Kragelund og Justesen, Afskedigelsesnævnet, 2013, pp. 8-15. 

78.  Klager over bortvisning, kan kun påkendes efter parternes aftale og i sammenhæng 

med en klage over usaglig afskedigelse. 

79.  I 1993 blev kompetencen udvidet til generelt at omfatte sager om afskedigelse i strid 

med særlovgivningen. 

80.  Jf. ovenfor note 67. 
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4.2.3.2. Tvistighedsnævnet 

Tvistighedsnævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan 

nedsat af Undervisningsministeren. Nævnet blev oprettet i 1989 i henhold til 

Erhvervsuddannelsesloven.81 Tvistighedsnævnet afgør uenigheder mellem 

elever og praktikvirksomheder indenfor erhvervsuddannelserne. Nævnets 

afgørelse kan indenfor 8 uger indbringes for de ordinære domstole, hvis en 

af parterne ønsker det. Nævnet består af en landsdommer som formand og 2 

faste medlemmer, 1 beskikket af LO og 1 beskikket af DA. I hver sag til-

trædes nævnet af yderligere 2 medlemmer udpeget af de forhandlingsberet-

tigede organisationer indenfor det pågældende uddannelsesområde. Tvistig-

hedsnævnets afgørelser har præjudikatvirkning. 

 I afgørelsesmaterialet inddrages afgørelser fra Tvistighedsnævnet i et me-

get begrænset omfang.  

 

4.2.4. Ældre afgørelser 

Afgørelser fra hele det sidste århundrede er inddraget, i det omfang de har 

været tilgængelige.  

 
Henrik Zahle kritiserer i 1995

82
 brugen af ældre afgørelser som grundlag for at fastsætte 

indholdet af loyalitetspligter på arbejdspladsen med henvisning til, at ansættelsesforholdet 

ændrer karakter over tid. I Zahles optik bør brugen af ældre afgørelser begrænses for at tilla-

de, at beskrivelsen af den ansattes forhold afstemmes efter virksomhedens interesser, efter 

den individuelle interesse og efter den samfundsmæssige udvikling.
83

  

 

Afhandlingens fokus er ikke at skabe et øjebliksbillede af loyalitet,84 men at 

opstille generelle tværgående principper. Genkendelse af tværgående træk 

over tid nødvendiggør en vis inddragelse af ældre ret. Reference til ældre 

afgørelser viser, i hvilket omfang de samme elementer inddrages i vurderin-

gen, og hvorvidt vægtningen foretages ud fra lignende referencer over tid. 

Afhandlingen konkluderer ikke alene på baggrund af ældre praksis.  

 

4.2.5. Søgestrategier 

Det har været nødvendigt at anlægge flere forskellige søgestrategier for at 

sikre et repræsentativt udvalg af afgørelser indenfor loyalitetskonflikter. 

 
81.  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, Lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 

2015, §§ 63-64. 

82.  Zahle, Ytringsfrihed for privat ansatte, 1995, note 8 og note 46, kritik af Hasselbalch, 

der svarer i Hasselbalch, Ytringsfriheden i ansættelsesforhold, 2005, p. 133 note 27. 

83.  Zahle, Ytringsfrihed for privat ansatte, 1995, p. 369. 

84.  Historisk materiale kan inddrages, når formålet er at udlede generelle træk, jf. Evju, 

Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 4. Derfor rammes afhandlingens inddragelse af 

ældre afgørelser ikke af kritikken i Zahle, Ytringsfrihed for privat ansatte, 1995.  
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Tvister om loyalitets- eller loyalitetslignende spørgsmål kan argumenteres 

og begrundes meget forskelligt.85 I dansk retspraksis er der ikke konsekvens 

i anvendelsen af betegnelsen ’loyalitet’ indenfor situationer med samme ty-

pe materielle konflikter. Det betyder, at ikke alle afgørelser omkring loyali-

tetskonflikter dukker op til overfladen ved søgninger på termen. Flere for-

skellige søgestrategier er derfor anvendt for at sikre, at afgørelsesmaterialet 

– hvis muligt – er tilfredsstillende repræsentativt indenfor samme typer af 

konflikter. Det er dog hverken nødvendigt eller muligt indenfor rammerne 

af nærværende at foretage en udtømmende gennemgang af samtlige kendel-

ser og afgørelser omkring loyalitet fra det seneste århundrede. 

 

4.2.5.1. Kollektivt 

Der er foretaget søgninger på databaser. Standardstikordet ’loyalitet’ og fri-

søgninger på betegnelserne ’loyal’, ’illoyal’, ’loyalitetspligt’ og ’loyalitets-

forpligtelse’ er anvendt både på Schultz Arbejdsretsportal86 og på den tidli-

gere ArbejdsRet Online.87 Der er foretaget en række krydsreference-søg-

ninger på betegnelser som ’god vilje’ og ’rimeligt hensyn’. Der er desuden 

foretaget kontrol af alle de afgørelser, retsteorien nævner omkring de kol-

lektive parters loyalitetspligt. Herudover er foretaget stikprøver gennem en 

række fysiske opslag i de trykte domssamlinger fra perioden 1910-1977.88 

Tidlige trykte oversigter over arbejdsrettens afgørelser89 er gennemgået un-

der hensyn til oversigtens egen systematik, eksempelvis indeholder emnet 

’Organisationsansvar for ulovlige undladelser’ referencer til ’loyal’, ’rime-

ligt hensyn’ og lignende.90 Søgningerne giver naturligvis et meget stort antal 

afgørelser. 

 Materialet er herefter indskrænket ved, at afhandlingen for så vidt angår 

loyalitetspligt i den kollektive relation alene inddrager afgørelser fra de fag-

retlige afgørelsesorganer: Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Samtlige 

fremfundne sager er derfor skimmet med henblik på alene at anvende de af-

gørelser til nærmere analyse, hvor betegnelsen ’loyal’, har retlig virkning i 

afgørelsen. De kollektive afgørelsesorganer henviste allerede tidligt til ter-

men ’loyal’ i præmisserne. Der er vedrørende loyalitet i den kollektive rela-

 
85.  Jf. samstemmende Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 272. 

86.  Schultz Arbejdsretsportal (Arbejdsretsportalen) blev oprettet i løbet af 2014 og er fort-

sat under opbygning. 

87.  Arbejdsret Online blev nedlagt og delvist flyttet til Arbejdsretsportalrn i løbet af 2014 

og 2015. 

88.  Den Faste Voldgiftsrets Kendelser, udgivet ved rettens foranstaltning. Kendelserne 

blev alle trykt og udgivet årligt fra 1910 og frem.  

89.  F.eks. Hovedregister til Den Faste Voldgiftsrets Kendelser nr. 1-944, 1929. 

90.  Hovedregister til Den Faste Voldgiftsrets Kendelser nr. 1-944, 1929, p. 173. 
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tion kun i begrænset omfang inddraget afgørelser, der ikke henviser til ter-

men ’loyal’. 

 

4.2.5.2. Individuelt 

I den individuelle relation er der et omfattende antal afgørelser, der refererer 

til lønmodtagerens loyalitetspligt. Søgestrategien skal her sikre, at de afgø-

relser, der illustrerer de relevante dilemmaer, både for arbejdstagerens og 

for arbejdsgiverens vedkommende, inddrages i analyserne. Afhandlingen 

har søgt materialer på forskellige databaser. 

 På Arbejdsret Online og på Schultz Arbejdsretsportal er i lighed med 

søgninger på det kollektive plan foretaget standardstikordssøgninger og fri-

tekstsøgninger med kombinationer af begreber. Det giver et stort antal 

hits.91 Afgørelserne er for lønmodtageres vedkommende søgt begrænset ved 

at søge på kombinationen af loyalitet (i alle dets afskygninger) og andre be-

tegnelser anvendt af retsteorien, eksempelvis ’diskretionspligt’, ’respekt-

pligt’, ’omsorgspligt’, ’underretningspligt’, ’tillid’ og ’sømmelighed’.  

 I online udgaven af Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), der indeholder trykte 

afgørelser fra de almindelige domstole, er databasen afsøgt ved hjælp af 

emneopdelingen. Lister over afgørelser grupperet under ansættelses- og ar-

bejdsret (emne 2.) med tilhørende underemner er gennemgået.  

 Selvom retsteorien langt hen ad vejen har været enig om fastlæggelse af 

en stor del af indholdet af lønmodtagerens loyalitetspligt, har terminologien 

i løbet af det seneste århundrede dog forandret sig. Derfor er der foretaget 

stikprøver med søgninger alene på specifikke typer af hensyn, eksempelvis 

’diskretionspligt’ og ’fortrolighed’. Sådanne afgørelser er inddraget i be-

grænset omfang, for så vidt substansen var overensstemmende med de hen-

syn, der er til stede i afgørelser, der henviser til loyalitet.  

 Afgørelser er endvidere fremfundet i den øvrige ansættelsesretlige littera-

tur og i noterne til eksempelvis Højesteretsafgørelser. 

 På den baggrund er fremfundet et betydeligt antal afgørelser, der herefter 

er gennemgået i forhold til relevans for loyalitetskonflikter. Afgørelser, hvor 

der enten i begrundelsen, i parternes argumenter eller anbringender under 

hovedforhandlingen, eller i arbejdsgiverens egen skriftlige eller mundtlige 

begrundelse overfor lønmodtageren er henvist til loyalitet som et retligt be-

stemmende element, er inddraget. Afgørelser, der ikke specifikt henviser til 

termen loyalitet, men hvor substansen eller hensynet er helt samstemmende 

med andre afgørelser, hvor der henvises til loyalitet, er ligeledes inddraget.  

 
91.  Søgning på Arbejdsretsportalen i januar 2015 på ’loyal’ gav 461 hits, søgning på ’il-

loyal’ gav 457 hits, søgning på ’troskabspligt’ gav 5 hits og søgning på ’rimeligt hen-

syn’ gav 14 hits. 
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 Vedrørende arbejdsgiverens loyalitetspligter er domsmateriale med hen-

visning til termen ’loyalitet’ næsten ikke-eksisterende.92 Afhandlingen ind-

drager derfor særligt for så vidt angår arbejdsgiverens loyalitetspligter afgø-

relser, der omhandler samme typer af adfærd, der i praksis eller teori har 

været begrundet med en henvisning til loyalitet overfor arbejdstageren. 

Endvidere er der vedrørende arbejdsgiveren i højere grad foretaget analyser 

ud fra retspraksis vedrørende beskyttelsesbestemmelser, der er fastsat ved 

lov. I kapitel 13 diskuteres, hvilke konklusioner analyserne baseret på den 

type materiale, kan berettige til.  

 

4.3. Den kollektive overenskomst som retskilde 

Overenskomsterne udgør i sig selv en retskilde til afklaring af parternes 

mellemværende. Overenskomsterne dækker langt den største del af arbejds-

styrken i Danmark93 og er bindende indenfor de brancher, de arbejder og de 

personer, som overenskomsten selv angiver at dække. På det arbejdsretlige 

område udgør kollektive overenskomster en alternativ retskilde næsten på 

linje med lov.94 Overenskomstanvendelsen har stærke lighedstræk med an-

vendelsen af retsregler. Overenskomster må dog vige i det omfang, de er i 

modstrid med materielle lovbestemmelser.   

 Uenighed om indholdet og rækkevidden af aftaler i overenskomster er år-

sag til en del tvister om loyalitet. I afhandlingen inddrages overenskomstbe-

stemmelser kun, i det omfang de kommer til udtryk i afgørelserne. 

 

4.4. Retsprincipper som retskilde 

I den arbejdsretlige disciplin benyttes i vidt omfang almene arbejdsretlige 

og obligationsretlige principper til løsning af konflikter.95 Indenfor arbejds-

retten som sådan findes en række særlige kendetegn eller principper, der 

virker retningsgivende i de judicielle organers afvejninger. Principperne an-

vendes både i fortolkningen af hovedaftaler og almindelige overenskomster, 

og parterne formodes at være bekendt med både skrevne og uskrevne prin-

cipper.96  

 Også på det individuelle plan spiller henvisning til principper en særlig 

rolle som retskilde i konfliktløsningen. Afgørelsesorganerne fortolker aftaler 

 
92.  1 afgørelse er argumenteret med henvisning til arbejdsgiverens loyalitetspligt, jf. kapi-

tel 12.  

93.  I 2014 var cirka 84 % af lønmodtagere i Danmark dækket af en kollektiv overens-

komst, jf. DA, Arbejdsmarkedsrapport 2014, 2014. 

94.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, p. 118, der kategoriserer kollektive 

overenskomster som en ’særegen retskildetype’, der minder om retsforskrifter.  

95.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 205.  

96.  Kristiansen, Kollektiv arbejdsret, 2014, p. 268. 
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i overensstemmelse med almene arbejdsretlige principper, eksempelvis le-

delsesret, ligebehandling og integritetsbeskyttelse.97 

 Afhandlingen refererer alene til principper som retskilde, i det omfang de 

kommer til udtryk i afgørelserne, herunder et eventuelt princip om loyalitet.  

 

4.5. Retslitteratur som retskilde 

Retslitteratur er en sekundær retskilde og forpligter ikke dommerne. Retste-

oriens opgave er ikke at formulere argumenter af normativ karakter,98 og 

dommere henviser yderst sjældent til retslitteratur direkte i dommens præ-

misser.99  

 Derimod anvender retsvidenskaben selv i høj grad litteratur, der indehol-

der teoretiske landvindinger indenfor et bestemt emne. Der er forskel på den 

vægt, man kan tillægge teoretiske værker, hvor værker med et retsvidenska-

beligt sigte har større vægt end værker, der alene har et formidlende sigte. 

Valget af at lægge vægten i analyserne dels på retsafgørelser og dels på lit-

terære bidrag er udtryk for den antagelse, at retten ikke alene opstår hos 

dommeren i afgørelsesøjeblikket, men at der foregår et samspil mellem 

retsvidenskaben og retsudøvelsen. 

 Emnet loyalitet i arbejdsretlige relationer behandles i litteraturen ofte som 

en del af større samlende fremstillinger, eksempelvis i lærebøger eller bøger 

til praktikere, og i fremstillinger af temaer, der har berøring med loyalitet, 

eksempelvis om konkurrenceklausuler. Afhandlingen anvender både sam-

lende fremstillinger, tematiske værker og artikler.  

 

 

5. Afgrænsninger 
 

5.1. Tidsmæssige afgrænsninger 

Afhandlingens fokus er på den naturlige loyalitetspligt i det løbende ansæt-

telsesforhold og i overenskomstens løbetid. Emnet afgrænses overfor loyali-

tetspligtens eventuelle eftervirkninger efter kontraktens udløb og loyalitets-

pligter under kontraktens forhandling.  

 Der er flere grunde til dette. For det første ændrer hjemmelsgrundlaget 

sig for loyalitetspligt i og udenfor kontrakt.100 For det andet er den retlige 

relation mellem parterne i den individuelle ansættelsesrelation efter udløbet 

 
97.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, kapitel 9. 

98.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, p. 115.  

99.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 294. 

100.  Jf. kapitel 9 afsnit 8.3. En kort diskussion om loyalitetspligtens udløb ved bortvisning 

af den ansatte på grund af dennes misligholdelse  
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af ansættelseskontrakten allerede særdeles velbeskrevet i den danske teo-

ri.101 

 

5.2. Afgrænsning i loyalitetstemaer 

Den kontraktlige loyalitetspligt udmønter sig i den individuelle relation 

blandt andet i et forbud mod, at den ansatte udøver konkurrerende virksom-

hed med arbejdsgiverens virksomhed under ansættelsen. Afhandlingen af-

grænses overfor loyalitetspligt udmøntet som forbud mod konkurrerende 

virksomhed under ansættelsen.  

 Der er flere grunde til det. For det første er forbud mod ansattes konkur-

rencehandlinger under102 og hen mod slutningen103 af ansættelsen allerede 

særdeles velbeskrevet. For det andet kan analyse af loyalitetstemaer, der 

strækker sig på tværs af forskellige af arbejdsgiverens beskyttelsesinteres-

ser, give et mere generelt gældende bidrag omkring loyalitetspligten som 

retligt fænomen. 

 

5.3. Afgrænsning i typer af ansættelsesforhold  

Afhandlingen afgrænses for så vidt angår analyserne i den individuelle rela-

tion til ansatte i den private sektor.  

 Begrundelsen herfor er flerleddet. Der er netop omkring loyalitetspligter 

flere afvigende elementer mellem ansatte i den private og den offentlige 

sektor. For det første varierer hjemmelsgrundlaget. Ansatte i den offentlige 

sektor er reguleret både af forvaltningsrettens regler104 og af arbejdsretlige 

love og regler. For det andet varierer den offentlige arbejdsgivers beskyttel-

 
101.  Jf. blandt andet Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 383-387, Høyer 

Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – loyalitetspligt og markedsføringslovens 

§§ 1 og 19, 2010, Madsen, Markedsret Del 2, 2015, kapitel 4, Paulsen, Arbejdsmar-

kedsklausuler, 2009, Christiansen og Schwarz, Konkurrencebegrænsningsaftaler i an-

sættelsesretten, 1999, Langer og Ritter, Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, og 

Langer og Ritter, Rekrutteringsbegrænsninger, 2009. 

102.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1575 note 334, Carlsen m.fl., Dansk 

Funktionærret, 2014, p. 288, Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 849-853, 

Høyer Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – loyalitetspligt og markedsførings-

lovens §§ 1 og 19, 2010, og Madsen, Markedsret Del 2, 2015, p. 310, der anfører, at 

medarbejderens kontraktlige loyalitetspligt medfører, at medarbejderen ikke må udøve 

eller medvirke til konkurrencehandlinger vendt mod arbejdsgiveren.  

103.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 853-857, Carlsen m.fl., Dansk funktio-

nærret, 2014, pp. 289-290, og Høyer Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – 

loyalitetspligt og markedsføringslovens §§ 1 og 19, 2010, p. 62. 

104.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p.193 og Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret III, 2009, p. 1441, Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 51-78, 

Mathiassen, Forvaltningspersonellet, 2004, og Revsbech, Forvaltningspersonalet, 

2012, p. 13. 
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sesinteresser fra den private arbejdsgivers. Det private arbejdsmarkeds ind-

retning hviler i vidt omfang på økonomiske hensyn. Hensynet bag offentlige 

ansættelser er derimod at få omsat politiske beslutninger, at være forvalter 

på samfundets vegne105 og at repræsentere almene samfundsmæssige inte-

resser i bred forstand.106 Flere temaer, der berører loyalitetspligter for ansat-

te i den offentlige sektor, er beskrevet i retsteorien.107 

 

5.4. Territorial afgrænsning 

Pligt til at udvise loyalitet er anerkendt i international kontraktret108 og ud-

gør et ledende princip.109 De internationale private aftaleinstrumenter, soft-

law, indeholder næsten enslydende bestemmelser om ’good faith’. Instru-

menterne anfører, at kontrakten skal udøves i overensstemmelse med ’good 

 
105.  A. Jørgensen, Decorumkravet for præster, 2011, p. 9. 

106.  Hanne Petersen advokerede i sit værk Ledelse og Loyalitet, 1987, for, at der var brug 

for lovgivernes stillingtagen til, i hvilket omfang den offentlige arbejdsgivers ønske 

om loyalitet må vige for de ansattes loyalitet overfor det politiske system som sådan. 

Opfordringen blev fulgt, og Folketinget nedsatte herefter Udvalget om offentlig ansat-

tes ytringsfrihed og meddeleret.   

107.  Om offentligt ansattes loyalitetspligt Revsbech, Forvaltningspersonalet, 2012, pp. 32-

34, og Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987. Om decorum for offentligt ansatte A. Jør-

gensen, Decorumkravet for præster, 2011. Om offentligt ansattes ytringsfrihed Be-

tænkning 1472/2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, Betænkning 

1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, FOB 

1998.319, FOB 2005.547, og FOB 2006.620, Christensen, Responsum om offentligt 

ansattes ytringsfrihed, 1980, L. N. Nielsen, Responsum om offentligt ansattes ytrings-

frihed – med særligt sigte på overenskomstansatte DJØF’ere, 1987, og Christensen, 

Ytringsfrihed for offentligt ansatte, i Møller-Sørensen og Storgaard, Jurist uden om-

svøb: Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, 2007. 

108.  Zimmermann og Whittaker, Good Faith in European Contract Law, 2000, jf. Edlund, 

Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 433 note 21. 

109.  Fauvarque-Cosson m.fl., European Contract Law. Materials for a Common Frame of 

Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, 2008. 
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faith’,110 ’good faith and fair dealings’,111 og at parterne er underlagt en 

’duty to co-operate’.112  

 Loyalitet beskrives som ‘good faith, fairness and co-operation’.113  

 
DCFR 2009

114 beskriver yderligere, at ’’loyauté’ comprises a duty to act in conformity with 

the requirements of good faith and fair dealing, from the negotiation of the contract until all 

of its provisions have been given effect, a prohibition on using contractual rights and terms 

in a way which does not respect the objective that justified their inclusion in the contract and 

a duty to co-operate so far as necessary for the performance of the contractual obligations: it 

also requires a party not to act in contradiction of prior declarations or conduct on which the 

other party might have legitimately relied…… One party’s contractual security is increased 

by the fact that the other is expected to co-operate and act in accordance with the require-

ments of good faith and fair dealing.’ 

 

Selvom afhandlingens emne også i en national ansættelsesretlig kontekst 

ville kunne lade sig oplyse eller støtte af sådanne internationale udviklinger, 

refererer afhandlingen ikke til fælles europæiske eller globale principper for 

erhvervsmæssige kontrakter på tværs af landegrænser.  

 Den afgørende årsag er, at afhandlingen undersøger gældende ret, og in-

ternationale soft-law instrumenter udgør ikke en bindende retskilde i dansk 

ansættelsesret. 

 

5.5. ’Tjenesteforhold’ og ’overenskomst’ 

Afhandlingen undersøger alene den individuelle ansættelsesretlige relation 

mellem en arbejdstager115 og en arbejdsgiver, og den kollektive relation 

 
110.  CISG art. 7 (1) – udarbejdet af UNCITRAL, vedtaget af FN i 1980. 

111.  Unidroit Principles (UPICC) 2010 art. 1. 7 (1) – udarbejdet af UNIDROIT, The Inter-

national Institute for the Unification of Private Law, Principles of European Contract 

Law (PECL) 2003 art 1:201 (1) – udarbejdet af Commission on European Contract 

Law, jf. Lando m.fl., Principles of European Contract Law, 2003, Common European 

Sales Law (CESL) 2011 art. 2 b) – fremsat af EU-kommissionen i 2011 og trukket 

tilbage i 2014, Draft Common Frame of Reference (DCFR) 2008 I-1:103 (1) – udar-

bejdet af Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Pri-

vate Law (Acquis Group), jf. von Bar m.fl., Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) (online edition), 2008. 

112.  PECL 2003 art 1:202. 

113.  von Bar and Clive, Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2009, p. 11. 

114.  von Bar and Clive, Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2009, pp. 11-12. 

115.  I daglig tale bruges forskellige termer for en lønmodtager, f.eks. også ’medarbejder’, 

’ansat’, ’arbejdstager’ og ’arbejder’. I nærværende afhandling veksles af hensyn til den 

sproglige variation mellem betegnelserne lønmodtager, ansat og arbejdstager, fordi 

disse nok er de mest neutrale betegnelser i forhold til stillingen. Betegnelsen ’arbejder’ 

kan være et lidt mere politisk ladet ord, og ’medarbejder’ bruges mest i en organisato-
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mellem parterne til en kollektiv overenskomst. Kontrakter, der ikke etable-

rer et ’tjenesteforhold’,116 og aftaler mellem grupper på en arbejdsplads, der 

ikke udgør en kollektiv overenskomst,117 er ikke inddraget i afhandlingen. 

 

                                                                                                                             
risk-ledelsesmæssig jargon. Der er dog ikke tiltænkt nogen forskel i substansen ved at 

vælge den ene eller den anden betegnelse. 

116.  Udenfor afhandlingens emne falder derfor de arrangementer, hvor kontraktparternes 

reelle mellemværende ikke etablerer et ’tjenesteforhold’, jf. R. Nielsen, Dansk ar-

bejdsret, 2012, p. 427 og pp. 432-433, Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 

78-133, og Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 21-22. 

117.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, pp. 2143-2148, og Kristiansen, Den kollektive 

arbejdsret, 2014, pp. 160-168. 
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KAPITEL 3 
 

 

Retlige principper 
 

 

 

 

 

 

Afhandlingen sigter efter at opstille eller udlede principper for loyalitet i ar-

bejdsretlige relationer. Fokus er som nævnt i kapitel 2 på gældende ret. I 

forhold til principper er fokus derfor på gældende principper, forstået som 

de principper, der nu for tiden er egnede til at blive håndhævet af danske 

domstole.1  

 Der er skrevet mange retsteoretiske værker om principper og retsprincip-

per, og formålet i nærværende sammenhæng er begrænset til nærmere at re-

degøre for den anvendelse af betegnelsen ’principper’, der benyttes i af-

handlingen. 

 

 

1. Principper i afhandlingen 
 

Som nævnt i kapitel 2 sigter afhandlingen efter at opstille principper af 3 ty-

per. For det første undersøger afhandlingen loyalitetspligt som et retligt 

princip i sig selv. Et princip i den forstand er en generel grundsætning, der 

indfortolkes i kontrakterne, og som udmønter sig i konkrete pligter for beg-

ge parter. Et sådant retligt princip kan anvendes både som udfyldende prin-

cip, som sammenfattende betegnelse, og som fortolkningsreference for an-

dre typer af pligter.  

 For det andet opstiller afhandlingen principper for det nærmere indhold af 

loyalitetspligt. Loyalitet danner en forventning til parternes gensidige ad-

færd i alle arbejdsretlige relationer. Det er ikke i sig selv problematisk eller 

nyt at konstatere, at domstolene fastsætter loyalitetspligt mellem parterne. 

Afhandlingens andet resultat er at diskutere, hvilke elementer der skal være 

til stede i konflikten, for at den kan betegnes som en loyalitetskonflikt. Prin-

cipper for loyalitet, der bestemmer, om en tvist er et spørgsmål om loyalitet 

eller ikke er det.  

 
1.  Ussing, Almindelig del, 1967, p. 2, jf. Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsfor-

hold, 2000, p. 24.  
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 Endelig genkender og beskriver afhandlingen de principper, der anvendes 

af afgørelsesinstanserne i vurderingen af konflikter, der omhandler loyali-

tetsbrud. Det er vurderingsmønsteret for retsanvendelsen af afgørelsesin-

stanserne, der nærmere indikerer, hvilke elementer der kan inddrages, og 

hvilken vægt de enkelte elementer kan tilføjes. Det er sådanne principper, 

der bestemmer den retlige vurdering af loyalitetskonflikter og vurderingen 

af en eventuel sanktionering.  

 Formålet – at opstille eller udlede ’principper’ – giver nogle teoretiske, 

begrebsmæssige og metodiske udfordringer, som nærværende kapitel forsø-

ger at belyse. Udfordringerne melder sig ved, at retlige principper kan og 

bliver omtalt på forskellige måder i teorien. Betegnelser, der anvendes, in-

kluderer retsprincipper, retsgrundsætninger,2 mere generelle synspunkter,3 

eller retsnormer, og strækker sig i bestemthed fra helt faste retningslinjer til 

mere vage retshensyn.4  

 Gennemgangen her orienterer sig i retning af at drøfte de enkelte elemen-

ter eller processer i afhandlingens arbejde med principper. Kapitlet diskute-

rer 1) sondring mellem retlige og andre typer af principper, 2) metoden til 

opstilling af retlige principper, 3) hvad de opstillede princippers retlige ka-

rakter nærmere er, og 4) hvilken virkning principperne får i retsanvendelsen. 

Indenfor hvert af temaerne fremhæves den indflydelse, diskussionen har på 

behandlingen af de 3 typer af principper i afhandlingen. Formålet med ka-

pitlet er at kunne danne et solidt teoretisk fundament for afhandlingens un-

dersøgelser og konklusioner, og kapitlet udgør ikke en udtømmende frem-

stilling af tilgangen til principper i den retlige diskurs. 

 

 

2. ’Retligt princip’  
 

Indledningsvist må det indsnævres, hvad der sigtes efter med betegnelsen 

’retlige principper’ i forhold til andre typer af principper. Afhandlingen an-

vender betegnelsen ’retligt princip’ i en betydning, der ligger indenfor ram-

merne af en anerkendt retsteoretisk strøm. 

 Princip: Den sproglige betydning af ordet princip stammer fra det latinske 

ord Principium, der betyder begyndelse, oprindelse eller kilde, mens Princi-

pia (flertal) betyder fundamenter.5 Den Danske Ordbog6 definerer princip 

som grundlæggende regel eller norm, som nogle bevidst følger med hensyn 

 
2.  Dalberg-Larsen og Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, p. 2. 

3.  Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000, p. 24. 

4.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, i Dalberg-Larsen og Kristiansen, Om rets-

principper, 2004, pp. 109-110. 

5.  Hoad, The Concise Oxford Dictionary of English Etymology, 2003 – ‘principle’.  

6.  Den Danske Ordbog, Ordnet.dk – ‘princip’. 
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til holdning eller adfærd i konkrete sammenhænge, eller som en gældende 

lovmæssighed for metode eller funktion inden for et (fagligt) område. 

Dansk Synonymordbog7 anviser, at begreber som grundregel, grundvæsen, 

hovedsag, grundsætning, grundtanke, hovedtanke, idé, ledetråd, retningslin-

je, tråd, rød tråd, og drivkraft, er synonymer for ’princip’.  

 Principper er altså i den sproglige forstand noget grundlæggende, oprin-

deligt og fundamentalt. Den retlige anvendelse af betegnelsen principper er 

ikke så ensidig. I den retlige diskurs anvendes ’principper’ både i den al-

mindelige sproglige forståelse, men også til at betegne andre typer af nor-

mer eller retningslinjer, der ikke er hverken grundlæggende eller fundamen-

tale, se straks nedenfor. 

 Retlig: Det, der adskiller et ’retligt princip’ fra andre typer af principper, 

er særligt to forhold. For det første deres funktion: Et retligt princip har be-

tydning eller indflydelse for retsanvendelsen. Dette betyder, at et retligt 

princip kan procederes ud fra den forventning, at princippet har indflydelse 

på retssubjekternes pligter og rettigheder.8 For det andet deres oprindelse: 

Retlige principper er forankret i og udspringer af forhold indenfor selve 

retssystemet.9 Heroverfor står politiske eller moralske principper, hvis for-

ankring findes i politisk eller samfundsmæssig ideologi eller i moralske 

grundbegreber.10 Det er både princippernes bestemmende indflydelse i rets-

anvendelsen og princippernes oprindelse i retssystemet, der adskiller et ret-

ligt princip fra andre typer af principper.11 

 Retsteorien forholder sig til begrebet retlige principper på flere forskellige 

måder. Retsteorien beskæftiger sig både med, hvilke karakteristika der ken-

detegner et retligt princip, hvilket indhold og hvilken anvendelse retlige 

principper har, som adskiller principperne fra andre typer af retlige fæno-

mener. Terminologien er langt fra ensartet.12 

 

 
7.  Dansk Synonymordbog. sproget.dk - ‘princip’. 

8.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 3. 

9.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, 2004, i Dalberg-Larsen og Kristiansen, Om 

retsprincipper, 2004, p. 111, og Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 

3. 

10.  Som naturretten, jf. Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og rets-

kildelære, 2004, p. 25.  

11.  Samstemmende Sommer, Can Law Make Life (too) Simple?, 2013, p. 69, at principper 

kan blive for vage og brede til at få en retlig kvalitet udenfor deres oprindelige anven-

delsesområde og derfor mere vil kunne anses som politiske erklæringer end som reelle 

retsprincipper. 

12.  Tvarnø og R. Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, p. 63 note 28, anfører, at Eck-

hoff og Sundby benytter betegnelsen retningslinjer for det, som andre kalder retlige 

principper, jf. Eckhoff og Sundby, Rettsystemer, 1976. 
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Fra angelsaksisk retsteori nævner Ronald Dworkin,
13 at der findes to forskellige typer af 

normer: Regler, der virker på en alt-eller-intet måde, og principper, der ikke virker på en alt-

eller-intet-måde. Principper har en relativ vægt, de er mere grundlæggende,
14

 og de kan kor-

rigere regelanvendelsen.
15

 Dworkin argumenterer endvidere for, at dommere i de svære sa-

ger griber til ’policy’-orienterede principper
16 som supplement til lov og retlige principper.  

 

Joseph Raz kritiserer Dworkins brug af principper
17

 og anfører, at forskellen mellem regler 

og principper ikke er en forskel i typer af normer, men alene er en forskel i anvendelsen af 

normerne, og bidrager med et hierarkisk diagram over sammenhængen mellem fænomener-

ne.
18 Raz’ model kan dog ikke uden videre overføres til dansk ret, men illustrerer en del af 

genvordighederne med at få systematiseret de typer af normer, de forskellige betegnelser 

henviser til.  

 

 
Lars Erik Taxell opstillede i 1972

19 en række karakteristika, der skulle kendetegne alminde-

lige retsprincipper. Ifølge Taxell er retsprincipper ikke en abstrakt norm, men udtryk for en 

konkret virkelighed, nogle synspunkter, tanker og hensigter, man ønsker at virkeliggøre i 

 
13.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 

145-147. 

14.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, p. 

146. Det er en holdning, som Ronald Dworkin fremsætter i 1986, men ikke i 1977.  

15.  Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977, pp. 22-28, jf. Jerkø, En taksonomi over retts-

lige prinsipper, 2012, p. 8.  

16.  Anvendelsen af betegnelsen ’principles’ fra engelsk ret kan ikke uden videre oversæt-

tes til ’principper’ i en nordisk retsvidenskabelig sammenhæng, da ’legal principles’ i 

Common Law har et mere klart defineret indhold, jf. Jerkø, En taksonomi over rettsli-

ge prinsipper, 2012, p. 9. 

17.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 9, og Raz, Legal Principles and 

the Limits of Law, 1971, pp. 823-843.  

18.  Raz, Legal Principles and the Limits of Law, 1971, p. 824 note 4. 

19.  Taxell, Avtal och rättsskydd, 1972, pp. 73-74. 

Kilde:  

Joseph Raz, 1971. 
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retsafgørelsen.
20

 Taxell tilføjer dog i 1997,
21

 at det, som et retsprincip indeholder, egentlig 

ikke tilfører bedømmelsen nyt materiale. Faktorer, der indgår i principperne, kunne have re-

levans selv uden at være forenet i et alment formuleret vejledende direktiv.  

 

Torstein Eckhoff omtaler
22 retskildeprincipper som principper, der bestemmer, hvordan rets-

kilder anvendes. ’Innholdsmessigt sett er de fleste rettskildeprinsipper retningslinjer. Det vil 

si at de er normer som ikke gir direkte svar på de rettsspørsmål som skal løses, men som gir 

anvisning på momenter som kan (eller skal) tas i betraktning ved løsningen af spørgsmåle-

ne, og som undertiden også gir visse antydninger om hvilken vekt de forskjellige momentene 

skal tillegges.’  

 

Jens Evald
23

 sondrer i 2004 på baggrund af Taxells karakteristika mellem almindelige og 

specielle retsprincipper indenfor formueretten. Almindelige retsprincipper har et bredt an-

vendelsesområde, for eksempel proportionalitetsprincippet, og specielle retsprincipper dæk-

ker et mere begrænset retsområde, for eksempel principper indenfor procesretten eller straf-

feretten.  

 

Christina Tvarnø og Ruth Nielsen anfører i 2014,
24 at en retsregel er karakteriseret ved, at 

den er binær. Hvis (retsfaktum) så (retsfølge). Retsprincipper derimod er en betegnelse for 

retningslinjer eller normer, der ikke har den struktur og altså ikke er regler. De er typisk væ-

sentligt mindre præcise end regler og indebærer et væsentligt element af skøn. Et retligt 

princip fremdrager ifølge Ruth Nielsen et eller flere momenter, der skal tages hensyn til, 

men forekomsten af momentet bestemmer ikke uden videre resultatet. I forbindelse med an-

vendelse af retlige principper vil resultatet typisk bero på en afvejning af modstående hen-

syn. 

 

Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen anfører i 2004, at retsprincipper kan have meget 

forskellig karakter fra det generelle til det mere konkrete. Retsprincipper kan også have for-

skelligt grundlag – fra oprindelse i moral eller tradition til opstilling ud fra retsafgørelser el-

ler lovgivning. De kan være udtryk for helt fundamentale grundsætninger.
25 Retsprin-

cipperne er typisk normer, der til deres konkrete anvendelse fordrer et væsentligt element af 

skøn.
26 

I retssociologien bruges retsprincipper som grundlag for at forholde sig vurderende 

til konkrete retsregler eller konkrete lovforslag, og retsprincipper bruges som et udgangs-

punkt for en systematisering af retten..
27

 

 

 
20.  Taxell, Avtal och rättsskydd, 1972, p. 74.  

21.  Taxell, Avtalsrätt, 1997, p. 63. 

22.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 20. 

23.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, 2004, i Dalberg-Larsen og Lemann 

Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, pp. 110-111 og pp. 113-127. 

24.  Tvarnø og R. Nielsen, Retskilder og retsteorier, 2014, pp. 62-63. 

25.  Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, p. 38. 

26.  Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, p. 2. 

27.  Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprincipper, 2004, p. 2.  
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Hans Petter Graver
28 anfører i 2006, at princippers normative karakter er, at de er retnings-

givende og ikke angiver et bestemt resultat, i modsætning til regler, der er determinerende. 

Principper kan være grundlæggende rettigheder – generelle normer – og har en karakteri-

stisk generel og åben struktur.    

 

Hans Henrik Edlund
29

 anfører, at doktriner kan anses for at være principper, udfyldende 

regler, der hvor kontrakten er tavs, ’rule of law’, eller andet. Betegnelsen for doktrinen kan 

variere, men doktrinernes funktion er den samme. Doktrinerne gør det muligt for dommere 

og mæglere at ændre kontrakter og moderere kontrakternes effekter, der hvor eksisterende 

regler ville give ekstremt bebyrdende resultater. Principperne er en ’emergency exit’. 

 

Fra nyere tysk retsvidenskab, Robert Alexy, der giver et bud på en struktur for de afvejnin-

ger, hvori principper indgår. Ifølge Alexy er principper optimaliseringspåbud.
30

 

 

Eksemplerne illustrerer den variation, der de seneste årtier har været i den retlige diskurs 

omkring ’retlige principper’.  

 

Markus Jerkø anfører,
31 at hvis man vil besvare spørgsmålet Hvad er et princip?, kan man 

vælge to tilgange.
32 Enten rettes undersøgelsen mod selve fænomenet – det vil sige den vir-

kelighed eller de genstande, som ordet benævner – altså se på en række principper for at un-

dersøge deres fællestræk. Eller man kan undersøge selve begrebet – det vil sige, hvad menes 

der, når man bruger begrebet. Begge tilgange vil i tilfældet med principper ifølge Jerkø være 

utilfredsstillende og vil ikke komme besvarelsen af spørgsmålet nærmere. Som grundlag for 

sin kritik anfører Jerkø fire problemer: 

1) at begrebet princip bruges om en række af forskellige typer af normer i retlig forstand, for 

eksempel regler, retningslinjer, generaliseringer, grundlæggende normer eller alminde-

lige retsgrundsætninger med et mere diffust grundlag. 

2) at flere termer refererer til det samme fænomen. Det er ikke kun ordet princip, der anven-

des, men nogle gange anvendes andre udtryk, for eksempel almindelige retsgrundsæt-

ninger, grundsætning, grundprincip og almene principper. 

3) termernes diskurs er vidt forskellige, idet ordet princip ikke kun bruges på måder, der 

passer med retsteoriens brug.  

4) Principperne anvendes heller ikke på samme måde i forskellige kontekster. Nogle har den 

opfattelse, at principper er grundlæggende, overordnede normer, der ofte gives en sær-

 
28.  Graver, I prinsippet prinsipiell, 2006, p. 195. 

29.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, pp. 441-442. 

30.  Alexy, On the Structure of Legal Principles, 2000, pp. 294-304, pp. 294-295 og p. 

300. Der er dog forskel på principper i den offentlige ret og principper i privatretten. 

31.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 7. 

32.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 5 – undersøgelse af fænomenet 

(denotation) eller undersøgelse af meningen (konnotation). 
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ligt generel formulering.
33

 ’Princip’ kan også referere til princippets grundlæggende el-

ler princippets generelle betydning.  

Den variation eller det overlap i diskursen er ifølge Jerkø udtryk for, at der ikke skelnes mel-

lem ordets sproglige betydning, altså ordet princip som noget grundlæggende, og det ordet 

angiver, altså den norm, ordet henviser til. Skelnes der mellem disse, kan det forklare varia-

tionen i diskursen, idet ikke alle principper er så grundlæggende som principper generelt på-

stås at være, og at nogle principper faktisk er en regel, da et princip og en regel kan referere 

til den samme norm.
34 Principper er dermed ikke enten en regel eller en retningslinje, et af-

vejningsprincip eller en retsgrundsætning. Betegnelsen princip benyttes med reference til al-

le typerne af normer. 

 Derfor skal retsvidenskaben ifølge Jerkø ikke besvare spørgsmålet om, hvad et retligt 

princip er, men hellere stille spørgsmålet om, hvad der menes, hver gang et princip påbe-

råbes, og hvordan de normer, der påberåbes, forholder sig til andre retlige normer og begre-

ber.  

 Referencen er herefter ifølge Jerkø, at når et princip påberåbes, indebærer det et krav på 

anerkendelse, det vil sige en påstand om, at normen følger af en sådan rimelig tolkning af 

loven og retskilderne. Når det hævdes, at et princip er bestemmende for retssubjekters plig-

ter og rettigheder, så implicerer det en påstand om, at princippet har retlig legitimitet. For at 

fundere denne påstand har vi ingen andre holdepunkter end retsreglerne, loven, retskilderne 

og retssystemet. Kriterier om retlig legitimitet bliver bestemmende for, hvad der regnes som 

retlige principper og for skellet mellem forskellige typer af principper. Vurderingen må tage 

udgangspunkt i den almindelige forståelse af retlig legitimitet som en målestok for at vurde-

re, hvordan forskellige grupper af principper opfører sig.
35  

 

Afhandlingens henvisning til principper medfører i lyset heraf et behov for 

en yderligere redegørelse for, hvilke fænomener afhandlingen behandler. 

 Afhandlingen opstiller principper på baggrund af hensyn, der påberåbes 

og anvendes i retskildematerialet. Principperne opstilles alene ud fra almin-

delige retskilder, og metoden er retsdogmatisk metode. Dette giver ifølge 

Jerkø principperne retlig legitimitet.36  

 De yderligere skridt i afhandlingens behandling drøftes nedenfor.  

 

 

 
33.  Graver, I prinsippet prinsipiell, 2006, p. 192 og p. 195, og Lemann Kristiansen, Rets-

principper i retsanvendelsen, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprin-

cipper, 2004, p. 51. 

34.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 9. 

35.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 11. 

36.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 13. 



Kapitel 3 

 50 

3. Opstilling eller udledning af principper fra retskilderne 
 

Principper kan forankres i flere typer af positive retskilder. I afhandlingen 

opstilles retsprincipper både med afsæt i retsafgørelser og i positive lovbe-

stemmelser.  

 Det at opstille principper gennem analyse af retskilder er anerkendt i 

dansk retsvidenskab. Særligt indenfor den ’almindelige’ obligationsret op-

stilles principper som systematiserende sammenfattende formuleringer af 

generelle træk i retspraksis eller lovregler.37 

 
Hagstrøm formulerer det således: ’Ved å sammenligne regler som gjaldt for forskjellige ty-

per av skyldforhold, kunne man få frem interessante fellestrekk, ikke bare i systematikk og 

begrepsbruk, men også i det rent innholdsmessige. Dersom den innholdsmessige likhet i en-

keltregler som fantes i lovgivning, rettspraksis eller andre rettskilder var tilstrekkelig, kunne 

det ved en form for induksjon stilles opp alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. En 

forutsetning var selvsagt at grunnlagsmaterialet var representativt, bredt nok og egnet for 

generalisering. 

 

Eckhoff, der selv har en deskriptiv tilgang til retskilderne,
38 refererer til retspraksis for at ef-

tervise ulovbestemte retskildeprincipper.
39

 Han anfører, at domstolene er retsudviklende. 

Afgørelsesinstanserne fortolker og udfylder loven og aftalerne, og en efterfølgende afgørel-

se, der gentager et mønster fra en tidligere afgørelse, bekræfter den tidligere afgørelses rets-

sætning. Jo flere bekræftelser, jo højere præjudikatværdi.
40

  

 

At principperne forankres både i retsafgørelser og i lovbestemmelser er ikke 

problematisk. Det er retsvidenskabeligt anerkendt at foretage en opstilling af 

principper ud fra den metode, der er beskrevet i kapitel 2. Metoden er an-

vendelig i forhold til at påvise de to første typer af principper: Loyali-

tetspligt som et princip i sig selv og principper for indholdet af en pligt til 

loyalt hensyn. Indholdet af loyalitet påvises ved hjælp af mønstre i de hen-

syn eller forhold, der er til stede, der hvor loyalitetspligt i praksis eller ved 

lov er bestemmende for parternes rettigheder og pligter. Den tredje type 

 
37.  Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 29. I Danmark er dette den foretrukne metode. In-

denfor EU-retten – og i øvrigt generelt internationalt – anvendes i højere grad dedukti-

on. Principper, der opstilles universelt, fungerer som pejlemærke for øvrige regule-

ringsaktiviteter eller for fortolkning og løsning af konflikter. Metoden er også udtryk 

for en ideologisk holdning til, at man med rette kan fastlægge principper, der opleves 

som retfærdige og sande, og derfor kan anvendes som mere generelle fortolkningspej-

lemærker, jf. Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 306.  

38.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 

284-285. 

39.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 22. 

40.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, pp. 209-211. 
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principper – principper for retsanvendelsen – påvises gennem mønstre i 

retsafgørelsers præmisser. Det vurderingsmønster, der anvendes i de retsaf-

gørelser, der omhandler overtrædelse af loyalitetspligt, genkendes og be-

skrives. 

 En påvisning af et faktisk forekommende mønster i retskilderne gør dog 

ikke i sig selv andet end at eftervise, at retskilderne, herunder domstols-

praksis, kan systematiseres.41 De bagvedliggende årsager eller princippets 

nærmere karakter og fremtidige anvendelse siger selve påvisningen intet 

om. Eftervisningen af princippet skal dog gerne bidrage med noget mere 

end blot systematiseringen i sig selv. Før selve retsanvendelsen drøftes, må 

det først diskuteres, hvad det påviste princip er udtryk for, og om der kan 

konstateres yderligere om princippets karakter eller indhold.  

 

 

4. Det efterviste princips retlige karakter 
 

De retsteoretiske vande skilles som sagt omkring drøftelse af, hvad der rent 

faktisk er udledt.  

 Umiddelbart vil et princip, der er en sammenfatning af enkeltregler uden 

andet normativt indhold end det, der følger af de enkeltregler, der ligger til 

grund for sammenfatningen, alene have en systematiserende og pædagogisk 

funktion.42 Også principper i form af sammenfatninger kan dog få normativ 

virkning. Peter Blume anfører, at den praksis, der følger af aftaler eller af 

andre private dispositioner, kan medføre, at bestemte retsprincipper eller 

retsgrundsætninger bliver almindeligt anerkendt som argumenter med rets-

kildemæssig vægt.43 Dommerne er retsskabende44 og mere end ’tomme 

munde, der udtaler de ord, der står i loven’.45 Sammenfattende principper 

kan udfylde sprækker eller huller i den positive regulering eller være vejle-

dende ved logisk analogislutning. Udviklingen af den almindelige obligati-

onsret er et eksempel på en sådan anvendelse, hvor princippet udstrækkes til 

at have et videre anvendelsesområde, end det oprindelige.46  

 Et loyalitetsprincip vil dog på grund af loyalitetens vage og elastiske ka-

rakter i sig selv være vagt og elastisk. Princippet kan ikke tilnærmes defini-

tivt og betegnes ofte ved hjælp af åbne begreber, for eksempel at loyalitets-

pligt medfører pligt til at tage et ’rimeligt’ hensyn. Dette medfører, at afgø-

 
41.  Frøberg, Rettslig prinsippargumentasjon, 2014, p. 100. 

42.  Graver, I prinsippet prinsipiell, 2006, p. 196. 

43.  Blume, Retssystemet og juridisk metode, 2014, p. 118.  

44.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 209. 

45.  Montesquieus kendte udtalelse i værket De l’esprit des lois fra 1748, jf. Eckhoff, 

Rettskildelære, 2001, pp. 208-209. 

46.  Graver, I prinsippet prinsipiell, 2006, p. 196, og ovenfor afsnit 2.  
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relsesorganerne i den konkrete anvendelse af et loyalitetsprincip ikke kan 

løse en retstvist alene med henvisning til det ’loyale’ eller ’rimelige’ – be-

greberne giver ingen anvisning. Her er det nødvendigt, at vurderingen ud-

fyldes og henter sit indhold til dels udenfor begrebet selv.  

 Det er ikke odiøst, at retsanvendelsen foretager en vurdering af, hvorvidt 

en norm, eksempelvis et loyalitetsprincip, er overtrådt i lyset af mere grund-

læggende værdier. Fænomenet beskrives af flere retsfilosoffer.  

 
Alf Ross anførte, at dommerne i deres retlige vurderinger retter deres opmærksomhed mod 

elementer, der uden at være positive retskilder dog i lighed med positive retskilder opfattes 

som forbindende.
47 Prognoseteoriens hensigt var at opstille verificerbare hypoteser om, 

hvad domstolene ville komme frem til. Ifølge Ross træffer dommerne afgørelse på baggrund 

af retskilder, der opfattes som forpligtende. Påvirkningen af dommeren kan komme fra ideo-

logier, som dommeren opfatter som socialt forbindende, herunder også ’de retlige handlefo-

restillinger, der udgør en fælles ideologi, der er virksom i en flerhed af individer’. 

 

Ronald Dworkin anførte, at dommere anvender andet end de positive retskilder, og i de van-

skelige tilfælde griber til andre mere ’policy’-orienterede principper.
48

 

 

Thomas Frøberg påpeger, at der knytter sig bestemte værdier til bestemte normer (der af 

Frøberg betegnes som institutionelle fakta).
49

 De værdier, der objektivt knytter sig til de in-

stitutionelle fakta, præger retsanvendelsen både gennem at danne grundlag for den teleologi-

ske fortolkning, og ved at fastsætte en ydre grænse for, hvilke typer af værdier, der i det en-

kelte tilfælde kan anvendes til at fortolke normen med.
50  

 

En forklaringsmodel, der belyser sammenhængen mellem at fortolke en 

norm alene ud fra positive retskilder og at lade fortolkningen hente indhold 

også udenfor de retlige kilder, er Kaarlo Tuoris. 

 
Kaarlo Tuori

51
 introducerede i 2002 teorien om, at retten har flere niveauer: Overfladeni-

veauet med rettens faktiske udmøntning i de daglige aktiviteter. Her findes de retlige normer 

og retlige principper. Mellemniveauet med den retlige kultur. Og det desuden det dybe ni-

veau med de retlige strukturer. Overfladeniveauet er i konstant bevægelse. Det er her loven 

udmøntes i praksis, her opstår nye regler og nye afgørelser, og her produceres ny retslittera-

tur. Her findes den positive lov, retsafgørelser, aftaler og opstillede sammenfattende princip-

per. I det mellemste lag findes juristernes faglige retskultur, metodologien og retsfilosofien. 

 
47.  Ross, Om Ret og Retfærdighed, 1971, p. 47, jf. Frøberg, Rettslig prinsippargumenta-

sjon, 2014, p. 111.  

48.  Evald og Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, 2004, pp. 

146-147. 

49.  Frøberg, Rettslig prinsippargumentasjon, 2014, pp. 104-119. 

50.  Frøberg, Rettslig prinsippargumentasjon, 2014, p. 121.  

51.  Tuori, Rättens nivåer og dimensioner, 2008, p. 43, og Tuori, Critical Legal Positivism, 

2002, pp. 147-196.  
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Her findes de retlige værdier, der karakteriserer retskulturen i det pågældende land, og de 

grundlæggende principper bag retten. I dette lag sker forandringer ikke så hurtigt. Det dybe-

ste lag indeholder rettens dybe struktur. Det er det mest stabile af rettens lag. Her finder man 

de helt fundamentale værdier og forudsætninger i det pågældende samfund, der ikke i sig 

selv har retlig karakter, men er udtryk for samfundets grundlæggende kultur og mellemmen-

neskelige adfærdsnormer.  

 Tuori anfører, at årsagen til, at teoriens behandling af begrebet retlige principper varierer, 

kan findes i, at teorien anvender retsprincipper i to betydninger:
52

 Som retsprincipper i ret-

tens overfladeniveau, der i kombination med de positivt fastsatte lovregler udgør de primære 

typer af retsnormer, og som retsprincipper i rettens dybere niveauer, der er udtryk for ele-

menter i den retlige kultur og samfundsværdier. Denne sidste type retsprincipper opretholder 

de normer, der udtrykkes på overfladeniveauet. Retsprincipper i de dybere lag fungerer som 

kilde til retsprincipper på overfladeniveauet.
53

  

 Konflikter mellem normer i overfladeniveauet løses oftest ved hjælp af de øvrige regler, 

der findes i overfladeniveauet. Fortolkningsprincipper løser for eksempel konflikter mellem 

lovbestemmelser. Konflikter mellem normer på overfladeniveauet kan i nogle tilfælde ikke 

løses tilfredsstillende alene ud fra de formulerede regler og principper i overfladeniveauet. 

Normerne på overfladeniveauet må indimellem konsultere de værdier eller grundsætninger, 

der findes i de dybere lag. Tuori betegner dette med, at normerne i retsanvendelsen på over-

fladeniveauet har en ’rekursiv relation’ til de værdier og standarder, der findes i rettens dy-

bere lag.
54  

 Principper er dermed ifølge Tuori ikke ’blot’ diskursivt formulerede normer på overfla-

deniveauet. Principperne på overfladeniveauet kan hente deres indhold også fra værdier og 

hensyn i mellemniveauet.
55

 

 
52.  Tuori, Rättens nivåer og dimensioner, 2008, p. 43. 

53.  Tuori, Critical Legal Positivism, 2002, pp. 214-215. 

54.  Tuori, Critical Legal Positivism, 2002, p. 210 og p. 215. 

55.  Tuori, Critical Legal Positivism, 2002, pp. 209-214. Relationen mellem lagene udfol-

der sig ad flere veje. Udover den ’rekursive relation’ foregår der en løbende gensidig 

påvirkning eller udveksling mellem de diskursivt formulerede normer på overfladeni-

veauet og de ikke-diskursivt formulerede indhold på mellemniveauet, en ’retlig sedi-

mentation’. Tuori, Rättens nivåer og dimensioner, 2008, p. 44, anfører, at netop den 

sedimentative relation mellem materialet i yderniveauet og de underliggende princip-

per, der befinder sig i mellemniveauet og den dybe kultur, udgør garantien for, at også 

de under overfladeniveauet liggende lag udgør en del af den positive ret. Endelig kan 

relationen mellem normer i overfladeniveauet og principper i de dybere lag forklares 

med, at principper som normer i overfladeniveauet er den praktiske udformning af 

værdier og principper i mellemniveauet. Ifølge Tuori kan man derfor udlede nærmere 

om indholdet af retsprincipperne i mellemniveauet ud fra de forudsætninger og impli-

kationer, der fremtræder i det positive retskildemateriale på overfladeniveauet. Tuori, 

Critical Legal Positivism, 2002, p. 216, anfører endelig, at udvekslingen mellem lage-

ne adskiller sig fra den dogmatiske metodes induktion og deduktion ved, at den gensi-

dige påvirkning mellem principper som normer i overfladeniveauet og principper som 

grundlæggende kildemateriale i mellemniveauet ikke foregår ved hjælp af logiske eller 

formalistiske metoder. 
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Tuoris model etablerer en forklaringsramme for den proces, som de øvrige 

retsteoretikere påpeger, finder sted. Dworkin anfører, at dommerne anven-

der ’legal principles’, der er retlige overfladenormer, mens dommernes an-

vendelse af ’principles’, der er udtryk for policy-normer, refererer til prin-

cipper i de dybere lag. Det samme er tilfældet med Ross’ henvisning til 

dommerens reference til retlige handleforestillinger, der udgør en fælles 

ideologi. Endelig påpeger Frøberg, at der knytter sig bestemte værdier til 

normer i overfladeniveauet, og disse værdier kan i Tuoris model siges at 

være værdier, der befinder sig i de dybere lag i retten. Fra arbejdsretten 

nævnes, at de retsprincipper, som domstolene anvender til udfyldelse og an-

vendelse af de positive lovregler, anses for at have deres udspring i de dybe-

re lag af kulturtradition, retsteori og andre forhold.56 Altså her anses rets-

principperne ikke alene at være udtryk for systematiserende sammenfatnin-

ger, men kan også være udtryk for dybereliggende retlige eller samfunds-

mæssige værdier, som i Tuoris model. 

 Tuoris model som forståelsesramme57 kan forklare, hvorfor de opstillede 

principper nødvendigvis må lade sig udfylde med henvisning til mere gene-

relle værdier eller standarder fra retskulturen. Et loyalitetsprincip vil have 

en iboende elasticitet og vil ikke kunne formuleres endeligt med sproglige 

definitioner. Der vil være et element af afvejning med henvisning til, hvad 

der skønnes rimeligt i det enkelte tilfælde. Det er allerede kendt, at domsto-

lene vurderer de enkelte loyalitetskonflikter i lyset af de konkrete omstæn-

digheder. Når grovheden af en begivenhed eller den ikke-økonomiske skade-

virkning af en krænkende behandling skal vurderes, sker det i Tuoris model 

ved, at vurderingen henter sit indhold fra henvisningen til standarder i rets-

kulturen. Den åbne karakter af et loyalitetsprincip påvist i overfladeniveauet 

er dermed ikke uforeneligt med, at princippet er normerende i sig selv, og at 

princippet samtidig må lade sig udfylde med standarder eller generelle vær-

dier hentet fra retskulturen eller samfundsudviklingen. Som A.M. Honoré 

beskrev det i 1973:58  

 
’De åbne argumenter er det vindue, hvorigennem retten betragter samfundet, og hvorigen-

nem samfundets værdier siver ind til retten. Gennem dem absorberer retten folkets værdier: 

nytte, billighed, naturen og lignende.’ 

 

 
56.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 207. 

57.  Sommer, Can Law Make Life (too) Simple?, 2013, p. 62, anvender Tuoris model som 

teoretisk ramme. 

58.  Honoré, Fra spredte felter, romerretten og den moderne retstænkning, 1973, p. 231. 

Argumentet var et modargument overfor retspositivisternes syn på retten, særligt Hans 

Kelsens, jf. p. 230.  



Retlige principper 

 55 

Afhandlingen anvender Tuoris model som en forklaringsmodel. En påvis-

ning af loyalitetspligt som et retligt princip vil være en opstilling af princip-

pet i overfladeniveauet, og det vil have en normerende karakter. Et loyali-

tetsprincip som en retlig norm vil til stadighed skulle hente dele af sit ind-

hold med henvisning til værdier eller standarder af ikke-diskursiv karakter i 

de dybere lag i retten, da begreber som loyalitet og rimelighed udgør en del 

af samfundets retskultur.  

 

 

5. De opstillede princippers funktion i retsanvendelsen 
 

Herefter udestår behandlingen af, hvordan det eller de opstillede principper 

finder anvendelse. Det er retsteoriens hensigt, at principper, der udledes 

gennem induktion fra retsafgørelser og lovregler indenfor en bestemt type af 

tilfælde, kan anvendes også i fremtiden. De opstillede principper skal have 

en bestemmende indflydelse på rettens funktion. 

 Som nævnt etablerer afgørelser ikke regler. Alle afgørelser er unikke 

selvstændige eksempler på kontraktfortolkning udført af dommeren eller 

opmanden.59 Påpegede retningslinjer eller principper for retsanvendelsen må 

fortsat overvejes i lyset af de konkrete omstændigheder og den enkelte 

dommers værdibaserede vurdering.60 Spørgsmålet er, hvorvidt de opstillede 

principper etablerer forpligtende anvisninger for retsanvendelsen i fremtiden 

– også udenfor det opstillede princips specifikke område. Hvilken vægt vil 

principperne have i retsanvendelsen og dermed indirekte i de daglige aktivi-

teter på arbejdspladsen? Under hvilke omstændigheder vil domstolene kun-

ne, burde eller skulle anvende principperne?  

 
Jerkø anfører, at et princip ikke kan få større gennemslagskraft retskildemæssigt end det ma-

teriale, som principperne er udledt eller opstillet på baggrund af.
61

  

 

Gomard tilføjer,
62 at en dansk almindelig obligationsret med generelle principper er en 

hjælp til løsning af ulovbestemte spørgsmål. Dens ambition er ikke – og kan ikke være – at 

opstille bindende regler.  

 

Tuori anfører, at anvendelsen af retsregler karakteriseres af en alt-eller-intet-tilgang. Enten 

kan en regel anvendes, eller også kan den ikke. Heroverfor står anvendelsen af retsprincip-

per, der i stedet karakteriseres af en vægtningstilgang, en afvejning. Når en konflikt skal lø-

ses, kan man vælge at anvende det ene princip, eksempelvis loyalitetspligt, men det betyder 

ikke, at andre principper, eksempelvis ytringsfrihed eller integritetsbeskyttelse, mister deres 

 
59.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 441. 

60.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 440. 

61.  Jerkø, En taksonomi over rettslige prinsipper, 2012, p. 23. 

62.  Gomard & Iversen, Obligationsret 2. del, 2011, p. 23. 
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værdi. Det ene princips indflydelse må nedjusteres. Det er en vægtet tilgang, hvor spørgsmå-

let bliver, hvilket af principperne, der skal tillægges mest vægt i det konkrete tilfælde. Løs-

ningen findes i det enkelte tilfælde under hensyn til den aktuelle situation.
63

  

 

Spørgsmålet har ikke kun et svar, men flere svar. Principper kan både ud-

fylde og fortolke regler64 og kan give vejledning ved valget mellem flere 

løsninger. Da afhandlingens sigte er at opstille flere typer af principper, vil 

resultaterne kunne anvendes i flere af de nævnte funktioner.  

 

5.1. Udfyldende principper 

Principper anvendes af domstolene, når forhåndenværende positive retskil-

der eller aftaler ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre en tvist. 

Nationale principper, der er opstillet ved hjælp af induktion, anvendes 

blandt andet som supplerende til de nationale retskilder.65 Her er tale om 

overfladeprincipper som norm, det vil sige den type princip afhandlingens 

første spørgsmål omhandler.  

 Kritikken lyder blandt andet på, at denne anvendelse kan skjule, at dom-

stolene reelt træffer afgørelse ud fra en ganske betydelig grad af retsskabel-

se frem for retsanvendelse.66 Derudover lyder kritikken, at der er risiko for, 

at principperne kan være så luftige i deres udformning, at de kan være svære 

at være uenige i. Det medfører, at retsanvendelsen kan bruge dem til støtte 

for hvad som helst,67 hvorved retssikkerheden tages som gidsel. Kritikken 

orienterer sig i retning af den type principper, der findes i mellemlaget i 

Tuoris model. At principper i overfladeniveauet kan have vage iboende 

elementer, der må udfyldes med henvisning til værdiladede elementer fra 

retskulturen, er ikke uforeneligt med, at princippet er normerende og funge-

rer som en retskilde i overfladeniveauet.  

 
Hagstrøm anfører: ’De prinsipper teorien utviklet, pretenderte ikke å være bindende rettsreg-

ler … Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper ble dermed en form for syntese, som sene-

 
63.  Tuori, Rättens nivåer og dimensioner, 2008, pp. 55-56. 

64.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 295. Sieburgh anfører samme sted, at 

retsprincipper også kan anvendes til at derogere positiv lov i nationale retssystemer og 

ikke kun i EU-retten. Dette finder særligt sted, hvor der findes et fintmasket netværk af 

positive regler, og hvor principperne i retsanvendelsen kan bruges til at justere regler-

nes indhold. 

65.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 295.   

66.  Dalberg-Larsen, Hvad udgør rettens kærne, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, 

Om retsprincipper, 2004, p. 40. 

67.  Ross’ kendte kritik, jf. Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, Om retsprincipper, 

2004, p. 1, Iversen, Loyalitetspligten i entrepriseforhold, 2008, p. 104, og Nørgaard, 

Anmeldelse Erik Werlauff: ”Selskabsmasken – loyalitetspligt og generalklausul i 

selskabsretten”, pp. 69-70. 
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re kunne tjene som rettesnor for løsning af rettsspørgsmål som oppsto i de forskjellige typer 

av skyldforhold, særlig der man savnet mer konkret rettskildemateriale av betydning. Op-

pgaven for en alminnelige obligasjonsrett var således pr. induksjon å oppstille visse prinsip-

per som deretter etter en nærmere vurdering, ikke pr. ren deduksjon, kunne komme til an-

vendelse for skyldforhold som manglet sikker særregulering.’
68

 

 

Hagstrøm forklarer, at principper ikke vil skulle anvendes gennem en bin-

dende ‘deduktion’, men vil skulle anvendes ‘efter nærmere vurdering’ og 

som et supplement. I Hagstrøms eksempel har opstillede principper en sup-

plerende funktion, der hvor tydelige retskilder mangler. Principperne er her 

udfyldende eller supplerende – ‘gap-fillers’.69 I den udfyldende funktion op-

træder principperne som de hjælpemidler, der mindsker skønselementet i 

retsanvendelsen, så resultatet bliver mindre vilkårligt.70 

 Fra obligationsretten er Gomard enig i denne funktion. De udfyldende 

regler om ikke-opfyldelse af aftalefordringer er i vidt omfang ensartede eller 

fælles for flere kontraktstyper. Det er derfor både ’hensigtsmæssigt og i 

overensstemmelse med traditionen’ at opstille regelsæt, som har et bredt an-

vendelsesområde. Sådanne regler betegnes som almindelig obligationsret, 

’fordi de tjener som retningslinjer, der dog fraviges, hvor et andet resultat er 

fastsat i specielle positive lovregler, følger af retspraksis eller af sædvane, 

eller hvor gode grunde (forholdets natur) med styrke taler for en anden løs-

ning.’ 71 Gomard påpeger, at de uskrevne principper er supplerende i forhold 

til øvrige retskilder, men kan anvendes også udenfor deres eget område. 

 Særligt vedrørende det arbejdsretlige felt er der tradition for, at dommer-

skabte principper har funktion som en almindelig retskilde.72 Principperne 

er talrige og har en bred anvendelse indenfor hele den kollektive arbejds-

ret.73  

 Et loyalitetsprincip opstillet omkring arbejdsretlige relationer vil i for-

længelse heraf kunne anses for et forpligtende princip, der dukker op til 

overfladen i retsanvendelsen de steder, hvor eksisterende positive retskilder 

ikke giver tilstrækkelig vejledning.  

 Problematikken med den åbne og luftige karakter af principperne, der gi-

ver mulighed for at anvende dem som grundlag for hvad som helst, vil ikke 

være aktuel i afhandlingens behandling og opstilling af et loyalitetsprincip.  

 

 
68.  Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 29. 

69.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 302. 

70.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, 

Om retsprincipper, 2004, p. 136.  

71.  Gomard & Iversen, Obligationsret 2. del, 2011, p. 23. 

72.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 2009, p. 297. 

73.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 2. 
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5.2. Udviklende principper – deduktion 

Principper vil også kunne udgøre grundlag for at udvikle retten – et middel 

til at opnå en ‘højere sofistikation’.74 Et princip vil give fortolkninger og ar-

gumenter, der kan bruges til at fastsætte nye specifikke pligter.75  

 I anvendelsen af åbne normer, som et loyalitetsprincip, er den nærmere 

udfyldning af princippet som nævnt overladt til domstolene.  

 I afhandlingens arbejde vil de 2 første typer af pligter – loyalitetspligt 

som et princip i sig selv og principper for indholdet af loyalitet – i forlæn-

gelse heraf kunne anvendes som grundlag for at udlede nye typer af pligter 

eller hensyn, parterne skal udvise. Fastsættelse af den tredje type principper 

– principper for vurderingen af loyalitetskonflikter – vil ikke kunne have en 

udviklende funktion. 

 

5.3. Principper som retningsgiver for fortolkningsvirksomheden 

I arbejdsretten anvendes almene arbejdsretlige principper eller grundsætnin-

ger, for eksempel ledelsesret og forbud mod organisationsfjendtlig adfærd, 

som fortolkningsstandarder – ’ledefyr’76 – i de fagretlige konfliktløsnings-

organers fortolkningsvirksomhed. Det samme gælder generelle retlige stan-

darder, eksempelvis om tvingende grund, der kommer til udtryk som fast 

praksis ifølge overenskomster.77  

 Her anvendes overenskomstreglernes udtryk for mere grundlæggende 

principper eller forventninger mellem parterne, der kan inddrages som et 

tværgående og grundlæggende element for parterne i en ansættelsesrelation 

eller i en kollektiv relation. Sådanne mere grundlæggende arbejdsretlige 

principper inddrages i retsanvendelsen som retningsgiver for fortolkningen.  

 Konkret kan det få den betydning, at en tvist løses, således at den løsning, 

der flugter med princippet om arbejdsgiverens ledelsesret, foretrækkes. Et 

loyalitetsprincip vil kunne få den samme funktion i domstolenes fortolk-

ningsvirksomhed. Her er spørgsmålet ikke, hvorvidt princippet forpligter 

retsanvendelsen, men hvorvidt princippet i sig selv kan anses for at være et 

så solidt og anerkendt element i parternes relation, at en konflikt skal fortol-

kes under inddragelse af princippet.  

 Afhandlingen vil eftervise, i hvilket omfang loyalitetspligt allerede an-

vendes i denne funktion, og i fremtiden vil kunne anvendes som en fortolk-

ningsstandard.  

 

 
74.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 302. 

75.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 302 og p. 306.  

76.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2471, om ledelsesretten som ’ledefyr’ 

for overenskomstfortolkning.  

77.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 265. 
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5.4. Grundlag for justering af aftaler 

Principper kan også anvendes til at evaluere eller kritisere de resultater, som 

en stringent anvendelse af positive aftaler ville medføre.78 Aftalelovens § 36 

er det mest kendte eksempel. Her udtrykkes et rimelighedsprincip, der etab-

lerer grænser for de aftaler, som parterne indgår. Ud fra Aftalelovens § 36 

kan domstolene justere eller tilsidesætte positive aftaler ud fra en vurdering 

af aftalens ’rimelighed’. Principper i form af åbne doktriner, for eksempel 

’good faith’ eller loyalitet, kan betragtes som ’nødudgange’,79 i de tilfælde 

hvor kontraktens egne regler eller mangel på samme giver utilfredsstillende 

resultater.80  

 En loyalitetspligt etableret som et princip vil kunne anvendes til at justere 

parternes aftale. Parterne kan gennem aftale både indskrænke og udvide 

loyalitetspligten, og aftalen vil som udgangspunkt være bindende for parter-

ne. Ved vurdering af, hvilke sanktioner en overskridelse af en aftalt loyali-

tetspligt kan berettige til, vil domstolene ikke være forpligtede af parternes 

aftale.  

 Alle tre typer af principper vil kunne anvendes i denne funktion. I dom-

stolsanvendelsen vil både princippet om loyalitetspligt, principper for ind-

holdet af loyaliteten, og principper for vurderingen af loyalitetskonflikter 

reelt kunne anvendes til at justere aftalens retlige virkninger mellem parter-

ne.  

 

5.5. Forpligter et loyalitetsprincip? 

Vil fastsættelse af loyalitetspligt som et princip få den virkning, at dommer-

nes skøn er begrænset? Som minimum begrænser principper dommernes 

frie skøn, allerede fordi de er retningsgivende.81 En åben doktrin, som for 

eksempel loyalitetspligt, giver ikke dommerne frit slag i anvendelse af prin-

cippet på den enkelte afgørelse. Dommerne må følge de mere eller mindre 

tydelige konturer af pligtens udmøntning i tidligere retspraksis og udlede af 

disse, hvad der i dommernes og mæglernes øjne er den bedste løsning på 

den uenighed, der ligger foran dem.82 Principperne begrænser som mini-

mum det helt frie skøn i retsanvendelsen.83  

 Deri ligger, at domstolene ’bør’ anvende principperne, men dermed er ik-

ke bestemt, med hvilken vægt et princip indgår i en vurdering. Det afhænger 

 
78.  Sieburgh, Principles in Private Law, 2012, p. 302.  

79.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 441. 

80.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 441. 

81.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, 

Om retsprincipper, 2004, p. 136. 

82.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 440. 

83.  Evald, Om retsprincipper i formueretten, i Dalberg-Larsen og Lemann Kristiansen, 

Om retsprincipper, 2004, p. 136. 
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af de konkrete omstændigheder, hvilke øvrige retskilder der er til stede, ka-

rakteren af de øvrige retskilder, det resultat anvendelse af de øvrige retskil-

der ville bevirke og selve karakteren af det princip, der skal anvendes. Jo 

mere specifikt retsprincippet er, jo mindre plads er der til at udøve et skøn, 

og modsat.  

 I takt med at princippet udvikles og anvendes i retspraksis, oparbejder 

princippet en vis fasthed. De tidligere domme får betydning som en bekræf-

telse af den retssætning, den tidligere dom byggede på. Jo længere række af 

præjudikater, man har for et bestemt standpunkt, jo sikrere er det.84 Det er 

den tilgang til ’gældende’ ret, som afhandlingen bygger på. Dermed vil 

principopstillingen i sig selv påvirke retsdannelsen. Princippet ’hærdes’ 

gennem en konsistent henvisning til princippet i praksis. Både selve anven-

delsen og den yderligere specifikation, en øget anvendelse medfører, giver 

princippet en fastere retlig kontur.  

 Vage og luftige principper får derigennem en retlig soliditet, hvorved 

indholdet og den retlige virkning af principperne bliver både genkendelige 

og forudsigelige. Princippet vil dermed kunne anses for at være ’gældende’ 

ret. Når en retskilde er ’gældende’, binder det domstolene, og derved be-

grænses dommernes frie skøn.  

 

 

6. Sammenfattende 
 

Afhandlingen er baseret på en forståelse af ’retlige principper’ som princip-

per, der har afsæt i retlige kilder og virker bestemmende på rettigheder og 

pligter for parterne. Principper er en etiket, der ikke har et normerende ind-

hold i sig selv, og som kan henvise til forskellige typer af retlige og ikke-

retlige fænomener. Tuoris model introducerer teorien om rettens lagdeling, 

der kan anvendes til at sondre mellem de forskellige anvendelser af beteg-

nelsen ’principper’, og som kan anvendes til at imødegå forbeholdet om, at 

principper er så vage og luftige, at de kompromitterer retssikkerheden. Iføl-

ge Tuoris model vil afhandlingens konklusioner være principper, der befin-

der sig på overfladeniveauet. Principperne er normerende for parternes ret-

tigheder og pligter. Loyalitetspligt som princip i sig selv, har iboende vage 

elementer, og vil derfor skulle hente en del af sit indhold fra værdier og 

’principper’, der befinder sig i rettens dybere lag – retskulturen og sam-

fundsideologien.  

 Afhandlingens anvendelse af betegnelsen principper er overensstemmen-

de med eksisterende retsfilosofi, obligationsretlige og arbejdsretlige retsteo-

retikeres bidrag. Desuden er anvendelsen overensstemmende med den prak-

 
84.  Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 195. 



Retlige principper 

 61 

sis, der har udviklet sig særligt på kollektivarbejdsrettens område omkring 

dommerskabte principper.  

 Afhandlingens 3 typer af principper kan udledes på baggrund af tværgå-

ende træk i retsafgørelser og i lovbestemmelser, og vil derfor have retlig le-

gitimitet.   

 Loyalitetspligt som princip vil forpligte retsanvendelsen. Domstolene føl-

ger konturerne af tidligere afgørelser af hensyn til sammenhæng og forudsi-

gelighed i retssystemet. Domstolenes skønsudøvelse er derfor bundet på den 

måde, at dommeren ikke uden vægtig begrundelse kan se bort fra at anven-

de principperne i lignende sager. I takt med at princippet anvendes og speci-

ficeres, vil det rum, der efterlades det frie skøn, blive indskrænket.  
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KAPITEL 4 
 

 

Afhandlingens retlige ramme 
 

 

 

 

 

 

Arbejdsret i Danmark er en selvstændig juridisk disciplin med berøringsfla-

der til en lang række andre retsområder. Arbejdsforholdet er et centralt ele-

ment i samfundet. Ro i produktionsapparatet på den ene side, så virksomhe-

derne kan producere og skabe omsætning på markedet, og tryghed i løn og 

arbejdsvilkår på den anden side, så arbejdere kan investere deres arbejds-

kraft og regne med vilkårene for deres arbejde, er begge grundlæggende 

samfundsinteresser.  

 I nærværende kapitel redegøres for de retlige rammer omkring loyalitets-

pligt i arbejdsretlige relationer. Den særlige relation mellem parterne, både 

på det individuelle og det kollektive niveau, og den retlige regulering heraf 

er central for behandlingen af loyalitet som emne. Kapitlet belyser dette fra 

tre perspektiver: 1) Den historiske udvikling i arbejdsretlige relationer, der 

har indflydelse på, hvordan spørgsmålet om loyalitet er blevet opfattet og 

behandlet retligt. 2) Den nuværende tilgang fra retsvidenskabelig side til ar-

bejdsrettens samspil med lovgivning, aftale- og obligationsretlige regler og 

de frie aftalemekanismer har indflydelse på tilgangen til loyalitet i arbejds-

retlige relationer. 3) De særlige partsproblemer, der gør sig gældende i ar-

bejdsretlige relationer, har indflydelse på, hvem der gribes af forpligtelser, 

og hvem der beskyttes af rettigheder, der relaterer sig til loyalitetspligt. 

Først introduceres kort arbejdsretten som retlig disciplin. 

 Arbejdsret beskæftiger sig med reglerne om virksomheders, medarbejde-

res og faglige organisationers pligter og rettigheder i forhold til hinanden.1 

Fokus er rettet mod de retsproblemer, der kan opstå i forholdet mellem ar-

bejdsgivere og lønmodtagere, og i forholdet mellem organisationerne bag 

henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver. I Danmark dækker arbejdsretten 

derfor både det individuelle niveau mellem den enkelte arbejdsgiver og ar-

bejdstager og det kollektive niveau mellem organisationerne på begge sider. 

Denne danske beskrivelse af arbejdsretten som disciplin genkendes i de fle-

 
1.  Se tværgående fremstillinger Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 1, Kristi-

ansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 44-45, og R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 

2012, pp. 31-33.  
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ste europæiske lande,2 selvom disciplinen har udviklet sig ad forskellige ve-

je – selv indenfor Europa.3 Der er generel enighed om arbejdsrettens opgave 

og genstand som retlig disciplin uagtet de forskellige modeller eller regule-

ringsmåder for arbejdsforhold i samfundet.4  

 Fællestræk og modsætninger mellem de forskellige landes retlige løsnin-

ger på arbejdsrettens område er belyst gennem en del komparative værker 

om arbejdsret.5  

 På europæisk plan har særligt to skikkelser haft indflydelse på grundlæg-

gelsen af arbejdsretten som juridisk disciplin. Den tyske advokat og senere 

professor i Holland, Hugo Sinzheimer (1875-1945),6 og den tyske dommer 

 
2. Se f.eks. også nyere tværgående fremstillinger fra England, Deakin & Morris, Labour 

Law, 2012, pp. 1-3, fra Norge, Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 2006, pp. 23-25, 

og Storeng m.fl., Arbeidslivets spilleregler, 2014, pp. 43-45, og fra Sverige, Glavå, 

Arbetsrätt, 2011, pp. 59-60, og Adlercreutz og Mulder, Svensk Arbetsrät, 2007, p. 17. 

Arbejdsret, der dækker både den kollektive og den individuelle dimension, er den her-

skende tilgang til disciplinen i Europa, jf. Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Da-

vidov & Langille, The Idea of Labour Law, 2011, p. 43. På tværs af kontinenterne er 

der naturligt nok stor variation over arbejdsrettens rolle, genstand og opgave. I Europa 

findes tilstrækkeligt med fællestræk, både historiske og moderne, der gør det hen-

sigtsmæssigt at sætte den danske arbejdsret i relief overfor dele af den øvrige europæi-

ske arbejdsret. Andre steder vil man se, at arbejdsretten er orienteret mod ’workers’ 

rights’ og dermed vinkles anderledes, mens der andre steder igen er skarpt skel mellem 

de to discipliner ’labour law’, forstået som kollektiv arbejdsret, og på den anden side 

’employment law’, som det individuelle (kontraktlige) forhold mellem arbejdstager og 

arbejdsgiver, f.eks. i USA, jf. Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Davidov & Langil-

le, The Idea of Labour Law, 2011, p. 43. 

3.  Udviklingen i Europa skete ad to overordnede veje – en organisk fremvækst af ar-

bejdsretten som disciplin, som i Danmark/Norden og i England, modsat en mere styret 

og teoretisk velovervejet udvikling, der var foretrukket andre steder, jf. Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2, Hasselbalch, The Roots – the History of Nordic 

Labour Law, 2002, pp. 11-35, Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 13, og i det 

hele Hepple, The Making of Labour Law in Europe, 1986, og Hepple & Veneziani, 

The Transformation of Labour Law in Europe, 2009.  

4.  F.eks. den tyske og den franske version er opstilling af en samlet beskrevet arbejdsret-

lig regulering ved lov modsat de nordiske lande, der indtil videre har valgt og fastholdt 

en ikke-kodificeret reguleringsmodel, og England, der siden 1990’erne har valgt en 

kombinationsmodel. 

5.  Også danske arbejdsretsforskere har deltaget og deltager fortsat i det internationale 

samarbejde, både Ruth Nielsen, Ole Hasselbalch og Jens Kristiansen har på forskellige 

områder haft et komparativt fokus. 

6.  Anses som den tyske arbejdsrets fader, jf. Kubo, Hugo Sinzheimer – Vater des deut-

schen Arbeitsrechts, 1995. Sinzheimer virkede som advokat i Frankfurt fra starten af 

det 19. århundrede, men måtte på grund af sin jødiske herkomst flygte til Holland i 

1930’erne, hvor han blev professor i retssociologi ved Amsterdam og Leiden universi-
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og senere professor i England, Otto Kahn-Freund (1900-1979).7 Hugo Sinz-

heimer tilskrives etableringen af arbejdsret som en selvstændig juridisk di-

sciplin.8 Det primære mål var for Sinzheimer at kompensere for den ulighed 

i forhandlingskraft mellem arbejdere og arbejdsgiver, der opstod i kølvandet 

på kontraktfriheden i 1800-tallet.9 For Sinzheimer er der særligt 4 faktorer, 

der nødvendiggør, at ansættelsesforholdets vilkår ikke kan baseres på 

kontraktret alene: 1) genstanden for transaktionen er ikke en ’vare’, men et 

menneske, og arbejdsmarkedet er derfor ikke et marked som andre marke-

der og kan derfor ikke følge de samme regler som andre markeder, 2) per-

sonlig afhængighed er en grundlæggende udfordring i arbejdsretten, 3) den 

menneskelige værdighed er på spil i ansættelsesforholdet, så et af de primæ-

re mål med arbejdsretten må være beskyttelse af den menneskelige værdig-

hed. Disse tre faktorer forklarer, ifølge Sinzheimer, hvorfor en ansættelses-

kontrakt ikke bare er en kontrakt som andre, men etablerer en relation sui 

generis, af en særlig karakter. Endelig 4) arbejdsret handler ikke kun om re-

gulering af ansættelsesforholdet, men regulerer også sociale forhold, idet 

sociale sikkerhedsforanstaltninger er en integreret del af arbejdsretten.10 

Sinzheimer så arbejdsretten som ”the embodiment of social policy in ac-

tion”, og synspunktet, at ”labour law should embrace, sociology, social po-

licy and the theory of business organisation”, har haft indflydelse særligt på 

den engelske udvikling af arbejdsretten som disciplin gennem Otto Kahn-

Freunds arbejde.11 Kahn-Freund var ophavsmanden til filosofien og beteg-

nelsen ’collective laissez-faire’, der både var deskriptiv i relation til den 

dengang britiske arbejdsmarkedsmodel, men også normativ, idet han mente, 

at den model var den bedste model for samfundet.12 Collective laissez-faire 

                                                                                                                             
teter. Under krigen måtte han gå under jorden for at undgå arrestation, og han døde 

kort efter krigens afslutning.  

7.  Anerkendes som den engelske arbejdsrets fremmeste ambassadør, doyen, jf. Lewis, 

Kahn-Freund and Labour Law, 1979, p. 202. Kahn-Freund var dommer ved arbejds-

retten i Berlin fra 1929, flygtede til England i 1933, hvor han blev professor i 1951 ved 

London School of Economics og University of Oxford, hvor han var aktiv til sin død i 

1979. 

8.  Hepple, Factors Influencing the Making of Labour Law, i Davidov & Langille, The 

Idea of Labour Law, 2011, p. 32. 

9.  Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Davidov & Langille, The Idea of Labour Law, 

2011, p. 44. 

10.  Sinzheimer, Das Wesen des Arbeitsrechts, 1927, i Sinzheimer, Arbetsrecht und 

Rechtssoziologie, 1976, p. 110, jf. Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Davidov & 

Langille, The Idea of Labour Law, 2011, p. 44 note 4. Jf. det samme synspunkt fra so-

cialretten i dag, Ketcher, Socialret, 2014, p. 29. 

11.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 2 note 3. 

12.  Wedderburn, Labour Law and Freedom, 1995, p. 27, jf. Deakin & Morris, Labour 

Law, 2012, p. 21. 
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betegner modellen, hvor kollektive overenskomster er den primære kilde til 

normer omkring lønfastsættelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, og at 

lovgivningsmagten er tilbageholdende og kun griber ind med lovgivning 

som supplement til de kollektive aftaler. Arbejdsretten som disciplin skulle 

regulere ‘the triangular relationship between organised labour, organised 

management and government, which is the framework of all labour law in 

(England)’13 og var ‘chiefly concerned with (the) elementary phenomenon 

of social power’14 med det hovedsagelige formål at ’regulate, support and 

restrain the power of management and the power of organised labour’.15  

 Meget er sket indenfor den europæiske (og øvrige internationale) arbejds-

retlige diskurs siden dengang. De neo-liberalistiske indgreb i 1980’erne16 

(mest drastisk i England) og nyere indgreb det seneste årti som følge af de 

økonomiske kriser har givet ny energi til drøftelser af spørgsmålet om ar-

bejdsrettens genstand, opgave, legitimitet og berettigelse overhovedet.17 Ar-

bejdsretten og dens genstand er fortsat ikke en homogen disciplin. Discipli-

nen går på tværs af flere retlige og ikke-retlige discipliner, og der er en så 

nær sammenhæng mellem arbejdsret og samfundsideologi, at det får reel 

indflydelse på, hvordan, med hvilke midler og ud fra hvilke hensyn den en-

kelte konflikt på arbejdspladsen løses. Arbejdsretten er en disciplin, der let 

kan få et normerende eller politisk indhold, og udenfor Danmark har ar-

bejdsret som disciplin ofte et element af arbejderbeskyttelse over sig.18 

 Som beskrevet ovenfor i kapitlet om metode inddrages drøftelser og rets-

praksis fra systemer udenfor det danske for at kaste lys over de overvejelser, 

der gøres, når parternes interesser skal afvejes. Perspektivet er funktionelt 

 
13.  Kahn-Freund, Selected Writings, 1978, p. 4. 

14.  Freedland and Davies, Otto Kahn-Freund: Labour and the law, 1983, p. 14. 

15.  Freedland and Davies, Otto Kahn-Freund: Labour and the law, 1983, p. 15. 

16.  I 1980’erne gennemførtes drastiske dereguleringstiltag i England baseret på Hayek’s 

økonomiske model om, at mindst mulig regulering og indskrænkning af virksomhe-

derne ville give de bedste vilkår for økonomisk vækst i samfundet. Både lovgivning og 

de kollektive organisationernes indflydelse blev fjernet. De seneste årtier har modere-

ret modellen på grund af en række samfundsmæssige uligheder og med en nytænk-

ning, New Labour, genindførtes fra 1997 og frem generelle beskyttelseslove og kollek-

tive forhandlinger på virksomhedsniveau, jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 

40-48. 

17.  Der findes en righoldig litteratur herom, hvoraf mere generelle fremstillinger er Da-

vidov & Langille, The Idea of Labour Law, 2011, Barnard, Deakin and Morris, The 

Future of Labour Law, 2004, Davidov and Langille, Boundaries and Frontiers of La-

bour Law, 2006, Davies, Perspectives on Labour Law, 2009, Dukes, Labour Constitu-

tion: The Enduring Idea of Labour law, 2014, og Dukes, Constitutionalizing Employ-

ment Relations, 2008, p. 341. 

18.  Afhandlingens hensigt er ikke at introducere eller promovere bestemte politiske hold-

ninger. Fokus er på rettigheder og pligter, der kan konstateres. 
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og operativt, i modsætning til formelt, idet afhandlingen ikke vil fokusere så 

meget på de rent formelle retlige løsningsmodeller, men i stedet fokusere på 

de overvejelser, der ligger til grund for, om en konkret tvist på arbejdsplad-

sen giver den ene eller den anden løsning. Så uanset at arbejdsretten som di-

sciplin er løst med forskellige formelle midler fra land til land, har de enkel-

te landes drøftelser med de overvejelser, der gøres omkring løsning af kon-

krete tvister på arbejdspladsen, interesse. 

 

 

1. Arbejdsretlige relationer og deres retlige regulering 
 

Et indblik i den historiske udvikling af det arbejdsretlige system giver en 

nødvendig fornemmelse for de bevæggrunde, der ligger bag dens nuvæ-

rende form og indhold.19 Dette er særligt vigtigt med hensyn til at forstå 

vægten af og relationerne mellem arbejdsrettens kilder, f.eks. lovgivning, 

kollektive overenskomster, kontraktret, retspraksis og sædvaner,20 og forstå 

det særlige samspil, der på arbejdsrettens område har udviklet sig mellem 

kontraktfrihed, det kollektive overenskomstsystem, lovgivning og sam-

fundsinteresser. 

 

1.1. Før 1800-tallet – regulering, tvang og straf 

Udviklingen af arbejdsretten som en selvstændig juridisk disciplin tog fart i 

1800- og 1900-tallet i kølvandet på ændrede produktionsvilkår i den vok-

sende industri, og de dermed ændrede ansættelsesformer og reguleringer af 

disse.21 Men også før den industrielle revolution var der en tæt regulering af 

ansættelsesforhold. Den arbejdsretlige regulering var tilpasset de dengang 

mest udbredte arbejdsforhold, nemlig håndværk, søfart, landbrug, handel og 

småindustri.22  

 
19.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 4, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 

2009, p. 29. 

20.  Jf. kapitel 2 afsnit 4. 

21.  Det er en almindelig opfattelse, der særligt sigter på udvikling af arbejdsret som selv-

stændig disciplin, der både omfatter det kollektive system (der netop udviklede sig i 

løbet af det 19. århundrede), lovgivning og kontraktfrihed, jf. f.eks. Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret I, 2009, pp. 29-51, modsat dog Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 

1979, p. 7, der henviser til, at der var regulering af arbejdsforhold også inden den indu-

strielle revolution. En opfattelse, hun deler med nyere tysk retshistorie fra det 20. år-

hundrede. 

22.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 7, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret 

I, 2009, pp. 32-33. 
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 I Danske Lov af 1683 fandtes regler om tyendet og husbonden, der i vid 

udstrækning anvendtes analogt på andre faste tjenesteforhold.23 Håndvær-

kerforordninger og laugsregler regulerede håndværkeres forhold, mens den 

tidlige industri kun i meget begrænset omfang (når overhovedet) var regule-

ret og derfor var baseret på kontraktfrihed.24   

 Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet resulterede i indførelse af en 

politiforordning i 1791,25 der indførte regler om indgåelse og opsigelse af 

tjeneste- og tyendekontrakter,26 hvor politimesteren var dommer i tvister 

mellem husbond og tyende.27 Allerede dengang var lovgivningen, der retter 

sig mod tyende, en blanding af kontraktret og procesret, med elementer af 

strafferet indbygget direkte i loven.28 Skellet mellem offentlig og privatret 

var anderledes end i dag, og strafferetten var ikke et statsligt monopol.29 Ty-

enderetten etablerede fra starten en særlig type processer, og tyendekontrak-

ten blev ikke håndhævet på linje med andre kontraktformer.30  

 I byerhvervene fandtes fortsat en række forordninger og privilegier, der 

regulerede området for håndværk, manufaktur og industri.31 Systemet var 

præget af en høj grad af regulering og tvang, ikke mindst på håndværkerom-

rådet, hvor håndværkerlaugene havde en særdeles aktiv reguleringsrolle.32 

Mellem mester og svende og mellem fabriksejer og arbejder fandtes interne 

reglementer, der fastslog krav om lydighed, gav principalen straffebeføjelser 

og fastsatte bøder og fængsel for kontraktbrud – til forskel fra andre kon-

traktrelationer som på tyendeområdet.33  

 Reguleringer, forordninger og straffebestemmelser var den formelle akse, 

ad hvilken tvister blev løst, og både husbond, mester og fabriksejer havde en 

 
23.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009. p. 32. 

24.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 7. 

25.  Politiforordningen af 25. marts 1791, jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 128 og pp. 

76-109. 

26.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 131. 

27.  Anders Sandøe Ørsted bemærker senere, at den samtidige Hoveriforordning, der for-

bød hustugt overfor fæstebønder, indførte et nyt princip, var et principielt brud på tid-

ligere opfattelser af, at husbonden altid må straffe, blot det ikke sker ved lemlæstelse 

eller med våben, jf. Ørsted, Haandbog over den Danske og Norske Lovkyndighed, 

1822, pp. 252-253, jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 127 note 63, der tilføjer, at dette 

var bruddet med husbondens autonome diskretionære jurisdiktion.   

28.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 48 note 70, en systematik, der senere volder problemer 

for retsvidenskaben, jf. p. 49. 

29.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 49 og p. 84.  

30.  Vormbaum, Politik und Gesinderecht im 19. Jahrhundert, 1980, pp. 35-36, jf. Jacob-

sen, Husbondret, 2008, p. 48 note 70. 

31.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 12 og pp. 20-23.  

32.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, pp. 1-2. 

33.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 49.  
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lang række beføjelser både qua over-underordnelsesforholdet i den type af 

kontrakter og qua den tætte regulering fra laugenes henholdsvis statens 

side.34 Kontrakten var det formelle instrument, men ikke den primære regu-

leringsmekanisme, måske allerede fordi aftalefriheden ikke dengang passe-

de med eksempelvis fæstetvangen.35 Arbejdslejeaftaler, modsat tyende- eller 

fæsteaftaler, anvendte i højere grad den formelle kontraktret.36   

 På dette tidspunkt blev arbejdsretten ikke behandlet i den retsvidenskabe-

lige litteratur som et særligt retsområde.37 Naturretten, kontraktretten og pa-

triarkale modeller var de fremherskende samfundsholdninger før, under og 

efter landboreformerne, der også kom til udtryk i generelle politiske drøftel-

ser om reguleringen af arbejdsmarkedet som sådan.38 

 I disse tidligere relationer var forventningerne omkring loyalitet i høj grad 

bestemt af ansættelsesrelationernes patriarkalske karakter.  

 

1.2. 1800-tallet – kontraktfrihed 

Romerrettens grundtanker om kontraktfrihed vandt i det 19. århundrede ge-

nerelt indpas i Europa som en opblødning af de tidligere snævre ordninger 

for arbejdsforholdet.39 Med den industrielle udvikling opstod samtidig nye 

 
34.  Goos, Den danske Strafferets specielle Del, 1916, p. 220, systematiserer arbejdsfor-

holdet ud fra den snævre personlige forbindelse, der skabes, da ’der foreligger en 

snævrere Forbindelse af en ejendommelig retlig Natur’ på samme måde som familie-

mæssige forbindelser, p. 221. Goos fortsætter pp. 221-221: ’....en ved Erhvervslivet 

skabt Forbindelse af varigere Natur er Grundlag for et personligt Forhold, hvilket der 

er tillagt særlige, retlige Virkninger udover dem, som knytte sig til almindelige for-

mueretlige Forpligtelsesforhold. Her kan nævnes Forholdet mellem Herskab og Tyen-

de, mellem Skipper og Mandskab, mellem Jordbrugere og visse Landarbejdere, mel-

lem Mestre og Svende, eller, forsaavidt Lovgivningen maatte have udvidet Rammerne 

for de to sidst nævnte Klasser, så vidt, Forholdet overhovedet mellem Produktions-

virksomhedens Arbejdsgivere og Arbejdere m.m.’ Den varige natur af ansættelsesfor-

hold skaber for Goos en række særlige strafferetlige virkninger udover de almindelige 

formueretlige forpligtelsesforhold.  

35.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 79, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 

30, der tilføjer, at arbejdet også indebar den sociale betryggelse af den ansatte, hvorfor 

tvangssystemet var det sociale sikringssystem og må evalueres i et bredere og mere 

nuanceret lys.  

36.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 79 og pp. 146-147. 

37.  Københavns Universitet oprettede først i 1736 et egentligt jurastudium, og et af de før-

ste værker på dansk, der berører ansættelsesforholdets mekanismer (forstået som un-

derkastelse og lydighed) var Lauritz Nørregaard, Natur-Rettens første Grunde, 1784, 

jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, pp. 77-78, jf. nedenfor afsnit 1.4. 

38.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 149. 

39.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 2, og Dübeck, Ar-

bejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 18. 
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ansættelsesformer. Store virksomheder blev etableret, og disse ansatte man-

ge lønarbejdere. Reglerne om arbejdsforhold gennemgik en stor udvikling.40  

 I Danmark satte Grundloven i 1849 en politisk ramme for samfundet med 

dens fokus på personlig frihed og lige konkurrence som det nye ideologiske 

fundament.41 Grundfilosofien er liberalistisk, at lighed og frihed for indivi-

det, inspireret af den franske revolution i slutningen af 1700-tallet, er et 

grundprincip. Disse friheder gælder på samme måde for arbejdsfrihed og 

næringsfrihed, og med kontraktfrihed som grundforudsætning. Adam 

Smiths liberalistiske tanker fastlagde, at ethvert bånd på erhvervsudøvelsen, 

det være sig i form af statsindgreb, handelsrestriktioner, monopoler, privile-

gier og andet, har skadevirkninger på erhvervslivet, og at der i stedet skal 

være fri konkurrence i erhvervslivet for derigennem at skabe mest velstand 

for nationerne.42 Den udstrakte grad af kontraktfrihed forandrede arbejds-

forholdet fra at være et statusforhold til et rent økonomisk (upersonligt) 

mellemværende. Et aftaleforhold, hvis vilkår kunne forhandles individuelt 

mellem ligeværdige parter.43 Aftalens subjekt blev flyttet fra selve personen 

i ’tjenesteforhold’ til den ydelse, som personen havde aftalt at erlægge i 

form af sin arbejdskraft. I dette liberalistiske udgangspunkt blev arbejds-

kraften betragtet som en ’vare’ på linje med andre.44 

 
40.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 302. 

41.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 30. 

42.  Som beskrevet i Adam Smiths kendte værk, An Inquiry into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nations, 1776. Bemærkelsesværdigt var samme Adam Smith fortaler for 

legalisering af kollektive forhandlinger. 

43.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 3. 

44.  At betragte arbejdsforholdet som et rent kontraktligt mellemværende byder som nævnt 

i kapitel 2 afsnit 1.1. på flere problemstillinger. Hugo Sinzheimer beskrev allerede i 

begyndelsen af 1900-tallet, at ren kontraktfrihed ikke passede til arbejdsrelationen, jf. 

ovenfor ved note 6. Modstand mod at betragte arbejdskraft som en ’vare’ ses også tid-

ligt hos International Labour Organization, ILO, der allerede i 1944 i Declaration con-

cerning the aims and purposes of the International Labour Organisation (Declaration 

of Philadelphia), vedtaget i 1944 i forbindelse med, at ILO blev optaget som en organ-

isation under FN, i afsnit I erklærer: ‘The Conference reaffirms the fundamental prin-

ciples on which the Organization is based, and, in particular, that: (a) labour is not a 

commodity’. Hasselbalch nævner på samme måde en række forhold, som kontraktfri-

heden ikke løser, blandt andet beskyttelse mod konjunkturændringer med arbejdsløs-

hed til følge, ingen beskyttelse ved sygdom, alderdom eller andre sociale forhold. Alle 

risici i forhold til at kunne opretholde arbejdsydelsen ligger hos arbejdstageren, og 

samtidig er der ingen mekanismer til sikring af ligelig distribution af indkomster og 

formuer i samfundet, herunder opbygning af sociale sikringsordninger udenfor ar-

bejdsrelationen. Endelig er det at betragte arbejdskraft som en ’vare’ forudsætnings-

mæssigt forkert, idet arbejderen er tvunget til at arbejde for at kunne overleve, jf. Has-

selbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 3. Kontraktfrihed må 
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 I liberalismens navn – og i fortsættelse af tidligere ikke-regulering af by-

ens småindustrier – overlod man det til parterne selv at ordne arbejdsforhol-

dene ved fri aftale. Med de ændrede typer af ansættelser skete også en grad-

vis og glidende ændring i synet på arbejdsforholdet.45 Tyendelovgivning46 

og laugsreguleringer, der fortsat fandtes,47 stod ikke længere forrest med de-

finitionen af, hvad et arbejdsforhold var, og hvordan det skulle håndteres. 

Fra den tidligere tæt forbundne relation mellem arbejdsgiver og arbejdsta-

ger, suppleret af en høj grad af regulering (tvang) udefra, til en i højere grad 

kontraktlig mekanisme baseret på aftalefrihed mellem parterne med obliga-

tionsrettens regler som fortolkningsakse. Arbejdskontrakten drejede sig nu 

overvejende om det økonomiske forhold mellem parterne.48 

 I denne periode var loyalitetsforventningerne fortsat indrammet af de næ-

re patriarkalske relationer i blandt andet landbruget, mens den nye kontrakt-

frihed medførte meget stringente ansættelsesaftaler for de ansatte.   

 

1.3. Kontraktfriheden kunne ikke stå alene 

På de nye fabrikker fandtes vilkårene for arbejdsrelationen stort set kun i af-

talen. Kontraktfriheden ansås at omfatte både friheden til at indgå i et ansæt-

telsesforhold og frihed til at aftale vilkårene for ansættelsesforholdet. Libe-

ralismens frie kontraktmekanisme skabte intern konkurrence mellem ar-

bejdstagerne, der resulterede i dårligere og dårligere aftalte arbejdsvilkår, en 

situation, der ofte refereres til som the race to the bottom.49 Uanset libera-

lismens ideal var parterne på arbejdsmarkedet reelt ikke ligestillede. Ar-

bejdsgiverne havde fri adgang til at kontrollere arbejdsvilkårene,50 mens ar-

bejderne samtidig ikke var frie til at undlade at tage ansættelse, idet der jo 

skulle brød på bordet. 

                                                                                                                             
nødvendigvis suppleres af ’noget andet’, hvilket må tages i betragtning ved anvendelse 

af de kontraktlige principper på arbejdsrelationen. 

45.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, pp. 9-11, og i det hele 

Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979. 

46.  Tyendeloven af 1854 gjorde dog de fleste lovbestemmelser fravigelige og behandlede 

derfor fortsat mellemværendet mellem husbond og tyende som et almindeligt kontrakt-

forhold, jf. Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 303. 

47.  Tyendeloven blev dog ændret flere gange undervejs. I 1854 fik tyendet selvstændig 

retsstilling, i 1921 blev revselsesretten afskaffet, og tyendeloven blev til Medhjælper-

loven, Lov om retsforholdet mellem husbond og medhjælper, nu Lov om visse ar-

bejdsforhold i landbruget, mv., lov nr. 712 af 20. august 2002.  

48.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 302.  

49.  Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Davidov & Langille, The Idea of Labour Law, 

2011, p. 44. 

50.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 14. 
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 Aftalen om ansættelse etablerede et over-underordnelsesforhold, der gav 

arbejdsgiveren en nærmest suveræn bestemmelsesret over arbejderne.51 Be-

stemmelsesretten blev udnyttet til at iværksætte en lang række interne reg-

lementer og foranstaltninger på virksomhederne i form af kontroller, bøder, 

regler om modregning i lønnen for dårlig produktion, skade på maskiner el-

ler inventar og lignende.52  

 Den fuldstændige kontraktfrihed viste sig dermed utilstrækkelig til at be-

skytte arbejderne mod udnyttelse, og i løbet af 1800-tallet voksede langsomt 

en arbejderbeskyttelseslovgivning frem.53 England var her foran, Tyskland 

fulgte snart trop,54 og også Danmark fulgte senere med.55  

 I kølvandet på utilfredsheden med uligheden og vilkårene opstod arbej-

dernes forsøg på at organisere sig og udøve pres på arbejdsgiverne ved 

hjælp af strejkeaktiviteter. I første omgang blev organisering og strejkeakti-

viteter mødt med stor modstand fra både statsmagt, politi og domstole.56 I 

England kunne arbejdere, der forsøgte at slutte sig sammen i organisationer, 

blive dømt for conspiracy efter engelsk Common Law. Kollektive arbejds-

nedsættelser i form af strejker blev i flere lande anset som stridende mod 

kontraktens regler om opsigelse eller pligt til underordnelse, og ansættelses-

kontrakten blev selv et ’våben i kampen mod strejkeretten’.57 England gik 

igen foran med at indføre formel organisationsfrihed i 1824, legalisering af 

fagforeninger i 1871 og endelig lovliggørelse af strejke som kampmiddel i 

1875.58 

 
51.   Aftalefriheden gjaldt i den tidlige industri alle, også børn. Her blev aftalefriheden til 

fabriksejernes og mineejernes overtalelsesfrihed overfor børnene og deres forældre, jf. 

Mill, i Principles of Political economy and some of their applications to social philos-

ophy, 1848. Aftalefriheden tilhørte forældrene, der indgik ansættelsesaftaler på børne-

nes vegne om pasning af maskiner på bomuldsfabrikker eller arbejde i kulminerne, jf. 

Ramm, Laissez-faire and State Protection of Workers, i Hepple, The Making of La-

bour Law in Europe, 1986, pp. 78-79. 

52.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, pp. 32-33.  

53.  Se kronologisk liste over arbejderlovgivning i alle Europas lande i Hepple, The Ma-

king of Labour Law in Europe, 1986, Appendix II. 

54.  Ramm, Laissez-faire and State Protection of Workers, i Hepple, The Making of La-

bour Law in Europe, 1986, pp. 73-113.  

55.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 303, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 

2009, pp. 51-58. Den første danske lov rettet mod arbejderbeskyttelse på private virk-

somheder kom i 1873 og omfattede børn og unges arbejde i fabrikker og fabriksmæs-

sigt drevne værksteder, særligt aften- og natarbejde samt farligt og hårdt arbejde.    

56.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, pp. 14-16. 

57.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 25, og Hasselbalch, Profiler af den nor-

diske arbejdsrets historie, 2000, pp. 14-16. 

58.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, pp. 16-17.  
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 I Danmark indførtes som bekendt formel foreningsfrihed med Grundlo-

ven i 1849. Næringsloven af 1857 gjorde op med laugsforordningernes 

tvangslignende regulering af adgangen til at ernære sig ved håndværk og 

etablerede principiel erhvervsfrihed. Næringsloven sikrede, at de gamle laug 

kunne fortsætte, at nye laug kunne dannes, og at lønmodtagerne fik adgang 

til at organisere sig.59 Den første danske egentlige fagforening blev etableret 

i 1869.60 Der var arbejdskampe, men selvom det fortsat var strafbart at del-

tage i kollektive arbejdskonflikter, anvendte de danske domstole fra ca. mid-

ten af 1800-tallet ikke straffebestemmelserne.61 Fra officiel juridisk side 

skete der en opblødning i holdningen til kollektive forhandlinger og pres 

ved hjælp af strejker. F.eks. argumenterede retsassessor Carl Ussing i 1898 

ud fra netop kontraktfrihedsprincippet, at adgangen til at tilbageholde sin 

arbejdsydelse måtte være en naturlig følge af det almindelige kontraktfri-

hedsprincip, og at det ikke kunne gøre tilbageholdelsen uretmæssig, at den 

blev udøvet kollektivt, når forhandlingerne foregik på kollektivt plan.62 Stat 

og myndigheder forholdt sig mere neutralt og overlod sagen om fagforenin-

gernes spillerum til de frie kræfters spil og greb kun ind, når afgørende hen-

syn til den offentlige orden bød det.63  

 Hen imod slutningen af 1800-tallet fik fagbevægelsen en anerkendt plads 

i det danske samfund. De kollektive organisationer på hver sin side bekæm-

pede fortsat indædt hinandens eksistens, indtil en omfattende storkonflikt i 

1899 resulterede i et forlig mellem de kæmpende parter, Septemberforliget. 

Her anerkendte de to hovedorganisationer LO og DA64 hinandens ret til at 

virke65 og blev enige om en række grundprincipper for samarbejdet. Løn- og 

arbejdsvilkår skulle fastsættes i kollektive overenskomster, de faglige orga-

nisationer har ret til at iværksætte faglig konflikt til støtte for overenskomst-

krav, arbejdsgiveren har ledelsesretten uden indblanding fra de faglige or-

ganisationer, og de indgåede overenskomster skulle medføre fredspligt.66  

 
59.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 20. 

60.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 20. 

61.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 31, og Hassel-

balch, The Roots – the History of Nordic Labour Law, 2002, p. 16. 

62.  Ussing, Straffelovens § 245 og Striketrusler, 1898, jf. Kristiansen, Aftalemodellen og 

dens europæiske udfordringer, 2013, p. 31. 

63.  Hasselbalch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, pp. 14-16. 

64.  LO hed dengang De samvirkende Fagforbund, og DA hed dengang Dansk Smedeme-

ster- og Arbejdsgiverforening. 

65.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 31, og Hassel-

balch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 21. 

66.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 31. 
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 I 1910 blev forliget fulgt op af lovgivning,67 der understøttede det kollek-

tive aftalesystem ved at stille et særligt konfliktløsningssystem – Den Faste 

Voldgiftsret (senere Arbejdsretten) – til rådighed. Udvalget udtalte, at strej-

ke ikke var ’egnet som Middel mod Overtrædelser af Overenskomster, dertil 

er det for dyrt og besværligt et Middel, for ødelæggende ikke blot for Par-

terne men ogsaa for det øvrige Samfund, og for usikkert i sine Virkninger, 

thi det er jo ikke den som har ret, men den som er stærkest, der sejrer i den 

økonomiske Krig’.68 Tvister om overtrædelse af overenskomstens bestem-

melser skulle afgøres ved forhandling, ikke ved kamp. Strejkemidlet, der 

virker gennem at skabe et økonomisk pres, viser, hvem der er stærkest og 

kan holde ud længst, men ikke hvem der har ret. Strejken som middel passer 

dårligt til løsning af konflikter, hvor uenigheden drejede sig om indholdet i 

en allerede indgået overenskomst, altså en ret. Som udvalget udtalte, løses et 

spørgsmål om overtrædelse af overenskomsten ikke bedst gennem måling af 

økonomisk styrke, men netop gennem afklaring gennem retlig argumentati-

on. Overenskomstens karakter af en aftale, hvis fortolkning og håndhævelse 

skulle ske gennem et retligt forhandlingssystem på samme måde som andre 

aftaler blev slået fast. Opnåelse af overenskomst kunne ske gennem udøvel-

se af pres, og gennem faglig kamp, mens håndhævelse af de kollektive 

overenskomster skulle ske gennem forhandlinger i konfliktløsningsorganer-

ne.69 Det kollektive overenskomstsystems begreber, principper og regler er 

siden 1899/1910 primært videreudviklet gennem retspraksis.70 

 
67.  Foreslået af et udvalg bestående af repræsentanter fra begge sider under formandskab 

af samme retsassessor Carl Ussing, jf. ovenfor note 62. Udvalget introducerede en 

sondring mellem på den ene side interessetvister, hvis sigte var at opnå overenskomst, 

og på den anden side retstvister omkring fortolkning eller overtrædelse af en eksiste-

rende overenskomst. 

68.  Udvalgets udtalelse i forbindelse med arbejdet op til lovtiltaget i 1910, jf. Rigsdagsti-

dende 1909-10, Tillæg A, sp. 2391, jf. Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske 

udfordringer, 2013, p. 31.  

69.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 31, Hassel-

balch, Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 21. Forslag til Lov om 

Oprettelse af en staaende Voldfgiftsret af 5. februar 1910, jf. Rigsdagstidenden 1909-

10, Tillæg A, sp. 2887-2912, nu Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Lov 

nr. 106 af 26. februar 2008. 

70.  Indholdet af overenskomsterne, altså de faktiske vilkår for arbejdet, herunder også 

vægtningen af de forskellige typer af vilkår, udvikles og vedligeholdes naturligvis lø-

bende. Overenskomsterne har typisk en løbetid på nogle få år, og indholdet af over-

enskomsterne har derfor anledning til at blive justeret løbende til samfundets aktuelle 

behov gennem de regelmæssige forhandlinger. Der har naturligvis været justeringer 

undervejs omkring rammerne for overenskomstsystemet, f.eks. er hovedaftalen mel-

lem LO og DA blevet fornyet nogle gange, men systemet i dag bygger på stort set de 

samme principper, som blev vedtaget omkring år 1900. 
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 Det kollektive system i Danmark omhandlede herefter både reglerne om-

kring opnåelse af, fortolkningen af og processystemet omkring de kollektive 

overenskomster71 eller med Knud Illums ord fra 1939 ’de Retsforhold der 

knytter sig til de faglige Organisationer’.72 Til grund for systemet ligger 

som nævnt overenskomsten. Overenskomsten indgås gennem forhandling 

mellem parterne, og parternes evne og vilje til at indgå kompromis er et 

grundelement.73   

 Overenskomsten er ’blot’ en aftale, der opfylder visse kriterier i forhold 

til dens parter og dens indhold og formål, og kan dermed håndteres i det 

kollektivarbejdsretlige system.74 Som udgangspunkt er overenskomster un-

derlagt aftalerettens almindelige regler,75 hvilket er blevet fastslået gennem 

de judicielle organers anvendelse af aftaleretlige principper til løsning af 

overenskomsttvister.76  

 I 2014 var 84 %77 af lønmodtagere i Danmark dækket af en kollektiv 

overenskomst. Den kollektive overenskomst spiller dermed en helt central 

rolle omkring fastsættelse af ansættelsesvilkår.  

  Med øget arbejderbeskyttelseslovgivning, kollektive forhandlinger af vil-

kår for arbejdstagerne og introduktion af arbejdsretten som retlig disciplin, 

fik den retlige ramme omkring parternes mellemværende, herunder parter-

nes accessoriske forpligtelser, fornyet opmærksomhed – se herom næste af-

snit.  

 

1.4. Retsvidenskabelig tilgang  

Den retsvidenskabelige tilgang til arbejdsretten udviklede sig først som 

selvstændig juridisk disciplin i løbet af 1900-tallet.78  

 Før 1800 blev ansættelsesrelationen sat i en naturretlig ramme, hvor en 

forpligtelse til at indgå i samfundet under overherrens vilje var den etiske og 

moralsk korrekte løsning.79 Efter landboreformerne var der begyndende 

 
71.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 19-20, og Kristiansen, Den kollektive 

arbejdsret, 2014, p. 60. 

72.  Illum, Forelæsninger over almindelig formueret, 1939, p. 7. 

73.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 15. 

74.  Se i det hele Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, pp. 2143-2148. 

75.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2148. 

76.  I lighed med den almindeligt gældende regel i dansk aftaleret, der er kodificeret i Afta-

lelovens § 3, stk. 2, er der ikke krav om skriftlighed for overenskomster. I Sag nr. 152 

fastslog Den Faste Voldgiftsret, at mundtlige overenskomster er lige så bindende som 

skriftlige, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2148, note 11. 

77.  Heraf 74 % på det private arbejdsmarked og 100 % på det offentlige arbejdsmarked, jf. 

DA, Arbejdsmarkedsrapport 2014, p. 186.  

78.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2. 

79. Nørregaard, Natur-Rettens første Grunde, 1784, jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, pp. 

78-79. 
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overvejelser om indskrænkninger i husbondens autonomi.80 Schlegel frem-

satte en nyfortolkning af naturrettens grundprincipper,81 hvori det blev an-

ført, at naturretten ikke kunne tages til indtægt for at legitimere nogen form 

for ’trældom’ blandt tyende, der i stedet måtte anses som ’Tieneste-folk, 

hvis Forpligtelse at tiene grunder sig paa en bestemt og temporair Leie-

Contract’.82 Derimod opretholdt Ørsted, den måske mest markante juridiske 

autoritet i Danmark frem til midten af 1800-tallet, i vidt omfang husbondens 

næsten totale autonomi.83 Byerhvervene var reguleret af de nævnte forord-

ninger fra sidst i 1700-tallet, og politiretten regulerede de arbejdsretlige 

konflikter, hvor mester på samme måde havde en patriarkalsk stilling, dog 

måske mere ud fra et frit kontraktligt synspunkt. Der var fortsat et skel i den 

juridiske diskurs mellem regulering af husbond-tyende forholdet, der var et 

patriarkalsk relationelt retsforhold, og mester-svend eller andre industrielle 

forhold, der nok fortsat var patriarkalsk af natur, men også var reguleret af 

kontraktfrihed og fabriksejernes næsten ubegrænsede bestemmelsesret. 

Nogle typer af ansættelsesforhold (fortsat særligt tjenestestillingerne) blev 

berørt sporadisk i obligationsretlige fremstillinger og blev opsamlet som en 

del af den obligationsretlige disciplin.84 Reguleringen af ansættelsesvilkår 

var som emne ikke genstand for en samlet juridisk opmærksomhed som 

retsområde før sidst i 1800-tallet.85  

 De første forsøg på en retlig systematisering af alle typer af arbejdskon-

trakter og arbejdsrelationer anvendte romerrettens principper.86 Jul. Lassens 

Obligationsretten, Speciel Del fra 1897,87 det første danske tværgående bi-

drag omkring de retlige forhold i arbejdsrelationen,88 tog udgangspunkt i 

romerretlige sondringer i de obligationsretlige principper og i reglerne i Ty-

endeloven af 1854, der ved lov fastsatte en række afvigelser fra de rent kon-

 
80.  Ørsted, Supplement til afdøde Generalauditør Nørregaards Forelæsninger over den 

Danske og Norske private Ret, 1806, jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 134. 

81.  Schlegels, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, 1798, jf. Ja-

cobsen, Husbondret, 2008, pp. 150-151. 

82.  Schlegels, Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, 1798, pp. 

294-298, jf. Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 150. 

83.  Jacobsen, Husbondret, 2008, p. 137. 

84.  Larsen, Samlede Skrifter, 1858, og Gram, Formueret, 1864, jf. Hasselbalch, Den dan-

ske arbejdsret I, 2009, p. 7, og i det hele Jacobsen, Husbondret, 2008. 

85.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, beskriver særligt den førindustrielle ar-

bejdsretlige regulering, der netop ikke var genstand for egen systematisk analyse af 

retsvidenskaben. 

86.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 302.  

87.  Lassen, Speciel Del, 1897, pp. 673-712. 

88.  Björne, Den nordiska arbetsrättlige litteraturen i slutet af 1800-talet och början af 

1900-talet, i Dam m.fl., Jura & historie, 2003, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret 

I, 2009, p. 7 note 25. 
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traktlige løsninger. Herudfra fremstilledes en oversigt over typer af og løs-

ninger af retlige konflikter i kontraktlige relationer mellem arbejdstager og 

arbejdsgiver.89  

 Jul. Lassens systematik fortsatte opdelingen mellem tyendekontrakter, der 

er reguleret af tyendelovgivningen, og andre arbejdskontrakter (særligt de 

nye fabrikskontrakter), hvor Jul. Lassens ærinde var at lade ’andre arbejds-

kontrakter’ analysere både ud fra obligationsretlige principper og fra tyen-

delovgivningens indgreb i kontraktfriheden.90 Lassen placerede det lønnede 

arbejdsforhold som et individuelt kontraktligt mellemværende og inddelte 

afsnittene f.eks. som ’§ 136 Arbejdskontrakter i Almindelighed’ og ’§ 137 

Parternes ret til ensidigt at ophæve kontrakten’, en terminologi der lægger 

sig helt op ad den obligationsretlige. Hermed både videreudviklede og knæ-

satte Jul. Lassen det kontraktlige udgangspunkt for (individuelle) ansættel-

seskontrakter i en dansk sammenhæng,91 hvor kontraktfriheden gjaldt både 

for så vidt angik indgåelsen af kontrakten og indholdet af kontrakten.  

 Placeringen af arbejdsretten som et obligationsretligt emne92 er opretholdt 

af Henry Ussing i Jul. Lassens 4. udg. af Haandbog i Obligationsretten, 

Speciel Del fra 193193 og i Henry Ussings egne senere fremstillinger Dansk 

 
89.  Jul. Lassen tager udgangspunkt i romerrettens rubricering af arbejdsaftalen som en le-

jeaftale af rent formueretlig karakter, jf. om romerrettens kategoriseringer Hasselbalch, 

Profiler af den nordiske arbejdsrets historie, 2000, p. 2. Jul. Lassen overvejer herefter, 

hvorvidt romerrettens sondring mellem arbejdskontrakter og arbejdslejekontrakter 

fortsat giver mening i en moderne systematik og forkaster dette, jf. Lassen, Speciel 

Del, 1897, pp. 673-674, hvorimod sondringen mellem tyendekontrakter, aftalen om at 

stille den legemlige arbejdskraft til rådighed (romerrettens Conductio Operarum) og 

kontrakter med ’tjenende af højere klasse’ (romerrettens Operae Liberalis), f.eks. hus-

lærere og kontorbetjente, opretholdes, Lassen, Speciel Del, 1897, pp. 629-630. Jf. også 

Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, pp. 13-14.  

90.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 674. Dübeck anfører, at Jul. Lassens tilgang var inspire-

ret af den tyske ’gemeinrechtliche Arbeitsordnung’, hvorefter der vel var kontraktfri-

hed men med modifikationer, jf. Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, pp. 18-19. 

91.  Hvorimod de begyndende kollektive overenskomster ikke fik megen plads i denne før-

ste formueretlige fremstilling af ansættelsesretten, jf. Dübeck, Arbejdsretten i støbe-

skeen, 1979, p. 13 note 2 og p. 19. Fra norsk retsvidenskab var Berg, Arbeidsrett, 

1930, det tidligste nordiske bud på en samlende fremstilling af arbejdsretten som selv-

stændig disciplin. Bergs fremstilling var tydeligvis inspireret af særligt de tyske ar-

bejdsretsteoretikere, der sætter arbejdsretten som disciplin i tæt relation til socialretten, 

jf. Berg, Arbeidsrett, 1930, pp. 1-9, dog – i lighed med i Danmark – med aftale- og ob-

ligationsretten som fundament, jf. Berg, Arbeidsrett, 1930, p. 49, om kontraktslutnin-

gen og p. 74, om misligholdelse af arbejdsforpligtelsen.  

92.  Diskussion af, hvorvidt denne placering er hensigtsmæssig, ses også i dansk retsviden-

skab, se f.eks. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2 og pp. 187-206.  

93.  Lassen, Haandbog i Obligationsretten, 1931. 
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Obligationsret, Speciel Del, II, Enkelte Kontrakter fra 1940 og af Knud Il-

lum i 1939 i Forelæsninger over almindelig formueret.94 

 Den kollektive arbejdsrets regler blev udviklet af de arbejdsretlige orga-

ner i støt tempo, efter at det kollektive aftalesystems fundament var lagt i 

begyndelsen af 1900-tallet. Den første95 samlede bearbejdelse af dette, 

Knud Illums Den kollektive arbejdsret, kom i 1939,96 hvorefter arbejdsret i 

nogle årtier var nærmest ensbetydende med kollektiv arbejdsret.    

 Den individuelle dimension fik igen opmærksomhed via H.G. Carlsens 

Dansk Funktionærret fra 196397 der, i modsætning til de tidligere lovkom-

mentarer,98 her fremstillede et aspekt af en individuel ansættelsesret. I 1975 

tog Ole Hasselbalch med Ansættelsesret99 fat i en tværgående fremstilling af 

den individuelle ansættelsesret. Herefter fulgte flere tværgående fremstillin-

ger af hele arbejdsretten, både den individuelle dimension (ansættelsesret-

ten) og den kollektive dimension (den kollektive arbejdsret) og samspillet 

mellem de to.100 

 Udgangspunktet med placering af ansættelseskontrakter i et obligations-

retligt aftalefriheds perspektiv er fastholdt af de nuværende forfattere, jf. 

f.eks. Hasselbalch, Den danske arbejdsret fra 2009,101 Jens Kristiansen, 

 
94.  Illum, Forelæsninger over almindelig formueret, 1939, p. 12. Hensigtsmæssigheden 

kan diskuteres, se f.eks. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2, men ikke 

desto mindre har kategoriseringen overlevet med de modifikationer, de nu må indebæ-

re.   

95.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 9. 

96.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, der også har et tilbagesyn på den kollektive ar-

bejdsrets udvikling i Danmark helt tilbage fra den første kendte strejke i 1733, pp. 7-

21, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 9. Flere forfattere fulgte i Knud 

Illums spor, Per Jacobsen fra Aarhus Universitet, Kollektiv Arbejdsret, fra 1. udg. i 

1972 til 5. udg. i 1994, og Jens Kristiansen fra Københavns Universitet, Den kollektive 

arbejdsret, fra 1. udg. i 2004 til seneste 3. udg. i 2014.  

97.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963. Senest 8. udg. ved Buhl og Høyer Jørgensen i 

2014.   

98.  Kaj Petersen, Lov nr. 2561 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer af 

9. juni 1948, fra 1. udg. i 1960 til 12. udg. under medvirken af N.J. Petersen i 1990, og 

senere H.K. Nielsen, Funktionærloven, 1. udg. i 1997 til seneste 6. udg. i 2013.  

99.  Hasselbalch, Ansættelsesret, 1975. 

100.  R. Nielsen, Lærebog i arbejdsret, 1984 til seneste version R. Nielsen, Dansk arbejds-

ret, 2. udg. fra 2012, Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2005, til seneste version 

Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 3. udg. fra 2014, Hasselbalch, Arbejdsret, 

1980, til seneste version Hasselbalch, Arbejdsret, 11. udg. fra 2014, og Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret, 2009, der løbende opdateres på Schultz Arbejdsretsportal. 

101.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 188-189. 
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Grundlæggende arbejdsret fra 2014,102 men lidt mere modereret Ruth Niel-

sen, Dansk arbejdsret fra 2012.103  

 Arbejdsretten som retlig disciplin er i Danmark oftest indplaceret som en 

del af formueretten. De retsvidenskabelige fremstillinger henviser til, at ob-

ligationsrettens regler er anvendelige til løsning af konflikter. Den tilgang 

har indflydelse på loyalitet mellem parterne, der i høj grad behandles i obli-

gationsretlige termer som ’accessoriske pligter’ eller ’bi-forpligtelser’. Det 

betyder, at domstolenes fortolkningsvirksomhed bliver en vigtig faktor i 

fastlæggelsen af indholdet og rækkevidden af en loyalitetspligt i det enkelte 

tilfælde. Det betyder endvidere, at lovgivning vil udgøre et supplement til 

de obligationsretlige regler – også i det omfang lovgivningen fastsætter kon-

krete loyalitetspligter.   

 

 

2. Særlige træk ved arbejdsretten i dag 
 

Den kollektive arbejdsmarkedsmodel, som vi ser den i Danmark i dag, har 

nogle særtræk i forhold til resten af aftaleretten, og reelt også i forhold til 

andre samfundsmodeller, hvilket er hensigtsmæssigt at fremhæve her. Sær-

trækkene har indflydelse på den måde, som parternes relationer og aftaler 

reguleres og fortolkes på, og dermed også på forventninger til loyal adfærd 

mellem parterne til overenskomsten. 

 

2.1. Særligt om domstolenes rolle 

Karakteristisk for den danske kollektive model er, at systemet stiltiende op-

retholdes af alle aktørerne på det danske arbejdsmarked, dvs. både lønmod-

tager- og arbejdsgiverorganisationerne, lovgivere og domstole.104  

 Lovgivningen har henlagt alle sager med udspring i de kollektive over-

enskomster til et særligt processystem,105 og organisationerne har her ho-

vedansvaret for at håndhæve de aftalte vilkår.  

 De civile domstole opretholder det særlige kollektive system gennem en 

betydelig beskyttelse af de faglige og politiske kompromisser.106 De almin-

 
102.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 223. 

103.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 52, anfører, at i ’aftaleforholdet mellem den en-

kelte arbejdsgiver og arbejdstager er der typisk et skævt styrkeforhold og begrænset af-

talefrihed’, dog lidt mere uklart p. 460.  

104.  Jf. i det hele Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013. 

105.  Systemet, etableret i 1910, er fastsat i gældende Lov nr. 106 af 26. februar 2008 om 

Arbejdsretten og faglige voldgifter, med supplement af Normen, Regler for behandling 

af faglig strid, vedtaget af DA og LO d. 27. oktober 2006, der kun gælder for organisa-

tioner under DA og LO, men er en kodificering af allerede gældende praksis, og virker 

som forbillede i det hele taget i det kollektive system.  
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delige domstole er f.eks. tilbageholdende med at tilsidesætte bestemmelser i 

den kollektive overenskomst ud fra generelle retsprincipper. Domstolenes 

tilbageholdenhed med intervention har medvirket til, med Jens Kristiansens 

ord, at ’cementere overenskomstparterne som de hovedansvarlige for løn- 

og arbejdsvilkårene’.107  

 Det individuelle kontraktlige mellemværende, der ikke er dækket af over-

enskomst eller ikke forfølges gennem det overenskomstmæssige system, 

kan afgøres ved de almindelige domstole. I mangel af anden anvisning108 

benytter domstolene på samme måde de kontraktlige og aftaleretlige for-

tolknings- og udfyldningsprincipper.109 Domstolene anvender aftaleretlige 

regler til at fastslå, om der er indgået kontrakt og kontraktrettens principper 

til fortolkning og udfyldning af kontraktens bestemmelser og til at supplere 

kontraktens bestemmelser med sædvane og praksis, idet parterne formodes 

at ville etablere en aftale på vilkår, der ligner øvrige kontrakter på området. 

Kontraktret og aftalefrihed er centralt i domstolenes fortolkningsopgave, 

også i de kollektive arbejdsrelationer i Danmark. 

 Særlige anvisninger kan være givet ved lov. Nogle typer af konflikter, der 

godt nok udspiller sig på arbejdspladsen, men hvis grundlæggende karakter 

ikke udspringer af arbejdsrelationen som sådan, for eksempel diskriminati-

onssager, har et særligt lovgrundlag, der fastsætter rammer for og indhold af 

bedømmelsen.110 Desuden kan vurderingen være henvist til særlige admini-

strative organer i første instans.111  

 

2.2. Særligt om lovgivernes rolle 

Som nævnt var den helt tidlige lovgivning stærkt regulerende og rettede sig 

primært mod ansatte i landbruget.  

 I løbet af 1800-tallet stødte en særlig arbejderbeskyttelseslovgivning til i 

kølvandet på, at de industrielle arbejdspladser fyldte mere og mere, og at af-

talen som instrument blandt andet til sikring af arbejdernes sikkerhed kom 

til kort. Omkring 1900-tallet orienterede lovgivningsinitiativerne sig i ret-

ning af at støtte det nye kollektive forhandlingssystem ved at være tilbage-

holdende med lovgivning omkring de samme forhold, hvorom der blev ind-

gået aftaler. I løbet af 1900-tallet gik lovgivningen i retning af at tage hånd 

                                                                                                                             
106.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, pp. 15-16.  

107.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, pp. 15-16.  

108.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 189.  

109.  Se konstaterende, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 612. 

110.  For eksempel Forskelsbehandlingsloven, Lovbekg. nr. 1349 af 16. december 2008 om 

forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.  

111.  Ligebehandlingsnævnet har siden 2009 været det administrative organ, der behandler 

alle klager over diskrimination, jf. Lov om Ligebehandlingsnævnet, Lovbekg. nr. 905 

af 3. september 2012. 
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om forskellige sociale forhold, der ikke blev dækket af hverken den indivi-

duelle aftale eller de kollektive overenskomster. For eksempel blev den før-

ste lov om ferie med løn112 vedtaget i 1938, samtidig med den første Funk-

tionærlov.113 

 Staten er fortsat tilbageholdende med at lovgive i det arbejdsretlige sy-

stem og overlader i praksis fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkår til ar-

bejdsmarkedets parter.114 Det gælder både de grundlæggende processuelle 

regler for det overenskomstmæssige mellemværende115 og indenfor denne 

ramme også indholdet, det vil sige de løn- og arbejdsvilkår, der skal gælde 

på arbejdsmarkedet.116 I forfølgelsen af aftaler om løn og arbejdsvilkår har 

de private organisationer, nok unikt for Danmark selv i sammenligning med 

de nordiske lande, indvilliget i at tage hensyn til samfundsøkonomien for at 

beskytte konkurrenceevnen og opretholde den fulde beskæftigelse.117 

 Lovgivning har i den moderne danske arbejdsret en sekundær eller sup-

plerende rolle. Som konsekvens heraf findes der i Danmark ikke en samlet 

systematisk lovgivning om arbejdsvilkår,118 ligesom der heller ikke er lov-

givet om mindsteløn.119 Lovgivning sker i de tilfælde, hvor parterne har ud-

tømt mulighederne for at opnå et forlig,120 eller der skal lovgives om ar-

bejdsvilkår for en bestemt lønmodtagergruppe, der traditionelt set har været 

 
112.  Ferieloven, nu Lovbekg. nr. 202 af 22. februar 2013. 

113.  Funktionærloven, Lov om Retsforholdet mellem Arbejdsgivere og Funktionærer i pri-

vate Erhvervsvirksomheder, nr. 168 af 13. april 1938, nu Lovbekg. nr. 81 af 3. februar 

2009. 

114.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 15. 

115.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 33. 

116.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 37. 

117.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 188-189, og Kristiansen, Den kollek-

tive arbejdsret, 2014, p. 48. Om processen se Kristiansen, Aftalemodellen og dens eu-

ropæiske udfordringer, 2013, pp. 35-37. Se også helt tidlige tanker om nødvendighe-

den heraf hos Illum, Forelæsninger over almindelig formueret, 1937, pp. 27-28.  

118.  En arbejdsretskommission nedsat i 1956 skulle blandt andet overveje behovet for et 

ensartet lovgrundlag for hele arbejdsmarkedet. Spørgsmålet blev i første omgang over-

ladt til DA og LO, der reagerede med at lave en ny hovedaftale i 1960, stort set på de 

samme principper fra Septemberforliget i 1899 og nedskrivning af de principper, der 

siden da var blevet udviklet gennem Arbejdsrettens praksis, Kristiansen, Aftalemodel-

len og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 15. Arbejdet resulterede ikke i en sam-

let sammenhængende lovgivning på det arbejdsretlige område, men alene i justeringer 

af eksisterende love. 

119.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 15. 

120.  Hvis arbejdsmarkedets parter ikke kan opnå enighed, når alle forhandlings- og kon-

fliktmuligheder er udtømt, og situationen er gået i hårdknude. Det seneste eksempel 

herpå er Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for 

visse grupper af ansatte på det offentlige område, Lov nr. 409 af 26. april 2013, der af-

sluttede lærerlockouten i foråret 2013. 
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svagt repræsenteret kollektivt.121 Enkelte sociale arbejdsmarkedsvilkår er 

udbredt til hele lønmodtagergruppen.122 Endelig har der været en øget lov-

givningsaktivitet gennem de senere år for at gennemføre EU-direktiver, der 

skal vedtages ved lov.123 

 Lovgivernes tilbageholdenhed med regulering af arbejdsvilkårene mod-

svares af en høj lovgivningsaktivitet på det sociale og det arbejdsmarkeds-

politiske område, der supplerer kontraktfriheden med et relativt fintmasket 

socialt sikkerhedsnet.124 Social- og arbejdsmarkedslovgivningens indretning 

er en vigtig faktor i valget af en retlig løsning af forholdene på arbejdsplad-

sen, der også er gangbar i en social kontekst, idet kontrakt- og aftalefriheden 

kan frigives og gives et mere fleksibelt råderum, når mange sociale forhold 

og risici er taget ud af arbejdsrelationen og i stedet løses af staten.125 

 

2.3. Kontraktret og dansk arbejdsret 

De obligationsretlige regler spiller fortsat en afgørende rolle både i det pri-

vatretlige mellemværende mellem arbejdstager og arbejdsgiver, den indivi-

duelle ansættelseskontrakt og i det kollektive mellemværende i form af 

overenskomsten mellem organisationerne. Det danske arbejdsretlige system 

 
121.  F.eks. Funktionærloven fra 1938, jf. ovenfor note 113, og Tjenestemandsloven fra 

1919 er eksempler på dette. 

122.  F.eks. Ferieloven fra 1938, og Arbejderbeskyttelsesloven fra 1954 – siden 1977 Ar-

bejdsmiljøloven. 

123.  Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, p. 61. F.eks. er 

Deltidsloven, Lovbekg. nr. 815 af 26. september 2002, Forskelsbehandlingsloven, 

Lovbekg. nr. 1349 af 16. december 2008, og Virksomhedsoverdragelsesloven, Lov-

bekg. nr. 710 af 20. august 2002, og ændringerne i Vikarloven, Lov nr. 1369 af 16. de-

cember 2014, og i Udstationeringsloven, Lovbekg. nr. 342 af 3. april 2014, i vidt om-

fang resultater af EU-regulering. 

124.  Eksempelvis i form af statslige pensionsordninger, sygepenge, invalideydelser, læge-

behandling, uddannelse, almene kontant- og serviceydelser. 

125.  Populært kaldet flexicuritymodellen, jf. Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæi-

ske udfordringer, 2013, p. 404, der redegør for den danske arbejdsmarkedsmodel i 

spændet mellem en fleksibel arbejdsret, en detaljeret sociallovgivning og en aktiv ar-

bejdsmarkedspolitik, som inspiration til EU’s reformstrategi i 2007. Jf. også Ketscher, 

Socialret, 2014, pp. 43-49, om at velfærdsstaten bygger på et solidarisk gensidigheds-

princip, hvor alle bidrager til velfærden gennem at betale skat og derfor også er beret-

tiget til at nyde godt af velfærden, når man i en periode ikke kan bidrage gennem et ar-

bejde, og et minimumsrettighedsprincip, hvor dem, der ikke kan bidrage, bliver for-

sørget, og Ketscher, Socialret, 2014, p. 51, at adgang til de sociale rettigheder opnås 

gennem ophold her i landet og ikke er betinget af et arbejde, og p. 56, at den offentlige 

forsørgelsesmodel alligevel er centreret om at bringe borgerne i arbejde, så arbejds-

kontrakt fortsat er central for velfærdssystemet.  
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baserede sig og baseres stadig på forhandlings- og aftalefrihed,126 og både 

den individuelle relation og den kollektive relation benytter aftalen som ret-

ligt instrument.  

 Sinzheimers forbehold i 1927 overfor fuld kontraktfrihed i arbejdsrelatio-

nen holder dog stadig vand.127 Arbejdsmarkedet er ikke et almindeligt mar-

ked, da arbejdskraft ikke er en ’vare’. Arbejderne er fortsat personligt af-

hængige af deres arbejde og dermed af arbejdsgiveren, og beskyttelsen af 

menneskelig værdighed – også på arbejdspladsen – er ikke blevet mindre 

vigtig i kølvandet på ny teknologier, der gør indgreb i privatsfæren lettere 

tilgængelige for arbejdsgiveren,128 og modsat gør, at medarbejderen lettere 

kan forårsage væsentlig skade på virksomheden. Lovgivernes rolle er derfor 

fortsat vigtig i forhold til at opretholde det indirekte sikkerhedsnet, der er 

nødvendigt, for at vi kan have en socialt acceptabel arbejdsretlig model pri-

mært baseret på forhandlinger og kontraktretlige principper.  

 

 

 
126.  I England tog udviklingen en ny drejning i slutningen af 1900-tallet i lyset af nye neo-

liberalistiske idéer. Måske den mest kendte fortaler for neo-liberalismen er økonom og 

filosof F.A. Hayek, der, særligt i hans værk Hayek, 1980s Unemployment and the 

Unions, 1980, satte lighedstegn mellem fagforeningernes ’kontrol’ af arbejdsmarkedet 

og styring af efterspørgslen som årsagerne til arbejdsløshed og inflation i 1960’erne og 

1970’erne. Sociale ydelser, f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse, og ansættelsesbeskyt-

telse, i form af eksempelvis beskyttelse mod usaglig afsked, blev ligeledes betragtet 

som årsager til et stagnerende erhvervsliv. Lovgivning, der greb ind i erhvervslivet var 

en hæmsko for den frie udvikling. De kollektive sammenslutninger i form af fagfor-

eninger og arbejdsgiversammenslutninger var ’restraint of trade’ – altså indgreb, der 

ville svække virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed samfundets udvikling. 

Midlet var en total deregulering af arbejdsmarkedet ved afskaffelse af en lang række 

love, herunder begrænsning af fagforeningernes magt ved at fjerne deres (i England) 

lovbeskyttede ret til at strejke og organisere sig. Som bekendt gennemførte den davæ-

rende britiske statsminister Margaret Thatcher disse gennemgribende indgreb op gen-

nem 1980’erne. I samfundsinteressens navn – forstået som øget konkurrenceevne – 

skulle virksomhederne have størst mulig frihed til at indgå aftaler uden nogen udefra 

kommende begrænsninger, overenskomster, strejke, kollektive forhandlinger skulle 

forbydes, jf. f.eks. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 30-32.  

127.  Kontraktfrihed i ansættelsesforhold har været og bliver fortsat debatteret ivrigt, særligt 

internationalt, se f.eks. Kahn-Freund, A Note on Status and Contract in British Labour 

Law, Modern Law Review, 1967, og senere f.eks. Evju, Arbeidsrett og styringsrett – et 

perspektiv, 2003, Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 133-138, og Freedland, 

The Personal Employment Contract, 2003. 

128.  Weiss, Re-Inventing Labour Law?, i Davidov & Langille, The Idea of Labour Law, 

2011, p. 46, og i en dansk kontekst i det hele Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttel-

se, 2006. 
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3. Parter, der er omfattet af rettigheder og pligter i arbejdsretten 
 

Ovenfor er redegjort for den historiske samfundsmæssige udvikling af ar-

bejdsretten, den retsteoretiske udvikling og nogle af arbejdsrettens særtræk i 

relation til behandling af emnet loyalitet mellem parterne. Et sidste ’sær-

træk’ er, at partsbegrebet i arbejdsretten også indebærer visse udfordringer. 

Udgangspunktet for analyserne er de kontraktlige relationer mellem de kol-

lektive organisationer og mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Det er kon-

traktens ’parter’, der gribes af aftalens rettigheder og pligter, herunder også 

af pligt til loyal adfærd. Det betyder, at emnet berettiger til en nærmere ind-

kredsning af partsbegrebet for at redegøre for, hvem der gribes af en pligt 

eller en ret til loyal adfærd.  

 Formålet med tilnærmelsen er todelt: Det giver afsæt for at fastslå, hvilke 

fysiske/juridiske personer der omfattes af pligten til at udvise loyalitet, og 

på samme måde hvilke personer der måtte nyde beskyttelse af sine interes-

ser. 

 

3.1. Den individuelle dimension: Lønmodtager og arbejdsgiver 

Den arbejdsretlige litteratur har beskæftiget sig en del med den nærmere 

fastsættelse af både lønmodtagerbegrebet og arbejdsgiverbegrebet.129 Løn-

modtagerforholdet er krumtappen for afgørelsen af, om en relation mellem 

de individuelle parter skal behandles efter de ansættelsesretlige regler eller 

efter almindelige ’frie’ kontraktregler.130  

 Lønmodtagerbegrebet som sådan er under pres. I takt med at atypiske an-

sættelsesformer vinder frem, er opfattelsen af ’den lønnede medarbejder’ 

ikke længere selvsagt.131 Atypiske ansættelsesformer er for eksempel per-

manent deltidsansættelse, projektansættelser, hjemmearbejde, tele-arbejde, 

arbejdsudleje/lån, korttidsansættelser, kreative aflønningsformer eller 0-

timers-kontrakter. Ansættelsen kan rent teknisk udgøre en lønmodtagerkon-

stellation uden at opfylde den ’traditionelle forestilling’ om en lønmodtager 

i en virksomhed. De nye typer af ansættelser rokker ved tidligere tiders 

’identifikation’, ’relation’, ’forankring’ eller ’tilknytning’, der lå i ansættel-

sesforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren, som nævnt i kapitel 

1, en relation med let patriarkalske undertoner. Den traditionelle forestilling 

kan også være forbundet til, at man ser lønmodtageren som en særlig type 

 
129.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 67-148, Kristiansen, Grundlæggende 

arbejdsret, 2014, pp. 21-22, og R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 427-428.  

130.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 67, jf. kapitel 2, afgrænsning overfor 

andre typer af kontrakter på arbejdspladsen 

131.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2. Se også om en glidende overgang fra 

arbejdstager til medejer ved overdragelse af virksomhedsandele, Rasmussen, Arbejds-

giver eller arbejdstager, 2002, om udviklingen i retspraksis på det kollektive område. 
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menneske med en særlig personlighed eller havende en særlig politisk agen-

da. Endelig kan den traditionelle forestilling være forankret i et historisk 

lønmodtagerbillede, hvor en lønmodtager kunne være knyttet til en bestemt 

arbejdsgiver over meget lang tid eller på en meget familiær måde, og i den 

særlige konstellation blev arbejdet og den tjenende relation til arbejdsgive-

ren lettere anset som en del af lønmodtagerens identitet.132   

 Lønmodtageren som part relaterer i nærværende projekt alene til den 

stringent retlige konstellation, parten på lønmodtagersiden til en ansættel-

seskontrakt, der etablerer et ’tjenesteforhold’ i en arbejdsretlig forstand. 

Kontraktens etablering af et ’tjenesteforhold’ ud fra en samlet vurdering af 

de faktiske omstændigheder er dermed centralt. Det er pligten til loyal ad-

færd for lønmodtagerparten i ’et tjenesteforhold’, der påkalder sig opmærk-

somheden.  

 

3.1.1. Grupper af ansatte på kanten af traditionel lønmodtagerstatus 

En særlig gruppe personer, der ofte skilles ud til særbehandling i arbejdsret-

ten, er ledere.133 Topledere, der fuldt ud identificeres med arbejdsgiverens 

juridiske person, vurderes sjældent at indtage en tjenestestilling, idet deres 

ansættelsesforhold på flere punkter afviger fra de kriterier, der lægges til 

grund for vurderingen af øvrige lønmodtageres tjenestestilling.134 Diskussi-

onen er relevant også i nærværende sammenhæng, idet administrerende di-

rektører forventes at fremme virksomhedens interesser frem for egne, idet 

der er en høj forventning til deres loyalitet.135 Andre ledere lidt længere ne-

de i ledelseshierarkiet falder indenfor den almindelige lønmodtagerkategori 

og bliver (oftest) anset for at være lønmodtager, som de øvrige lønmodta-

gergrupper ovenfor. 

 I hvilket omfang en lang række øvrige typer af arbejdskontraktkonstella-

tioner, herunder vikarer,136 ansatte på tilskuds- eller prøveordninger, særligt 

 
132.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, p. 640, anfører, at arbejdstageren ’ind-

går i virksomhedens organisme som en del af den driftsmæssige helhed’.  

133.  Lederes særstilling er velkendt i arbejdsretten. Funktionærloven omfatter ledere, men 

ikke direktører, og kollektive overenskomster omfatter ikke ledere.  

134.  Jf. kapitel 10 afsnit 3.1. Direktøren er i høj grad identificeret med virksomheden, er 

den udøvende af ledelsesretten overfor de øvrige medarbejdere, tager beslutninger på 

virksomhedens vegne, har ofte en langt højere økonomisk risiko forbundet med arbej-

dets udførelse, idet dårlige virksomhedsresultater påvirker ansættelsen, og er endelig i 

meget begrænset omfang dækket af den arbejdsretlige lovgivning, f.eks. hverken af 

Ferieloven eller Funktionærloven. Se i øvrigt Hasselbalchs overvejelser, Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret I, 2009, pp. 88-89. 

135.  Jf. kapitel 10 afsnit 3.1. 

136.  Om vikarers retsstilling overfor både vikarbureauet og den modtagende gælder EU's 

vikardirektiv, 2008/104 af 19. november 2008, implementeret ved Lov om vikarers 

retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau, lov nr. 595 af 12. juni 2013, jf. Falsner, 
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lovregulerede lønmodtagergrupper,137 etablerer et almindeligt lønmodtager 

forhold eller ej, berøres ikke yderligere her. Et af afhandlingens resultater 

vil netop være at opstille principper for loyalitet, der kan give struktur til 

forventninger om loyal adfærd i alle typer af lønmodtagerforhold, så snart 

de tekniske retlige kriterier for at etablere et lønmodtagerforhold er tilgode-

set. 

 Den væsentligste sondring på lønmodtagersiden er, hvorvidt personen 

indgår i et tjenesteforhold, hvilket bevirker, at personen ’gribes’ af pligten 

til loyalitet. 

 

3.1.2. Lønmodtagerens interesser 

I retspraksis har langt de fleste sager om loyalitet i den individuelle relation 

omhandlet lønmodtagerens overtrædelse af en pligt til rimeligt hensyn til 

arbejdsgiverens interesser. Lønmodtageren har pligt til at tage hensyn til ar-

bejdsgiverens forretningsinteresse på alle måder også i konflikt med egne 

interesser. 

 Også lønmodtageren har interesser, der nyder beskyttelse. Lønmodtage-

ren har både interesse i personbeskyttelse og erhvervsmæssige interesser i at 

kunne udøve sit erhverv og tjene til livets ophold. I det omfang arbejdsgive-

ren eller dennes repræsentanter udviser adfærd, der kan skade lønmodtage-

rens erhvervsinteresse, må det antages, at arbejdsgiveren vil være forpligtet 

til i et vist omfang at tage rimeligt hensyn til lønmodtagerens erhvervsmu-

ligheder. Lønmodtageren har også interesse i personbeskyttelse, i og med at 

arbejdsydelsen skal leveres af lønmodtageren personligt. Det forudsætter, at 

arbejdsgiveren i et vist omfang udviser hensyn i form af at beskytte lønmod-

tagerens liv og helbred under arbejdet, og til de mere ideelle interesser som 

arbejdstagerens værdighed og almenmenneskelige friheder, som for eksem-

pel privatlivets fred.  

 I kapitel 10 undersøges lønmodtagerens beskyttelsesværdige interesser 

nærmere.  

 

                                                                                                                             
Vikarbureauansatte vikarers funktionærstatus, 2013, og Falsner, Fravigelse af vikar-

lovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst, 2014.  

137.  Eksempelvis sømænd, jf. Sømandsloven, Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., 

Lovbekg. nr. 73 af 17. januar 2014, Landbrugsmedhjælpere, jf. Medhjælperloven, Be-

kendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., Lovbekg. nr. 712 af 20. 

august 2002, eller lærlinge og elever, jf. Erhvervsuddannelsesloven, Lov om erhvervs-

uddannelser, Lovbekg. nr. 789 af 16. juni 2015. 
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3.1.3. Arbejdsgiveren – pligter og rettigheder som arbejdsgiver 

Tilsvarende er der i dansk ret ikke etableret en entydig fælles definition af 

arbejdsgiverbegrebet. Arbejdsgiverbegrebet er på samme måde under pres, 

idet virksomheder opløses og fusionerer med høj hast. Lønmodtagere udlå-

nes til arbejde for andre hvervgivere som vikarer eller konsulenter. Det er i 

stigende grad svært helt præcist at fastholde ’arbejdsgiver’ som en fast aktør 

i forholdet.138  

 Fokus er nærmere at indkredse, hvilke fysiske/juridiske personer, der ny-

der beskyttelse af deres interesser gennem den modsatte pligt for lønmodta-

geren til at udvise loyale hensyn til den interesse. Afsnittet er vigtigt for at 

fastslå, hvem der har pligten til loyal adfærd eller beskyttes af interessebe-

skyttelsen som arbejdsgiver. 

 Hasselbalchs definition af arbejdsgiveren er ’som udgangspunkt den, der 

påtager sig en arbejdsretlig arbejdsgiverrolle, ved at ansætte en person, der 

efter kontrakten må defineres som lønmodtager’.139 Kristiansens definition 

er ’den fysiske eller juridiske person, der har indgået ansættelsesaftalen med 

lønmodtageren’.140  

 Arbejdsgiverdefinitionen er hermed reaktionær. Hvis der er indgået kon-

trakt med en lønmodtager, så er den anden kontraherende part per definition 

en arbejdsgiver.141 Når der er kontraheret på vegne af en juridisk person, en 

virksomhed, bliver virksomheden som sådan part i ansættelsesaftalen. Virk-

somheden nyder beskyttelsen, og virksomheden forpligtes til at tage rime-

ligt hensyn. Beskyttelsen og pligten personificeres i de personer, der kan an-

tages at optræde på vegne af virksomheden i det aktuelle tilfælde.142  

 Indledningsvist rækker det her at fastlægge, at arbejdsgiver er den juridi-

ske person, som har, eller på hvis vegne der er kontraheret.143 Den arbejds-

giver, der som juridisk person er bundet til arbejdsgiverrollen, er dermed 

både forpligtet og beskyttet. I de daglige aktiviteter må det herefter ved 

hjælp af fuldmagtsreglerne afgøres, hvilke fysiske personer der optræder på 

arbejdsgiverens vegne i forhold til lønmodtageren.144 I det omfang det er 

 
138. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 2 og pp. 135-147. 

139. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 135. 

140. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 22. 

141. Princippet er efterlevet også i praksis, f.eks. om handicapmedhjælpere, hvor den han-

dicappede bliver arbejdsgiver for medhjælperen. 

142. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 140. 

143. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 137. Fastlæggelse af, hvornår der er en 

juridisk person, hvornår fuldmagtsregler mv. er overtrådt, osv., er beskrevet detaljeret i 

den arbejdsretlige litteratur, hvortil henvises. 

144. Det vil være de daglige aktiviteter, der er i centrum for analyserne. En hel side af ar-

bejdsgiverdebatten holdes hermed udenfor, nemlig overvejelser om omorganiseringer 

på arbejdsgiversiden i forhold til den juridiske person, i form af virksomhedsoverdra-

gelser, oprettelse af datterselskaber, fusioner, fissioner og lignende. Se drøftelser heraf 



Kapitel 4 

 88 

fastslået, at der er tale om en arbejdsgiver, så følger rettigheder og pligter 

med for den juridiske person (arbejdsgiveren), og for den eller de fysiske 

personer, der udøver arbejdsgiverrettigheder og -pligter på arbejdsgiverens 

vegne.  

 

3.1.4. Arbejdsgiverens interesser 

Mange arbejdsgiveres interesser er at drive forretning. Der kan dog være 

mange forskellige arbejdsgivere i mange typer forretninger. Et aktieselskabs 

formål adskiller sig fra en interesseorganisations og en folkeskoles. Ikke alle 

arbejdsgivere har et primært erhvervsmæssigt formål og har derfor heller 

ikke en enslydende bagvedliggende interesse alene i at tjene penge. Virk-

somhedens grundinteresse er, at kontrakten med arbejdstageren skal hjælpe 

virksomhedens formål på vej.  

 Mere om virksomhedens interesser i kapitel 10.  

 

3.2. Den kollektive dimension: organisationer og virksomheder 

3.2.1. De berettigede parter til kollektive overenskomster 

Arbejdsretsloven145 definerer, hvem der har rettigheder ifølge overenskom-

sten i form af påtaleret overfor brud på eller fortolkning af overenskom-

ster.146 Påtaleretten ligger hos de overenskomstbærende parter, en arbejds-

giverorganisation eller en enkeltvirksomhed på arbejdsgiversiden, og en 

lønmodtagerorganisation på lønmodtagersiden, jf. Arbejdsretslovens § 9, 

stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1)-3), og § 23, stk. 1.  

 På arbejdsgiversiden kan de underskrivende parter til kollektive overens-

komster være både en kollektiv arbejdsgiverorganisation og en enkeltvirk-

somhed. Enkeltvirksomheder kan være part via medlemskab i en arbejdsgi-

verorganisation eller ved selv at tegne overenskomst med en lønmodtager-

organisation, en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst. 

 Arbejdsgiverorganisationen har altså påtaleretten på de organiserede virk-

somheders vegne, når og hvis lønmodtagerorganisationerne ikke overholder 

overenskomsterne. 

 En uorganiseret arbejdsgiver, der har tegnet tiltrædelsesoverenskomst bli-

ver selv part i tiltrædelsesoverenskomsten, og har i dette tilfælde selv påtale-

retten ved arbejdsretten eller under en faglig voldgift.147 

                                                                                                                             
f.eks. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009 (trykt), p. 137, og i det hele Rasmus-

sen, Arbejdstager eller arbejdsgiver, 2002. 

145.  Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Lov nr. 106 af 26. februar 2008. 

146. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 77-92, Kristiansen, Den kollektive arbejds-

ret, 2014, pp. 168-182, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, pp. 2161-

2163.  

147. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 191 og p. 193. 
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 På arbejdstagersiden er det kun lønmodtagerorganisationen, der har påta-

leret. Lønmodtageren er ikke selvstændig part i den kollektive overens-

komst. Lønmodtageren har ikke påtaleret, selvom overenskomsten skaber en 

række rettigheder for lønmodtageren i form af de aftalte løn- og arbejdsvil-

kår. Dette betyder, både at en utilfreds lønmodtager ikke kan tvinge et krav 

igennem ved arbejdsretten eller ved faglig voldgift udenom sin overens-

komstbærende organisation,148 og at en organisation kan vælge at påtale et 

overenskomstbrud imod lønmodtagerens ønske og kan indgå forlig, der bin-

der lønmodtageren også mod dennes ønske.149   

 

3.2.2. Parternes pligter 

Den kollektive overenskomst etablerer pligter og rettigheder både for de un-

derskrivende parter selv og for medlemmerne af organisationerne. De for-

handlende og underskrivende kollektive parter150 skaber med overenskom-

sten en række forpligtelser for deres medlemmer. Den konstellation voldte i 

begyndelsen af 1900-tallet problemer – det var svært med de gængse for-

 
148. Lønmodtageren er i stedet henvist til at føre sagen individuelt ved de almindelige dom-

stole, hvor overtrædelse af den kollektive overenskomsts vilkår bliver et spørgsmål om 

misligholdelse af det individuelle mellemværende mellem arbejdstageren og arbejds-

giveren. 

149. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 211, med henvisning til Sag nr. 7969, 

Arbejdsrettens dom af 11. maj 1977, Specialarbejderforbundet mod Neptun Fiskeek-

sport, Skagen – hvor en arbejdsgiver overtrådte et overenskomstvilkår om overarbejde 

efter lønmodtagerens ønske. Den enkelte arbejdstagers mellemværende med arbejds-

giveren hviler både på den individuelle kontrakt og på bestemmelserne i den kollektive 

overenskomst. Bestemmelser fastsat i den kollektive overenskomst kan udgøre en del 

af det individuelle mellemværende og kan dermed gøres til genstand for en sådan indi-

viduel forfølgelse, hvis ikke organisationerne vælger at forfølge kravet gennem de kol-

lektive organer. Arbejdstageren kan vælge at føre sag om arbejdsgiverens mislighol-

delse af det individuelle mellemværende ved de almindelige domstole, herunder også 

overtrædelse af vilkår fastsat i kollektiv overenskomst. I dette tilfælde vil sagen ikke 

handle om brud på den kollektive aftale, som organisationerne råder over, men brud på 

de individuelt aftalte vilkår, som lønmodtageren selv råder over.  

150. En ’organisation’ er en flerhed af fysiske eller juridiske personer, der har ret til at bin-

de deres medlemmer og til at repræsentere dem. Spørgsmålet om organisationsstatus 

afgøres i Danmark efter de almindelige foreningsretlige regler, jf. Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret III, 2009, p. 2144: ’et organiseret samvirke, der opfylder betingelsen 

for at være selvstændigt retssubjekt i relation til overenskomsten …. af en sådan 

fasthed, at samvirket som sådan kan optræde som sagsøger og sagsøgt i sager vedrø-

rende overenskomsten, og at det i denne relation kan repræsentere medlemmerne ef-

fektivt’, Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 128: ’der skal være tale om et 

organiseret samvirke med en selvstændig karakter, især selvstændig økonomi og ledel-

se’. Hasselbalch, Foreningsret, 2011, pp. 26-27 og pp. 453-455, vedrørende kriterier 

for at være en forening og have partsstatus i retssager. 
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mue- eller foreningsretlige konstruktioner at finde en passende retlig løs-

ning, der kunne anvendes.151 Den historiske løsning blev at etablere en ord-

ning ved Lov om den Faste Voldgift (nu Arbejdsretsloven), hvorefter over-

enskomsten forpligter både organisationerne og medlemmerne.152 En over-

enskomst forpligter ikke kun parterne til selve overenskomsten (de faglige 

organisationer eller enkeltvirksomheder), men også medlemmerne, de loka-

le fagforeninger, brancheorganisationerne, såvel som selve hovedforbun-

det.153 Organisationerne har en ’heteronom kompetence’ til at fastsætte plig-

ter for andre, en kompetence, der ligner lovgivernes.154 

 For den enkelte arbejdsgiver indtræder en pligt til at overholde overens-

komstens primære bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen 

og blandt andet medvirke til at søge uenigheder løst gennem de kollektive 

kanaler.155  

 De pligter, der påhviler parterne, er forskellige alt efter overenskomstens 

indhold. Parterne gribes af både primære og afledte pligter og rettigheder i 

overenskomsten. Naturligvis må parterne følge overenskomstens bestem-

melser om løn- og arbejdsvilkår, men det er ikke alle typer af pligter, der 

påhviler både organisationerne som parter og det enkelte medlem.156  

 
151. Se hertil allerede Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 81-84, der gør rede for, at 

konstellationen ikke passer med de gængse fuldmagts- eller foreningsrepræsentations-

teorier, hvorfor løsningen blev at indføre en ny ordning, den kumulative, med Lov om 

Den Faste Voldgiftsret (nu Arbejdsretsloven), hvorefter overenskomsten skaber ret-

tigheder både for organisationerne og for det enkelte medlem, en ordning der er opret-

holdt, jf. også hertil mere nutidigt Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 

186-187, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2161. 

152. En arbejdstager kan derfor ikke selv rejse sag om overtrædelse af overenskomsten ved 

Arbejdsretten, hvis ikke den overenskomstbærende organisation vælger at rejse sag. 

Arbejdstageren er her henvist til at rejse en individuel sag mod arbejdsgiveren ved de 

almindelige domstole, om overtrædelse af de individuelt aftalte vilkår, også dem, der 

er nedskrevet i en kollektiv overenskomst.   

153. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 186, en løsning, der blev fastsat i Lov 

om Den Faste Voldgift i 1910, der byggede på en kombination af foreningskonstrukti-

onen (en tilgang, hvor overenskomsten ikke er en partsaftale i traditionel forstand, men 

en intern normering af forholdene for medlemmerne), og aftalekonstruktionen (en 

fuldmagtstilgang, der ikke skaber et indbyrdes forpligtende retsforhold mellem organi-

sationerne, da organisationerne indgår aftaler på vegne af medlemmerne ifølge fuld-

magtstanken). Hvilke fysiske og juridiske personer, der forpligtes efter en overens-

komst, er behandlet flere steder i den arbejdsretlige litteratur, f.eks. Kristiansen, Den 

kollektive arbejdsret, 2014, pp. 185-218, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 

2009, pp. 2143-2171. 

154. Evju, Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 16, og Berg, Arbeidsrett, 1930, p. 174. 

155. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 190. 

156. Arbejdstagerens mellemværende med arbejdsgiveren hviler både på den individuelle 

kontrakt og på den kollektive overenskomst. Arbejdstageren kan i det individuelle 
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 De faglige organisationer er omfattet af en række pligter – overenskom-

stens naturalia negotii157 – der etablerer en række uskrevne pligter for par-

terne ud fra hensynet til den kollektive ordning som sådan. Det er pligter, 

der har form af grundlæggende forudsætninger for parternes handlemåde, 

der sikrer, at ordningen overhovedet kan opretholdes. En af disse er indhol-

det af overenskomstens fredspligt.158 Fredspligt indebærer, at parterne må 

afholde sig fra at engagere sig i kamphandlinger, så længe overenskomsten 

løber, og at organisationerne har en afledt pligt til at modvirke brud på 

fredspligten blandt medlemmerne.159 En manglende overholdelse af den af-

ledte forpligtelse er også brud på fredspligten. Fredspligten har en indbygget 

procespligt, derved at organisationerne er forpligtede til at repræsentere 

medlemmerne i sager ved arbejdsretten eller den faglige voldgift og til at 

deltage i mæglings- og organisationsmøder ved uenigheder af faglig karak-

ter.160 Manglende overholdelse af procespligten er på samme måde brud på 

fredspligten. 

 Det følger heraf, at ikke alle pligter påhviler både medlemmer og organi-

sationen. Nogle typer af overenskomstbestemmelser forpligter alene organi-

sationerne. Når organisationen forpligtes, kan det være på alle organisatio-

nens niveauer, både på det lokale fagforeningsniveau og op til hovedfor-

bundsniveau, afhængig af typen af forpligtelse.161  

 Denne divergerende forpligtelsesniveau har betydning for graden af loya-

litet, der kan forventes af de enkelte medlemmer. 

 

                                                                                                                             
mellemværende påtale manglende overholdelse af overenskomstens bestemmelser, 

men det vil foregå ved de almindelige domstole. 

157. Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, afsnit XXII, 3.2.3.3) k). Afsnittet be-

handler principperne for komplettering af overenskomster, herunder metoder til kom-

plettering, herunder at parterne i mangel af udtrykkelig vedtagelse i modsat retning på 

det pågældende punkt har henholdt sig til det sædvanligt gældende i kollektive over-

enskomstforhold – de kollektive overenskomsters naturalia negotii, herunder gensidig 

loyalitetspligt k). Se om gensidig loyalitetspligt som almindelig kontraktens naturalia 

negotii nedenfor kapitel 5. 

158. Manglende overholdelse af løn- og arbejdsvilkår eller andre af overenskomstens for-

skrifter ses som brud på den enkelte overenskomst, men også som brud på fredsplig-

ten, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, pp. 2344-2345. 

159. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 188. 

160. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 189-190. 

161. Se f.eks. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 83-84. 
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3.2.3. Parternes interesser  

Interesserne for organisationerne som ideelle foreninger er deres eksistens-

berettigelse. Deres berettigelse ligger i, at de reelt kan repræsentere deres 

medlemmer og på deres vegne forhandle løn- og arbejdsvilkår.162  

 Både medlemmer og organisationer har dog herudover en sammenfalden-

de interesse i, at overenskomstens minimumsaftaler overholdes. Særligt or-

ganisationerne har en interesse i, at den kollektive solidaritet så vidt muligt 

opretholdes, og at overenskomsten ikke undergraves ved hjælp af for mange 

særaftaler på den enkelte arbejdsplads.  

 Mere om de kollektive parters interesser senere i kapitel 6. 

 

 
162. Medlemmer har qua deres medlemskab meldt sig ind i en solidarisk kollektiv meka-

nisme, der får indflydelse på de konkrete arbejdsvilkår for den enkelte arbejder. Der 

kan være konfliktende interesser for individet i denne konstellation, og nogle med-

lemmer har interesse i at kunne indgå egne aftaler med den individuelle arbejdsgiver i 

så vidt omfang som muligt. Interesserne er derfor ikke altid sammenfaldende mellem 

organisationen og dens medlemmer. Dette spørgsmål relaterer sig primært til organisa-

tionens interne ordning, der løses af foreningsretlig vej.  
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KAPITEL 5 
 

 

Loyalitet  
i obligationsretligt perspektiv 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt i det foregående kapitel anvendtes obligationsretlige regler tid-

ligt til løsning af også arbejdsretlige konflikter. De tidlige obligationsretlige 

teoretikere samlede både den kontraktlige og den lovmæssige regulering af 

arbejdsforholdene under et, en tilgang senere retsteori har opretholdt. De af-

tale- og obligationsretlige principper fungerer som deklaratorisk baggrunds-

ret, der stiller retlige principper til rådighed for løsning af konflikter. Det 

gælder både de konflikter, der udspringer af ansættelseskontrakter og af 

overenskomster. De obligationsretlige principper vil også ved anvendelse på 

arbejdsretlige kontraktrelationer blive afvejet og anvendt med skyldig hen-

syntagen og tilpasning til de forhold, der særligt gør sig gældende indenfor 

det pågældende retsområde.  

 Den almindelige arbejdskontrakt går i en kontraktlig terminologi ud på, at 

arbejdstageren stiller sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren i den 

aftalte tid mod betaling enten af en fast løn eller en løn, der er afhængig af 

den præsterede indsats eller det præsterede resultat.1 Ansættelseskontrakten 

etablerer et gensidigt skyldforhold, hvor parternes ydelser, arbejdet og løn-

nen er vederlag for hinanden, og hvor parterne har gensidige krav på ydelser 

fra den anden.2 I Danmark anvendes kontraktretten som baggrundsret, men 

reglerne tilpasses i de arbejdsretlige sammenhænge, blandt andet under hen-

syn til parternes særlige relation, og mellem de kollektive parter, blandt an-

det under hensyn til overenskomstens særlige funktion og parternes rolle på 

arbejdsmarkedet. Det er altså med et vist forbehold,3 at ansættelsesretten og 

den kollektive arbejdsret trods alt benytter de aftale- og obligationsretlige 

principper.  

 
1.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 80. 

2.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 6.  

3.  Ansættelsesforholdet adskiller sig på flere essentielle punkter fra en ’almindelig’ er-

hvervsmæssig kontrakt, og også overenskomsten er på flere punkter en type aftale, der 

afviger herfra, jf. kapitel 2 og 4 om udfordringerne ved at behandle særligt de ansættel-

sesretlige relationer alene ud fra kontraktrettens principper. 
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 Kapitlets ærinde er at undersøge centrale elementer omkring loyalitets-

pligt i kontraktretten. Idet aftale- og obligationsretlige regler anvendes som 

deklaratoriske og udfyldende regler, må det antages, at fænomenet loyalitet i 

ansættelsesforholdet og i de kollektive relationer har visse træk til fælles 

med obligationsrettens kontraktretlige loyalitetspligt. Hensigten er hverken 

at føje til eller trække fra diskussionen om udstrækningen eller anvendelig-

heden af obligationsretlige regler i arbejdsretlige relationer, men at undersø-

ge det fundament, der anvendes omkring loyalitet i arbejdsretlige relationer. 

 Loyalitet i arbejdsretlige relationer kan hente både metodisk og indholds-

mæssigt materiale fra loyalitet i aftale- og obligationsretten. For så vidt an-

går metoder genkendes processen om fortolkning og udfyldning af parternes 

aftaler også i de kollektive og individuelle arbejdsretlige relationer. For så 

vidt angår indhold kan loyalitet som pligt og rettighed påhvile parterne i en 

kontrakt og dermed parterne til en overenskomst eller en ansættelseskon-

trakt.  

 I dette kapitel redegøres derfor nærmere for den obligationsretlige loyali-

tet, herunder det retlige grundlag og indhold, sådan som retsteorien præsen-

terer den. Den justering, der i de arbejdsretlige relationer sker med loyali-

tetspligt, undersøges nærmere i kapitel 6 vedrørende den kollektive relation 

og kapitel 9 vedrørende den individuelle relation.  

 

 

1. Loyalitet mellem kontraktparter 
 

Der er skrevet selvstændige afhandlinger om loyalitet i kontraktretten,4 og 

dette afsnit kan ikke yde retfærdighed som udtømmende redegørelse for be-

grebet loyalitet i obligationsretten. Fremstillingen i dette kapitel vil derfor 

fokusere på enkelte dele af særlig betydning for loyalitet i arbejdsretlige re-

lationer: Metoden, der etablerer pligt til loyalitet, pligtens dybereliggende 

hensyn, udmøntning af pligten mere generelt og de beføjelser, kontraktspar-

terne har ved overtrædelse af loyalitetspligten. 

 Loyalitetsbegrebet benævnes i kontraktlig henseende som et princip5 eller 

en doktrin.6 Forskellen er alene en sproglig variation, idet termerne henviser 

 
4.  Jf. kapitel 2 note 7. 

5.  At konstatere loyalitetspligten som et kontraktretligt princip var en af konklusionerne i 

Jori Munukkas afhandling, jf. Munukka, Kontraktuel lojalitetsplikt, 2007, p. 461, og i 

Anders Holms afhandling ved anvendelse af en retsfilosofisk tilgang, Holm, Den av-

talsgrundade lojalitetsplikten, 2004. Loyalitetspligten som aftaleretligt princip blev ef-

terfølgende drøftet ved det 39. Nordiske Juristmøde, 2011, med Munukka som referent 

med indlægget Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, hvilket de 

øvrige skriftlige indlæg, Eggen, Lojalitetsplikten, og Hjortnæs, Loyalitetspligten klarer 

sig nok, samt debattørerne Palle Bo Madsen, Kåre Lilleholt, Erika Björkdahl og Tho-
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til det samme retlige fænomen. Parterne til en kontrakt er underlagt en gene-

rel loyalitetspligt, der medfører, at parterne har pligt til at udvise hensyn 

overfor modpartens interesser. Pligten gælder, uanset om parterne selv har 

aftalt det. Pligten udmønter hensyn, der har deres oprindelse i generelle 

overvejelser over f.eks. rimelighed7 eller moral.8 Både indholdet af pligten, 

og det retlige grundlag for pligten er derfor umiddelbart mindre ’fast’ end 

andre typer af pligter. 

 

 

2. Hjemmel for en uskreven loyalitetspligt 
 

Obligationsretten beskæftiger sig med reglerne for parternes indbyrdes rets-

stilling i formueretlige skyldforhold.9 Et skyldforhold består af en eller flere 

fordringsrettigheder mellem parterne. En fordringsret er en ret for en person 

– fysisk eller juridisk – til at kræve en ydelse af en anden.10 Fordringen kan 

være på erlæggelse af en række løbende ydelser eller noget, der kun skal er-

lægges en gang. Inddeles obligationsretten efter reglernes funktionelle ka-

rakter, opstår opdelinger som obligationsrettens almindelige del, der omfat-

ter de generelle regler, og obligationsrettens specielle del, der omfatter sær-

lige typer af skyldforhold, herunder ansættelsesaftaler.11  

 Obligationsretten deler parternes ydelser op i hovedforpligtelser, den 

ydelse, der er formålet med aftalen, og biforpligtelser parterne får overfor 

hinanden, fordi parterne har indgået kontrakt om udveksling af hovedydel-

sen. Udover de erklærede hovedforpligtelser, som parterne indgår aftale om 

overfor hinanden, vil der i gensidigt bebyrdende kontrakter ofte påhvile par-

terne nogle yderligere, accessoriske forpligtelser eller biforpligtelser. De ac-

cessoriske pligter er forpligtelser, der ligger udenfor opfyldelse af hovedfor-

pligtelsen.12  

                                                                                                                             
mas Wilhelmsson, erklærede sig stort set enige i, jf. Förhandlingarna vid det 39:e 

nordiska juristmötet i Stockholm, 2011, pp. 87-118. 

6.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, pp. 441-442. 

7.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 197. 

8.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 112.  

9.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 1. 

10.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 5. 

11.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 16. Ansættelsesretten blev tidligt rubriceret 

under formueretten,  

12.  Illum, Forelæsninger over almindelig formueret, 1939, p. 214, enslydende i Illum, Fo-

relæsninger over almindelig formueret, 3. udg., 1950, p. 203: ’Ved mange Kontrakts-

forhold vil der kunne sondres mellem Hovedpligter og Bipligter … Desuden vil i de 

forskellige Retsforhold Parterne være pligtige til at give hinanden de Underretninger, 

som Varetagelsen af deres Interesser gør paakrævet, samt til, hvis Omstændighederne 

udkræver det, ogsaa at foretage saadanne Skridt, udenfor de normale Kontraktspligter, 
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 Biforpligtelser kan være både aftalte specifikke pligter i kontrakten, der 

ikke er en hovedforpligtelse, de kan være fastsat ved lovgivningens almin-

delige regler, og de kan være generiske uskrevne forventninger, som parter-

ne har til hinanden, fastsat af retspraksis som en pligt. 

 Biforpligtelser kan altså etableres alene qua parternes kontraktlige relati-

on. Med Mogens Koktvedgaards formulering: ’Den retlige vurdering af for-

holdet mellem personer, der står eller har stået i kontraktmæssig relation til 

hinanden vil ofte afvige fra vurderingen af forholdet mellem personer, der 

ikke er knyttet sammen af dette bånd’.13 Man har krav på en anden adfærd 

fra sin medkontrahents side, end man har fra en tilfældig tredjemands side.14 

Det er dette ’noget mere’, som domstolene giver struktur gennem fortolk-

ning og udfyldning af de enkelte aftaler, og som mere eller mindre tydeligt 

udfælder sig som generelle typer af biforpligtelser.  

 

2.1. Fastsættelse gennem fortolkning og udfyldning15 

Fastsættelse af biforpligtelser som uskrevne pligter sker gennem fortolkning 

og udfyldning af det aftalte.16 Da man ikke kan beskrive alle situationer, der 

opstår i løbet af et kontraktforhold,17 må aftalens indhold fortolkes, for at 

den retlige virkning af aftalen nærmere kan bestemmes.18  

                                                                                                                             
som er nødvendige til Afværgelse af Skade for den anden Part. Skærpede Krav i saa 

henseende gaar Haand i Haand med de i Nutiden strengere Fordringer til Tro og Love i 

Forretningsforhold’. 

13.  Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965, p. 275. 

14.  Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965, p. 276, anfører, at ’om man i det enkel-

te tilfælde nærer nogen større tillid til sin medkontrahent, er i almindelighed retsorde-

nen uvedkommende.’ Afhandlingens analyser efterviser dette for så vidt angår loyali-

tet i den individuelle relation, jf. kapitel 13.   

15.  Fortolkning og udfyldning særligt af overenskomsten omtales i kapitel 6 og særligt af 

ansættelseskontrakten omtales i kapitel 9. Hensigten her er at fremhæve de obligati-

onsretlige regler, der anvendes som baggrund for de særlige fortolknings- og udfyld-

ningsregler, der er udviklet for den kollektive og den individuelle arbejdsrets kontrak-

ter.  

16.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 26. 

17.  Der er en sammenhæng både mellem aftalens tidsmæssige udstrækning, fra den øje-

blikkelige transaktion til en længerevarende relation, og aftalens kompleksitet, fra den 

enkle produktion til den sammensatte produktion, og placeringen af kontraktsrelatio-

nen et sted i dette matrix er medbestemmende for, hvor mange forhold der senere er 

efterladt uklare og har behov for fortolkning, jf. Nystén-Haarala, The long-term con-

tract, 1998, p. 20, jf. Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 286.   

18.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 340, og Bryde Ander-

sen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 307. 
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 Der er i dansk ret fast anerkendte kontraktlige principper omkring dom-

stolenes fortolkende og udfyldende virksomhed.19 De aftaleretlige fortolk-

ningsregler er oftest ikke nedskrevet.20  

 Fortolkningslæren baseres i stedet på principper, der er udviklet i rets-

praksis og i retsteorien.21 Fortolkning af aftalen består af to forskellige akti-

viteter. Den rene fortolkning er en udlægning af aftalens eget indhold eller 

dens tilstræbte betydning. Ved udfyldning af aftalen fastlægges de nærmere 

retsvirkninger de steder, hvor aftalen ikke selv tager stilling, 22 der, hvor af-

talen er tavs. Her udfylder man det ufuldstændige kontraktgrundlag ved 

hjælp af et fast sæt retlige hjælperegler, der findes udenfor kontrakten,23 en 

række uskrevne aftalevilkår,24 som parterne hverken specifikt har aftalt eller 

har udtalt sig om ved indgåelse af aftalen. Der er en glidende overgang mel-

lem de to aktiviteter. 

 

2.1.1. Fortolkning 

Den rene fortolkning tager udgangspunkt i fortolkning af det faktisk forelig-

gende materiale, det vil sige ordlyden og parternes hensigt. Fortolkningsak-

tiviteten sigter efter at fastslå, hvad parterne reelt selv havde til hensigt med 

den konkrete kontrakt. Det er et udslag af aftalefriheden og partsautonomi-

en, og det er parternes vilje med aftalen, der er det centrale.  

 Ved fastsættelse af dette forsøges først at finde frem til parternes fælles 

opfattelse af aftalen, den subjektive fortolkning.25 Her inddrages omstæn-

dighederne omkring aftalens indgåelse,26 parternes erklærede formål med 

aftalen samt de interesser, som aftalen sigter på at varetage,27 parternes ef-

terfølgende adfærd i forbindelse med aftalens opfyldelse, den indholdsmæs-

sige sammenhæng, og kontraktens systematiske opbygning, altså den sam-

lede kontekst.28  

 
19.  Der findes en særdeles righoldig litteratur om aftalers fortolkning og udfyldning, se 

oversigt i Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 340. Da sig-

tet i nærværende sammenhæng er begrænset, anføres alene enkelte teoretikere.  

20.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 341. 

21.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 341. 

22.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 307. 

23.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 341, og Bryde Ander-

sen, Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 307-308. 

24.  Jf. de samme fortolkningsprocesser for ansættelseskontrakter i England, f.eks.  Freed-

land, The Personal Employment Contract, 2003, pp. 118-119. 

25.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 354, og Bryde Ander-

sen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 313. 

26.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 359. 

27.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 361. 

28.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 368, og Bryde Ander-

sen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 314-316. 
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 Kan der hverken udledes en fælles entydig vilje eller fastlægges en hypo-

tetisk fælles vilje,29 vil domstolene fortsætte med at fortolke retsvirkninger-

ne ud fra ordlyden af aftalen. Her inddrages den naturlige og sædvanlige 

forståelse af de anvendte formuleringer, grammatiske regler og semantik-

ken, dog fortsat med det forbehold, at forudsætningen er parternes fællesop-

fattelse.30  

 Endvidere kan her anvendes almindelige fortolkningsprincipper.31 Disse 

principper anvendes til at fortolke det faktisk aftalte mellem parterne. Arten 

og indholdet af biforpligtelser, der ikke er særligt aftalt, følger af generelle 

retsregler, men afhænger i øvrigt af den enkelte aftales karakter og af den 

konkrete situation.32  

 

2.1.2. Udfyldning 

Udfyldning er nødvendig, når der ikke er hjælp at hente i aftalens tekst eller 

i parternes eksplicitte forventninger. Man udfylder kontrakten med en række 

hjælperegler, der bevirker, at der kan findes en løsning, også når aftalen ik-

ke forholder sig til det aktuelle spørgsmål. Man udfylder aftalens skrevne 

bestemmelser med en række uskrevne hypotetiske forventninger og forud-

sætninger, såkaldte ’typeforudsætninger’, der ikke har været en del af par-

ternes udtalte forventninger ved aftaleindgåelsen, og som ikke fremgår af 

kontrakten.33 Udfyldning er en normativ bestemmelsesproces, hvor indhol-

det af kontrakten ’konstrueres’34 ud fra kendte og anerkendte hjælperegler 

udenfor kontrakten.  

 Kontrakten kan udfyldes med den sædvanlige praksis på området eller 

med naturalia negotii. Disse er almindelige gennem praksis fastlagte grund-

principper og forventninger, der gælder uden særlig vedtagelse for denne 

 
29.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 314. 

30.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, pp. 355-356, og Bryde 

Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 318. 

31.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 328-339, herunder koncipistreg-

len – at den, der har formuleret en tvetydighed må bære risikoen for tvetydigheden, 

minimumsreglen – at en tvetydig bestemmelse kun gives den mindst tyngende virk-

ning, og gyldighedsreglen – at fortolkningen søger mod den løsning, der sikrer trans-

aktionens gennemførelse. 

32.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 49. 

33.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 339, og Lynge Andersen og Mad-

sen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 408. Fra engelsk domstolsfortolkning af ansæt-

telseskontrakter samstemmende Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, 

p. 119. 

34.  Den engelske betegnelse for den virksomhed, dommerne udøver, når de udfylder kon-

trakten, er ’construction’, Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 

119.  
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type aftaler,35 og som er almindeligt anerkendte, eksempelvis gensidig loya-

litetspligt.  

 Den almindelige sædvanlige ordning på området kan findes udtrykt ved 

parternes egen praksis, den måde parterne selv har indrettet sig på i admini-

strationen af aftalen; som en fast praksis indenfor branchen,36 eventuelt som 

udtrykt i overenskomster. Praksis kan være så fast etableret, at der er opstået 

en bindende kutyme mellem parterne. Påstår en af parterne modsat, at afta-

lens indhold skal afvige fra det ’sædvanlige’ regelkompleks, har denne part 

bevisbyrden for, at dette er tilfældet.37  

 Berettigelsen for at udfylde parternes aftale med henvisning til praksis el-

ler standarder, som parterne hverken har aftalt, givet udtryk for eller taget 

stilling til, hviler for det første på en formodningstanke. Der er en formod-

ning for, at parterne ved indgåelse af aftalen havde til hensigt at anvende he-

le det regelkompleks, der sædvanligvis knytter sig til den pågældende kon-

trakttype,38 den almindelige sædvanlige ordning på området. I det omfang 

parterne ønskede at fravige den almindelige ordning, antages det, at de ville 

have givet udtryk for fravigelserne i aftalen. Ved ikke at aftale noget speci-

fikt, antages det, at parterne bevidst havde tænkt sig at læne sig op ad de ud-

fyldende regler og principper indenfor kontraktretten.  

 For det andet hviler berettigelsen på en funktionalitetstanke. De uskrevne 

vilkår kompletterer kontrakten, så den bliver funktionel og kan finde anven-

delse på de forskelligartede situationer, der kan opstå i løbet af et kontrakts-

forløb. Jo længere tid en kontrakt strækker sig over, jo mere sandsynligt er 

det, at kontrakten ad åre må udfyldes med andet end parternes oprindelige 

hensigt.39 Her udfyldes kontrakten i højere grad med standarder, der fastsæt-

ter rammer for parternes fortsatte samarbejde, så dette kan forandres og ud-

vikles på en konstruktiv måde. Taxell anførte i 1977,40 at parterne i langva-

rige kontrakter i højere grad opfatter aftalen som et samarbejde omkring af-

talens mål, hvor parterne i fællesskab stræber efter at opnå det som aftalen 

bestemmer, og ikke længere ser på aftalens udmøntning, som separate akti-

viteter parterne udfører hver for sig, men som parternes fælles aktivitet. 

Loyalitetstanken kan ses som en konsekvens af dette syn på parternes sam-

arbejde om særligt de længerevarende kontrakter. Loyalitet skaber balance i 

 
35.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 408. 

36.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 340. 

37.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 347. 

38.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 347. 

39.  Nystén-Haarala, The long-term contract, 1998, p. 20, jf. Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 

286. 

40.  Taxell, Om lojalitet i avtalsförhållanden, 1977, p. 148, jf. Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 

287. 
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parternes adfærd overfor hinanden og sikrer, at kontrakten netop kan opret-

holdes i et samarbejde, der bygger på tillid og hensyn.41  

 Anvendelsen af de sædvanlige ordninger på området som udfyldende vil-

kår og forudsætninger for parternes konkrete aftale skaber for det tredje 

sammenhæng42 i fortolkningen og udfyldningen af kontrakter indenfor sam-

me område, en sammenhæng, der øger forudsigeligheden. Anvendelsen af 

de sædvanlige typeforudsætninger får dermed en selvforstærkende norme-

rende effekt – des flere gange bestemte forudsætninger indfortolkes, des 

mere anerkendes en norm som en grundforudsætning, som parterne har øn-

sket at indrette sig efter med aftalen. 

 Den udfyldende virksomhed består reelt i tre aktiviteter: 1) Indfortolkning 

af tilstedeværelsen af uskrevne vilkår i kontrakten, 2) vurdering af indholdet 

af de enkelte uskrevne vilkår og endelig 3) vurdering af de uskrevne vilkårs 

indflydelse i den specifikke situation,43 altså indholdet og rækkevidden af 

det uskrevne vilkår i lyset af de konkrete omstændigheder.  

 Det er altså primært gennem fortolkning og – særligt – udfyldning af kon-

trakten, at pligten til loyalt hensyn til modpartens interesser bliver et kon-

traktvilkår og dermed fastsætter reelle bindende forpligtelser mellem kon-

traktsparterne. 

 Loyalitet som gensidig forpligtelse er en standard, der indfortolkes til re-

gulering af parternes adfærd gennem udfyldning af aftalen. Standarden stil-

ler krav til parternes samarbejdsmåder, og særligt i længerevarende kontrak-

ter, der skaber en relation mellem parterne, indfortolkes en loyalitetsstan-

dard for at fastholde et samarbejde mellem parterne omkring at opnå kon-

traktens mål.  

 

 

3. Indhold af kontraktlig loyalitetspligt 
 

I dansk obligationsret anerkendes et uskrevent kontraktligt krav om loyalitet 

over for medkontrahenten.44  

 
41.  Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 288. 

42.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 119. 

43.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 122. 

44.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 48 og pp. 50-51, Gomard & Iversen, Obligati-

onsret 2. del, 2011, p. 20, Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 198, Evald, Rets-

misbrug, 2001, pp. 267-301, Hansen, Det entrepriseretlige hjemmelsproblem¸ 2008, 

pp. 175-176, Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413-423, 

Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 111-114 og pp. 458-461, Ussing, 

Almindelig del, 1967, p. 23, og Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceret-

ten, 1982. For Taxell er loyalitet et aftaleretligt alment princip, der skærer igennem he-
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3.1. Hvad henvises der til med et krav om ’loyalitet’ i obligationsretten 

3.1.1. Værdibegreber 

Loyalitet er ikke en præcist defineret pligt med et tydeligt afgrænset indhold 

og udstrækning. Indfortolkningen i kontrakten sker ud fra pragmatiske45 

overvejelser af blandt andet moralsk eller retsøkonomisk karakter,46 billig-

hed,47 retfærdighed48 eller rimelighed.49 Loyalitet har fat i grundlæggende 

forventninger til adfærd, hvor retlige overvejelser over rettigheder og pligter 

baseres på værdistandpunkter.50 Udfyldning med en loyalitetspligt er en del 

af en helhedsvurdering ud fra hæderlighed, redelighed, god skik og rimelig-

hed.51 Kravet er en almen generel retningslinje, standard eller generalklau-

sul, der henviser til de krav, som retfærdighed stiller.52 ’Kravet om at udvise 

loyalitet for medkontrahenter … kan opfattes som endnu en sproglig variant 

af et overordnet generelt krav om at følge rimelighedens krav.’53 Loyalitet 

indebærer pligt til at ’udvise imødekommenhed og konduite i forbindelse 

med aftalens efterlevelse’.54 Nøgleordene i generalklausuler om god skik, 

loyalitet, rimelighed og redelighed glider ud i hinanden.55 Det ulovfæstede 

loyalitetskrav er et konglomerat af forskellige – og til dels ikke-målelige – 

hensyn.56 

                                                                                                                             
le aftaleretten, uanset at forskellige faktorer kan hindre eller begrænse deres anvendel-

se i konkrete situationer, Taxell, Avtalsrätt, 1997, p. 67. 

45.  Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 165. 

46.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 112.  

47.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 38. 

48.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 197. 

49.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 197. 

50.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 445. Fra norsk ret, 

Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 77, der kobler henvisningen til ’reelle hensyn’ 

med værdistandpunkter. Ifølge Hagstrøm spiller værdistandpunkter en central rolle. 

Værdistandpunkter kan komme til udtryk ved lov, f.eks. Aftalelovens § 33 om redelig-

hed eller god tro og Aftalelovens § 36 om rimelighed. De kan have støtte i retspraksis, 

god forretningsskik og andre retskilder. Også værdistandpunkter uden sådan basis, 

men alene fordi de antages at have almindelig tilslutning i samfundet, kan tillægges 

betydning i obligationsretten. Kravet til loyalitet i kontraktforhold er ifølge Hagstrøm 

et eksempel på et sådant værdistandpunkt. 

51.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 197. 

52.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 197. 

53.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 198. 

54.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413. Fra norsk ret stil-

ler loyalitetspligten krav til ’aktsom og lojal opptreden’, jf. Hagstrøm, Obligasjonsrett, 

2011, p. 77, med henvisning til afgørelsen Rt. 1988 pp. 1078-1087, p. 1084.   

55.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 196. 

56.  Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 165. 
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3.1.2. Oprindelsen 

Loyalitet som forventning til parternes adfærd i kontraktforhold kan spores 

helt tilbage til det romerske begreb bona fides.57 Romerretten anvendte bil-

lighed og bona fides i gensidigt bebyrdende kontraktforhold som målestok 

for skyldnerens pligter. Billighed og bona fides blev ikke alene bestemmen-

de for omfanget af de enkelte aftalte pligter, der påhvilede parterne, men 

medførte tillige, at helt nye forpligtelser, som tidligere havde krævet speciel 

aftale, nu fik karakter af naturalia negotii,58 forpligtelser, der selv uden sær-

lig vedtagelse finder anvendelse på en kontrakt. 

 Det romerske begreb fides har sit udspring i den romerske gudinde Fides, 

der stod for tillid, tiltro, overholdelse af løfter og de svage. Begrebet fides59 

blev integreret i retten gennem blandt andet begrebet bona fides og var på 

samme tid udtryk både for en dyd og for et retsbegreb uden tydelig moralsk 

kobling.60 Begrebet ligger til grund for både den tyske61 og den franske rets 

obligationsretlige loyalitetsregler og har også haft indflydelse på det engel-

ske begreb good faith og dets udmøntning i form af krav om equity i kon-

traktretten.62 Indholdet af begrebet forandrede sig over tid. Det var oprinde-

ligt langt fra så vidtrækkende som det nutidige krav om loyalitet,63 men den 

standhaftige kerne var et krav om overholdelse af løfter og krav om hæder-

lighed.64 

 Billighed er det andet begreb, der ofte henvises til i forlængelse af for-

klaring af indholdet af en loyalitetspligt. Billighed kommer af det romerske 

aequitas, der betyder en uovertruffen retfærdighed. Aequitas er en oversæt-

telse af det græske epieikeia, evnen og viljen til at tage hensyn til om-

stændighederne, når en anden (ofte underlegen) person har overtrådt noget. I 

Ciceros sidste filosofi, Om pligterne, ’De officiis’, forbindes Aristoteles’ 

begreb epieikeia med begrebet anstændighed, på latin decorum, således at 

 
57.  Evald, Retsmisbrug, 2001, pp. 38-39, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, pp. 

17-71, gennemgår loyalitetspligten i et historisk og komparativt perspektiv. 

58.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 38. 

59.  Et tilsvarende græsk begreb, epieikeia, var af ikke-retlig karakter og betegnede en dyd, 

’retfærdighed’, jf. Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 17.  

60.  Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 17 med henvisning i note 6.  

61.  Den tyske BGB bestemmer, at kontrakter skal fortolkes på en måde, så at opfyldelse af 

ydelsesforpligtelsen skal præsteres, sådan som ’Treu und Glauben mit Rücksicht auf 

die Verkehrssitte es erfordern’, jf. § 157 og generalklausulen i § 242, jf. Gomard, 

Obligationsret 1. del, 2006 p. 50, og Gomard & Iversen, Obligationsret 2. del, 2011, p. 

20. 

62.  Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 17 med henvisning i note 2. 

63.  Selvom oprindelsen kan optrevles tilbage til romerrettens begreb, var bona fides-

begrebet dog langt fra så vidtrækkende en beskyttelse som det nugældende loyalitets-

krav i kontraktretten, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 19. 

64.  Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 20.  
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begrebet anstændighed kan trække på den opfattelse, at retfærdighed må 

udøves anstændigt og diskret for at løfte det menneske moralsk, der hånd-

hæver den.65  

 

3.1.3. Introduktionen i nordisk kontraktret 

Introduktionen af en loyalitetspligt, hvis indhold blev beskrevet med hen-

visning til billighed eller bona fides udgjorde en forandring i kontraktretten. 

I dansk retsteori blev loyalitetspligt introduceret i slutningen af 1800-tallet 

som en gradvis forandring af retsteorien ud fra samfundsmæssige og sociale 

hensyn. Viljesdogmet – at kontrakten alene var bestemt af parternes indivi-

duelle, frie og formløse aftaler – var ikke længere tilstrækkelig til at opfylde 

de ændrede forhold i samfundet. Særligt tydeligt var efterspørgslen efter 

forbedret ’social retfærdighed’ på grund af en stigende social ulighed og ef-

terspørgslen efter sikkerhed i omsætningen under de nye markedsforhold, 

som industrialiseringen og internationaliseringen af handelen medførte.66 

Kontraktretten blev i stedet gradvist baseret på en forventnings- eller tillids-

teori, der ville hjælpe på omsætningens sikkerhed ved at opstille krav om, at 

man måtte vise medkontrahenten rimeligt hensyn.67 Det medførte krav om, 

at parterne udviser hensynsfuldhed og oprigtighed under opfyldelse af afta-

len, eksempelvis gennem etablering af regler om undersøgelsespligt og re-

klamationspligt. Også i forhandlingerne forud for kontraktindgåelsen blev 

der stillet krav til hensynsfuldhed og en vis grad af oprigtighed mellem par-

terne. Man skulle optræde loyalt overfor hinanden.68 Ifølge Fredrik Stang, 

den ledende nordiske teoretiker på området i begyndelsen af 1900-tallet, var 

der tale om et socialt-etisk krav, der medførte, at man måtte tage hensyn til 

andre – i kontraktsforhold til medkontrahenten – og derigennem til det sam-

fundsmæssigt forsvarlige. Kravet er for Stangs vedkommende, som i bona 

fides-begrebet, ikke et spørgsmål om moral, men et retsøkonomisk argu-

ment, at det, der tjener kontraktparterne bedst i længden, er hæderlighed.69  

 Betragtningerne om redelighed, hæderlighed og andre hensynsbegreber 

blev kodificeret som lovfastsatte pligter ved indførelsen af Købeloven i 

1906 og Aftaleloven i 1917.70 

 
65.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, p. 123. 

66.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 269-270. 

67.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 270. 

68.  Stang, Innledning til Formueretten, 1935, pp. 514-515, jf. Evald, Retsmisbrug, 2001, 

p. 271. 

69.  Fredrik Stang i 1926 og 1930, jf. Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 272. Ikke alle samtidige 

nordiske obligationsretlige teoretikere var enige i Stangs betragtninger, og forfatternes 

holdninger til loyalitet som et krav eller en pligt mellem kontraktparter var præget af 

deres respektive videnskabelige traditioner, jf. Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 273. 

70.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 274.  
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 Vi møder formuleringen af en pligt til ’rimeligt hensyn’ i dansk obli-

gationsret71 formuleret af Henry Ussing i 1937.72 Ussing anfører, at der ’i 

nyere Tid er en stigende Tendens til at kræve, at Parterne i en Kontrakt ta-

ger rimeligt Hensyn til hinandens Interesser, naar Kontraktsforholdets Ud-

vikling udsætter dem for Fare’ (Ussings kursivering). I 2. udgaven fra 

194173 knytter Ussing romerrettens bona fides-begreb til det rimelige hen-

syn: ’I Takt med at Retsreglerne udvikler sig fra en Tilbøjelighed til at holde 

sig til Aftalens Indhold, er Kontraktretten blevet gennemtrængt af Princip-

per om bona fides. Kontrakternes Retsvirkninger må fastsættes i Overens-

stemmelse med, hvad bona fides kræver.’74 

 Siden har de (nordiske)75 obligationsretlige forfattere i store træk været 

enige om, at der gælder en loyalitetspligt i kontraktforhold, der  

 

1) kan sammenfattes som en fælles grundtanke,76  

2) helt abstrakt77 kan beskrives som en pligt til at tage rimeligt hensyn til 

medkontrahentens interesser,78 

3) er et kontraktforholdets naturalia negotii, som gælder uden særlig ved-

tagelse,79  

4) hviler på betragtninger over rimelighed og bona fides,80 og 

5) aktiveres under uforudsete81 eller særlige omstændigheder82 som udfyl-

dende regel.  

 
71.  Se Evald, Retsmisbrug, 2001, pp. 269-273, om loyalitetspligtens udvikling i nordisk 

sammenhæng.  

72.  Ussing, Almindelig del, 1937, p. 20.  

73.  Ussing, Almindelig del, 1941, p. 26. I 1. udgaven blev det rimelige hensyn ikke koblet 

med henvisning til bona fides, cf. Iversen, Loyalitetspligten i entrepriseforhold, 2008, 

p. 104. 

74.  Formuleringen er opretholdt i de senere udgaver, 3. udg. fra 1946, p. 26, til 4. udg. i 

1961, p. 24, og 4. udg. i genoptryk fra 1967, p. 24. 

75.  Jf. kapitel 2 afsnit 5.4., at tanken også i vidt omfang anerkendes i international 

kontraktret. 

76.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 50. 

77.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413. 

78.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413, Ussing, Alminde-

lig del, 1967, pp. 23-24, Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, pp. 77-82, Gomard, Obliga-

tionsret 1. del, 2006, p. 50, Madsen, Markedsret 2, 2015, p. 306, Bryde Andersen, 

Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 111-114 og p. 458. 

79.  Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 166, Evald, Rets-

misbrug, 2001, p. 274, Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 

414, Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 50, Madsen, Markedsret 2, 2015, p. 307, 

og fra Norge Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 79. 

80.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413. 

81.  Iversen, Loyalitetspligten i entrepriseforhold, 2008, p. 109.  
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En kontraktlig loyalitetspligt er dermed et bredt formuleret83 – abstrakt om 

man vil – retligt begreb, der introduceres i kontrakten. Der lader sig ikke 

opstille præcise regler om, hvori loyalitetsforpligtelsen består, som omfatter 

alle accessoriske loyalitetspligter i alle de forskelligartede skyldforhold.84 

Pligten må finde sin faktiske udmøntning under hensyn til kontraktens kon-

krete omstændigheder.  

 De konkrete omstændigheder, der tages med i betragtning, er blandt andet 

aftalens art samt varigheden og intensiteten af parternes kontraktmæssige 

forbindelse.85 For eksempel er krav om loyalitet af særlig betydning i for-

hold, der kræver eller forudsætter et samarbejde mellem parterne.86 

 

3.2. Konkrete typer af loyalitetspligter 

Som nævnt kan den uskrevne kontraktlige loyalitetspligt udmønte sig i for-

skellige specifikke pligter, alt efter de konkrete omstændigheder. Visse ty-

per af pligter er anerkendte i de fleste typer af kontrakter.  

 Det påpeges ofte, at kontraktlig loyalitetspligt indebærer en omsorgspligt 

til aktivt at beskytte sin medkontrahents interesser.87 En fortrolighedspligt 

og en underretningspligt om forhold, der ellers vil kunne skade modpartens 

interesser.88 Den indeholder også pligt til at undlade visse handlinger, der 

vil forringe værdien af hovedydelsen for modparten89 og forbud mod at ud-

nytte en styrkeposition på en uforudset og urimelig måde.90 Hvis den ene 

part kan afværge tab for den anden ved at reklamere, men trods det forhol-

der sig passiv, anses det som begrundelse for at lade den passive bære ta-

bet.91 

 Pligt til loyalitet i kontraktforhold er også kodificeret ved lov, hvor der 

også sker en udvikling. Lejelovens92 § 25, stk. 3, fastsætter pligt til, at leje-

                                                                                                                             
82.  Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, p. 437, nævner, at 

doktrinerne udløses i de situationer, hvor 1) begivenheder i væsentligt omfang ændrer 

kontraktens ligevægt, 2) begivenheder gør det for byrdefuldt for den ene part at levere 

deres kontraktlige forpligtelser, 3) begivenheder, der ikke er og ikke burde være forud-

set af parterne ved kontraktens indgåelse, og 4) begivenheder udenfor den påvirkede 

parts kontrol.  

83.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 279. 

84.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 50. 

85.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 413. 

86.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 198.  

87.  Bryde Andersen, Grundlæggende Aftaleret, 2013, p. 114.  

88.  Bryde Andersen, Grundlæggende Aftaleret, 2013, p. 114.  

89.  Bryde Andersen, Grundlæggende Aftaleret, 2013, p. 114.  

90.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, p. 198. 

91.  Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 81. 

92.  Lejeloven, Bekendtgørelse af lov om leje, Lovbekg. nr. 809 af 1. juli 2015. 
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ren skal anmelde skader på det lejede til udlejeren – en underretningspligt. 

Handelsagentloven93 fastsætter i §§ 4 og 5 pligt til for begge parter at handle 

loyalt og redeligt overfor hinanden. Handelsagenten skal ifølge § 4, stk. 2, 

især 1) foretage rimelige bestræbelser på at indhente tilbud, 2) underrette 

agenturgiveren om tilbud og andre forhold, agenturgiveren bør kende til, og 

3) følge rimelige forskrifter. Agenturgiveren skal ifølge § 5, stk. 2, især 1) 

stille det nødvendige materiel til rådighed, 2) skaffe nødvendige oplysninger 

til handelsagenten, og 3) underrette om accept eller afslag på tilbud, som 

agenten har indsendt. Pligten til at handle loyalt er fuldt gensidig, og de lov-

fastsatte bestemmelser om pligtens udmøntning i konkrete pligter er ikke 

udtømmende. Kommissionsloven94 fastsætter i § 7, at kommissionæren skal 

varetage kommittentens interesser, herunder følge forskrifter, give underret-

ning om forhold af betydning for hvervet og aflægge regnskab. Lovens § 10 

fastsætter, at kommissionæren skal drage omsorg for kommittentens gods, 

og ifølge § 12 uden ugrundet ophold underrette kommittenten, hvis der er 

mangler ved godset. Der er tabsbegrænsningspligt i § 48, idet kommissio-

næren har pligt til at foretage, hvad der er fornødent for at beskytte kommit-

tenten mod tab, når hvervet er ophørt. Konkurrencelovens95 regler beskytter 

blandt andet mod illoyal konkurrence og fastsætter i § 6 forbud mod aftaler, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur-

rencen, og i § 11 forbud mod misbrug af dominerende virksomhed. Mar-

kedsføringsloven96 fastsætter generelle regler om illoyal markedsføring, 

gennem grundlæggende krav om at udvise ’god markedsføringsskik’ i § 1, 

og blandt andet udmøntet som en specifik tavshedspligt i § 19. Købeloven97 

fastsætter regler om omsorgspligt i §§ 33 og 55, hvorefter både sælger og 

køber har omsorgspligt for salgsgenstanden. Endelig fastsætter Aftalelo-

vens98 § 36 en mulighed for helt eller delvist at tilsidesætte aftaler, som det 

vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre gældende.  

 Retsteorien henviser til, at de lovfastsatte pligter er udtryk for en grund-

læggende loyalitetspligt.99 De lovfastsatte pligter giver udtryk for en be-

slægtet underliggende forventning mellem parterne om at udvise rimeligt 

hensyn til modparten, hvorved den ensidige forfølgelse af egne interesser i 

udmøntningen af aftalen begrænses. I nogle love er det tydeligt, at pligten er 

generel og lovens bestemmelser ikke er udtømmende. Kodificeringen af 

 
93.  Lov om handelsagenter og handelsrejsende, Lov nr. 272 af 2. maj 1990. 

94.  Kommissionsloven, Lovbekg. nr. 332 af 31. marts 2014.  

95.  Konkurrenceloven, Lovbekg. nr. 869 af 8. juli 2015. 

96.  Bekendtgørelse af lov om markedsføring, Lovbekg. nr. 1216 af 25. september 2013. 

97.  Bekendtgørelse af lov om køb, Lovbekg. nr. 140 af 17. februar 2014. 

98.  Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, Lov-

bekg. nr. 781 af 26. august 1996. 

99.  Gomard, Rimelighed og god skik, 2005, og Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2008, p. 77. 
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loyalitetspligten indenfor visse obligationsretlige områder er ikke ensbety-

dende med, at parternes pligter er begrænsede til de lovfastsatte bestemmel-

ser.100 Den uskrevne kontraktlige loyalitetspligt supplerer de lovregulerede 

pligter til at udvise hensyn. Kodificeringen får dog den virkning, at området 

for den uskrevne loyalitetspligt indskrænkes.101  

 

3.3. Udviklingen 

Det tyder på, at loyalitetspligten i kontraktforhold gennem de seneste år er 

blevet skærpet af domstolene.102 Principper, der indeholder eller henviser til 

rimelighed og loyalitet indenfor aftale- og obligationsretten, nyder øget op-

mærksomhed.103 Udviklingen af kriterier som det ulovfæstede loyalitetskrav 

er udtryk for en tendens til at se kontraktforholdet i et lys, der afspejler ti-

dens almindelige opfattelse af forholdene individ-individ og samfund-

individ.104 Samfundsopfattelsen har i løbet af det 20. århundrede udviklet 

sig i en tydelig socialt orienteret retning, og pligten til at optræde loyalt har 

herved fået stigende betydning.105 Ifølge Bryde Andersen kunne den almin-

delige obligationsret udvikle en basal hensynslære, som en af få fællesnæv-

nere indenfor den almindelige obligationsret. En sådan hensynslære ville 

være den retlige baggrund for argumentet om loyalitetspligten.106  

 

 

4. Håndhævelse af kontraktlig loyalitet 
 

En så vag og upræcis pligt til at udvise hensyn mellem parterne, der har sit 

indhold primært fra værdistandpunkter om rimelighed og bona fides, er ikke 

desto mindre en pligt, der ifølge den almindelige obligationsret kan forføl-

ges retligt.   

 Misligholdelseslæren er den del af obligationsretten, der fastsætter befø-

jelser i tilfælde af modpartens manglende overholdelse af kontraktens afta-

 
100.  Fra Sverige om samme udvikling, Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 286-289. 

101.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 274.  

102.  Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 274. 

103.  Ussing, Almindelig del, 1937, p. 20, Taxell, Avtalsrätt, 1997, p. 66, Madsen, Loyali-

tetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten¸1982, p. 165, Iversen, Loyalitetspligten i en-

trepriseforhold, 2008, p. 104, og Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2011, p. 79, der henviser 

til en udtalelse fra retspraksis, at ’i senere avgørelser har dessuten hensynet til parter-

nes gjensidige lojalitet i kontraktsforhold blitt tillagt økende vekt’, jf. Rt. 2005 pp. 268-

279, p. 276..  

104.  Knoph, Utviklingslinjer i moderne formuerett, 1934, p. 45, jf. Madsen, Loyalitetskrav i 

kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 165 note 4. 

105.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 414. 

106.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 30-31, jf. pp. 458-460. 
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ler. Ved manglende overholdelse af pligterne for den ene parts vedkom-

mende kan den anden part iværksætte misligholdelsesbeføjelser. De almin-

deligt anerkendte misligholdelsesbeføjelser i længerevarende kontrakter er: 

forholdsmæssigt afslag i ydelsen, tilbageholdelse af ydelsen, gennemtvin-

gelse af ydelsen eller ophør af kontrakten ved opsigelse, fortrydelse, afbe-

stilling eller ophævelse.107 Herudover kan der blive tale om erstatningsan-

svar ifølge reglerne herom.  

 En manglende overholdelse af aftalen væsentlighedsbedømmes i relation 

til, hvilken sanktion misligholdelsen kan berettige til. Væsentlighedsbe-

dømmelsen foretages med forskellig vægt i forskellige typer af kontrakter.  

 Også misligholdelse af biforpligtelser kan som udgangspunkt berettige 

modparten til at iværksætte misligholdelsesbeføjelser.108 Hævebeføjelsen 

udøves tilbageholdende, idet en part kun kan hæve kontrakten ved brud på 

biforpligtelser, hvis overtrædelsen af biforpligtelsen forringer interessen i 

eller udbyttet af kontrakten i dens helhed på så afgørende en måde, at over-

trædelsen må betegnes som væsentlig set i forhold til kontrakten i sin hel-

hed.109 Misligholdelse af biforpligtelser giver kun ret til at hæve kontrakten, 

når den er væsentlig for kontraktforholdet som helhed.110 I de tilfælde, hvor 

hensynene bag hovedforpligtelsen og biforpligtelserne er sammenfaldende, 

eksempelvis i kontrakter, der etablerer et bredere samarbejde mellem par-

terne, vurderes misligholdelse af biforpligtelser i højere grad som mislig-

holdelse af hovedydelsen.111 Det ses eksempelvis i ansættelseskontrakter, 

hvor en ansats overtrædelse af forbuddet mod konkurrerende virksomhed 

lettere anses som en misligholdelse af ansættelsesforholdet i sin helhed.112  

 Reaktionsbeføjelserne for parterne i et ansættelsesforhold på grund af 

misligholdelse af loyalitetspligt belyses nærmere nedenfor i kapitel 9.  

 

 

5. Sammenfattende 
 

Kernen i kravet om kontraktlig loyalitet er en pligt til at udvise rimeligt hen-

syn til modpartens interesser under kontraktens forløb.  

 Loyalitetspligt er en biforpligtelse, der indfortolkes som et uskrevent vil-

kår i parternes kontrakt. Pligten er også genkendt som kodificeret i enkelte 

lovbestemmelser. Pligten antages at være til stede i alle kontrakter, idet den 

udgør en kontraktens naturalia negotii.  

 
107.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 16. 

108.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 49. 

109.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 52. 

110.  Ussing, Almindelig del, 1967, p. 92.   

111.  Gomard, Obligationsret 1. del, 2006, p. 49. 

112.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1575. 
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 Pligtens retlige indhold vurderes under hensyn til det pågældende retsom-

rådes særlige forhold, herunder kontraktforholdets karakter, parternes relati-

on, de konkrete omstændigheder og gennem henvisninger til værdibetragt-

ninger som rimelighed og billighed. 

 Overtrædelse af loyalitetspligt berettiger til misligholdelsesbeføjelser. 

Overtrædelsens væsentlighed vurderes under hensyntagen til de konkrete 

omstændigheder og til, hvorvidt overtrædelse af biforpligtelsen bevirker, at 

interessen i kontraktens hovedformål også forspildes. 
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KAPITEL 6 
 

 

Loyalitet i den kollektive relation 
Bidrag fra retsteorien 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsret som retlig disciplin i Danmark dækker, som nævnt i kapitel 4, 

både det kollektive niveau, relationen mellem de kollektive organisationer, 

og det individuelle niveau, relationen mellem den enkelte arbejdstager og 

arbejdsgiver.  

 Mellem parterne i den kollektive relation findes et netværk af overens-

komster, der udtrykker parternes aftaler både om processuelle spørgsmål og 

materielle spørgsmål. Overenskomsten som middel er central i den kollekti-

ve relation.  

 Som anført i kapitel 5 er loyalitet i dansk kontraktret en kontraktens natu-

ralia negotii, en grundforudsætning for kontrakten, der er til stede, uanset 

om parterne specifikt har aftalt det. En overenskomst er en kontrakt og der-

for undersøges i nærværende kapitel pligten til loyalitet mellem de beretti-

gede og de forpligtede efter overenskomsten1 i den kollektive relation, så-

dan som pligten er fremstillet af retsteorien.   

 

 

1. Den retlige baggrund for loyalitet i den kollektive relation 
 

1.1. Den kontraktlige tilgang  

Loyalitetspligt er en af de uskrevne pligter, der påhviler parterne i en kon-

traktrelation. Som nævnt i kapitel 5 medfører loyalitetspligt, at kontraktpar-

terne i processen fra aftalens indgåelse til aftalens udmøntning i praksis for-

ventes ’loyalt’ at arbejde for, at kontraktens formål opnås. I denne loyale ef-

terstræbelse ligger både en negativ pligt til at afstå fra handlinger, der kan 

skade modparten eller hindre, at man selv og modparten kan opfylde kon-

trakten, og en positiv pligt til aktivt at engagere sig i sådanne handlinger, 

 
1.  Overenskomster findes på flere niveauer, der inkluderer hovedaftaler, fagoverenskom-

ster og lokalaftaler, og loyalitetsbegrebet kan tænkes at eksistere indenfor alle niveauer 

af overenskomster. 
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der i et rimeligt omfang måtte være nødvendige for at sikre aftalens gen-

nemførelse og materielle succes.  

 Den kontraktlige loyalitetspligt overført direkte på overenskomstparterne 

betyder, at lønmodtagerorganisationerne og deres medlemmer i det loyale 

arbejde for opfyldelse af overenskomsten er forpligtede til at tage hensyn til 

arbejdsgiverorganisationen henholdsvis arbejdsgiverens interesser. Indimel-

lem må dette endda ske på bekostning af lønmodtagerorganisationens egne 

legitime og berettigede interesser. På samme måde må arbejdsgiverorgani-

sationen og dens medlemmer indimellem prioriterer hensynet til lønmodta-

gerorganisationens interesser højere end hensynet til egne interesser ud fra 

den hensigt at efterstræbe overenskomstens effektive gennemførelse.  

 Loyaliteten giver retning til den måde, hvorpå overenskomsten indgås og 

administreres, således at den praktiske udmøntning i så vid udstrækning 

som muligt får de konsekvenser, parterne hver især havde til hensigt, da de 

indgik aftalen. Under disse lidt højtsvævende kontraktlige generaliseringer 

ligger flere typer af helt konkrete pligter, der udmønter sig for parterne. 

 

1.2. Den funktionelle tilgang  

Tager man ikke et kontraktligt afsæt, men ser på de kollektive parters relati-

on i et mere overordnet perspektiv, kan man antage, at loyalitet som fæno-

men spiller en særlig væsentlig rolle. Parterne samarbejder ikke alene om 

gennemførelse af den enkelte overenskomst. Parterne og deres samarbejde 

repræsenterer den fælles samfundsmæssige interesse i at opretholde det kol-

lektive aftalesystem som virksomt og produktivt på arbejdsmarkedet. Inden-

for dette større samarbejde kan man antage, at loyalitet spiller en særlig rol-

le i at holde systemet funktionelt. Loyalitet kan antages både at have en rolle 

i forhold til at få det aftalte gennemført, men også at have en rolle i forhold 

til at etablere holdbare grænser for samvirket med modparten og dermed op-

retholde det kollektive aftalesystem som virksomt og produktivt.  

 De modsatrettede positioner i forhandlingssystemet er et vigtigt element i 

de kollektive overenskomsters succes. Det træk og det pres, som organisati-

onerne etablerer overfor modparten i forhandlingsøjemed for at formå mod-

parten til at give indrømmelser, skaber et miljø, hvor der er vide rammer for 

parternes adfærd, kritik og ytringer overfor hinanden. Loyalitet er et af de 

grundprincipper, der heroverfor modererer parternes adfærd i deres me-

ningstilkendegivelser og i deres udøvelse af pres.  

 Gennemgangen af loyalitet i retsteorien og i retspraksis vil vise, at loyali-

tet spiller sådan en rolle, og at loyalitet er en funktionel forudsætning for, at 

det kollektive aftalesystem fungerer smidigt, effektivt og virksomt. 
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2. Definitioner 
 

Retsteorien har ikke forsøgt sig med mange definitioner om loyalitet i den 

kollektive relation. Der har ganske enkelt ikke være behov for det, fordi Den 

Faste Voldgiftsret allerede i 1915 formulerede, hvad loyalitet i den kollekti-

ve relation betød: 

 
’Det forstaar af sig selv, at Det, naar det ved Den faste Voldgiftsrets Kendelse er fastslaaet, 

at Medlemmer af Fagorganisationer har iværksat en Arbejdsstandsning i Strid med en af 

dem indgaaet Overenskomst, er vedkommende Organisationers Pligt dels loyalt at medvirke 

til, at Arbejdsstandsningen snarest muligt bringes til Ophør og Overenskomsten opfyldes af 

dem, hvem den binder, dels at afholde sig fra ethvert Skridt, der positivt kan modvirke Gen-

oprettelse af den ved den ulovlige Arbejdsstandsning fremkaldte Forstyrrelse.’ 2  

 

Loyalitet i den kollektive relation indebærer, at parterne har pligt til at med-

virke til, at overenskomsten opfyldes og har pligt til at afholde sig fra hand-

linger, der kan modvirke gennemførelsen af overenskomsten.3  

 

 

3. Teoretiske tilgange 
 

3.1. Historisk 

Loyalitet i den kollektive relation har heller ikke siden modtaget stor teore-

tisk opmærksomhed.  

 Loyalitet som fortolkningsstandard blev som nævnt anvendt af Den Faste 

Voldgiftsret i nogle tidlige afgørelser fra begyndelsen af 1900-tallet, men 

dukker først op i teoriens fremstillinger i sidste halvdel af 1900-tallet. I 

1987 udtalte Hanne Petersen, at pligter som loyalitetspligt, troskabspligt, 

lydighedspligt, decorum, tavshedspligt og til dels samarbejdspligt ’næppe’ 

omtales i litteraturen om den kollektive arbejdsret.4 

 

 
2.  Sag nr. 156, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 6. oktober 1915, Dansk Arbejdsgiver- 

og Mesterforening mod Jord- og Betonarbejdernes afdeling. 

3.  I 1915 var den obligationsretlige teori ikke tydelig omkring formuleringen af et loyali-

tetskrav. I 1912 blev forslag til Lov om illoyal konkurrence fremsat, der fastsatte straf 

for ansattes videregivelse af forretningshemmeligheder. Lovforslaget anvendte beteg-

nelsen ’illoyal’ konkurrence også i relation til den individuelle ansættelse, jf. Meyer, 

Konkurrenceforbud og tavshedspligt, 1912. Som anført i kapitel 5 var det først nogle 

årtier senere med Ussing i 1937, at den obligationsretlige teori rigtigt tog fat om at be-

handle en pligt til rimeligt hensyn mellem kontraktsparterne. Baggrunden for Den Fa-

ste Voldgiftrets anvendelse af termen ’loyal’ i 1915 kan ikke begrundes med udvikling 

i obligationsretten.  

4.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 271. 
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3.2. Nuværende retsteoretiske tilgange 

Når loyalitet behandles af retsteorien, sker det ofte som en undersøgelse af 

de fagretlige organers anvendelse af loyalitet som et element i deres fortolk-

ningsvirksomhed. Undersøgelse af loyalitet som fortolkningsstandard findes 

i fremstillingernes behandling af domstolenes fortolkningsvirksomhed. Lige 

så ofte undersøges organisationernes specifikke illoyale handlinger eller 

undladelser i løbet af en overenskomsts løbetid. Undersøgelse af specifikke 

illoyale handlinger findes fordelt som enkelttilfælde under fremstillingernes 

behandling af øvrige mere kendte temaer.  

 

3.3. Tidsmæssige betragtninger 

Teorien henviser både til en loyalitetspligt under indgåelsen af overenskom-

sten, altså under forhandlingerne før overenskomsten er indgået, og til loya-

litet i administrationen af overenskomsten, altså mens overenskomsten lø-

ber.  

 Der er ikke på samme måde som i den individuelle relation diskussion 

om, hvorvidt en pligt til loyalitet kan udstrækkes i perioden, efter at over-

enskomsten er udløbet.5 Udløbet af den enkelte overenskomst afslutter ikke 

de kollektive organisationers relation. En overenskomsts udløb afslutter ale-

ne virkningen af bestemmelserne i den konkrete overenskomst, mens par-

terne fortsat er forpligtet af eventuelle hovedaftaler eller af andre fagover-

enskomster, der ikke er udløbet. Bortfald af en overenskomst bevirker, at 

parterne nu – i stedet for at samarbejde omkring den konkrete overens-

komsts bestemmelser – må samarbejde om opnåelse af en ny overenskomst. 

Opnåelse af ny overenskomst er underlagt parternes aftale herom i en even-

tuel hovedaftale, med de principper der er udviklet omkring forhandlingen 

og den faglige kamps udøvelse.  

 Loyalitet før indgåelse af overenskomsten har karakter af en norm for ad-

færd. Teorien benævner normen som en pligt, men følges den kontraktlige 

baggrund for overenskomsten, er dette misvisende. Normen for adfærd før 

indgåelse af overenskomst er ikke selvstændigt sanktioneret og er definiti-

onsmæssigt ikke en pligt. Loyalitetsstandarden under aftaleindgåelsen får 

dog efterfølgende konsekvenser for fortolkningen af aftalens indhold, idet 

illoyal adfærd under forhandlingerne kan medføre, at aftalen fortolkes mod 

partens forståelse. Se nærmere om dette nedenfor afsnit 8.1. og kapitel 7 af-

snit 3.2.1. 

 

 

 
5.  Jf. kapitel 9 afsnit 8.3. 
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4. Hjemmel for loyalitet i den kollektive relation 
 

4.1. Loyalitet som indfortolket kontraktlig standard 

Overenskomsten blev helt fra etableringen af det kollektive aftalesystem i 

1899-1910 betragtet som en aftale, men med helt særegne karakteristika. 

Gennem fortolkning af overenskomsten har afgørelsesorganerne opstillet en 

række grundprincipper, der gælder for parternes aktiviteter i den kollektive 

arbejdsret. Særligt indenfor overenskomstfortolkningen har de faglige vold-

gifter og Arbejdsretten været meget aktive i at indfortolke og fastsætte en 

række alment gældende principper for den kollektive relation. Hjemmelen 

for principperne er overenskomsten som aftale, det vil sige, at de aftaleretli-

ge fortolkningsregler er fundamentet.  

 Loyalitet optræder i fortolkningsvirksomheden som en indfortolket norm 

eller standard for parternes adfærd under forhandlingerne i perioden op til 

overenskomstindgåelsen og for deres samarbejde og administration af over-

enskomsten. I den henseende er det hensigtsmæssigt at undersøge, med 

hvilken berettigelse de fagretlige organer indfortolker normer og standarder, 

som parterne ikke selv udtrykkeligt har taget stilling til, jf. straks nedenfor 

afsnit 5. 

 

4.2. Aftalt loyalitet 

Indimellem aftales det, at der hviler en særlig loyalitetsforpligtelse på par-

terne. Det er for eksempel ofte aftalt i tillidsrepræsentantsordninger efter 

DA/LO Hovedaftalen § 8, at tillidsrepræsentanten loyalt skal fremme sam-

arbejdet på arbejdspladsen og loyalt skal arbejde for at gennemføre over-

enskomster og forlig. Manglende loyalt fremme af samarbejdet kan udgøre 

grund for klage over brud på overenskomsten, da det er en pligt til en særlig 

loyal adfærd.6 På samme måde kan den aftalte pligt i DA/LO Hovedaftalens 

§ 1 til ikke at udøve organisationsfjendtlig adfærd overfor en hovedorgani-

sation eller dens medlemmer ses som udtryk for en aftalt særlig loyalitets-

pligt overfor forhandlingsmodparten.  

 

 

5. Fortolkning og udfyldning 
 

Overenskomster kan have et meget varierende indhold, og de aftalte be-

stemmelser kan være både præcise og åbne bestemmelser. Overenskomstens 

formål er at sikre arbejdsfred på arbejdspladsen gennem bedst mulige vilkår 

for både arbejdsgiver og arbejdstagere. Et upræcist indhold kan skyldes den 

naturlige omstændighed, at overenskomsters funktion er at regulere en ’bro-

 
6.  Jf. kapitel 10 afsnit 3.2. 
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get mangfoldighed af forskellige arbejdsforhold’7 på tværs af mange for-

skellige typer af arbejdspladser. En anden faktor er de praktiske forhold 

omkring overenskomstens tilblivelse. Lange udmattende forhandlinger om-

kring indgåelse af en lang række kompromisser bevirker, at parterne, af 

hensyn til at kunne opnå en aftale, vælger en vag og upræcis formulering af 

en bestemmelse. For at opnå en aftale, som begge parter kan enes om, kan 

en bestemmelses indhold bevidst holdes i vage termer. I stedet for at parter-

ne forlænger forhandlingerne omkring en enkelt bestemmelses sproglige ud-

formning, udskydes den nærmere præcisering af bestemmelsen til senere af-

gørelse ved voldgift. Der opstår derfor nødvendigvis mange og vanskelige 

fortolkningsspørgsmål, når overenskomsten skal fungere som det retlige 

grundlag i praksis.8 

 Fortolkningen fastlægger overenskomstens eller en specifik bestemmelses 

indhold, anvendelse eller rækkevidde i en konkret situation. Der er behov 

for at bestemme, om en parts adfærd er et brud på det aftalte eller ej, eller 

hvilken af to forskellige opfattelser af en bestemmelse der skal være den 

gældende. 

 Overenskomstfortolkningen som retlig virksomhed har derfor naturligt 

påkaldt sig teoriens opmærksomhed. Teorien har opstillet sådanne princip-

per eller hjælperegler, som afgørelsesorganerne anvender i deres fortolk-

ningsvirksomhed. Det vil sige principper, der kan opstilles ud fra en sam-

menligning af en række afgørelser indenfor samme eller lignende situatio-

ner. På baggrund heraf uddrages gennemgående elementer eller mønstre, 

der anvendes i afgørelsens begrundelse. Det kan være en bestemt systematik 

eller prioritering i dommernes argumenter, nogle særlige hensyn, der vejer 

tungt, eller måske en direkte reference til et navngivent princip, som retten 

anvender som begrundelse for afgørelsen. Sådanne tværgående referencer til 

principper eller forudsætninger, betegnes ofte i den arbejdsretlige teori som 

fortolkningsprincipper.9 

 
7.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 103. 

8.  Argumenterne er anført af Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 103, og er siden-

hen nærmest blevet en fast bestanddel af indledninger til fortolkningskapitler om over-

enskomster, jf. f.eks. Rise, Overenskomstfortolkning, 1966, p. 45, Jacobsen, Kollektiv 

arbejdsret, 1994, p. 51, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2178. Kri-

stiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 251 nævner det store antal fortolknings-

tvister ved de fagretlige organer.  

9.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 51, Rise, Overenskomstfortolkning, 1966, p. 

45, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2178. Lidt mere tilbagehol-

dende med brug af termen ’principper’, Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, 

pp. 251-252, der også introducerer en lidt anderledes systematik, og Jacobsen, Kollek-

tiv arbejdsret, 1994, pp. 55-56, og samme i 1972, pp. 80-97. Jacobsen antyder dog i 

1994-udgaven, p. 61 note 20, at den læring, der kan udledes på tværs af afgørelser, kan 

betegnes principper. 
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5.1. Fortolkning af overenskomster 

Knud Illum introducerer i 1939 i sin første samlende fremstilling af kollek-

tivarbejdsretten i Danmark en række fortolkningsprincipper, der anvendes af 

afgørelsesorganerne.10 Fortolkningsprincipperne blev opstillede ud fra ana-

lyser af praksis.11 Illum anførte, at de fagretlige organer i deres fortolk-

ningsvirksomhed som udgangspunkt benytter de almindelige aftaleretlige 

fortolkningsprincipper og herudover har udviklet en række mere specifikke 

fortolkningsprincipper, der særligt anvendes til fortolkning af overenskom-

ster. Illums fremstilling fra 1939 lagde grundlaget for senere teoretikeres ar-

bejde med afgørelsesorganernes fortolkningsvirksomhed. Illums systematik 

er for så vidt fortsat gældende, også på et indholdsmæssigt plan, og senere 

forfattere har videreudbygget Illums grundlæggende principper.12 Illum 

skelner mellem den fortolkende virksomhed, hvor en bestemmelses række-

vidde og indhold skal fastlægges ud fra det foreliggende, og den udfyldende 

virksomhed, hvor overenskomsten er tavs, men hvor der dog må fremfindes 

en løsning.  

 Af særlig interesse i relation til loyalitet er at undersøge, hvilken vægt de 

fagretlige organer i deres fortolkningsvirksomhed lægger på parternes fælles 

hensigt. Aftalen anses for at være et middel til at udtrykke den fælles hen-

sigt, og viljesdogmet er tydeligt i de første teoretikeres tilgang til fortolk-

ningsvirksomheden. Illum fastsatte i 1939, at udgangspunktet i fortolknin-

gen måtte være at klarlægge, hvad parterne ved overenskomsten havde 

tænkt sig at være enige om – parternes fælles hensigt.13 Parternes fælles for-

 
10.  Fortolkningsreglerne udvikles, jf. f.eks. Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, 

pp. 2178-2229, der sondrer mellem hjælpereglernes funktion ved henholdsvis fortolk-

ning, komplettering, supplering og ændring, og Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1972 

og 1994, der i begge udgaver helt stringent anvender Illums systematik. Lidt anderle-

des systematik Rise, Overenskomstfortolkning, 1966, pp. 45-63, om almindelige for-

tolkningsprincipper og pp. 64-87 om betydningen af parternes forudsætninger, jf. Rise 

ved Skibelund, Overenskomstfortolkning, 1992, pp. 51-105 og pp. 107-127, hvor ind-

holdet er opdateret, men systematikken er uændret. Deroverfor Kristiansen, Den kol-

lektive arbejdsret, 2004, pp. 257-285, og i 2014-udgaven opdateret indhold men uæn-

dret systematik, der tager udgangspunkt i bestemmelsens fremtræden, og først herefter 

i parternes fælles og individuelle forudsætninger, praksis mellem parterne eller i øv-

rigt, udfyldning af tomrum, og anvendelse i lyset af lov (og EU-regler).  

11.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 103-111. 

12.  Rise, Overenskomstfortolkning, 1966, pp. 45-64, og Rise ved Skibelund, Overens-

komstfortolkning, 1992, pp. 51-106, Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1972, pp. 80-97, 

og samme, 5. udg., 1994, pp. 55-74, Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2004, pp. 

257-281, og samme, 3. udg., 2014, pp. 251-276, R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2. udg., 

2012, pp. 178-179, berører kun emnet kort, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 

2009, pp. 2172-2229. 

13.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 104. 
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ståelse ansås for at være retningsgivende for en forpligtelses rækkevidde el-

ler indhold, også selvom den fælles forståelse måtte stride mod en bestem-

melses sproglige forståelse.  

 I arbejdet med at fastlægge parternes fælles hensigt rettes opmærksomhe-

den mod, hvad parterne havde tilkendegivet under forhandlingerne, det vil 

sige deres adfærd. Illum opstillede en række hvis-så regler: hvis en part har 

tilkendegivet en bestemt forståelse under forhandlingerne, så lægges den til 

grund, medmindre modparten har taget forbehold for en anden forståelse;14 

hvis en part bliver opmærksom på, at overenskomstens rækkevidde er uklar, 

men indser, at modparten ikke er klar over dette, så har denne pligt til at ret-

lede15 eller i hvert fald sikre, at modparten bliver klar over uklarheden, el-

lers vil den for modparten gunstigste forståelse blive lagt til grund;16 hvis 

begge parter undviger en afklaring, så kan ingen af parterne støtte ret på en 

anden forståelse, end den bestemmelsen med sikkerhed tilsiger.  

 Illums eksempler har betydning i relation til loyalitet, idet reglerne ud-

trykker, at begge parter har pligt til at sikre sig, at der er enighed om en be-

stemmelses forståelse og rækkevidde, herunder en afledt pligt til at medvir-

ke til eller endog på eget initiativ skride til handling for at søge uklarheder 

eller misforståelser afklaret. En part er ikke kun forpligtet til at varetage eg-

ne interesser i denne opgave, men må også søge uklarheder eller misforstå-

elser afklaret, selv hvis uklarheden kunne komme parten selv til gavn.  

 Hvis en fælles hensigt ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, må 

tvisten i første omgang afgøres ud fra bestemmelsens naturlige sproglige 

forståelse, som der må være særlige grunde til at fravige.17 Dette betyder for 

loyalitet, at ordlyden er et solidt udgangspunkt, der dog må bøje sig i retning 

af opfyldelse både af bestemmelsens og parternes overordnede samarbejde 

og formål. Her kan loyalitet indfortolkes, således at en ordlyd må fortolkes, 

så den bedst stemmer overens med en loyalitetsstandard mellem parterne. 

 
14.  Illum henviser til Sag nr. 4, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 9. juli 1910, Burmei-

ster & Wains Eksportkompagni mod Dansk Arbejdsmandsforbund, hvor en parts 

manglende forbehold for en praksis omkring en i øvrigt uklar bestemmelse var ud-

slagsgivende, og til sag nr. 1518, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 12. november 

1931, hvor en bestemmelse om tillæg var blevet forstået på en bestemt måde, og hvor 

formanden ikke tog forbehold, da han blev gjort opmærksom på det, jf. Illum, Den kol-

lektive arbejdsret, 1939, p. 104.  

15.  Illums terminologi er ’retlede’, jf. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 105. 

16.  Sag nr. 1282, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 2. oktober 1929, Dansk Soigne-

rings-, Toilet- og Sanitetsarbejderforbund mod Frisørmester L.P. Christiansen. En fri-

sørsvend påstod, at en herrefrisør overtrådte overenskomsten ved at ansætte en uorga-

niseret damefrisør, men arbejdsretten mente kun overenskomsten kunne gælde for her-

refrisørdelen, da frisørsvenden ikke havde haft hele overenskomsten med, så herrefri-

søren ikke havde haft lejlighed til at gøre sig bekendt med dens indhold.   

17.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 105. 
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Til eksempel konstaterer Illum, at åbne formuleringer, som ’tilstræbes i vi-

dest muligt omfang’ eller at ’optage forhandling’, skal fortolkes så de rent 

faktisk fastsætter en pligt og ikke blot giver parterne reel valgfrihed om, 

hvordan de vil opfatte og efterleve bestemmelsen.18 Parternes praksis har 

stor indflydelse på fortolkningsvirksomheden, mens de almindelige aftale-

retlige fortolkningsregler reelt har en mere begrænset indflydelse.19 

 

5.2. Udfyldning 

Hvis overenskomsten er tavs omkring det forhold, der er opstået, vil retten 

forsøge at udfylde, komplettere eller indfortolke eksterne elementer i afta-

len. Her tager Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter skridtet videre og 

anvender ikke kun det, de pågældende parter de facto har taget stilling til 

under forhandlingerne, men indfortolker helt eksterne faktorer eller forud-

sætninger. 

 Berettigelsen for denne udfyldende aktivitet er, at det antages, at organi-

sationernes mellemværende med overenskomsten er tænkt fuldstændig gjort 

op,20 og at der derfor, så længe overenskomsten løber, skal herske fredelige 

forhold på arbejdspladsen i overensstemmelse med fredspligtprincippet i 

DA/LO Hovedaftalens § 2.21 Alternativet ville være, at den pågældende si-

 
18.  Jf. Sag nr. 944, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 23. december 1925, Dansk Ar-

bejdsgiverforening mod Arbejdsmændenes Forbund for Vordingborg og Omegn, med 

ordlyden ’ved forhandlingerne skal det tilstræbes at tilvejebringe overenskomster i 

overensstemmelse med forholdene i byer af tilsvarende størrelse’ blev det antaget, at 

bestemmelsen pålagde parterne en positiv pligt til at medvirke til at bringe forholdene i 

overensstemmelse med det almindelige, og at begge parter derfor måtte bringe ofre. En 

arbejdsgivers afvisning på ethvert forsøg på at regulere satserne var manglende opfyl-

delse af bestemmelsen, jf. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 108. 

19.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 106-109. For så vidt angår brugen af de al-

mindelige aftaleretlige fortolkningsregler, se også Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 

1994, p. 60, der mener, at princippet om indskrænkende fortolkning af en undtagelses-

bestemmelse kan anvendes. Der er ikke længere enighed om dette, jf. Kristiansen, Den 

kollektive arbejdsret, 2014, p. 269, der anfører, at der ikke gælder noget almindeligt 

fortolkningsprincip om, at undtagelser fra hovedregler skal fortolkes indskrænkende, 

men at når der er tale om undtagelser fra grundlæggende principper, vil der formentlig 

være en tendens til at fortolke dem indskrænkende. 

20.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 109. 

21.  Berettigelsen for udfyldende fortolkning er på det kollektive område noget anderledes 

end på det individuelle område, jf. kapitel 9 afsnit 6.2. om udfyldende fortolkning af 

den individuelle ansættelseskontrakt. Der er nok et større samfundsmæssigt incitament 

til, at tvister på det kollektive område løses gennem udvidende fortolkning af en eksi-

sterende overenskomst, så overenskomstens område udstrækkes, i stedet for at skulle 

løses gennem iværksættelse af faglig konflikt for at opnå forholdet reguleret gennem 

overenskomst. 
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tuation var ikke-reguleret gennem overenskomsten, og dermed kunne udløse 

en faglig konflikt. Derfor må uoverensstemmelser så vidt muligt løses der-

ved, at afgørelsesorganerne udfylder overenskomsten. De faglige voldgifts-

retter og Arbejdsretten går langt i deres bestræbelser på at opretholde freden 

ved at fortolke overenskomsten udfyldende. 

 

5.2.1. Praksis eller kutyme 

Overenskomsten forsøges først udfyldt med henvisning til en eksisterende 

praksis, der eventuelt er så fast, at den udgør en bindende kutyme.22 Ratio-

nalet bag dette er, at det antages, at parterne med overenskomsten, når intet 

andet tyder på det modsatte, må have haft til hensigt at lægge sig tæt op ad 

en eksisterende praksis mellem parterne eller indenfor faget mellem parter-

ne.23 

 

5.2.2. Forudsætninger for overenskomstens indgåelse 

Findes der ingen praksis eller bindende kutyme mellem parterne, søges 

overenskomsten udfyldt ved, at retten tilføjer det nødvendige indhold ud fra 

de forudsætninger, der antages at ligge til grund for overenskomstens indgå-

else.24 Særligt denne aktivitet om indfortolkning af forudsætninger har be-

virket, at Arbejdsretten over tid har udviklet et sæt regler eller grundprin-

cipper, der danner et fast og kendt supplement til overenskomsten, der hvor 

den er tavs. 

 De mest grundlæggende principper indenfor den kollektive arbejdsret, for 

eksempel fredspligt, forbuddet mod organisationsfjendtlige handlinger og 

ledelsesretten, der nu findes i DA/LO Hovedaftalen, er gennem Arbejdsret-

tens fortolkningsvirksomhed blevet forfinet og udviklet. Indholdet af prin-

cippet om fredspligt,25 der blev etableret ved aftalen Normen af 191026 og 

nu også findes i DA/LO Hovedaftalens § 2, er udviklet gennem Arbejdsret-

tens udfyldende virksomhed. Der er for eksempel opstillet regler for, hvor-

når der foreligger en strejke eller lockout, og under hvilke betingelser 

 
22.  Om kutymebegrebet i arbejdsretten, se Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009, 

pp. 288-292, og Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2181-2183, Illum, Den kollektive 

arbejdsret, 1939, pp. 109-110, Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, pp. 52-73, og Kri-

stiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 269-271. 

23.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 109. 

24.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 111. Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, 

pp. 73-74, opretholder Illums systematik og terminologi i sin tilgang til emnet. 

25.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 270 – ’den mere almindelige Forudsætning 

om Arbejdets uforstyrrede Gang på det Grundlag, som almindelige Kontraktsregler og 

særlige Koutumer i Faget frembyder’.  

26.  Nu Normen, Regler for behandling af faglig strid, vedtaget af DA og LO d. 27. okto-

ber 2006. 
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kampmidler alligevel lovligt kan anvendes i overenskomstperioden. For-

buddet mod organisationsfjendtlige handlinger opstod som en indfortolket 

konsekvens af anerkendelsen af den modstående organisation, der var en del 

af Septemberforliget, og nu er udtrykt i Hovedaftalens § 1. Forbuddet bety-

der, at en part for eksempel ikke må tage skridt, der kan hæmme modpartens 

organisations udvikling eller tilsidesætte dens repræsentanter. Hasselbalch 

anfører, at forbuddet mod organisationsfjendtlig adfærd i sig selv medfører 

en vis pligt til loyal adfærd overfor modparten.27 På samme måde har prak-

sis udviklet nuancerede retningslinjer for indholdet af, rækkevidden af og 

grænserne for arbejdsgiverens ledelsesret, udtrykt i DA/LO Hovedaftalens § 

4.28  

 De forudsætninger, der er udviklet gennem retspraksis, udgør med andre 

ord nu en del af overenskomstens naturalia negotii. En af disse forudsæt-

ninger antages nu af Hasselbalch at være en sådan gensidig loyalitetspligt 

mellem parterne.29 Forudsætningerne kan både have karakter af en pligt i sig 

selv, og grundprincipperne kan anvendes som vejledende i de fagretlige or-

ganers udfyldende virksomhed. Ved anvendelse som vejledende standard vil 

retten vælge den forståelse, der bedst findes at stemme med overenskom-

stens og overenskomstsystemets anerkendte grundforudsætninger. Derved 

får loyalitetspligt virkning som fortolkningsstandard.  

 Almene arbejdsretlige principper, som udtrykt i hovedaftalerne, og alme-

ne uskrevne arbejdsretlige grundsætninger, som udviklet gennem arbejdsret-

tens praksis, danner fundamentet under den kollektive arbejdsret.30 

 

 

6. Nordiske
31

 arbejdsretlige bidrag 
 

I norsk ret er overenskomsten, tarifaftalen, på samme måde som i Danmark 

bindende og ufravigelig.32 Tarifaftalen fortolkes efter meget lignende for-

 
27.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XXII, 3.2.3.3.) b). 

28.  Jf. i det hele Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939. 

29.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XXII, 3.2.3.3.) k), der opstiller 

en lang liste af grundforudsætninger udviklet af retten til udfyldning af de kollektive 

overenskomster, herunder gensidig loyalitetspligt. Den gensidige loyalitetspligt er til-

føjet som en opdatering i online udgaven af Den danske arbejdsret, altså siden den 

trykte version fra 2009.  

30.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014.  

31.  I kapitel 6 inddrages ikke engelske teoretikere, da engelske overenskomster ikke er 

bindende men alene vejledende aftaler, som parterne i den individuelle relation kan 

vælge at inkorporere gennem henvisning til overenskomsten, en bridging term, i den 

individuelle ansættelseskontrakt. Overholdelse af overenskomsten bliver dermed et an-

liggende for den enkelte arbejdstager overfor arbejdsgiveren, Deakin & Morris, La-

bour Law, 2012, p. 270.  
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tolkningsprincipper som i Danmark: ordlyden, parternes fælles aftale og 

parternes praksis.33 Ligesom i Danmark indfortolkes en række alment ac-

cepterede principper som forudsætninger for aftalen, herunder arbejdsgive-

rens ledelsesret og overenskomstens ufravigelighedsvirkning. Berettigelsen 

er, at tarifaftalen anses for at være altomfattende og at regulere forholdet 

endeligt, så fredspligten opretholdes. Aftalen anses for at være indgået un-

der disse forudsætninger, og aftalen må tolkes i lyset af disse principper. 

Retten er tilbageholdende med at indfortolke parternes individuelle forud-

sætninger for aftalen.34 

 Under emnet omgåelse eller undergravelse af tarifaftalen har den norske 

Arbeidsrett anerkendt en loyalitetspligt overfor tarifaftalen. Handlinger, der 

sigter efter at omgå eller undergrave aftalen, er i strid med en loyalitetspligt 

overfor aftalen og virkningen er, at tarifaftalen fortsat gælder.35 Her vælger 

Arbejdsretten at se på dispositionernes formål – hvis formålet er illoyalt op-

retholdes tarifaftalen. Eksempler er en afgørelse fra 1933,36 hvor en arbejds-

giver for at slippe for tarifaftalen indskød en mellemmand mellem sig og ar-

bejderne, men alligevel blev anset for at være forpligtet til at betale efter ta-

riffen. Forsøg på at nedsætte lønsatserne gennem omorganisering af arbej-

derne,37 eller forsøg på at komme udenom tarifaftalen ved hjælp af selskabs-

stiftelse,38 er også illoyalt med den virkning, at tarifaftalen opretholdes.   

 I svensk ret har Arbetsdomstolen gennem tolkning af overenskomsten ud-

viklet visse regler eller principper for den kollektive arbejdsret.39 Tolknin-

gen tager afsæt i partsviljen, selv hvis den viser sig at stride mod ordlyden, 

idet aftalen anses for at være et instrument til at virkeliggøre den fælles 

                                                                                                                             
32.  Storeng m.fl., Arbeitslivets spilleregler, 2014, p. 695. 

33.  Storeng m.fl., Arbeitslivets spilleregler, 2014, pp. 699-700. 

34.  I overensstemmelse med Kristiansens holdning til den danske praksis, jf. Kristiansen, 

Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 258-261. 

35.  Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 2006, pp. 559-560. 

36.  ARD 1933 p. 63, jf. Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 2006, p. 559. 

37.  Jf. ARD 1955 pp. 99-103, hvor Arbeidsretten fandt, at der var tale om et illoyalt forsøg 

på at omgå tarifaftalens lønsatser gennem omorganisering af arbejderne, og omorgani-

seringen fandtes tarifstridig. Hvis dispositionen til gengæld er reel, og ikke tager sigte 

på eller er præget af at skulle omgå tarifaftalen, er dispositionen ikke tarifstridig, jf. 

ARD 1999 pp. 54-74, hvor Arbeidsretten fandt, at der var tale om en reel omorganise-

ring af arbejderne begrundet i saglige årsager, som ikke fandtes tarifstridigt, heller ikke 

selvom den fik konsekvenser for lønsatserne. 

38.  Jf. også ARD 1936 p. 36, hvor det var formålet med en selskabsstiftelse at komme 

udenom tarifaftalen, og tarifaftalen blev anset for fortsat at gælde jf. Jakhelln, Oversikt 

over arbeidsretten, 2006, p. 560. 

39.  Se i det hele Adlercreutz og Mulder, Svensk Arbetsrät, 2007, pp. 91-94, Adlercreutz og 

Nyström, Labour law in Sweden, 2015, pp. 199-203, og Schmidt m.fl., Facklig arbets-

rätt, 1989, pp. 156-157. 
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partsvilje. I fortolkningen af bestemmelsen lægges vægt på forhandlingernes 

forløb, eksempelvis hvem der bærer skylden for, at en bestemmelse er uklar, 

eller om en part ikke har tydeliggjort sin hensigt. Man må ikke lurpasse på 

hinanden under forhandlingerne.40 I svensk ret er der modsat dansk ret ved 

lov fastsat skriftlighedskrav til overenskomster. Det sætter grænser for, hvor 

meget der kan indfortolkes som en uskreven del af aftalen. Ikke desto min-

dre har også den svenske Arbetsdomstol engageret sig i at opstille udfylden-

de regler og principper, der anses som stiltiende klausuler i overenskomsten, 

for eksempel om respekt for ledelsesretten og respekt for foreningsfriheden. 

Efterhånden som flere afgørelser med samme spørgsmål er afgjort, har Ar-

betsdomstolen opstillet flere bestemte ’objektive’, men dispositive regler. 

Reglerne er delvist funderet på de sædvaner og i den opfattelse, der gør sig 

gældende på arbejdsmarkedet, i og med at spørgsmålene ikke er sjældne 

imellem parterne. De stiltiende klausuler har stor betydning, idet de giver en 

rettesnor for parterne, ikke mindst ved udformningen af aftalen. De har også 

betydning for fredspligten, idet sådanne regler sikrer, at spørgsmålet ikke er 

et uløst interessespørgsmål, der kan danne grundlag for en faglig strid. 

 

 

7. Beføjelser ved overtrædelse af en loyalitetsnorm eller -pligt 
 

Hvis en part har overtrådt overenskomsten, kan handlingen sanktioneres 

med bod, jf. Arbejdsretslovens § 12. En part kan anlægge anerkendelses-

søgsmål, hvis parten ønsker en bestemt forståelse af overenskomsten etable-

ret som den gældende.  

 Tvister kan angå, hvorvidt en part har brudt overenskomsten på grund af 

illoyal adfærd, altså har undladt at overholde en pligt til loyalt at efterkom-

me overenskomsten. Både tvister om brud på overenskomsten og tvister om 

anerkendelse af en bestemt forståelse af overenskomsten kan involvere for-

tolkning af overenskomstens indhold. I den fortolkning vil de fagretlige or-

ganer anvende loyalitet som en fortolkningsstandard til at vejlede valget 

mellem flere mulige forståelser af en bestemmelse. Den forståelse, der bedst 

stemmer overens med opretholdelse af forudsætningerne for overenskom-

sten, hvilket inkluderer gensidig loyalitetspligt, vil blive lagt til grund. I den 

fortolkning vil domstolene også anvende loyalitet som en norm for parternes 

adfærd under forhandlingerne. Har en part handlet i strid med en loyalitets-

norm, eksempelvis ved manglende åbenhed omkring en bestemt forståelse 

eller manglende vilje til at retlede modparten om bestemmelsens tvivlrådige 

karakter, kan konsekvensen være, at parten mister muligheden for at be-

 
40.  Schmidt m.fl., Facklig arbetsrätt, 1989, p. 156.  
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stemmelsen fortolkes til dennes fordel.41 Her vil illoyalitet medføre, at over-

enskomsten kan blive fortolket imod den part, der ikke har fulgt en loyali-

tetsnorm i samarbejdet. Kristiansen refererer her til, at praksis flugter med 

koncipistreglen i den almindelige aftaleret,42 det vil sige, at koncipisten bæ-

rer risikoen for en bestemmelses uklare formulering. 

 

 

8. Loyalitetens genstand(e) i den kollektive relation 
 

Loyalitetens formål er, at overenskomsten gennemføres og effektueres iføl-

ge sit indhold. Loyalitetens genstand er dermed de interesser, parterne inve-

sterer i at involvere sig kollektivt i en overenskomst. Retsteoretikerne anfø-

rer, at loyalitet ikke kun indfortolkes som en pligt omkring gennemførelse af 

den enkelte overenskomst, men også som en standard for parternes samspil. 

Loyalitetens genstand er mere end parternes interesser som udtrykt i over-

enskomsten. Loyalitetens genstand er også de interesser, der knytter sig til 

parternes grundlæggende berettigelse som forhandlingspart og parternes 

fælles interesse i, at det kollektive system opretholdes som en virksom og 

dynamisk model på arbejdsmarkedet.  

 Interesserne, og hvad interessebeskyttelsen indebærer for modparten, un-

dersøges nærmere i kapitel 7.   

 

 

9. Loyalitetens indhold 
 

9.1. Det generelle indhold af loyalitet i overenskomstforhold 

Som nævnt henviste Den Faste Voldgiftsret allerede i 1915 til loyal gen-

nemførelse af overenskomster.43 Først senere valgte retsteorien at anvende 

termen loyalitet, endsige henvise mere generelt til en loyalitetsstandard. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at pligter, der blev indfortolket som 

accessoriske forpligtelser i overenskomstrelationen, og som havde et afsæt i 

en gensidig pligt til at tage hensyn til modpartens interesser, var fraværende 

i teoriens fremstillinger.44  

 

 
41.  Dette gælder både ved indgåelse og ved fornyelse af overenskomst, jf. nærmere i kapi-

tel 7.  

42.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260, og Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret III, 2009, p. 2196 note 135. 

43.  Jf. ovenfor afsnit 2. 

44.  Termen loyalitet dukkede først op i dansk retsteori senere hos Hasselbalch, Ansættel-

sesret, 1975, p. 203, som ’lønmodtagerens almindelige loyalitetsforpligtelse’, og hos 

Rise ved Skibelund, Overenskomstfortolkning, 1992, p. 535, som ’illoyalitet’. 
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Knud Illum anfører som nævnt allerede i 1939,
45

 at en part har pligt til at sikre sig, at mod-

parten har kendskab til en bestemmelses uklarhed eller til, at der kan være afvigende forstå-

elser af en bestemmelse. Den pligt til at oplyse modparten om uklarheder under forhandlin-

gerne er senere ved afgørelser
46

 og af teorien
47

 betegnet som en pligt, der udspringer af en 

loyal oplysningspligt overfor overenskomstparten. Illum benytter ikke termen loyalitet i 

1939
48 og beskriver ikke loyalitetspligt som et princip, der bidrager til parternes forpligtel-

ser overfor hinanden. I stedet var hans tilgang en mere konkret beskrivelse af indholdet af de 

overvejelser, som retten gjorde sig, og hvilke konsekvenser dette fik for parternes handlin-

ger. 

 

Allan Rise nævner først loyalitet som fortolkningsprincip i 1992.
49 Rise nævner alene en 

loyal oplysningspligt under forhandlingerne og anfører,
50 at det er fastslået i praksis,

51 at 

loyalitetspligt stiller strenge krav til en part om at give alle fornødne oplysninger om sin 

egen forståelse. Loyalitet påpeges ikke af Rise som en forpligtelse eller standard, der regule-

rer parternes adfærd i løbet af overenskomsten.  

 

Ole Hasselbalch anfører,
52 at loyalitetspligt er en særlig hjælperegel i rettens fortolknings-

virksomhed. Når der ikke ud fra øvrige fortolkningsprincipper
53 kan findes en afklaring på 

en bestemmelses indhold, overvejes det, hvem der er den nærmeste til at bære risikoen for 

den opståede uoverensstemmelse, og herunder overvejes det, om parterne har efterlevet de-

res loyalitetspligt overfor hinanden under forhandlingerne.
54 Hasselbalch har senest

55 udvi-

 
45.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 104. 

46.  Jf. kapitel 7, for eksempel FV af 5. september 1984. 

47.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260. 

48.  Eller i sin sidste udgave, 3. udg. fra 1964. 

49.  Hverken i 1966- eller 1977-udgaven. 

50.  Rise ved Skibelund, Overenskomstfortolkning, 1992, p. 72. Loyalitet nævnes heller ik-

ke i Rise og Degerbøl, Grundregler i dansk arbejdsret, 1977, eller i 2. oplag af samme 

fra 1980. 

51.  Rise ved Skibelund, Overenskomstfortolkning, 1992, p. 72, henviser til FV af 7. maj 

1935, at når spørgsmålet om spisepauser ikke havde været rejst i forbindelse med for-

handlinger om afskaffelse af drikkepauser, uanset at arbejdsgiveren havde samme an-

ledning til at fremdrage spørgsmålet om spisepauser, såfremt han også ønskede en æn-

dring af praksis om spisepauser, har arbejderne haft føje til at tro, at overenskomsten 

ikke havde tiltænkt ændringer i spisepauserne. Samme afgørelse blev nævnt i Rise, 

Overenskomstfortolkning ved faglig voldgift, 1966, p. 48, men uden anvendelse af be-

tegnelsen ’loyalitetspligt’. 

52.  Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, 1987, p. 91, nu Den danske arbejdsret III, 2009, 

p. 2193.  

53.  Øvrige fortolkningsprincipper er helt i tråd med Illums forelæg i 1939, det vil sige den 

fælles hensigt, sproglige forståelse og formål, samt praksis – herunder kutyme. 

54.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2193. 

55.  I den opdaterede online udgave af Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, 

Afsnit XXII, 3.2.3.3)k), men ikke i den trykte udgave Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret III, 2009, pp. 2215-2216. 
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det listen af overenskomstens grundforudsætninger, naturalia negotii,
56

 med en gensidig 

loyalitetspligt. Ifølge Hasselbalch kan og vil de fagretlige organer nu udfylde eller komplet-

tere overenskomsten med en pligt til gensidig loyalitet.
57

 En nyere betragtning er, at forbud-

det mod organisationsfjendtlige handlinger alt andet lige medfører, at parterne har en bred 

loyalitetsforpligtelse overfor hinanden.
58 Hasselbalch nævner herudover loyalitet som en 

specifik pligt, der kan brydes ved parternes adfærd, eksempelvis gennem kritiske udtalelser 

om modparten eller mangelfuld gennemførelse af det aftalte. Hasselbalch følger Illums og 

den svenske Folke Schmidts tilgang. 

 

Jens Kristiansen anfører,
59

 at når de faglige voldgiftsretter og Arbejdsretten fastlægger en 

bestemmelses indhold, udfyldes overenskomsten enten med parternes fælles forudsætninger 

for aftalens forståelse eller med den ene parts individuelle forudsætning for aftalens forståel-

se. Der er tale om en objektiviseret fortolkning.
60 Kan voldgiften ikke finde frem til en fæl-

les forståelse, er der ifølge Kristiansen kun begrænset plads for at udfylde aftalen med en 

forståelse, som kun den ene part påstår er korrekt. Kristiansen følger Allan Rises og de nor-

ske teoretikeres tilgang. Han er dermed mere tilbageholdende med at anlægge en tilgang, 

hvor de fagretlige organer vælger mellem to individuelle versioner og i det valg lægger vægt 

på parternes demonstration af loyal eller illoyal adfærd under forhandlingerne. Han er enig i, 

at parterne er underlagt en loyal oplysningspligt under forhandlingerne, men er uenig i, hvor 

langt konsekvensen af illoyalitet kan strækkes i fastlæggelsen af en bestemmelses indhold. 

Herudover nævner Kristiansen, at loyalitet sætter grænser for udøvelse af ytringsfriheden, at 

annoncekampagner kan udgøre brud på loyalitetspligten,
61 og at forsøg på underminering af 

aftalen gennem indgåelse af nye aftaler på området, er illoyalt. 
62  

 

Teorien deler sig ad to veje vedrørende udfyldning i lyset af adfærden under 

forhandlingerne: Den tekniske fortolkning, der vælger mellem to versioner 

af en tekst ved hjælp af en loyalitetsstandard, som Hasselbalch advokerer 

for, og de fagretlige organers tilbageholdenhed med at lægge et individuelt 

partssynspunkt til grund, som Kristiansen advokerer for. Analyserne vil vi-

 
56.  Følgende principper behandler Hasselbalch som overenskomstens naturalia negotii: a) 

Det kollektive systems idegrundlag, b) organisationsforfølgelse, c) erhvervsfriheden 

som overenskomstforudsætning, d) omgåelse af overenskomsten, e) pligten til at di-

sponere ud fra saglige kriterier, f) retten til gensidig information og kontrol, g) ’eneret’ 

til arbejdet, til overenskomst eller til arbejdskraften, h) gensidig solidaritetsforpligtelse, 

i) vederlagsforudsætningen, j) den almindelige på arbejdsmarkedet gældende ordning i 

øvrigt, k) den gensidige loyalitetspligt, og l) den offentlige rets principper.   

57.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XXII, 3.2.3.3.) k) note 211 

med eksempler fra retspraksis. Eksemplerne er inddraget i analyserne i kapitel 7.  

58.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XXII, 3.2.3.3.) b) bemærknin-

gen er tilføjet den opdaterede version, men findes ikke i den trykte version, Den dan-

ske arbejsret III, 2009, p. 2203.  

59.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 259. 

60.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 257. 

61.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 528. 

62.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 208. 
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se, at begge forfatteres tilgange er korrekte i vurderingen af, hvad dommer-

ne gør, men at årsagen hertil kan forfølges yderligere.  

 Hasselbalchs holdning hviler på et risikofordelingssynspunkt. Den, hvis 

adfærd afviger fra en loyalitetsstandard, må tage risikoen for, at aftalen for-

tolkes imod ham. Risikosynspunktet er normerende for parternes adfærd op 

til aftaleindgåelsen. Kristiansens synspunkt hviler på et viljesparadigme, 

nemlig at overenskomsten må være udtryk for parternes fælles bevidste vil-

je, og hvis denne ikke kan findes, kan den ikke erstattes med risikobetragt-

ninger eller en loyalitetsstandard.  

 Begge tilgange har fokus på, hvad der kan indfortolkes i overenskomsten, 

altså den forhåndenværende uenighed om indholdet, herunder parternes fæl-

les og eventuelt individuelle opfattelse af bestemmelsen. Afhandlingens 

analyser vil vise, at de faglige voldgifter og Arbejdsretten anvender loyalitet 

til at sikre, at parterne handler ud fra en loyalitetsnorm under forhandlinger-

ne. Parternes handlinger normeres af Arbejdsretten ved, at visse handlinger 

sanktioneres indirekte i fortolkningsvirksomheden. Det er dog ikke blot en 

ordentlighedsstandard eller en risikofordelingsregel, som Arbejdsretten for-

søger at lægge ned over parterne. Det er det loyale, der er omdrejningspunk-

tet i adfærden. Loyaliteten orienterer sig i retning af varetagelse af modpar-

tens interesser, som de kommer til udtryk i overenskomsten. Det er over-

enskomsten som middel, der er fokus for handlenormen og fortolkningen. 

Den stabile overenskomst udtrykker parternes bevidste og velovervejede af-

vejninger, en balance mellem parternes interesser. Den loyale adfærd skal 

dermed sikre, at modpartens interesser ikke bliver skadet eller udsættes for 

risiko eller underminering under forhandlingerne for at øge sandsynligheden 

for, at overenskomsten faktisk er et reelt kompromis mellem parternes øn-

sker. Den adfærd, der bedst muligt sikrer, at begge parters interesser kom-

mer bevidst og velovervejet til udtryk i overenskomsten, denne adfærd be-

lønnes indirekte. Det betyder – i forlængelse af Hasselbalchs argument – at 

den part, der ikke opfører sig loyalt under forhandlingerne, påfører sig selv 

en risiko for, at opmanden vælger at fortolke indholdet imod parten. Dette er 

en konsekvens, ikke en reprimande. Det betyder også – i forlængelse af Kri-

stiansens argument – at domstolene vil være tilbageholdende med at tillæg-

ge den ene parts ensidige fortolkningspræference vægt. Den er ikke udtryk 

for et bevidst kompromis mellem parterne, medmindre den ensidige fortolk-

ningspræference har været forelagt modparten. Analyserne i kapitel 7 vil vi-

se dette.  

 

9.2. Hvad kan specifikt udledes af teoriens bidrag omkring loyalitet 

Helt generelt er der enighed om, at parterne har pligt til loyal efterfølgelse af 

det aftalte, det vil sige af overenskomsten. Det betyder, at pligt til loyal gen-

nemførelse af overenskomsten skaber handlepligter i sig selv. Pligten blev 
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fastsat med Den Faste Voldgiftsrets kendelse i 1915 og er siden blevet ud-

viklet af teori og praksis. Teorien anlægger ikke en bestemt systematisk til-

gang til undersøgelse af loyalitetspligter, men behandler loyalitet i forbin-

delse med andre emner. Det følgende er eksempler på specifikke loyalitets-

pligter, som teorien allerede har peget på. Pligterne gennemgås nærmere i 

kapitel 7. 

 

Loyalitetspligt udmønter sig i en række specifikke pligter under aftalens for-

løb:  

- Pligt til at underrette modparten, hvis en part bliver opmærksom på for-

hold, der vil hindre eller besværliggøre, at modparten kan opfylde sine 

kontraktlige forpligtelser. 

- Tavshedspligt med fortrolige forhold i aftalen eller forhold om modpar-

ten, man får kendskab til.  

- Pligt til at videregive information vedrørende indgåede forlig korrekt og 

loyalt.  

 

Pligten til loyal gennemførelse medfører også forbud mod at forsøge at 

modarbejde overenskomstens gennemførelse:  

- Forbud mod at fortolke aftalen i strid med formålet. 

- Forbud mod at udnytte uforudsete forhold på en måde, så formålet med 

kontrakten forspildes.  

- Pligt til at afstå fra handlinger, der undergraver den indgåede aftale, ek-

sempelvis konkurrerende handlinger eller nedsættende omtale af mod-

parten eller dens medlemmer.  

- Forbud mod at undergrave eller modvirke de aftalte procedurer for kon-

fliktløsning. 

- Forbud mod forsøg på at undergrave den eksisterende overenskomst ved 

at indgå overenskomst til anden side, der dækker det samme område.63  

- Forbud mod forsøg på underminering af overenskomsten gennem virk-

somhedskonstruktioner.64  

 

Der er også generel enighed om, at parterne har en forpligtelse til at udvise 

loyal adfærd i forhandlingsperioden frem til overenskomstindgåelse, uanset 

 
63.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 208 og p. 638, jf. AR 99.600, Dan-

marks Radio undergravede området for Dansk Metals overenskomst ved at udvide 

overenskomstområdet med Journalistforbundet. Afgørelsen er gennemgået i kapitel 7. 

64.  Virksomhedsoverdragelsesloven, Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres stilling ved 

virksomhedsoverdragelse, Lovbekg. nr. 710 af 20. august 2002, jf. Sv. Andersen m.fl., 

Lov om lønmodtageres retsstilling, 2009, p. 293, og Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret III, 2009, pp. 2287-2291. Virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a giver mulighed 

for at opsige overenskomsten, hvis virksomhedsoverdragelsen er reel. 
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at der er uenighed om virkningens udstrækning. En loyalitetsnorm for par-

ternes adfærd frem til opnåelse af overenskomst omfatter: 

- At parterne loyalt må arbejde for aftalens gennemførelse, herunder de 

enkelte procedurer for godkendelse af forhandlingsresultatet.65  

- At begge parter må medvirke til at afklare uklarheder og gøre opmærk-

som på fejl, misforståelser, eller faktiske forhold, der har indflydelse på 

bestemmelsers praktiske anvendelse.  

 

Endelig anvendes loyalitetspligt til at begrænse forhandlingsparternes øvri-

ge adfærd overfor hinanden: 

- Loyalitetspligt overfor modparten sætter grænser for ytringsfriheden un-

der en faglig kamp, så ytringerne ikke bliver så grove, at de antager util-

børlig eller smædende karakter.66 

 

 

10. Sammenfattende 
 

Retsteorien har behandlet en række situationer, hvor afgørelsesorganerne 

bruger henvisning til loyalitet eller loyalitetspligt som grundlag for afgørel-

sen af tvister mellem overenskomstparterne. Teorien har fokuseret dels på 

afgørelsesorganernes brug af loyalitet som hjælperegel i fortolkningsøje-

med, herunder med særligt fokus på loyal adfærd under forhandlingerne, og 

dels på afgørelsesorganernes introduktion af en gensidig loyalitetspligt som 

en retsgrundsætning, der benyttes i den udfyldende virksomhed, når over-

enskomsten er tavs. Loyalitetspligt som udfyldende retsgrundsætning skaber 

både en række stiltiende pligter for parternes adfærd, der selvstændigt kan 

sanktioneres, og etablerer pligten som en rettesnor for fortolkning af parter-

nes adfærd i det hele taget. I den udfyldende virksomhed henviser teorien til 

loyalitetspligt som en almen arbejdsretlig retsgrundsætning, en overens-

komstens naturalia negotii. Der hvor overenskomsten er tavs, benyttes 

overenskomstens forudsætninger til udfyldning, herunder overvejelser over 

den gensidige loyalitetspligt. Loyalitet er derudover tildelt en selvstændig 

funktion som en pligt, der kan sanktioneres.  

 Det næste kapitel vil foretage analyser af en omfattende praksis omkring 

emnet loyalitet i den kollektive relation. Praksis er fremsøgt fra det seneste 

 
65.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2169 note 80, jf. AR 2003.474, det 

var ikke loyal gennemførelse af en afstemningsprocedure, at en organisation afbrød af-

stemningen i utide og tilintetgjorde afstemningsresultatet. Afgørelsen er gennemgået i 

kapitel 7.  

66.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 528, jf. AR 2008.978 om et forbunds 

kampagne via sin hjemmeside overfor en række pengeinstitutter. Afgørelsen er gen-

nemgået i kapitel 7. 
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århundrede indenfor alle de temaer, hvor loyalitet mellem de kollektive par-

ter anvendes i en retlig begrundelse. Analyserne vil blive gennemført med 

afsæt i en systematik omkring parternes beskyttelsesværdige interesser. 

Analyserne vil både bekræfte, præcisere og udvide de konklusioner, teorien 

allerede har bidraget med.  
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KAPITEL 7 
 

 

Loyalitet i den kollektive relation 
Bidrag fra retspraksis 

 

 

 

 

 

 

Nærværende kapitel foretager en gennemgang af praksis fra de fagretlige 

organer, altså Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Afgørelser, der har 

beskæftiget sig med organisationernes loyalitetspligt overfor hinanden, er 

forsøgt inddraget så bredt som muligt for at fremhæve tværgående princip-

per, der giver yderligere viden om, hvordan loyalitet mellem organisatio-

nerne udspiller sig. Hensigten er at undersøge, om der kan identificeres et 

grundlæggende princip om loyalitetspligt mellem de kollektive parter og at 

systematisere og opstille fællestræk på tværs af dispositionstyper, der orien-

terer sig i retning af en loyalitetspligt mellem forhandlingsparterne. Under-

søgelserne vil supplere den eksisterende teori, herunder verificere og præci-

sere de aktuelle antagelser. 

 I den kollektive relation, i modsætning til i den individuelle relation, ud-

vælges her ikke bestemte dispositionstyper til nærmere undersøgelse, da af-

gørelsesmaterialet, der berører de kollektive organers loyalitetspligt, ikke 

har samme omfang som afgørelserne, der berører loyalitetspligt i den indi-

viduelle relation.1  

 

 

1. Systematik i kapitlet 
 

1.1. Loyalitetens genstand som struktur 

Som nævnt i forrige kapitel er loyalitetens genstand parternes beskyttelses-

værdige interesser. Analysen i nærværende kapitel er derfor struktureret ud 

fra de kollektive parters beskyttelsesinteresser.  

 De beskyttelsesværdige interesser er de forhold, der ’sættes på spil’, når 

en kollektiv part indgår en overenskomst. Det vil sige de interesser, der kan 

skades eller hindres af modparten gennem indgåelse af en overenskomst. 

Parterne har en umiddelbar interesse i, at de enkelte bestemmelser i aftalen 

 
1.  Jf. kapitel 10.  
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gennemføres som tiltænkt. Derudover har parterne en bredere interesse i at 

opretholde deres anerkendelse som forhandlingsberettigende organisation. 

Helt overordnet har parterne en fælles interesse i, at aftalesystemet som så-

dan opretholdes som produktivt og virksomt middel til regulering af forhold 

på arbejdsmarkedet.  

 

1.2. Loyalitetens middel – overenskomsten 

Aftalegrundlaget mellem overenskomstparter er både bredt og dynamisk2 og 

udgør både hovedaftaler, brancheoverenskomster, forlig og kendelser,3 lo-

kalaftaler og protokollater. Loyalitet knytter sig til alle typer af overens-

komster.  

 Loyalitet mellem overenskomstparterne er en gensidig pligt mellem afta-

leparterne.4 Da overenskomsten forpligter andre end overenskomstens un-

derskrivende parter, følger pligten til loyalitet alle dem, der i øvrigt er for-

pligtede efter aftalen, det vil sige ikke blot centrale organisationer, lokale 

foreninger og klubber, men også de enkelte medlemmer.5 

 Loyaliteten knytter sig til det aftalte. En forhandlet aftale er udtryk for en 

afvejning, et kompromis mellem parternes interesser, der er tilvejebragt 

gennem parternes forhandlingsproces. Under forhandlingerne bringer par-

terne hver især deres respektive ønsker til forhandlingsbordet. Gennem pro-

cessen vurderer parterne, under hvilke betingelser de accepterer at lade de-

res egne ønsker reducere eller helt bortfalde. Særligt overenskomstforhand-

lingen kan være en vanskelig forhandlingsproces, der foregår under den 

præmis, at parterne – i et vist omfang – er ’tvunget’ til at opnå en aftale med 

hinanden, for at arbejdsfreden kan opretholdes eller genetableres. Forhand-

lingsprocessen indeholder løbende overvejelser fra begge parter over, hvilke 

indrømmelser der kan opnås fra modparten til gengæld for indrømmelser, 

der kan gives til modparten. Overenskomstens bestemmelser er derfor ud-

tryk for bevidste og velovervejede kompromisser, hvor afvejningerne ikke 

er tilfældige eller vilkårlige. En loyal gennemførelse af en overenskomst 

knytter sig i høj grad til at gennemføre ’det aftalte’ som aftalt og som forud-

sat af parterne i fællesskab.  

 
2.  Aftaleværket suppleres løbende af detaljerede aftaler og forlig omkring forståelse af 

bestemmelserne i det aftalte og af de kendelser, opmandsudtalelser, protokollater, 

domme og forlig, der opnås gennem tvisteløsningssystemerne. 

3.  Sag nr. 156, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 6. oktober 1915, Dansk Arbejdsgiver- 

og Mesterforening mod Jord- og Betonarbejdernes afdeling, hvor der blev krævet loy-

al medvirken til den praktiske udmøntning af en tidligere kendelse. 

4.  Loyalitetspligt mellem kollektive parter er gensidig. I AR 2005.721 blev netop gensi-

digheden anvendt som fortolkningselement, jf. nedenfor afsnit 5.5. note 147. 

5.  Jf. kapitel 4 afsnit 3.2. 
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 I modsætning til den individuelle relation mellem arbejdstageren og ar-

bejdsgiveren henvises der ikke til ’troskabspligt’ mellem de kollektive par-

ter.6 Dette understreger, at udgangspunktet for loyalitet mellem overens-

komstparterne er mere kontraktligt funderet end i den individuelle relation, 

hvor den patriarkalske relation mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i 

1800-tallet påvirkede forventningen om troskab.7 

 

1.3. Interesserne 

De beskyttelsesværdige interesser, som parterne kan forvente, at modparten 

tager hensyn til, er interesser, der potentielt kan udsættes for skade eller for-

hindringer fra modparten qua indgåelse af overenskomsten. En forsøgsvis 

systematik for parternes interesser kunne derfor se ud som følger: 

 Selve overenskomstens aftaler skal opfyldes, det vil sige, at overenskom-

stens udtrykte vilkår skal omsættes i praksis ifølge det indhold, som parter-

ne har forudsat ved forhandlingerne. Det er en interesse, der bunder i, at 

man skal kunne have tillid til, at det aftalte omsættes i praksis. For det første 

skal det fastlægges, hvad der reelt er det aftalte. For at kunne fastlægge det-

te, vurderer afgørelsesorganerne blandt andet parternes adfærd under for-

handlingerne.8 For det andet får parternes interesse i, at det aftalte omsættes, 

den konsekvens, at der er pligt til loyal efterfølgelse og administration af 

både de materielle aftaler og de processuelle aftaler i overenskomsten.9  

 Parterne har herudover en bredere interesse i, at deres status som forhand-

lingsberettiget organisation ikke undermineres af deres medkontrahent. Heri 

ligger et krav om respekt for parternes anerkendelse som forhandlingsberet-

tigede, herunder organisationsfriheden og organisationernes evne og mulig-

hed for at forhandle, varetage deres medlemmers rettigheder og påvirke 

holdninger gennem ytringer.10 

 Ved at indgå overenskomst udtrykker parterne en tillid til, at det kollekti-

ve system opretholdes som et virksomt og handlestærkt system til regule-

ring af arbejdsmarkedets forhold. I forlængelse af dette forventes parterne 

loyalt at respektere de grundlæggende principper for samarbejdet i det kol-

lektive aftalesystem, for eksempel principperne om fredspligt, ledelsesret, 

vurdering af konflikters lovlighed og lignende.11 

 
6.  Ved søgning på Arbejdsretsportalen på søgeordene ’troskab’ eller ’troskabspligt’ 

sammen med søgeordet ’organisation’ fremkommer kun et hit, og ved søgning sam-

men med ’overenskomst’ fremkommer alene fire hits. Alle afgørelserne omhandler 

forhold i den individuelle relation. 

7.  Jf. kapitel 4. 

8.  Jf. nedenfor afsnit 3.1. 

9.  Jf. nedenfor afsnit 3.2. og 3.3. 

10.  Jf. nedenfor afsnit 4. 

11.  Jf. nedenfor afsnit 5. 
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 Analysen er inddelt efter disse tentativt opstillede interesser. 

 

 

2. Afgørelsesmaterialet 
 

Det giver en udfordring at fremsøge afgørelser om loyalitet i den kollektive 

relation. Der har ikke – i hvert fald ikke i tidligere praksis – været stringente 

argumentationsmønstre eller grupperinger af dispositioner, der relaterer sig 

til loyalitetspligt på det kollektive plan. Hanne Petersen anfører herom i 

1987, at selvom nogle typer af pligter, der er udviklet gennem retspraksis, er 

behandlet indgående i litteratur og domspraksis, for eksempel fredspligt, er 

der ikke samme stringens omkring behandlingen af brud på andre typer af 

pligter:  

 
’… det påberåbes sjældnere direkte i de fagretlige afgørelser og optræder også i andre afgø-

relser og giver i det hele måske sjældnere anledning til formelle afgørelser, – bl.a. fordi 

overtrædelser oftere er individuelle, og sanktionsinstrumenterne ikke på samme måde som 

ved overtrædelse af fredspligten klart fastslået’.12 

 

Til brug for analyserne har jeg fremsøgt en række afgørelser, hvor enten en 

af parternes påstande eller afgørelsesorganets begrundelse indeholder refe-

rence til loyalitet. Det er hensigten, at antallet af afgørelser skal være om-

fangsrigt nok til, at der faktisk kan siges at være tale om ’træk’ eller ’ten-

denser’ på tværs af flere afgørelser, altså et kvantitativt kriterie for opstilling 

af et princip. Samtidig citeres større dele af de faktiske argumenter for at vi-

se de refleksioner netop over loyalitetsdelen i argumentet, som nogle afgø-

relser bidrager med, og hvordan refleksionerne harmonerer med refleksioner 

eller antagelser i andre afgørelser. Altså et kvalitativt kriterie for opstilling 

af et princip.  

 De afgørelser, der er taget med i analyserne, opfylder kriterier for både at 

være afgørelser, der anvender loyalitet eller loyalitetspligt som et selv-

stændigt element i argumentationen eller begrundelsen, og som belyser 

overenskomstparternes relation. Der er inkluderet afgørelser fra det private 

arbejdsmarked. Der er også enkelte afgørelser fra offentlige arbejdspladser 

for så vidt angår de dele af en tvist, der handler om forhold, der ikke er spe-

cifikke for offentlige arbejdspladser som sådan.   

 Indsamlingen af afgørelser har tydeliggjort, at både parterne og afgørel-

sesorganerne i nyere tid er begyndt at anvende betegnelsen ’loyal’ langt of-

tere end tidligere. Antallet af afgørelser, hvor loyalitet optræder enten i par-

ternes argumenter eller i afgørelsens/kendelsens præmisser, er illustreret ne-

denfor. Figuren illustrerer grafisk, at der er en øget tendens til at bruge ter-

 
12.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 272.  
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men loyal i den retlige argumentation i de kollektive konfliktløsningsorga-

ner fra 1970’erne og frem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens af brug af termen ’loyal’ i sager 

ved Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 

 

Den øgede brug af termen loyal viser dog blot termens stigende popularitet. 

En del af forekomsterne skyldes alene en ændret brug af terminologi om-

kring nogle af de pligter og forudsætninger, der allerede eksisterer i det kol-

lektivaftaleretlige system. Grafen kan derfor ikke benyttes som grundlag for 

at udlede tendenser omkring forandringer i afgørelsernes substans.  

 

 

3. Det aftalte skal udmøntes 
 

Den aftaleretlige grundsætning om, at aftaler skal holdes, pacta sunt ser-

vanda, kom til udtryk allerede i Danske Lovs 5-1-1 og er udtrykt i den nu-

gældende Aftalelovs § 1. Grundsætningen gælder for alle aftaler, også afta-

ler indenfor det arbejdsretlige område. Efterlevelse eller opfyldelse af de 

kollektive aftaler har været et tema helt fra begyndelsen af det kollektive sy-

stem. Loyal efterlevelse eller opfyldelse af det aftalte er en forudsætning 

for, at det aftalte udmøntes i praksis.  

 Aftaler fremgår af brancheoverenskomster, af hovedaftalerne og af et net-

værk af aftaledokumenter fra andre aftaleniveauer. Derudover suppleres 

overenskomsten af kendelser, forlig, protokollater, domme, fællesmødeafta-

ler og lignende. Endelig kan man i forlængelse heraf med rette udtrykke, at 

de almene arbejdsretlige grundsætninger udviklet gennem retspraksis her-

udover udgør et underliggende netværk af pligter og forventninger mellem 

parterne, der supplerer aftaleværket. Loyal efterlevelse er en forpligtelse 

overfor hele aftalegrundlaget. 
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3.1. Fastlæggelse af det aftalte 

Loyalitet spiller en rolle i de judicielle organers fastlæggelse af, hvad par-

terne reelt har aftalt. Teorien har konstateret, at parternes adfærd under for-

handlingerne har indflydelse på fortolkningen af en bestemmelses indhold 

og samler normen under betegnelsen ’en gensidig loyalitetspligt’.13 Der er 

talrige eksempler fra praksis, hvor de fagretlige organer fastsætter konkrete 

retningslinjer for parternes loyale adfærd i forhandlingssituationen. 

 

3.1.1. Oplysning om det reelle indhold 

Man skal oplyse om det indhold, som overenskomsten har, så modparten 

har lejlighed til at gøre sig bekendt med de reelle virkninger og overveje sin 

stilling desangående.  

 
I en Sag 1282

14 havde en frisørmester i en herresalon tegnet overenskomst, og der opstod 

uenighed om, hvorvidt overenskomsten også omfattede en bortforpagtet damefrisørsalon i 

samme lejemål. Det fremgår af præmisserne, at det var utvivlsomt, at frisørmesteren havde 

tilkendegivet kun at ville indgå overenskomst vedrørende herresalonen. Forbundet havde ik-

ke reageret overfor dette. Frisørmesteren havde endvidere ikke fået lejlighed til at gøre sig 

bekendt med den seneste version af overenskomsten. Frisørmesteren blev frifundet, og han 

blev ikke anset for at være bundet af overenskomsten vedrørende damesalonen.  

 

I en Sag 3024
15 

opstod spørgsmålet om, hvorvidt en bogtrykker ved at underskrive overens-

komst var blevet forhindret i at bruge sin datter som hjælper i firmaet, fordi hun ikke var 

faglært. Bogtrykkeren anførte, at forpligtelsen til at bruge faglærte efter hans opfattelse kun 

angik antagelse af fremmed hjælp, og at han aldrig ville have underskrevet, hvis det forholdt 

sig modsat. Endvidere mente bogtrykkeren, at forbundet, der kendte til datterens hjælp i 

bogtrykkeriet, burde have gjort ham opmærksom på, at forpligtelsen fik konsekvenser for 

datterens arbejde. Den Faste Voldgiftsret fastslog, at forbundet havde overtrådt sin pligt til at 

gøre bogtrykkeren opmærksom på de åbenlyst ubillige resultater. Bogtrykkeren havde ikke 

haft lejlighed til at gøre sig bekendt med den aftale, som fagforeningen reelt tilbød ham, og 

var derfor ikke bundet af den forståelse af aftalen. 

 

I FV af 15. marts 1946
16

 tilsidesatte en opmand en overenskomsts klare bestemmelser. 

’Selvom ordene i en overenskomstbestemmelse synes klare, vil det være stemmende med 

almindelige retsprincipper, at de dog ikke er bindende, for så vidt de fører til resultater, som 

måtte være klart for medkontrahenten, at den pågældende ikke ville have forpligtet sig til, 

hvis de var kommet på tale.’ Overenskomstens bestemmelser var både afvigende fra de i øv-

 
13.  Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 414. 

14.  Sag nr. 1282, kendelse af 2. oktober 1929, Dansk Soignerings-, Toilet- og Sanitetsar-

bejderforbund mod Frisørmester L.P. Christiansen. 

15.  Sag nr. 3024, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 19. december 1941, Dansk Typo-

grafforbund og dets Københavns Afdeling mod Bogtrykker Ulf Holmfred, Ndr. Fri-

havnsgade 13. 

16.  Refereret af Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2194 note 125. 
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rigt gældende satser og var i sig selv urimelige. Opmanden henviste til, at de vidtgående be-

stemmelser ikke havde været drøftet med overenskomstparten, der på den baggrund ikke 

havde haft lejlighed til at vurdere forligets konsekvenser.  

 

Illum konkluderer i 1939 med henvisning til Sag 1282, at ’… hvis i det hele 

taget en af Parterne under Forhandlingerne er klar over, at Overenskomstens 

Rækkevidde i en bestemt Henseende er tvivlsom, og han indser, at den an-

den Part ikke har forstaaet dette, men gaar ud fra en bestemt Opfattelse, maa 

han retlede den anden Part, og hvis han undlader Dette, vil det medføre, at 

den for den anden Part gunstigste Forstaaelse lægges til Grund for Afgørel-

sen.’17 

 Parterne har pligt til at sikre sig, at modparten18 kender til de reelle kon-

sekvenser af formuleringer eller ændringer.19 Der er pligt til at oplyse om 

divergerende, nye eller uklare forståelser.20  

 

3.1.2. Oplysning om de facto eller tiltænkt ændring 

Såfremt en part forudser en ændring af forholdene eller decideret ønsker at 

ændre forholdene, skal der gøres specifikt opmærksom på den ændring.  

 
I Sag 274

21
 anførte Den Faste Voldgiftsret, at det måtte bebrejdes begge parter, at de på et 

væsentligt – og under forhandlingerne omstridt – punkt ikke havde sørget for, at overens-

komsten fik et utvetydigt udtryk. Men den, der påstår, at der er sket en forandring i overens-

komsten, må føre beviset derfor og sørge for, at forandringen får tydeligt udtryk.  

 

I FV af 28. marts 1963
22

 kunne en bestemmelse ikke forpligte parterne på en måde, der æn-

drede ved tidligere praksis, selvom bestemmelsen havde fået en ændret formulering. Op-

manden udtalte, at: ’... det måtte have været de pågældende tillidsmænds sag at oplyse for-

 
17.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 105. 

18.  En lønmodtagerorganisation har eksempelvis også pligt til loyalt at oplyse en enkelt-

virksomhed om, hvad en tiltrædelsesoverenskomst indebærer for så vidt angår de vil-

kår, der ligger udenfor selve overenskomsten, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret 

III, 2009, pp. 2034-2035. 

19.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260, enslydende med 2004-udgaven, p. 

266. Kristiansen begrænser den loyale oplysningspligt til at gælde egne fremsatte 

overenskomstforslag, hvorved virkningen af den gensidige oplysningspligt flugter med 

virkningen af den almindelige aftaleretlige koncipist-regel. 

20.  Kristiansen er mere tilbageholdende med, hvad pligten indebærer, og mener, at hvis 

ordlyden giver anledning til tvivl, og en forudsætning for en bestemt forståelse er 

fremsat tydeligt overfor parten, og parten har haft naturlig anledning til at reagere 

overfor forståelsen, så kan den ene parts opfattelse af en bestemmelse blive lagt til 

grund, jf. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260. 

21.  Sag nr. 274, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 4. juni 1919, Arbejdsgiverforeningen 

for Land- og Skovbrug i Danmark mod Landarbejderforbundet i Danmark. 

22.  Refereret af Rise ved Skibelund, Overenskomstfortolkning, 1992, p. 73. 
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handlerne om arbejdsforholdene på Risø på en sådan måde, at klagernes angivne forudsæt-

ninger for forståelsen af overenskomstens anciennitetsbestemmelser var blevet fremdraget 

og præciseret under forhandlingerne.’  

 

I FV af 12. marts 1990
23

 fastslog opmanden, at den part, der hævder, at nye eller ændrede 

bestemmelser medfører en væsentlig ændring af overenskomstindholdet, må godtgøre, at 

parterne under forhandlingen havde været enige herom, eller at modparten dog havde indset, 

at parten havde denne opfattelse. 

 

Den part, der ønsker en ændring af praksis, skal sikre sig, at modpartens 

forhandlere er klar over dette. I modsat fald kan den ændrede praksis ikke 

anses for at være vedtaget.24  

 

3.1.3. Reklamationspligt 

Der er pligt til at reklamere, hvis man får tilkendegivet en opfattelse, man er 

uenig i.25 Reklamationspligt er et fast anerkendt aftaleretligt princip.26 

 
Allerede i Sag 4

27
 fastslår retten, at der er pligt til at reagere overfor modpartens klare til-

kendegivelse af sin opfattelse af overenskomstens indhold.  

 

I Sag 4076
28

 fastslås, at når den ene part i et overenskomstforhold klart tilkendegiver over-

for modparten, hvordan man opfatter retsforholdet, og modparten ikke indvender noget her-

imod, men lader forholdet fortsætte uændret, er modparten senere afskåret fra at hævde, at 

retsforholdet ikke havde den nævnte karakter. 

 

En part skal dermed være påpasselig med, at modparten ikke oparbejder 

urigtige forventninger ud fra partens adfærd.29  

 

 
23.  Faglig Voldgifts kendelse af 12. marts 1990, Afgørelsesresume FV 12/3 1990 - For-

tolkning og udfyldning af kollektive overenskomster, Arbejdsretsportalen. 

24.  Jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 2009, p. 2194. 

25.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260, anfører, at anledningen til at rea-

gere er ’naturlig’, når tilkendegivelsen kommer under selve overenskomstforhandlin-

gen, mens der ikke nødvendigvis er naturlig anledning til at reagere, hvis tilkendegi-

velsen kommer efter overenskomstens indgåelse eller fornyelse. 

26.  Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 388. 

27.   Sag nr. 4, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 2. november 1900, Nielsens Vogn-

mandsforretning i Viktoriagade mod De samvirkende Fagforbund for nogle af For-

retningens Kuske. 

28.  Sag nr. 4076, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 30. august 1948, Københavns Bog-

trykkerforening og A/S Kristeligt Dagblad mod Dansk Typograf-Forbund og dettes 

Københavns Afdeling. 

29.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 2009, p. 2195.  
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3.1.4. Ansvar for, at særlige forudsætninger nedskrives  

En part har ansvar for at sørge for, at eventuelle særlige forudsætninger 

kommer til udtryk i bestemmelsens ordlyd, særligt når det er nemt at få en 

forståelse med i ordlyden.30  

 
FV af 17. juli 1987

31
 handler om fortolkning af en bestemmelse om kursustillæg. Bestem-

melsen var ikke ny, men der var sket ændringer i persongruppen og i kursustilbuddene i lø-

bet af en årrække, hvor også overenskomstbestemmelsen var blevet fornyet flere gange. 

Begge parter mente, at modparten burde have søgt uoverensstemmelsen afklaret under over-

enskomstforhandlingerne. Opmanden udtalte, at ’bestemmelsen findes efter sin formulering 

og forhistorie ikke at give grundlag for den … hævdede begrænsning … Det måtte efter de 

foreliggende omstændigheder have påhvilet rederiforeningen ved overenskomstændringen i 

1977 – og i hvert fald ved overenskomstfornyelsen i 1985 – som led i sin loyale oplysnings-

pligt at oplyse sømandsforbundet om, at man mente at måtte indlægge begrænsninger … 

som ikke fremgår af bestemmelsen.’ Sagen blev afsluttet med, at ingen af parterne kunne 

støtte ret på en forståelse, der var i strid med tidligere praksis, og som de ikke havde indike-

ret overfor modparten.  

 

Der er pligt til at informere modparten, hvis en eksisterende bestemmelses 

anvendelsesområde eller forståelse menes ændret. Den loyale ’oplysnings-

pligt’ påhviler begge parter under hele forhandlingsforløbet. Den part, der 

har interesse i at sikre sig en forståelse, der går ud over eller ikke umiddel-

bart passer sammen med ordlyden, forhistorien, forudsætningerne eller for-

modningerne, må oplyse eller retlede den anden part om sin holdning eller 

reagere overfor modpartens indikationer af det modsatte. Er det ikke sket, 

kan man ikke regne med at få forholdene omfattet gennem fortolkning sene-

re.  

 

3.1.5. Kun pligt til at tage hensyn til beskyttelsesinteresser 

Loyal informering af modparten sker med henblik på, at denne kan varetage 

egne interesser i relation til overenskomstens indhold. Der er ikke pligt til at 

informere om forhold, der ikke har relation til den konkrete overenskomsts 

interesser. Ikke alle modpartens interesser er beskyttelsesinteresser.  

 
I AR 88.241

32 havde en kommune indgået en aftale med Pædagogisk Medhjælper Forbund 

om, at kommunens SFO personale skulle være omfattet af Medhjælperforbundets forhand-

 
30.  Faglig Voldgifts kendelse af 18. december 2000, Specialarbejderforbundet i Danmark 

for medlemmer ansat hos Fibertex A/S mod Dansk Textil & Beklædning for Fibertex 

A/S, Ålborg, jf. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 259. 

31.  Faglig Voldgifts kendelse af 17. juli 1987, Sømændenes Forbund i Danmark mod 

Danmarks Rederiforening. 

32.  AR 88.241, Arbejdsrettens dom af 13. marts 1989, Pædagogisk Medhjælper For-

bund mod Frederiksberg Kommune. 
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lingsområde. Forbundet var på samme tidspunkt involveret i en grænsestrid med Landsfor-

eningen Danske Klubfolk om forhandlingsretten for SFO personale. Kommunen ville heref-

ter frigøre sig fra aftalen med Medhjælperforbundet, med henvisning til at kommunen ikke 

var blevet orienteret om grænsestriden, og det var en afgørende forudsætning for aftalen, at 

der ikke var strid om SFO personalet. Arbejdsretten udtalte, at den manglende underrettelse 

ikke kunne føre til, at aftalen kunne tilsidesættes ud fra et forudsætningssynspunkt, da kom-

munen ikke var part i grænsestriden, og derfor var striden ikke en reel forudsætning for 

kommunen.  

 

Den loyale oplysningspligt kunne her ikke udstrækkes til at omfatte forhold, 

der var uvedkommende i relation til den konkrete overenskomstforhandling. 

Afgørelsen understreger, at aftaleparter kun har pligt til at sikre, at modpar-

tens relevante interesser varetages gennem oplysning. 

 

3.1.6. Opsummerende omkring fastlæggelsen af det aftalte 

Pacta sunt servanda er det grundlæggende aftaleretlige princip, der beretti-

ger til opstilling af en norm for parternes loyale adfærd under overens-

komstforhandlingerne. Aftalen anses som udtryk for parternes fælles vilje 

og fælles afbalancering af deres respektive interesser. De fagretlige organer 

har gennem de gennemgåede pligter fastslået, at aftalen kun kan binde par-

terne i det omfang, de har haft anledning til at varetage egne interesser un-

dervejs i processen.  

 Overenskomsten skal reelt være udtryk for parternes bevidste veloverve-

jede interesser. Det er en præmis, der fastholdes meget tydeligt i aftaleind-

gåelsen mellem overenskomstparterne, at den kloge ikke må narre den min-

dre kloge33 ved at tilbageholde oplysninger eller bevidst holde modparten 

hen i en vildfarelse.34 Begge parter skal have lejlighed til at overveje over-

enskomstens konsekvenser i forhold til egne interesser. Begge parter har 

derfor også pligt til at sikre, at modparten er helt på det rene med overens-

komstens indhold og rækkevidde, og har fået anledning til at overveje sin 

stilling desangående. I modsat fald binder de ukendte eller de mere vidtræk-

kende bestemmelser ikke.   

 Det er kun de forhold, der reelt er taget stilling til, eller som en part har 

haft mulighed for at tage stilling til, der bliver en del af aftalen, og som skal 

efterleves. Loyalitet handler derfor om at sikre, at overenskomsten er udtryk 

for begge parters interesser. Loyaliteten får her kun indirekte karakter af en 

risikofordelingsregel i parternes egen vurdering af handlemåder: hvis man 

ønsker en foretrukken forståelse af overenskomstgrundlaget fremover, må 

 
33.  Iversen, Loyalitetspligten i entrepriseforhold, 2008, p. 104, om tendensen generelt i 

kontraktretten. 

34.  Dette er samstemmende med loyalitetspligt i aftaleretten, hvor en part har pligt til at 

underrette medkontrahenten om forhold, der ellers vil kunne fremkalde skuffelser eller 

tab for denne, jf. f.eks. Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, p. 114. 
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man sikre sig, at modparten har indset dette og har kunnet agere desangåen-

de. Dermed bliver en parts opfyldelse af en loyal oplysningspligt en ensidig 

risikoovervejelse over, hvor langt man vil gå for at sikre sig at få lagt sin 

egen forståelse til grund for udmøntningen af overenskomstens aftaler.  

 Loyalitet fungerer derfor som en afvejningsregel eller en betingelse, der 

afspejler, hvem af parterne der bedst har sikret, at begge parters interesser 

bliver overvejet og kendt under forhandlingsprocessen. Det er aftalepartens 

egen risiko, hvis man ikke loyalt medvirker til at sikre, at alle uklarheder og 

misforståelser og eventuelle fejl både hos sig selv og hos modparten afkla-

res i løbet af forhandlingerne. Loyal adfærd under forhandlingerne indebæ-

rer pligt til at informere og retlede modparten om uklarheder, tvivl, diverge-

rende opfattelser, fejl og lignende, hvis man vil sikre sig, at en bestemt for-

ståelse af overenskomsten bliver bindende for begge parter. 

 Dette er for så vidt ukompliceret at forstå som ideal. Der er dog fra teori-

ens side udtrykt bekymring over, at domstolene udstrækker en norm for 

loyal adfærd så vidt under forhandlingerne. Det er temmelig vidtrækkende 

tiltag, en part må engagere sig i for at varetage modpartens interesser for 

derved at øge sandsynligheden for, at ens foretrukne forståelse af en be-

stemmelse binder modparten ved en eventuel senere tvist.35  

 Praksis viser dog også, at grænsen går ved at oplyse – reelt og tydeligt. 

Der stilles ikke krav om, at parterne faktisk varetager hinandens interesser. 

Handlenormen indebærer, at man må oplyse modparten om en uklarhed el-

ler en konsekvens, hvorved man har taget hensyn til modpartens interesser. 

Modparten får herved anledning til at overveje egen stilling i lyset af de nye 

oplysninger, herunder eventuelt reklamere eller acceptere (eventuelt stilti-

ende). Endvidere er loyalitetskravet begrænset ved, at det kun er de beskyt-

telsesværdige interesser, man er forpligtet til at tage hensyn til gennem op-

lysning. 

 Loyalitet under forhandlingerne op til aftalens indgåelse sanktioneres ikke 

som en selvstændig pligt. Loyalitetsnormen benyttes til at navigere i valget 

mellem divergerende forståelser eller påstande. Der kan vel heller ikke rent 

teknisk være tale om en decideret ’pligt’, da kontrakten endnu ikke er opret-

tet, og tilsidesættelse af loyal adfærd under forhandlingerne ikke selvstæn-

 
35.  Hasselbalch anfører, at der indimellem er pålagt en endog meget vidtgående påpasse-

lighedspligt i relation til modpartens oparbejdede forventninger, Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret III, 2009, p. 2195. Også Kristiansen antyder, at der må udvises til-

bageholdenhed med at pålægge en for vidtfavnende pligt til under forhandlingerne at 

tilgodese modpartens interesser, og at udgangspunktet må være, at parterne hver især 

selv er ansvarlige for afklaring af tvivl ved at tilkendegive dette overfor modparten, jf. 

Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 260. 
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digt er sanktioneret.36 I stedet influerer normen på, hvad der senere kan an-

tages for at være vedtaget, ud fra den præmis at overenskomsten skal være 

udtryk for begge parters interesser.  

 

3.2. Materielle bestemmelser  

Når overenskomsten er indgået, opstår der en pligt til, at parterne loyalt fø-

rer aftalerne ud i livet, altså pligt til at administrere overenskomsten loyalt. 

Bestemmelserne udtrykker parternes kompromisser, og loyal efterlevelse af 

det aftalte er at udvise hensyn overfor modpartens interesse i, at det aftalte 

gennemføres som forudsat. Overenskomsten indeholder flere typer af be-

stemmelser, der skal føres ud i livet.  

 
Retsteorien har traditionelt

37
 kategoriseret bestemmelserne efter forskellige metoder. En ka-

tegorisering er ud fra bestemmelsernes materielle indhold, hvorefter bestemmelserne er en-

ten normative,
38 obligatoriske

39 eller neutrale.
40

 En anden kategorisering følger bestemmel-

sernes retskildemæssige basis, og en tredje
41

 tager afsæt i bestemmelsernes indhold og funk-

tion.
42 Afhandlingen inddeler bestemmelserne i to kategorier efter bestemmelsens funktion. 

Nærværende afsnit 3.2. undersøger loyalitet i forhold til udmøntning af de materielle be-

stemmelser. Det er de bestemmelser, der fastsætter konkrete vilkår for lønmodtagerne. I næ-

ste afsnit 3.3. undersøges loyalitet i forhold til efterlevelse af de processuelle bestemmelser. 

Det er de bestemmelser, der fastsætter de processer, som parterne vil anvende til løsning af 

tvister eller ved forhandling af nye aftaler.  

 

 
36.  Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, p. 414, der sætter ’loyal oplys-

ningspligt’ i kursiv, måske indikerende, at der – rent kontraktligt set – endnu ikke er 

pligter, der påhviler parterne. 

37.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 77-78, og Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret III, 2009, pp. 2172-2177. 

38.  Bestemmelser, der regulerer regulære løn- og ansættelsesvilkår i den enkelte ansættel-

se. 

39.  Bestemmelser, der sigter efter at regulere forholdet mellem overenskomstparterne, 

f.eks. processuelle bestemmelser. 

40.  Bestemmelser, der henviser til anden lovgivning, og som derfor ikke etablerer en pligt 

eller ret i sig selv, udover det indhold, der følger af den regel, der henvises til. Rets-

praksis omkring fortolkning af henvisningsklausuler er ikke klar, Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret III, 2009, p. 2174. 

41.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 251-268. 

42.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 251, anfører, at hovedaftalerne er bæ-

rere af overenskomstforholdets overordnede principper og har ofte karakter af retlige 

standarder, mens overenskomster fastlægger de mere detaljerede regler om løn- og ar-

bejdsvilkår. 
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3.2.1. Pligt til at fremme gennem handlinger og undladelser 

Allerede tidligt gav Den Faste Voldgiftsret igennem detaljerede præmisser 

vejledning til, hvad loyal efterlevelse af kollektive aftaler betød for parterne. 

De grundlæggende principper for loyal efterlevelse blev fastslået i en af de 

første afgørelser om organisationernes pligt til loyal efterlevelse:43 

 
Sag 156

44
 handlede om ophør af en ulovlig arbejdsstandsning. En iværksat arbejdsstands-

ning blandt jord-og betonarbejdere, der arbejdede for Nordsjællands Sporvejs- og Elektrici-

tets-Aktieselskab, var kendt ulovlig ved kendelse af Den Faste Voldgiftsret i sag 152. Tvi-

sten drejede sig herefter om, hvorvidt organisationen var delagtig i, at den ulovlige arbejds-

standsning alligevel ikke var ophørt, fordi organisationen ikke havde foretaget sig noget for 

at få arbejdet genoptaget. Retten udtalte, at: ’Det forstaar af sig selv, at Det, naar det ved 

Den faste Voldgiftsrets Kendelse er fastslaaet, at Medlemmer af Fagorganisationer har 

iværksat en Arbejdsstandsning i Strid med en af dem indgaaet Overenskomst, er vedkom-

mende Organisationers Pligt dels loyalt at medvirke til, at Arbejdsstandsningen snarest mu-

ligt bringes til Ophør og Overenskomsten opfyldes af dem, hvem den binder, dels at afholde 

sig fra ethvert Skridt, der positivt kan modvirke Genoprettelse af den ved den ulovlige Ar-

bejdsstandsning fremkaldte Forstyrrelse.’  

 

Kendelsen slår fast, at der er pligt for organisationerne til at efterleve det af-

talte45 og til at medvirke til, at medlemmerne efterlever det aftalte. Pligten 

indeholder et loyalitetselement, der kvalificerer, hvordan efterlevelsen skal 

udføres. I processen fra kendelsens afsigelse og indtil arbejdsstandsningen 

 
43.  Pligten for organisationerne til aktivt at modvirke ulovlige arbejdsstandsninger blev al-

lerede etableret i Sag nr. 31, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 28. december 1910, 

Mur- og Stenhuggerlavet mod Murerarbejdsmændenes Fagforening dels paa den-

nes egne Vegne, dels paa Murerarbejdsmændene Vald. Simonsen, Carl Jensen, 

Højby og Peter Petersens Vegne, der dog ikke nævnte loyalitet i begrundelsen. Den 

Faste Voldgiftsret fandt, at det var brud på overenskomsten, at tre arbejdsmænd væg-

rede sig ved at bære sten op, efter at en pris for opbæring af sten var fastsat ved en 

kendelse, og at fagforeningen handlede uretmæssigt ved at undlade at påvirke de tre 

arbejdsmænd til at arbejde. I sagen benyttede hverken parterne eller retten sig af loyali-

tet i argumentationen. Pligten for fagforeningen til at modvirke uretmæssigheder 

blandt medlemmerne, som en konsekvens af, at de indgåede aftaler skal kunne opret-

holdes, var her ikke anset for at udgøre et spørgsmål om loyalitet, men et udslag af at 

være forpligtet efter det aftalte. Dog er der i senere tilfælde knyttet en loyalitetskvalifi-

cering på handlemåden og vurderingsgrundlaget, jf. straks i de næste afgørelser.  

44.  Jf. ovenfor note 3. 

45.  I det omfang det aftalte er klart, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 

2363 note 164, der henviser til Sag nr. 10056, Arbejdsrettens dom af 13. december 

1984, Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark mod Træets Arbejdsgivere for Firmaet 

Reinholdt Jørgensen, hvor der ikke blev pålagt bod for undladelse af at efterleve en 

uklar kendelse, men pligt til at efterleve de klargørende udtalelser, samt AR 

1981.9110, jf. nedenfor afsnit 3.3. 
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faktisk ophører, og overenskomstens formål opfyldes, har organisationen en 

pligt til loyalt at medvirke til opfyldelsen. Det indebærer 1) pligt til aktivt at 

engagere sig i de handlinger, der er nødvendige, for at formålet udmøntes, 

og 2) pligt til at undlade at engagere sig i handlinger, der modvirker opfyl-

delsen af formålet. Det betyder, at handlingers lovlighed i perioden efter af-

sigelse af en dom eller kendelse vurderes efter, om de er indrettet efter at 

fremme formålet med kendelsen. De overvejelser, som organisationen fore-

tager omkring opfyldelse af kendelsen, må ske ud fra det formål at sikre 

kendelsens, og dermed overenskomstens, udmøntning i praksis.  

 Det helt grundlæggende krav er et krav om at begrænse den divergerende 

interesses indflydelse. Organisationerne må ikke lade interesser, der er i 

modstrid med kendelsens opfyldelse (eksempelvis interessen i at lade ar-

bejdsstandsningen fortsætte, fordi man er utilfreds med betalingen), styre 

beslutningen om at engagere sig i at afslutte den ulovlige arbejdsstandsning. 

Interesser, der er i modstrid med kendelsens opfyldelse, må heller ikke be-

virke, at organisationen engagerer sig i handlinger, der modvirker kendel-

sens opfyldelse. De handlinger, som organisationen engagerer sig i, skal 

flugte med opfyldelsen af det aftalte.  

 Det aftalte er både overenskomstens ordlyd, men i endnu højere grad er 

der pligt til loyal administration af overenskomstens bestemmelser, så afta-

lens underliggende formål faktisk udmøntes.  

 
Det var essensen af Sag 1777

46
 hvor retten selv anvender begrebet loyal i kendelsens præ-

misser. Retten fandt, at en virksomhed systematisk havde undgået at genansætte lockout-

ramte syersker i strid med hensigten bag en fortrædigelsesklausul. Ifølge en bestemmelse i 

en tiltrædelsesoverenskomst skulle virksomheden genantage 10 organiserede syersker ’… 

enten paa Fabrikken eller som Hjemmesyersker, efterhaanden som der tiltrænges Arbejds-

kræfter’. Firmaet genantog de organiserede syersker, men enten kun som hjemmesyersker, 

kun på aftenhold på deltid, eller kun meget gradvist og langsomt, endda så nogle af fabrik-

kens symaskiner stod ubrugte hen i dagtimerne. I præmisserne anfører Den Faste Voldgifts-

ret, at ’efter de foreliggende Oplysninger finder Retten, at Firmaet ikke loyalt har opfyldt 

den Overenskomst, det har sluttet med Skrædderforbundet, idet Forudsætningen maatte væ-

re, at de Syersker, der var Medlemmer af Forbundet, og som Firmaet havde forpligtet sig til 

efterhaanden at genantage, ikke skulde stilles ringere end de øvrige Syersker på Virksomhe-

den. Ved … har Firmaet systematisk etableret en saadan ufordelagtig Særstilling for Skræd-

derforbundets Medlemmer, at dette findes at være i Strid med Overenskomsten’.  

 

Den manglende loyale opfyldelse er her knyttet til virkeliggørelse af be-

stemmelsens bagvedliggende forudsætninger, ikke blot til efterlevelse af 

ordlyden. Formålet med aftalen var at sikre en ligestilling af organiserede og 

uorganiserede syersker. Manglende opfyldelse af et underliggende formål 

med bestemmelsen var illoyalt på samme måde, som manglende opfyldelse 

 
46.   Sag 1777 ovenfor note 7. 
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af selve bestemmelsen.47 I senere afgørelser opretholdes princippet om loyal 

efterlevelse forstået som medvirken til udmøntning af bestemmelsens for-

mål.  

 
Sag 3871

48
 omhandlede 2 hjælpearbejdere, der måtte opgive en stilling på grund af deres 

fagforenings indblanding i lønforhandlingerne. En minimallønsaftale fastsatte, at der kunne 

aftales personlige løntillæg ved lokale aftaler, hvilket skulle ske uden indblanding fra fagor-

ganisationerne. På trods af dette betingede hjælpearbejdernes fagforening deres optagelse 

som medlemmer i foreningen, at hjælpearbejderne skulle opnå et bestemt løntillæg. Da det 

ikke lykkedes, blev hjælpearbejderne ikke optaget som medlemmer, og de øvrige medarbej-

dere på virksomheden nægtede at samarbejde med dem, da de var uorganiserede. På den 

baggrund opgav hjælpearbejderne arbejdet. Arbejdsretten udtalte, at ’En Bestemmelse som 

den heromhandlede om personlige Lønninger kræver til sin effektive Gennemførelse i Prak-

sis en høj Grad af Loyalitet fra begge de modstaaende Organisationers Side. Ligesom det af 

Den faste Voldgiftsret gentagne Gange over Arbejdsgiverorganisationer er fastslaaet, at de 

ikke ved Cirkulærer eller paa anden Maade maa lægge Hindringer i Vejen for den de enkelte 

Parter i Arbejdsforholdet tilkommende frie Aftaleret, saaledes maa det ogsaa kræves af Ar-

bejderorganisationerne, at de ikke ved Paavirkning af Arbejdssøgende eller ved at sammen-

kæde Lønspørgsmaalet med Optagelse i Organisationen opstiller tilsvarende Hindringer.’ 

 

Aftalefriheden for de lokale parter forudsatte, at hverken arbejdsgiverorga-

nisationer eller arbejdstagerorganisationer måtte lægge hindringer i vejen 

for den frie aftaleret. Den margin, der bevidst var overladt til de lokale par-

ters forhandling, måtte begge organisationer afholde sig fra at udfylde.49 

 
47.  I en tidligere sag om udmøntning af en fortrædigelsesklausul, Sag nr. 1729, Den Faste 

Voldgiftsrets kendelse af 6. april 1933, Dansk Arbejdsmandsforbund mod Skovbrugets 

Arbejdsgiverforening paa Bregentved Skovdistrikt og Vallø Stifts Skoves Vegne, fandt 

retten ikke, at arbejdsgiveren havde krænket det indgåede forlig og de deri indeholdte 

almindelige forskrifter, selvom der kun var genansat 11 ud af 20 skovhuggere. Retten 

udtalte, at ’der paahviler vel de Indklagede en Pligt til at afholde sig fra enhver Art af 

Chikane eller Forfølgelse, og selv om Forholdet ….. kan give Anledning til nogen 

Tvivl, … skønnes det samlede Billede af Arbejdsforholdene som anført ikke at give 

fornødent Grundlag for den Antagelse, at der ved Valget af Arbejdere fra Indklagedes 

Side er fulgt Retningslinier, som er i Strid med det indgaaede Forlig…’ Efterlevelse af 

bestemmelsen måtte ikke foregå på en måde, der involverede chikane eller forfølgelse 

af de organiserede skovhuggere. Havde de manglende genansættelser derimod været 

udtryk for chikane eller forfølgelse, kunne det nok være blevet betegnet som manglen-

de loyal gennemførelse af aftalen, jf. afgørelsen med syersken.  

48.  Sag nr. 3871, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 23. december 1946, Dansk Lito-

graflaug og Firmaet Tutein & Koch mod Dansk Typograf-Forbund og dette Forbunds 

Københavns Afdeling. 

49.  Respekt for den frie aftaleret er fortsat et problem for organisationerne. I FV af 13. ok-

tober 2010, Afgørelsesresume, FV 13/10 2010 – FV 2010.0020 – Lokale lønforhand-

linger, generelle forhold, Arbejdsretsportalen, fastslog opmanden, at Finansministeri-
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Rettens udtryk ’eller paa anden Maade’ og ’tilsvarende’ indikerer, at det 

var midlets egnethed til at påvirke de arbejdssøgende, der var afgørende. 

Afgørelsen er helt i tråd med afgørelserne fra 1915 og 1916.  

 

3.2.2. Modvirkende handlinger 

3.2.2.1. Handlinger, der er ’egnede til’ at modvirke:  

Allerede i 1916 tilføjede Den Faste Voldgiftsret kriterier til handlinger, der 

modvirker opfyldelsen af det aftalte. 

 
Sag 175

50
 omhandlede, hvorvidt fagforeningen var medskyldig i havnearbejdernes ulovlige 

arbejdsnedlæggelse. Havnearbejderne var utilfredse med en ny aftale om ventepenge og 

nægtede at arbejde, medmindre de fik udbetalt dobbelte ventepenge. Fagforeningsforman-

den havde givet medlemmerne besked om, at den nye overenskomst ikke opretholdt retten 

til ventepenge, og han havde ’forestillet Arbejdsgiverne, at uden Ventepenge vilde sikkert 

ingen Arbejdere melde sig til det omhandlede Arbejde’. Den sidste del af orienteringen blev 

ikke suppleret af en understregning af, at overenskomsten på trods af dette loyalt skulle op-

fyldes i alle sine punkter, også hvor den betød en tilbagegang. Retten udtalte, at det ’maatte 

være Formanden klart, at hans ovenomtalte Meddelelse til Arbejderne i dens Mangelfuldhed 

var egnet til at modvirke en loyal Opfyldelse af Overenskomsten paa det paagældende 

Punkt, og da den overenskomststridige Arbejdsvægring derefter fandt Sted, og Dampskibs-

selskabet i den Anledning henvendte sig til Fagforeningsformanden, indtog denne i Strid 

med sin Pligt en afvisende Holdning og viste sig uvillig til at foretage noget Skridt overfor 

Arbejderne. Først da der under Reservation var afgivet Løfter om det ulovlige Kravs Opfyl-

delse, satte han sig i Bevægelse for at faa Arbejderne samlet.’ 

 

Retten tager her selv loyalitet med i præmisserne. Det illoyale er havne-

arbejdernes adfærd ved at betinge genoptagelsen af arbejdet med udbetaling 

af dobbelte ventepenge. Formandens udtalelser skabte reel uklarhed for 

havnearbejderne om, hvorvidt det var fagforeningens ønske, at overenskom-

sten skulle følges eller ej. Den adfærd, som fagforeningsformanden udviste, 

var medvirkende til den illoyale handling, idet den var egnet til at modvirke 

den loyale opfyldelse.51 På den måde blev fagforeningen medansvarlig for 

                                                                                                                             
ets pålæg til institutionerne om at indgå resultatlønskontrakter var en overenskomst-

stridig indblanding i lokallønsaftalen, samt AR 2005.659, Arbejdsrettens dom af 8. 

maj 2006, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør-og blikkenslagernes Fag-

forening af 1873 mod Tekniq/Dansk VVS, at indblanding i lokale lønforhandlinger fra 

både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne udgjorde et bodspådragende over-

enskomstbrud for begge parter. Boden bortfaldt. 

50.  Sag nr. 175, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 19. juli 1916, Dansk Arbejdsgiver- og 

Mesterforening mod Dansk Arbejdsmandsforbund for dettes Underafdeling, Havnear-

bejdernes Fagforening i Aarhus. 

51.  Jf. også fra nyere tid Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 634, der henviser 

til AR 2004.221, bod til en arbejdsgiverforening, der begrænsede en Faglig Voldgifts 

kendelses principielle karakter og nedtonede arbejdsgivernes forpligtelser, og AR 
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den ulovlige, manglende (loyale) opfyldelse af overenskomstens bestem-

melser.  

 Lignende situationer har foreligget efterfølgende, uden at betegnelsen 

’egnet til’ er gentaget.  

 
I AR 2005.708

52
 blev kritiske udtalelser anset for at modvirke efterlevelse. I en artikel i et 

fagblad fremsatte TEKNIQ’s overenskomstchef en række kritiske udtalelser om overens-

komstens prisliste, blandt andet at den var ’fup og svindel’. Overenskomsten indeholdt en 

værnebestemmelse om, at så længe prislisten stod ved magt, måtte ingen forsøge at modar-

bejde dens bestemmelser. LO mente, at udtalelserne var et overenskomstbrud, og henviste 

blandt andet til arbejdsretlige principper. Arbejdsretten udtalte, at ’de kritiske udtalelser … 

fremstår som et angreb på Rørprislistens bestemmelser … Formålet med værnebestemmel-

sen er at sikre, at overenskomstens parter loyalt medvirker til, at Rørprislisten anvendes og 

overholdes i overenskomstperioden, en forpligtelse der i øvrigt også følger af almindelige 

arbejdsretlige principper … og der må gives LO medhold i, at de – også i kraft af ordvalget 

– er egnet til at bringe prislisten i miskredit og til at skabe en ikke ubetydelig tvivl om orga-

nisationens villighed til at leve op til den nævnte loyalitetsforpligtelse over for Blik- og Rør-

arbejderforbundet.’ 

 

Arbejdsretten fastslår, at pligt til loyal medvirken til, at det aftalte anvendes 

og overholdes i overenskomstperioden, følger af almindelige arbejdsretlige 

principper. Retten fremhæver ikke alene, at der reelt er tale om, at aftalen 

miskrediteres, men også, at udtalelserne kan skabe tvivl om, hvorvidt TEK-

NIQ var villig til at leve op til den almindelige pligt til loyalt at medvirke 

til, at det aftalte anvendes og overholdes i overenskomstperioden. Retten 

vurderer handlingens egnethed, og begrundelsen lægger sig helt tæt op ad 

tidligere praksis. Loyalitet drejer sig også her om viljen til at lade organisa-

tionens handlinger styre af interessen i, at det aftalte overholdes.  

 I forlængelse af ovenstående afgørelse om kritiske udtalelser ligger en af-

gørelse fra 2008, hvor både kritiske udtalelser og anden adfærd indgik i 

vurderingen af, om en organisation havde opfyldt sin pligt til at sikre loyal 

efterlevelse.  

 

                                                                                                                             
2010.443, Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011, Fødevareforbundet NNF mod Ar-

bejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere, bod til en arbejdsgi-

verforening, der i et medlemscirkulære havde givet udtryk for, at en Faglig Voldgifts 

kendelse var forkert.  

52.  AR 2005.708, Arbejdsrettens dom af 9. maj 2006, Landsorganisationen i Danmark for 

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEK-

NIQ Installatørernes Organisation. 
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I AR 2007.299
53

 bevirkede en ændring i Folkeskoleloven, at alle elever skulle have en elev-

plan. Elevplanerne udløste ikke yderligere honorering. En gruppe lærere vægrede sig ved at 

udarbejde planerne. Arbejdsretten vurderede, hvorvidt en lærerforenings adfærd i forhold til 

at få lærerne til at udarbejde elevplanerne var loyal. Kommunernes Landsforening, KL, 

mente, at lærerforeningen gennem annoncering, gennem opførsel på deres generalforsam-

ling og på medlemsmøder havde udvist en adfærd, der var åbenbart i strid med forpligtelsen 

til loyalt at medvirke til, at medlemmerne overholdt overenskomsten. Arbejdsretten udtalte, 

at ’Indholdet af annoncerne og af den kampagne, der i øvrigt blev iværksat, og som havde til 

formål at formå kommunen til at betale lærerne for udførelsen af en opgave, som de ikke har 

et overenskomstmæssigt krav på at få betaling for, stred dermed klart mod fællesskrivel-

sen….. Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at (lærerforeningens) ledelse ved at forlade 

mødet …. forsøgte at fraskrive sig ansvaret for den beslutning, de tilbageblevne medlemmer 

traf om at opretholde vægringen imod at udarbejde elevplanerne….. På den anførte bag-

grund finder Arbejdsretten, at (lærerforeningen) ved illoyal adfærd …. medvirkede til, at læ-

rerne indledte og opretholdt arbejdsvægringen helt frem til den 19. april 2007.’ 

 

Afgørelserne fortsætter de tidligt fastsatte retningslinjer for, hvornår hand-

linger er illoyale, fordi de er medvirkende til at hindre overenskomstens 

gennemførelse. 

 

3.2.2.2. Forsøg på at afbøde virkningerne: 

Pligten til at undlade at modvirke opfyldelsen af det aftalte indebærer en 

pligt til ikke at begrænse konsekvenserne af en afgørelse. En parts utilfreds-

hed med en afgørelse må ikke påvirke efterlevelsen af afgørelsen.  

 
I AR 94.192

54
 omhandlede tvisten, hvorvidt et forlig under et retsmøde var blevet efterlevet 

korrekt af parterne. Indklagede, Odense Taxa, havde ved en skrivelse til deres vognmænd 

orienteret om, at overenskomsten ikke længere omfattede sygehuskørsel, da betalingen for 

sygehuskørsel var blevet for lille. Det betød, at vognmændene i strid med overenskomsten 

ikke udførte sygehuskørsel. På et retsmøde anerkendte Odense Taxa, at dette var et overens-

komststridigt skridt. Efter retsmødet foranledigede Odense Taxa dog ikke, at sygehuskørslen 

faktisk blev genoptaget. Arbejdsretten udtalte, at: ’Efter retsmødet …. indkaldte Odense Ta-

xa vognmændene, således at de individuelt skulle tage stilling til, om de fortsat ønskede, at 

deres chauffører skulle udføre sygehuskørsel. Også dette må anses for overenskomststridigt. 

Odense Taxa havde efter retsmødet … en pligt til loyalt at følge vedtagelsen i retsmødet og 

sørge for, at det overenskomststridige forhold blev bragt til ophør. I stedet fortsatte det over-

enskomststridige forhold, idet vognmændene …. traf bestemmelse om, at chaufførerne ikke 

 
53.  AR 2007.299, Arbejdsrettens dom af 2. april 2008, Frederiksberg Kommune mod 

Danmarks Lærerforening for Frederiksberg Kommunelærerforening på egne vegne og 

for et antal medlemmer. 

54.  AR 94.192, Arbejdsrettens dom af 19. januar 1995, Specialarbejderforbundet i Dan-

mark mod Dansk Taxi Forbund på egne vegne for Odense Taxa på egne vegne og for 

et antal medlemmer af Odense Taxa. 
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skulle foretage sygehuskørsel. … Odense Taxa bærer langt den overvejende del af ansvaret 

for hændelsesforløbet.’  

 

Her inddrager Arbejdsretten igen selv henvisning til loyalitet i begrundel-

sen. Helt i tråd med tidligere afgørelser refererer loyaliteten til den måde, 

hvorpå Odense Taxa valgte at efterleve aftalen. Det formål, der skulle for-

følges, var ophør af den overenskomststridige adfærd. Måden, hvorpå 

Odense Taxa valgte at forfølge formålet, var at give vognmændene frihed til 

selv at vælge, om de ville genoptage arbejdet. Det var ikke loyal efterlevelse 

af overenskomsten at give vognmændene mulighed for at gøre deres egen 

præference gældende på aftalens pligter. Det var ikke, hvad aftalen inde-

holdt. Gennem den ukorrekte information til vognmændene, blev opfyldelse 

af aftalens indhold udsat for risiko, et resultat, der var overensstemmende 

med Odense Taxas ensidige interesser.  

 Afgørelsen er udtryk for en nu klassisk brug af loyalitetspligt, der forplig-

ter parterne til at afholde sig fra at lade egne interesser, der ikke er kompa-

tible med det fælles aftalte, få indflydelse på udmøntningen af det aftalte.55  

 
Samme argumentation blev anvendt i AR 2004.229,

56
 der også omhandlede manglende ef-

terlevelse af en voldgiftsafgørelse, Bravida-afgørelsen.
57 Bravida-afgørelsen fastslog et 

 
55.  Der skal på den anden side noget til for at statuere organisationsansvar for manglende 

loyal medvirken til, at overenskomststridig adfærd ophører, jf. AR 2006.128, Arbejds-

rettens dom af 13. marts 2007, Fagligt Fælles Forbund mod Danmarks Rederiforening 

på egne vegne og for DFDS A/S. Spørgsmålet var, om en rederiforening var delagtig i 

en medlemsvirksomheds organisationsfjendtlige handling. Det var en organisations-

fjendtlig handling, at virksomheden DFDS, der havde to overenskomster, foretrak at 

ansætte sømænd, der var organiseret under den billigste overenskomst. Klageren men-

te, at rederiforeningen var delagtig i adfærden, fordi foreningen på et fællesmøde und-

lod at give DFDS pålæg om at ansætte sømænd på den overenskomst, de rettelig er or-

ganiseret under, også selvom den overenskomst er dyrest. Rederiforeningen mente, at 

de på fællesmødet havde handlet loyalt og korrekt i forhold til klageren. Arbejdsretten 

frifandt rederiforeningen ud fra en meget konkret vurdering af sagens omstændighe-

der. Retten gentog ikke loyalitet i begrundelsen, hvilket er overensstemmende med tid-

ligere praksis gennemgået ovenfor, henset til at det konkrete forløb skabte stor tvivl 

om rederiets viden og hensigt, og at det herunder var tvivlsomt, hvorvidt det manglen-

de pålæg var begrundet med hensigt om at varetage interesser i strid med overenskom-

sten.  

56.  AR 2004.229, Arbejdsrettens dom af 11. januar 2006, Dansk El-Forbund mod TEK-

NIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for El-firmaet Kaj Jensen A/S, 

Køge. 

57.  Faglig Voldgift protokollat af 27. august 2003, Dansk El-forbund mod TEKNIQ/ELFO 

for Bravida Danmark A/S, der fastlagde at arbejdsgiveren har ansvar for overens-

komstmæssig aflønning af vikaransatte. Afgørelsen blev kritiseret af Hasselbalch, Vi-

karers overenskomstmæssige stilling, 2007. Retsstillingen er nu præciseret med æn-
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princip om arbejdsgiverens ansvar for vikarers overenskomstmæssige løn, blandt andet ved 

at arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at vikarbureauet overholdt overenskomsten, og at 

arbejdsgiveren hæfter for vikarens eventuelle tab desangående. Til sidste udtalte opmanden i 

Bravida-afgørelsen, at ’det principielle standpunkt nu er fastslået under denne sag’. TEK-

NIQ vægrede sig ved at følge afgørelsen og argumenterede med, at Bravida-afgørelsen måt-

te fortolkes indskrænkende, og at der i det hele taget var tvivl om afgørelsens rigtighed. 

Modparten, Dansk El-Forbund, mente, at TEKNIQ bare forsøgte at unddrage sig afgørelsen. 

Arbejdsretten lagde til grund, at ’TEKNIQ ikke loyalt har efterlevet den ved Bravida-

afgørelsen fastslåede principielle overenskomstpligt, men i stedet efterfølgende har søgt 

konsekvenserne af afgørelsen begrænset ved at indtage det standpunkt, at der var tale om en 

helt konkret afgørelse, som kun gælder i tilfælde af omgåelse.’ 

 

Arbejdsretten tilføjede her selv betegnelsen loyal helt i tråd med tidligere 

praksis. Det illoyale bestod i at forsøge at afbøde konsekvenserne af afgø-

relsen. TEKNIQ lod egne interesser få indflydelse på udmøntningen af ken-

delsen.  

 

3.2.2.3. Modarbejde gennem chikane eller manglende vilje.  

Direkte chikanøse handlinger kan være udtryk for manglende vilje til loyalt 

at efterleve en afgørelse.  

 
I AR 1981.9110

58
 vurderede Arbejdsretten, om en opstået uenighed om forståelse af en 

voldgiftskendelse var baseret på en reel fortolkningstvivl eller i stedet var udtryk for den ene 

parts chikane eller manglende vilje til loyalt at efterleve kendelsen. Arbejdsretten udtalte, at 

’såfremt parterne er uenige om, hvad en voldgiftskendelse går ud på, eller hvad dens konse-

kvenser er, må udgangspunktet være, at uoverensstemmelsen som en fortolkningstvist søges 

løst ….. Dette udelukker dog ikke, at en påberåbt forståelse af kendelsen kan instituere et 

overenskomstbrud og pådrage bodsansvar i tilfælde, hvor partens standpunkt synes så 

grundløst, at det må tilskrives chikanehensigt eller dog manglende vilje til loyalt at ville ef-

terleve en klar voldgiftskendelse….’ 

 

I afgørelsen refererer retten til, at der kan være to ulovlige interesser bag 

grundløs manglende efterlevelse af en kendelse. Chikane er et tilfælde, hvor 

en part har til hensigt at genere modparten ved ikke at efterleve kendelsen. 

Chikanens fokus er modparten, midlet er obstruktion og uro, og målet er in-

direkte at forbedre egen stilling gennem at forværre modpartens. Den loyale 

vilje er derimod partens indstilling til selv at efterleve kendelsen. Den loyale 

                                                                                                                             
dring af Vikarloven i lyset af EU’s vikardirektiv, jf. også Falsner, Vikarbureauansatte 

vikarers funktionærstatus, 2013, og Falsner, Fravigelse af vikarlovens ligebehand-

lingsprincip ved kollektiv overenskomst, 2014.  

58. AR 1981.9110, Arbejdsrettens dom af 15. januar 1981, Specialarbejderforbundet i 

Danmark mod Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark 

for Købmandsstandens Arbejdsgiverforening i Esbjerg og Omegn for Dansk Lands-

brugs Grovvareselskab, Esbjerg. 
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viljes fokus er parten selv, midlet er vægring, og målet er at forbedre egen 

stilling gennem at undgå efterlevelse af en uønskelig kendelse. Chikane er 

udadrettet modvillighed orienteret i retning af modpartens ’person’, mens 

loyalitet er partens egen indstilling til at efterleve overenskomsten. Chikane 

er for Arbejdsretten en mere væsentlig foreteelse end manglende loyal vilje, 

jf. ordlyden ’eller dog’. Afgørelsen tydeliggør, at loyalitet handler om par-

tens vilje, den bevidste holdning, indstilling eller beslutning om at ville ef-

terleve det aftalte. ’Manglende vilje’, uden reference til loyalitet, ville i sig 

selv give sproglig og retlig mening, så der med rette kan antages, at beteg-

nelsen ’loyalitet’ tilføjer et selvstændigt indhold. I sagen var spørgsmålet, 

om der reelt var tvivl om fortolkningen af en kendelses rækkevidde. For at 

undersøge dette vurderede retten det faktiske grundlag for påstanden – ind-

holdet af den kendelse, der var strid om. Rettens tilgang til afklaringen var 

at vurdere, om der var noget reelt bag partens påstand om fortolkningstvivl, 

altså om kendelsen var ’klar’. Dette er overensstemmende med tidligere af-

gørelser om loyalitet, hvor retten undersøger realiteten. Havde retten fundet, 

at kendelsen var ’klar’, ville uoverensstemmelsen have været rejst grund-

løst. Den loyale vilje er dermed ikke kompatibel med at opfinde grundløse 

uklarheder i kendelser. Kendelsen viser yderligere, at der ikke skal meget 

til, for at en uklarhed ikke længere er grundløs. Det er ikke illoyalt at kræve 

reelle uklarheder fastlagt gennem nye tvisteløsningsprocedurer.  

 

3.2.2.4. Grænser 

Der er samtidig grænser for, hvor langt loyalitetspligt overfor modparten 

kan strækkes. Øvrige pligter mellem parterne kan være mere tungtvejende. 

De følgende afgørelser illustrerer dette.  

 
FV af 9. april 1990

59
 omhandlede betaling for fotografier. For at sikre at fotografer opnår 

den bedst mulige pris, forpligtede overenskomsten bladhusene til ’fuld åbenhed med hensyn 

til aftaler og salgsprincipper’, når de købte pressefotos. Et bladhus oplyste ikke fotograferne 

om, at de priser, der blev aftalt for køb af fotos, var en del af en fastsat rabatordning. Klage-

ren mente, at dette var i strid med overenskomstens pligt til åbenhed, og at virksomheden 

loyalt burde have oplyst om rabatordningen ved indgåelse af aftalen. Opmanden vurderede, 

at virksomheden ikke havde opfyldt forpligtelsen til at vise fuld åbenhed med aftaler og 

salgsprincipper.  

 

 
59.  Faglig Voldgifts kendelse af 9. april 1990, Dansk Journalistforbund de fastansatte fo-

tografer i Berlingskes Medarbejderforening og BTs medarbejderforening mod Danske 

Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation Det Berlingske Officin A/S. 
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Afgørelsen viser, at en bestemmelses formål kan veje tungere end en loyal 

efterlevelse af bestemmelsens ordlyd.60 I den konkrete sag blev dagbladene 

frifundet for overtrædelse af overenskomsten med henvisning til, at fotogra-

ferne ikke havde godtgjort, at forløbet ikke havde sikret dem den bedst mu-

lige pris. Formålet med bestemmelsen var at sikre fotograferne den bedst 

mulige pris, og det var opfyldt. 

 
Afgørelsen AR 2003.446

61
 handlede om en virksomhedsaftale i strid med overenskomsten. 

En lokal malermester og en ansat maler praktiserede en overenskomststridig ordning på 

virksomhedsniveau. Der var enighed om, at de lokale parter havde handlet i strid med over-

enskomsten. Der var uenighed om, hvorvidt dette medførte pligt til for organisationen at til-

rettevise medlemmerne, så de overholdt overenskomsten. Arbejdsretten udtalte, at ’hverken 

fagforeningen eller malerforbundet har medvirket ved indgåelsen af aftalen. Det må antages, 

at den lokale fagforening i nogen tid forud for sagens rejsning havde været bekendt med 

ordningen, men hverken dette forhold eller andre omstændigheder giver imidlertid grundlag 

for at fastslå, at fagforeningen eller malerforbundet har gjort sig delagtige i virksomhedens 

overenskomstbrud.’ 

 

Loyalitetspligt skaber ikke pligt til at gribe ind overfor enhver overens-

komststridig ordning blandt medlemmerne. Kendskab på lokalt virksom-

hedsniveau til en overenskomststridig ordning skaber ikke i sig selv ansvar 

for organisationen. Arbejdsgiverforeningen brugte loyalitet som bindeleddet 

mellem viden og handlepligt, men retten statuerer, at loyalitetspligt ikke kan 

strækkes så langt. Der skal noget til for at statuere ansvar for organisationen.  

 

3.2.2.5. Reelle årsager kontraindikerer modarbejde 

I vurderingen af, om parterne har handlet loyalt, engagerer retten sig i en 

dybdegående efterprøvelse af det faktiske grundlag for det foregåede. Til-

stedeværelsen af en saglig grund kontraindikerer, at parten har illoyale hen-

sigter.62 Det er illustreret i sager om overdragelse af arbejdsopgaver. Over-

enskomstens gyldighedsområde kan ændres ved overdragelse af arbejdsop-

gaver til en anden virksomhed, der ikke er underlagt overenskomstpligt, 

men Arbejdsretten har fastslået, at det er en betingelse, at en sådan overdra-

gelse sker ud fra loyale og reelle interesser, ikke for at omgå overenskom-

sten.63 

 
60.  Overensstemmende hermed at loyal gennemførelse netop er en sikring af, at det aftalte 

udmøntes som intenderet af begge parter. Det er ikke overenskomstens ord, der er af-

gørende, men hvorvidt formålet bag det forspildes. Jf. Sag 1777 ovenfor note 7.  

61.  AR 2003.446, Arbejdsrettens dom af 4. november 2004, Danske Malermestre mod 

Malerforbundet i Danmark og Malernes Fagforening i Århus. 

62.  Jf. hertil fra norsk ret samme tilgang Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 2006, pp. 

559-560, med afgørelserne nævnt i kapitel 6.  

63.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2297 note 426. 
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Sag 7963
64

 handlede om, hvorvidt afhændelse af en afdeling i et bogtrykkeri skete med 

henblik på at undvige overenskomsten. Det var ikke tilfældet, da afhændelsen skete som led 

i et generationsskifte og derfor tjente reelle og loyale interesser. 

 

Retten undersøgte, om interesserne var reelle og loyale. Da der forelå en re-

el begrundelse, var overdragelse af en afdeling i bogtrykkeriet til sønnens 

anpartsselskab ikke udtryk for et illoyalt forsøg på at omgå pligten til at ef-

terleve overenskomsten. I AR 1981.911065 formulerer retten endnu tydelige-

re, at loyalitet orienterer sig i retning af at modarbejde aftalen på grund af 

chikane eller manglende vilje til efterlevelse. 

 

3.2.2.6. Sammenfattende omkring medvirken og modvirken  

Principperne omkring loyal efterlevelse af materielle aftaler er efterhånden 

fastslåede og kendte af overenskomstparterne.  

 Arbejdsretten fastslog allerede tidligt, at parterne havde pligt til loyalt at 

medvirke til, at overenskomstens bestemmelser blev efterlevet. Dette omfat-

tede både pligt til aktivt at engagere sig i handlinger, der fremmede efterle-

velsen, og forbud mod at engagere sig i handlinger, der modvirkede efterle-

velse af det aftalte. I flere afgørelser tog Arbejdsretten selv loyalitet med i 

begrundelserne. I 2006 fastslog Arbejdsretten, at en pligt til loyalt at med-

virke til, at en overenskomst anvendes og overholdes i overenskomstperio-

den, følger af almindelige arbejdsretlige principper. Det påhviler begge par-

ter pligt til loyal medvirken, og pligten begrænser de handlinger, som par-

terne berettiget kan engagere sig i, når en overenskomst eller en kendelse 

skal udmøntes i praksis.66 

 Det er aftalen – som udtryk for parternes afvejede interesser – der skal 

gennemføres. Der er fokus på overholdelse af aftalens formål frem for afta-

lens ordlyd. Den loyale efterlevelse orienterer sig i retning af, at parterne må 

undlade at lade modstående interesser hindre, at det aftalte gennemføres 

 
64.  Sag  nr. 7963, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 17. juni 1977, Dansk Typograf-

Forbund og Dansk Litografisk Forbund mod Dansk Provins Bogtrykkerforening for 

Glostrup Bogtryk & Offset A/S og for Dansk Avis Tryk ApS. 

65.  Jf. ovenfor afsnit 3.2.2.3.  

66.  Også praktikerne anvender argumentet. Eksempelvis Faglig Voldgiftskendelse af 10. 

april 1992, Butik og Kontor Arbejdsgiverforeningen, Magasin du Nord mod Handels- 

og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, hvor lønmodtagersiden påstod, at en 

kendelse skulle forstås, så den alene bestemte, at lokalaftalen var opsagt, ikke bortfal-

det, og arbejdsgiveren derfor ikke havde ret til at etablere nye arbejdstidsregler. På-

standen blev mødt af loyalitetsargumentet fra arbejdsgiversiden, der anførte, at kendel-

sen var klar, og at HK gjorde sig skyldig i organisationsansvar ved ikke loyalt at efter-

leve kendelsen og ved at hindre, at arbejdsgiveren kunne etablere nye arbejdstidsreg-

ler. Tvisten blev dog afvist med henvisning til en processuel mangel, og spørgsmålet 

om loyalitet blev ikke påkendt. 
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som aftalt. Der vil være modstående interesser, og de har indflydelse på de 

daglige beslutninger og aktiviteter, men parterne må lade beslutningerne 

være kompatible med, at det aftalte skal opfyldes. Det aftalte er udtryk for 

parternes – herunder modpartens – interesser, og ved at det opfyldes som 

forudsat, udvises det krævede hensyn til modpartens interesser.  

 Det er illoyalt at engagere sig i handlinger, der er egnede til at modvirke, 

at medlemmerne efterlever bestemmelserne. Det er illoyalt at skabe tvivl 

om, hvorvidt overenskomsten ønskes efterlevet, at kritisere indholdet af det 

aftalte, at forsøge at begrænse eller afbøde konsekvenserne af en aftale eller 

at vise manglende vilje til at efterleve det aftalte. Det er ofte hensigten med 

handlingerne, der afgør, om en handling er illoyal eller ej. Det betyder, at 

såfremt loyale hensigter kan sandsynliggøres, eksempelvis gennem tilstede-

værelsen af reelle forretningsmæssige begrundelser for en handling, vil dette 

kontraindikere, at der er tale om illoyale handlinger. Endelig kan loyalitets-

pligten ikke anvendes til at udvide ansvaret for småligheder på lokalt virk-

somhedsplan.  

 

3.2.3. Loyal oplysningspligt 

Pligt til loyal oplysning af modparten, mens overenskomsten løber, er en 

nyere type loyalitetspligt. Som nævnt ovenfor må begge parter udvise loyal 

adfærd under forhandlingerne op til indgåelse af overenskomsten. Efter at 

overenskomsten er indgået, opstår en beslægtet pligt til at holde modparten 

informeret, såfremt efterfølgende forhold kan påvirke indholdet eller ud-

strækningen af en aftalt bestemmelse. Der er en fortsat pligt til at informere 

og retlede modparten. En række afgørelser viser, at der er tale om en selv-

stændigt sanktioneret loyalitetspligt. 

 

3.2.3.1. Når modparten er ved at begå en fejl  

Parterne har pligt til at retlede hinanden, straks man bliver klar over, at 

modparten er ved at begå en fejl.  

 
FV af 26. oktober 1987

67
 omhandlede et spørgsmål om erstatning, fordi en arbejdsgiver 

havde afskediget en sikkerhedsrepræsentant uden tvingende grund og uden at følge den i 

overenskomsten fastlagte procedure. Den lokale forbundsafdeling var bekendt med, at pro-

ceduren ikke blev fulgt, og at arbejdsgiveren derved ville begå en erstatningspådragende fejl. 

Forbundsafdelingen valgte at vente med at gøre opmærksom på fejlen, indtil fejlen havde 

fået konsekvenser for arbejdsgiveren. Opmanden
68

 udtalte, at ’der påhviler efter opmandens 

opfattelse begge parter i overenskomstforholdet en pligt til loyal administration af overens-

komsten, en pligt, der også må betyde, at man må forsøge at rette modpartens klare misfor-

 
67.  Faglig Voldgifts kendelse af 26. oktober 1987, Træindustriarbejderforbundet i Dan-

mark mod Træets Arbejdsgiverforening Mogens Kold Møbelfabrik ApS, Kerteminde.  

68.  Per Jacobsen var opmand i sagen.  
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ståelser. En reaktion fra afdelingens side umiddelbart efter opsigelsen kunne formentligt ha-

ve hindret, at sagen udviklede sig som sket …’ 

 

Selvom afgørelsen var et spørgsmål om erstatning, bidrager opmanden med 

et nyt indhold af pligten til loyal administration af overenskomsten. Pligten 

til loyal administration indebærer både en pligt til at gøre opmærksom på 

fejl, som modparten er ved at begå, og til at dette sker umiddelbart, så sagen 

hindres i at udvikle sig. En part har pligt til at sikre, at modpartens tab be-

grænses, også ved at gøre opmærksom på fejl.69 Det er i overenskomstfor-

hold i strid med loyalitetspligten passivt at iagttage, at modparten overtræ-

der overenskomsten og først gøre sin indsigelse gældende, når overtrædel-

sen har udviklet sig fuldt ud.  

 Pligten til loyalt at oplyse om fejl, gælder også fejl i forhold til interne in-

strukser.  

 
I AR 2010.541

70
 forsøgte en lærerkreds at forpligte en kommune til at opfylde en ansættel-

sesaftale, som lærerkredsen havde indgået direkte med en skoleleder, selvom ansættelser ik-

ke var en del af skolelederens mandat. Lærerkredsen vidste, da de indgik aftalen med skole-

lederen, at aftaleindgåelsen var i strid med kommunens HR-instruks om skolelederens kom-

petencer. Arbejdsretten udtalte, at ’Lærerkredsen, som ved sin handlemåde bragte kommu-

nen i en tvangssituation, findes i denne situation ikke at kunne påberåbe sig overenskom-

stens bestemmelser…… Lærerkredsen findes samtidig ved den beskrevne handlemåde at 

have tilsidesat sin pligt til at agere loyalt i overenskomstforhold…’ 

 

Arbejdsretten konstaterede, at aftalen var ugyldig, fordi lærerkredsen vidste, 

at aftalen var indgået i strid med instruksen. Arbejdsretten konstaterede des-

uden, at det illoyale bestod i, at lærerkredsen bevidst handlede med den hen-

sigt at forpligte skolelederen i strid med instruksen for derved at bringe 

kommunen i en tvangssituation. Loyalitet omfatter pligt til ikke at udnytte 

modpartens uvidenhed om interne procedurer og pligt til at gøre modparten 

opmærksom på egne regler og få afklaret eventuel tvivl.  

 Pligten til loyalt at oplyse modparten om en fejl opstår først i det øjeblik, 

hvor en part kommer i tvivl om, hvorvidt modpartens handlinger er udtryk 

for fejl.  

 

 
69.  Pligten til at reagere umiddelbart er i dette tilfælde overensstemmende med tabsbe-

grænsningspligt i kontraktforhold, jf. Bryde Andersen og Lookofsky, Lærebog i obli-

gationsret I, 2005, pp. 257-262. 

70.  AR 2010.541, Arbejdsrettens dom af 13. oktober 2011, Danmarks Lærerforening for 

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg mod KL for Faaborg-Midtfyn 

Kommune.  
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I AR 2003.1251
71 havde en arbejdsgiver ikke informeret en lønmodtagerorganisation om, at 

de anmodede om forhandling om opsigelse efter de mindst fordelagtige forhandlingsregler. 

Lønmodtagerorganisationen mente, at arbejdsgiveren ved modtagelse af anmodningen om 

forhandling loyalt skulle have oplyst om de gunstigere forhandlingsregler. Arbejdsretten ud-

talte, at anmodningen om forhandling ikke indeholdt ’det mindstemål af oplysninger, der 

kunne bevirke, at (arbejdsgiver), som ikke kendte sagen i forvejen, måtte opfatte brevet som 

et krav om forhandling i henhold til tillidsrepræsentantaftalen … Formålet med brevet frem-

stod derfor ikke som tvivlsomt, og det kan ikke bebrejdes (arbejdsgiver), at den ikke foretog 

en nærmere undersøgelse af formålet ... (arbejdsgiver) har ikke haft pligt til … at medvirke i 

en sådan forhandling.’ 

 

I den konkrete henvendelse var der intet, der indikerede, at afsenderen var i 

en vildfarelse. Retten opstiller en betingelse om, at der skal konkrete indika-

tioner til for at bringe en part i tvivl om, at modparten er ved at begå en fejl, 

så pligten til loyalt at oplyse om en fejl opstår. Grundlaget for parternes 

samarbejde er, at parterne selv er ansvarlige for egne valg og for egen 

kommunikation. Den loyale oplysningspligt er ikke en objektiv pligt til at 

orientere modparten om gunstigere valg. Pligten til at oplyse orienterer sig 

alene i retning af at imødegå formodede fejl eller misforståelser.  

 I lighed hermed er der ikke pligt til at gøre opmærksom på eventuelle 

uoverensstemmelser, hvis en part allerede har haft anledning til at varetage 

egne interesser.  

 
I AR 2007.953

72 var der tvist om, hvorvidt 3F havde opfyldt et forlig. 3F havde forpligtet sig 

til offentligt at dementere en række kritiske udtalelser, som de havde publiceret, om arbejds-

forholdene i en bestemt hotelkæde. Ordet dementi indgik i forligsteksten. Dementiet kom i 

form af pressemeddelelser, der ikke indeholdt ordet ’dementi’. DA påstod, at forliget ikke 

var overholdt, da det var illoyalt konsekvent at anvende betegnelsen ’pressemeddelelse’ i 

stedet for ’dementi’. Arbejdsretten foretog en tilbundsgående prøvelse af 3F’s handlinger i 

forhold til forliget og fandt intet, der indikerede, at 3F havde manglende vilje til loyalt at ef-

terleve forliget. Arbejdsretten mente ikke, at der var tale om manglende opfyldelse af forli-

get ved at undlade at benytte betegnelsen ’dementi’. Retten henviste til, at det var DA’s egne 

rådgivere, der havde udarbejdet teksten i pressemeddelelserne til medierne. 3F havde derfor 

ikke yderligere pligt til at sikre sig, at teksten faktisk var, som DA mente, den skulle være 

for at overholde forliget, heller ikke med henvisning til loyalitet.  

 

Arbejdsretten anførte, at intet i øvrigt indikerede, at 3F manglede vilje til at 

efterleve forliget. Teksterne kunne dermed ikke antages at være udtryk for 

 
71.  AR 2003.1251, Arbejdsrettens dom af 30. august 2004, Specialarbejderforbundet i 

Danmark mod Finansministeriet, Personalestyrelsen på egne vegne og for Dansk 

Røde Kors Asylafdelingen, Samdrift Nordjylland. 

72.  AR 2007.953, Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009, Fagligt Fælles Forbund mod 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver på egne vegne og for Hotel Guldsmeden Axel ApS, 

Hotel Guldsmeden Bertrams ApS og Hotel Guldsmeden Carlton A/S. 
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bevidste forsøg på omgåelse. Det var alene den enkeltstående formulering, 

der skulle udgøre et brud på forliget. Arbejdsretten afviste, at loyalitetspligt 

indebærer pligt til at vejlede modparten om den bedste måde at varetage eg-

ne interesser på. Loyalitet indebærer pligt til at retlede modparten, hvis den-

ne er ved at begå fejl.73 DA’s interesser var blevet varetaget tilstrækkeligt 

ved, at de selv udformede teksten. Der påhvilede ikke 3F en yderligere pligt, 

heller ikke med henvisning til loyalitet, til at sikre sig, at teksten faktisk 

stemte overens med DA’s interesser.74 Loyalitet medførte ikke pligt til af 

egen drift hverken at oplyse DA om uoverensstemmelsen eller at justere 

teksten yderligere i retning af forligsgrundlagets terminologi.  

 

3.2.3.2. Ændringer  

Er der tale om en ændret opfattelse eller nye forhold, der ændrer indholdet 

af overenskomsten, må parterne loyalt gøre modparten opmærksom på det-

te, så modparten kan varetage egne interesser i lyset af de nye forhold.  

 
I AR 1999.623

75
 tilsidesatte en kommune en overenskomstbestemmelse om at anvende 

sidst-ud-først-ind-princippet ved genansættelser. Kommunen var blevet klar over, at aftalen, 

der bandt kommunen i ansættelsessituationer, var forvaltningsretligt uholdbart, hvilket sene-

re viste sig at være korrekt. Arbejdsretten udtalte, at ’det havde været bedst stemmende med 

kravet om loyalitet i overenskomstforhold, hvis kommunen – da den kom til den opfattelse, 

at SIFU-princippet var ulovligt og ikke længere gjaldt – havde rettet henvendelse til forbun-

det og tilbudt forhandling om bl.a., hvorledes hensynet til tidligere ansatte afskediget som 

følge af arbejdsmangel lovligt ville kunne tilgodeses … ’ 

 

Loyalitet medfører pligt til at underrette og inddrage modparten, så snart 

man bliver opmærksom på ændrede forhold eller ændrede opfattelser af de 

fælles aftaler. En overenskomstpart kan ikke ensidigt lægge en ny eller æn-

dret opfattelse af en bestemmelse til grund, heller ikke selvom den nye op-

fattelse måtte vise sig at være korrekt. Loyalitet sikrer, at begge parter får 

anledning til så vidt muligt at varetage egne interesser, når der sker ændrin-

ger i forholdene. 

 
73.  Jf. hertil kravet om loyal adfærd i perioden frem til overenskomstindgåelsen, herunder 

pligt til at gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i det formulerede. Kra-

vet til loyal adfærd under forhandlingerne skal sikre, at begge parter reelt får mulighed 

for at varetage egne interesser, jf. ovenfor afsnit 3.1.6. 

74.  Konsekvensen stemmer overens med indholdet af den almindelige aftaleretlige konci-

pistregel, der indebærer, at uklarheder fortolkes imod koncipisten. Reglen placerer ri-

sikoen for en bestemmelses udformning på koncipisten, der er den nærmeste til at sik-

re, at teksten er fri for fejl og misforståelser, jf. Andersen og Madsen, Aftaler og mel-

lemmænd, 2012, pp. 371-375.  

75.  AR 1999.623, Arbejdsrettens dom af 9. august 2000, Forbundet Træ-Industri-Byg i 

Danmark mod Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Rådhuset. 
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 Der skal igen noget konkret til, for at pligten til at oplyse modparten op-

står.  

 
I AR 2007.50076 var et medlem af Dansk Byggeri udeblevet fra et mæglingsmøde mellem 

Malerforbundet og Dansk Byggeri. Malerforbundet mente, at Dansk Byggeri havde handlet 

illoyalt ved ikke at sikre, at medlemmet dukkede op til mødet. Det var også illoyalt, at 

Dansk Byggeri ikke oplyste Malerforbundet om, at der havde været telefonisk kontakt med 

medlemmet senere samme dag. Retten udtalte, at ’Dansk Byggeri efter mæglingsmødet var 

af den opfattelse, at Malerforbundet ville gå videre med den fagretlige behandling af sagen, 

og at medlemsvirksomhedens repræsentant ikke fremkom med oplysninger af relevans for 

den fagretlige behandling af sagen i den efterfølgende telefonsamtale med Dansk Byggeri. 

Under disse omstændigheder findes Dansk Byggeri ikke at have begået brud på de fagretlige 

regler eller en almindelig loyalitetsforpligtelse hverken ved sin indsats i forbindelse med 

mæglingsmødet eller ved ikke at oplyse modparten om den efterfølgende telefonsamtale 

med virksomheden.’ 

 

Retten fastsatte, at der skal noget til, for at pligten til at informere modpar-

ten opstår. Der var ikke fremkommet oplysninger af relevans for den efter-

følgende fagretlige sag. Det var det forløb, der var bærer af de beskyttelses-

værdige interesser for Malerforbundet. Alene kontakten var ikke nok til at 

skabe oplysningspligt, selvom der var sket udeblivelse fra et mæglingsmø-

de. 

 

3.2.3.3. Sammenfattende omkring loyal oplysningspligt  

Loyal oplysningspligt er en del af pligten til loyal administration af over-

enskomsten. Det blev slået fast i 1987. Pligten indebærer, at man skal gøre 

modparten opmærksom på fejl, som denne er ved at begå, og det skal ske 

straks, man bliver klar over fejlen. Pligten indebærer også forbud mod at 

udnytte modpartens uvidenhed om egne regler.  

 Den loyale oplysningspligt er dog alene en retledningspligt, hvor en part 

bliver opmærksom på, at modparten er i en vildfarelse. Hvis modparten 

vælger noget mindre gunstigt, er der ikke pligt til at ’vejlede’ om den bedre 

ordning. Der er kun pligt til at ’retlede’ ved fejl eller vildfarelse. Det gælder 

ved valget mellem konkrete procedureregler, og det gælder ved udformning 

af tekster. Det er varetagelse af modpartens interesser, der er genstanden for 

den loyale oplysningspligt, og hvis modpartens interesser tilsyneladende er 

varetaget tilstrækkeligt, udstrækkes loyalitetspligten ikke til at foretage for-

bedringer omkring modpartens valg.  

 

 
76.  AR 2007.500, Arbejdsrettens dom af 28. februar 2008, Malerforbundet i Danmark 

mod Dansk Byggeri – Servicekontor Høje Tåstrup. 
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3.2.4. Opsummerende omkring efterlevelse af de materielle bestemmelser.  

Hensigten med pligt til loyal administration af overenskomsten, herunder af-

taler, forlig og kendelser, er at sikre, at det aftalte udmøntes og efterleves i 

praksis. Loyal administration fokuserer på den proces, der foregår i tids-

rummet fra aftalen er indgået på skrift, indtil den udmøntes i praksis. I det 

tidsrum har parterne ensidigt mulighed for i deres administration at påvirke 

det aftalte. Loyalitetspligten fastsætter, at den mulighed, som parten har for 

at påvirke efterlevelsen fra papir til praksis, må udøves i overensstemmelse 

med opfyldelse af kendelsens formål.  

 Loyalitetspligt fastsætter pligt til at engagere sig i handlinger for at med-

virke til, at det aftalte efterleves. Den fastsætter endvidere pligt til at afholde 

sig fra handlinger, udtalelser eller adfærd, der kan modvirke, begrænse, æn-

dre eller afbøde konsekvenserne af det aftalte. Endelig fastsætter pligt til 

loyal administration en loyal oplysningspligt overfor modparten, mens over-

enskomsten løber, til at oplyse modparten om fejl eller vildfarelser og til at 

inddrage modparten, hvis der opstår ændrede forhold eller opfattelser un-

dervejs. Pligten kan dog ikke udstrækkes til at være en objektiv vejlednings-

pligt overfor modparten, det er alene en konkret retledningspligt.  

 Administrationen af overenskomsten må ske ud fra den overordnede hen-

sigt, at aftalen skal omsættes til praksis i overensstemmelse med parternes 

aftaler og forudsætninger. Det begrænser den påvirkning, parternes egne in-

teresser kan få på de beslutninger, der tages, om hvilke aktiviteter en over-

enskomstpart skal engagere sig i. Aktiviteter skal være kompatible med op-

fyldelse af formålet og indholdet af det aftalte. 

 

3.3. Processuelle bestemmelser 

I dette afsnit undersøges loyalitet i forhold til efterlevelse af de processuelle 

bestemmelser i overenskomsten. Som nævnt ovenfor indeholder overens-

komsten også aftaler om konkrete processer, som parterne skal efterfølge 

ved løsning af tvister eller ved forhandling af nye aftaler. Parterne har pligt 

til loyalt at efterleve sådanne bestemmelser i overenskomstgrundlaget. Det 

anses for illoyalt og overenskomststridigt at undergrave eller modvirke de 

aftalte procedurer for løsning af konflikter.77  

 

3.3.1. Nægte medvirken  

Den Faste Voldgiftsret fastslog tidligt, at ingen af parterne kan nægte at 

medvirke til faglig voldgift heller ikke med den begrundelse, at en part me-

ner, selv at have ret.78Afvisninger af at deltage i faglig voldgift med en util-

strækkelig begrundelse er brud på overenskomsten.79  

 
77.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2365. 

78.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 283. Udtalelsen er fra Sag nr. 1090, Den Fa-

ste Voldgiftsrets kendelse af 20. juli 1927, A/S Dansk Sojakagefabrik mod Dansk Ar-



Kapitel 7 

 162 

 

3.3.2. Forhindring af processen.  

Parterne må ikke obstruere processen.80  

 
I AR 2003.474

81
 var der tvist blandt andet om Luftfartsfunktionærernes administration af en 

afstemningsprocedure, efter at et forhandlingsresultat var opnået. Resultatet skulle til af-

stemning blandt Luftfartsfunktionærernes medlemmer, og afstemningsresultatet skulle med-

deles modparten indenfor en bestemt tidsfrist. I løbet af afstemningen opstod der hos Luft-

fartsfunktionærerne tvivl om forståelsen af et af punkterne i protokollatet. Luftfartsfunktio-

nærerne afbrød derfor afstemningen og tilintetgjorde de brevstemmer, der allerede var mod-

taget. Modparten mente, at det var i strid med pligten til loyalt at arbejde for aftalens gen-

nemførelse at afbryde afstemningen på baggrund af en ensidigt opstået tvivl. Arbejdsretten 

udtalte, at Luftfartsfunktionærerne ’ved at have afbrudt afstemningsproceduren og undladt at 

optælle stemmesedlerne og give meddelelse som aftalt om godkendelse af aftalen, men 

tværtimod makuleret stemmesedlerne efter tvistens opståen, har begået et alvorligt brud på 

protokollatet.’ 

 

Retten henviser ikke selv til loyalitetspligt, men anfører, at adfærden ud-

gjorde et alvorligt brud på protokollatet. Retten havde dog ikke behov for 

henvisning til loyalitet i dette tilfælde, idet adfærden var tydeligt i strid med 

protokollatet.  

 

3.3.3. Misbrug af processen.  

Hvis kravet om fornyet voldgiftsbehandling er åbenbart ugrundet, så begæ-

ringen fremtræder som et misbrug af Mæglings- og Voldgiftsinstituttet, kan 

nægtelse af at deltage være lovlig.82  

                                                                                                                             
bejdsmandsforbund for dets Afdeling Olie-, Sæbe- og Farve-industriarbejdernes Fag-

forening. At vægring er uberettiget, er statueret flere gange tidligere, for eksempel i 

Sag nr. 366, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 23. juni 1920, Dansk Arbejdsgiver-

forening mod Snedkerforbundet og dettes Afdeling, Pianofortearbejdernes Fagfor-

ening af 1873.  

79.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 283 note 8, nævner 12 afgørelser fra perio-

den 1913-1937 om forsøg på afvisning af behandling af et spørgsmål ved faglig vold-

giftsret med et væld af begrundelser, men i ingen af afgørelserne henviser hverken par-

terne eller retten til loyalitet, omgåelse eller chikane. Hensigten berøres ikke. Det sta-

tueres alene, at der er tale om et spørgsmål om fortolkning af overenskomsten (prisku-

ranten, tariffen), og der er pligt til at lade spørgsmålet afgøres ved faglig voldgift.  

80.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, p. 2168 note 74 henviser til AR 2003.474.  

81.  AR 2003.474, Arbejdsrettens dom af 25. september 2003, Dansk Industri for Scandi-

navian Airlines System (SAS), SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Denmark A/S og 

Scandinavian IT Group Denmark mod Funktionærernes og tjenestemændenes Fæl-

lersråd for Luftfartsfunktionærerne (LFF).  

82. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 283, der henviser til Sag nr. 26, Den Faste 

Voldgiftsrets kendelse af 10. december 1910, Dansk Arbejdsmandsforbund mod For-



Loyalitet i den kollektive relation. Bidrag fra praksis 

 163 

 
I AR 2006.347

83
 bemærker retsformanden som et obiter dictum, at det arbejdsretlige kon-

fliktløsningssystem har til formål ’at fremme en pragmatisk, fleksibel, effektiv, gensidigt 

partsloyal proces.’ Parterne skulle ikke føre formålsløse sager om emner, der allerede er af-

gjort. 

 

Illoyalt misbrug af processen kan også ske ved kontrol af overenskomstens 

efterlevelse. Kontrolbesøg på eksempelvis byggepladser skal være begrun-

det i et loyalt og sagligt behov for kontrolbesøget.84 Kontrol af overenskom-

stens efterfølgelse ved kontrolbesøget på virksomheder og byggepladser må 

ikke udgøre chikane eller misbrug.  

 

3.3.4. Loyalt tempo i processen  

I et par afgørelser har arbejdsretten udtalt sig om tempoet og overholdelse af 

tidsfrister i opfyldelsen af de processuelle aftaler.  

 
Sag AR 2003.033

85 var en tvist om, hvorvidt en part kunne tvinge en anden part til at be-

ramme en voldgiftssag, inden klageskriftet forelå. Ingen af parterne anfører loyalitet som en 

del af deres argumentation. Efter at have gennemgået de vedtagne regler, og den sædvanlige 

praksis for tilrettelæggelse af voldgiftssager, tilføjer retten: ’Det bemærkes særligt, at det ik-

ke i sig selv kan anses for ubetryggende, at der ikke med støtte i de vedtagne regler kan rej-

ses krav om berammelse af en voldgiftssag, før klageskrift er udarbejdet. En overenskomst-

part er forpligtet til loyalt at medvirke til at fremme en af modparten ønsket voldgiftssag til 

afgørelse af en faglig uenighed. Denne loyalitetsforpligtelse kan i visse sager af særligt ha-

stende karakter efter en konkret vurdering medføre, at et krav om omgående berammelse må 

imødekommes, uanset om klageskrift er udarbejdet. I sager, der ikke har en sådan særligt 

hastende karakter, kan loyalitetsforpligtelsen som udgangspunkt ikke føre til, at berammelse 

skal ske, før klageskrift foreligger. Herved bemærkes, at klager selv har herredømmet over, 

                                                                                                                             
eningen af Brolægningsentreprenører i København, hvor det måtte stå parterne klart, 

at tidligere voldgiftsafgørelser havde afgjort hele spørgsmålet, og Sag nr. 1929, Den 

Faste Voldgiftsrets kendelse af 25. april 1934, Centralforeningen af Murermestre i 

Danmark og dennes Medlem, Murermester Aage Christoffersen, Vejle, mod Dansk 

Arbejdsmandsforbund og dettes Koldings Afdeling, hvor en tidligere afgørelse fandtes 

at have afgjort alle spørgsmål for så vidt angik det konkrete byggeri, og der derfor ikke 

kunne rejses nye detaljerede spørgsmål om fortolkning af aftalen. 

83.  AR 2006.347, Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 19. oktober 2006, Afgørelses-

resume, Konsekvensen af anmodning om afgørelse af allerede afgjort spørgsmål, Ar-

bejdsretsportalen.   

84.  Lind, Fagforeningers kontrol af virksomheders løn- og arbejdsvilkår, 2010, pp. 1-2 og 

note 3. I entrepriseretten er det en naturlig kontraktforudsætning, at bygherren som led 

i en entrepriseaftale har adgang til at kontrollere byggeriet ude på byggepladsen, idet 

der gælder et loyalt og sagligt behov for at kunne foretage kontrol. 

85.  AR 2003.033, Arbejdsrettens dom af 6. april 2004, Specialarbejderforbundet i Dan-

mark mod Kommunernes Landsforening for Dronninglund Kommune. 
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hvornår klageskriftet udfærdiges, og at klager i tilfælde, hvor det gøres gældende, at indkla-

gede på illoyal måde afviser at medvirke til berammelse, vil kunne få dette spørgsmål un-

dergivet retlig prøvelse. Arbejdsretten finder ikke grundlag for at antage, at indklagede i for-

bindelse med den konkrete voldgiftssag, der har givet anledning til denne arbejdsretssag, har 

tilsidesat sin forpligtelse til at medvirke til sagens fremme.’ 

 

Af egen drift fremsætter retten her overvejelser om loyalitetspligtens indfly-

delse på tilrettelæggelsen af processerne. Den loyale opfyldelse medfører 

pligt og ret til at ekspedere sagerne i det aftalte eller det sædvanlige tempo 

indenfor området. I sager, hvor der derfor ikke er tale om særlige forhold, 

vil loyalitetspligten først få betydning, hvis en part afviser at medvirke til 

berammelse af sagen ifølge den sædvanlige tilrettelæggelse af sagerne. Kla-

geren har endvidere i de sædvanlige forløb selv en vis kontrol over, hvor 

hurtigt klageskriftet kommer frem til indklagede, og dermed i høj grad selv 

kan påvirke det tidspunkt, hvor modparten er forpligtet til loyalt at medvirke 

til berammelsen. Kun i særlige tilfælde kan der være hensyn, der kan godt-

gøre, at der med henvisning til loyalitetspligt opstår en pligt til at agere hur-

tigere end sædvanligt. Loyalitet medfører ikke pligt til at behandle en sag 

som hastesag.86 

 
I FV af 7. september 2007

87
 ønskede en part, at en overenskomstbestemmelse med ordlyden 

’så tidligt som muligt’ skulle forstås som ’uden ugrundet ophold’. Klager støttede blandt an-

det sit synspunkt på, at en organisation har en loyal forpligtelse til at informere hurtigst mu-

ligt og undgå usaglig nølen. Opmanden mente ikke, at hverken ordlyd, formål eller bevisfø-

relse, herunder henvisningen til loyalitetspligt, gav grundlag for at fastslå, at bestemmelsen 

skulle forstås som påstået af klager.  

 

Der kunne ikke med henvisning til loyalitet gives en aftale et mere skærpet 

indhold. Aftalen skal holdes som forudsat af parterne, og loyalitet skærper 

ikke uden videre det aftalte.  

 
I forlængelse heraf findes AR 2009.0498.

88 Sagen vedrører en tvist om, hvorvidt Kommu-

nernes Landsforening (KL) havde begået overenskomstbrud ved ikke at færdigredigere 

samtlige nye overenskomster i tide, så lønstigninger kunne frigives og udbetales sammen 

med aprillønnen.89 Dansk Metal påstod, at KL havde tilsidesat en overenskomstmæssig for-

 
86.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 605. 

87.  Faglig Voldgifts kendelse af 7. september 2007, PROSA/SAS mod CSC Airline Soluti-

ons Danmark A/S. 

88.  AR 2009.0498, Arbejdsrettens dom af 26. januar 2012, Fag og Arbejde Fagligt Fælles 

Forbund Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Metal mod KL. 

89.  Begge parter er forpligtede til loyalt at medvirke til den tekniske færdiggørelse af 

overenskomster ved fornyelse af overenskomster, Hasselbalch, Den danske arbejdsret 

I-III, online, Afsnit XXV, 2. note 215, der henviser til AR 2009.0498. 
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pligtelse og derved havde handlet bodspådragende. Arbejdsretten udtalte: ’Der er således ik-

ke i denne bestemmelse fastsat nogen bestemt tidsfrist for færdiggørelsen af de specielle 

forhandlinger eller for færdigredigeringen af de specielle overenskomster. Der er heller ikke 

fastsat frist for fremsendelse af de færdigredigerede og underskrevne overenskomster til de 

lønanvisende myndigheder, dvs. de enkelte kommuner. Det følger imidlertid af almindelige 

arbejdsretlige principper, at aftaleparterne hver især loyalt skal medvirke til, at redigeringen 

af de aftalte overenskomster, underskrivelsen af de færdigredigerede overenskomster og 

fremsendelsen af disse til de lønanvisende myndigheder sker uden unødig forsinkelse bl.a. 

med henblik på, at aftalte lønstigninger så vidt muligt udmøntes i overensstemmelse med af-

talerne. … Der er efter bevisførelsen endvidere ikke grundlag for at fastslå, at KL ikke loyalt 

har medvirket til uden unødig forsinkelse at færdigredigere overenskomsterne og få disse 

underskrevet og fremsendt til de lønanvisende myndigheder. Det må tværtimod lægges til 

grund, at både KL og de faglige organisationer gjorde en betydelig indsats for at få færdig-

gjort så mange af overenskomsterne som muligt med henblik på, at lønstigningerne kunne 

udmøntes sammen med aprillønnen. Der er efter bevisførelsen intet grundlag for at fastslå, at 

KL skulle have begået overenskomstbrud i relation til håndværkeroverenskomsten.’ 

 

Den almindelige pligt til loyalt at medvirke til at fremme det aftalte fastlæg-

ger, i fravær af anden aftale, de tidsmæssige rammer for ekspeditionsproces-

sen. Loyalitetspligten indebærer, at det aftalte fremmes ’uden unødig forsin-

kelse’. Forhold udenfor partens kontrol kan skabe en forsinkelse, det viser 

termen ’unødig’. Pligten indebærer ikke, at enhver forsinkelse udgør over-

enskomstbrud, at parterne har pligt til at gøre, ’alt hvad der kan gøres’, eller 

har pligt til at iværksætte ekstraordinære procedurer. Der var i øvrigt ikke 

dokumenteret noget, der kunne bringe tvivl om, hvorvidt KL loyalt medvir-

kede til, uden unødig forsinkelse, at færdigredigere de nye overenskomster. 

At KL havde ydet ’en betydelig indsats’ blev fremhævet som dokumentati-

on for, at KL arbejdede loyalt, ikke som en betingelse for, at indsatsen var 

loyal.  

 I afgørelsen bestemmes i tråd med tidligere afgørelser, at loyaliteten læg-

ger en bund (en pligt) for den adfærd, som parten må udvise med hensyn til 

manglende efterlevelse, men der er også et loft (pligtens ophør) for, hvad 

modparten med rette kan kræve. Henvisning til loyalitet giver ikke parterne 

krav på en bedre stilling, end den, der er aftalt eller forventelig ud fra sæd-

vanlig praksis.90  

 
Seneste afgørelse i denne sammenhæng er FV af 29. juli 2014,

91
 der tog stilling til, om et 

varslingsbrev skulle anses for at være kommet frem på grund af et postbuds fejl. Et postbud 

 
90.  Måske overensstemmende hermed, jf. rettens konklusion i AR 2003.1251, jf. ovenfor 

afsnit 3.2.3., at loyalitet ikke skaber objektiv pligt til at retlede modparten omkring 

valg af de mest fordelagtige regelsæt eller procedurer. Henvisning til loyalitet skaber 

ikke en bedre retsstilling, end parten efter normale omstændigheder ville have haft.  

91. Faglig Voldgifts kendelse af 29. juli 2014, Spillerforeningen mod Divisionsforeningen. 
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afleverede i strid med postreglerne et anbefalet varslingsbrev i en postkasse, uden kvittering, 

på dagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvor kontoret officielt var lukket. Varsling skulle ifølge 

parternes hovedaftale ske ’ved særlig og anbefalet skrivelse’. Divisionsforeningen, der var 

afsender af varslet, mente, at brevet var kommet frem allerede om fredagen, fordi det var 

kommet til modpartens kundskab, og at det var illoyalt at kræve den formelle kommunikati-

onsform overholdt. Opmanden fandt, at varslingsskrivelsen ikke kunne anses for at være 

kommet frem om fredagen. Selvom konfliktvarslet var kommet til Spillerforeningens kund-

skab, måtte der ’gives Spillerforeningen medhold i, at Spillerforeningen ikke opnåede kund-

skab gennem den overenskomstmæssigt aftalte kommunikationsform, og at Divisionsfor-

eningen ved iværksættelse af denne onsdag den 28. maj 2014 tidligst på den måde korrekt 

udført ville kunne varsle konflikt pr. 1. august 2014. I hvert fald i en sådan situation må 

overenskomsten tages bogstaveligt. En overenskomstpart kan ikke komme uden om konse-

kvensen af den tid, der går til meddelelse ved anbefalet brev, ved at anvende andre og hurti-

gere meddelelsesformer end den aftalte. At en overenskomstpart i en sådan situation – uan-

set kundskab – står fast på tidsfordele ved den aftalte kommunikationsform kan ikke anses 

for brud på en overenskomstmæssig loyalitetspligt….. Kundskab om konfliktvarslet kan ik-

ke udløse en pligt til at åbne kontoret for at kunne modtage konfliktvarslet som aftalt i over-

enskomsten.’  

 

Opmandens henvisning til ’andre og hurtigere meddelelsesformer’ antyder, 

at det ikke var den konkrete meddelelsesform, der blev lagt vægt på, men 

der blev lagt vægt på, at meddelelsesformen adskilte sig fra det, der var af-

talt. Opmanden lagde vægt på, at Divisionsforeningen (afsender) havde mu-

lighed for at varetage egne interesser, dels ved at undersøge modtagerkonto-

rets åbningstider, fordi der ikke var tale om en ekstraordinær lukkedag, og 

dels ved at vælge afsendelsestidspunktet for varslingsskrivelsen. Der var ik-

ke yderligere behov for, at Spillerforeningen (modtager) også – loyalt – 

skulle varetage Divisionsforeningens interesser ved at se bort fra de aftalte 

regler for varsling. Loyalitetshensyn kunne ikke tilsidesætte de aftalte pro-

cesser og parternes berettigede forventninger til det tidsmæssige forløb.  

 

3.3.5. Opsummerende omkring processuel efterlevelse.  

Loyal efterlevelse af processuelle bestemmelser har været fremme særligt i 

to typer af situationer. Den ene type situation er misbrug, forhindring, øde-

læggelse eller nægtelse af at deltage i processen. Den anden type situation er 

den tidsmæssige efterlevelse af bestemmelserne samt spørgsmålet om, 

hvorvidt der gælder et generelt krav til tempo i processen i lyset af loyalitet.  

 Vægring ved at deltage i de aftalte processer for konfliktløsning er et 

overenskomstbrud i sig selv, ligesom manglende opfyldelse af en proces 

gennem eksempelvis ødelæggelse også er et brud på selve overenskomstbe-

stemmelsen. Derimod kan misbrug af processerne for at skade modparten 

udgøre illoyalitet. Formålsløse eller grundløse processer uden reelt grundlag 

for processen er illoyalt misbrug. Betegnelsen blev anvendt af Arbejdsretten 

i 2006.  
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 Omkring de tidsmæssige krav til parternes arbejde, har Arbejdsretten i 

2003 fastsat, at pligten til loyalt at medvirke til at fremme processen betyder 

pligt til at følge de normale og forudsatte procedurer. Særligt konkrete om-

stændigheder kan bevirke, at en sag får en særligt hastende karakter, og der 

vil det være loyalt at behandle sagen som hastesag. I 2009 udtalte Arbejds-

retten, at pligt til loyalt at medvirke til at fremme processen er et almindeligt 

arbejdsretligt princip. Loyal medvirken indebærer pligt til at udføre arbejdet 

uden unødig forsinkelse. Loyalitet medfører ikke, at parterne får en bedre 

retsstilling end det aftalte, det forventelige eller det sædvanlige. Loyalitet 

orienterer sig igen i retning af at fremme det aftalte som forventet af parter-

ne. Loyalitet fastsætter en grundlæggende pligt, men pligten har en begræn-

set udstrækning, idet hensigten er, at parternes interesser, som de er udtrykt 

i overenskomsten, skal gennemføres på en måde, der ligger så tæt op ad par-

ternes interesser som muligt.  

 

 

4. Virket som forhandlingsberettiget organisation 
 

Loyalitet stiller også krav om, at parterne skal tage hensyn til modpartens 

øvrige relevante interesser. De kollektive organisationers virke som for-

handlingsberettiget organisation er hele deres eksistensberettigelse. Det er 

en grundinteresse, at eksistensberettigelsen beskyttes. Det har både indfly-

delse på interessen i, at medlemmer frit kan melde sig ind i organisationen, 

og på interessen i deltagelse i forhandlinger og meningsudveksling.  

 

4.1. Foreningsfrihed 

Indledningsvist må foreningsfriheden nævnes. Foreningsfrihed er en grund-

beskyttelse, der i første omgang beskyttes gennem statens forpligtelse til at 

sikre foreningsfrihed for borgerne. Foreningsfriheden er anerkendt både i in-

ternationale instrumenter, i Grundlovens § 74, i Foreningsfrihedsloven, i 

DA/LO Hovedaftalen og i danske og internationale domstoles praksis.92  

 Foreningsfriheden indebærer, at organisationerne ikke må udøve organi-

sationstvang eller på anden måde påvirke det enkelte individs frihed til at 

vælge sit organisatoriske tilhørsforhold. Det omfatter både den positive for-

eningsfrihed til at vælge, hvor man vil være organiseret, og den negative 

 
92.  Jf. i det hele om forenings- og organisationsfrihed, hvordan friheden er beskyttet både 

gennem internationale konventioner, i den danske Grundlov og almindelige love og 

gennem principper fastsat gennem domstolenes praksis, Kristiansen, Den kollektive 

arbejdsret, 2014, pp. 95-124.  
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foreningsfrihed til at vælge ikke at være organiseret. Siden 2006 har for-

eningsfriheden heller ikke kunnet begrænses gennem eksklusivaftaler.93  

 

4.2. Organisationernes forhandlingsposition og aftalefrihed 

4.2.1. Forbud mod organisationsfjendtlige handlinger.  

I forlængelse af beskyttelsen af foreningsfriheden,94 af anerkendelsen af par-

ternes forhandlingsberettigelse og indgåelsen af overenskomsten95 er der i 

den kollektive relation et principielt forbud mod organisationsfjendtlig ad-

færd. Princippet kommer til udtryk i DA/LO Hovedaftalens § 1 og i fagret-

lig retspraksis.  

 Forbuddet indebærer på det kollektive plan, at parterne ikke må under-

grave modpartens position, herunder påvirke evnen og muligheden for at 

forhandle, eller påvirke deres evne og mulighed for at varetage deres med-

lemmers rettigheder. Det sker, at en part i en sag om organisationsfjendtlig 

adfærd forsøger at supplere med et argument om illoyalitet. Tanken er nær-

liggende, idet loyalitet medfører pligt til ikke at underminere eller modar-

bejde modpartens interesser.  

 
I AR 1999.600

96
 var Dansk Metal den organisation, der havde tegnet overenskomst for pro-

gramteknikere hos Danmarks Radio. Danmarks Radio udvidede i 1999 deres overenskomst 

med Dansk Journalistforbund, så den også dækkede programteknikere, og medvirkede til, at 

et stort antal programteknikere skiftede medlemskab fra Dansk Metal til Journalistforbundet. 

Arbejdsretten fastslog, at Danmarks Radio derved begik brud på overenskomsten med 

Dansk Metal. Loyalitet indgik som element ved udmålingen af bodens størrelse.
97

 

 

Retten henviste ikke til loyalitetspligt som overenskomstbruddet, men illoy-

aliteten var et element ved udmåling af bodens størrelse.98 Det foregåede var 

illoyalt, men retten foretrak begrundelsen organisationsfjendtlig adfærd. Or-

 
93.  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i afgørelsen Case of Sørensen 

and Rasmussen v Denmark, 11. januar 2006, at det var i strid med organisationsfrihe-

den, at Danmark tillod organisationerne at indgå eksklusivaftaler. Afgørelsen medførte 

ændringer i den danske Foreningsfrihedslov, Bekendtgørelse af Lov om foreningsfri-

hed på arbejdsmarkedet, Lovebekg. Nr. 424 af 8. maj 2006, § 4 c, der nu udtrykkeligt 

forbyder eksklusivaftaler. 

94.  Kristiansens tilgang, Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 95-124. 

95.  Hasselbalchs tilgang, Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, p. 2203. 

96.  AR 99.600, Arbejdsrettens dom af 8. maj 2000, Dansk Metalarbejderforbund mod 

Danmarks Radio. 

97.  Jf. nedenfor afsnit 5.4.  

98.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 208 og p. 638, der med henvisning til 

AR 99.600 om Danmarks Radio og Dansk Metal anfører, at det er illoyalt, hvis en ar-

bejdsgiver indgår ny overenskomst på et område for at undergrave den eksisterende 

overenskomst.  
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ganisationsfjendtlig adfærd er et veletableret og kendt princip, der – som 

loyalitet – modvirker forsøg på at undergrave modparten. Der var ikke be-

hov for at fremføre loyalitet i begrundelserne, for at handlingerne udgjorde 

overenskomstbrud, da handlingen i sig selv var en organisationsfjendtlig 

handling.  

  
I AR 2007.648

99 blev et verbalt angreb på modpartens forhandleres evne og vilje til at for-

handle vurderet som organisationsfjendtlige handlinger, og ikke som illoyalitet. Formanden 

for en arbejdsgiverforening havde fremsat udtalelser, der blandt andet indeholdt et angreb på 

modpartens forhandlere. Udtalelserne angreb forhandlernes vilje og evne til at forhandle, 

anklagede dem for at mangle seriøsitet og konstruktivitet, og for ikke at udvise interesse i at 

nå et resultat. Klageren anførte, at udtalelserne var egnede til at undergrave medlemmernes 

tillid til organisationen og til at fremkalde utilfredshed blandt medlemmerne. Indklagede an-

førte, at udtalelserne ikke var rettet mod organisationen. Arbejdsretten udtalte, at udtalelser-

ne indeholdt direkte angreb på modpartens forhandlere. Udtalelserne måtte anses for at kun-

ne undergrave forhandlernes autoritet, og der var dermed tale om en organisationsfjendtlig 

handling.  

 

Arbejdsretten henviser heller ikke her til loyalitetspligt som begrundelse for 

afgørelsen af, om det foregåede var overenskomstbrud, men igen til organi-

sationsfjendtlig adfærd som begrundelse. Det var organisationsfjendtlig ad-

færd at undergrave modpartens forhandlingsevne gennem at påvirke med-

lemmernes tiltro til organisationen. Der var ikke behov for at fremføre loya-

litet i begrundelserne, for at handlingerne udgjorde overenskomstbrud, da 

handlingerne i sig selv var en organisationsfjendtlig handling.  

 Heller ikke arbejdsgiverne må forsøge at påvirke ansatte til at vælge be-

stemte organisationsforhold. Eksempelvis er det organisationsfjendtlige 

handlinger at favorisere bestemte organisatoriske tilknytningsforhold ved 

ansættelse, under ansættelse eller ved afskedigelse100 eller at begunstige 

medarbejdere, der giver afkald på medlemskaber.101 Også mere direkte for-

søg på påvirkning af medlemskabet udgør organisationsfjendtlig adfærd fra 

arbejdsgiverens side.  

 

 
99.  AR 2007.648, Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008, Dansk Funktionærforbund mod 

HTS Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Group 4 

Securitas A/S og HTS Vagt og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening. 

100.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 108. 

101.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 108, der henviser til Sag nr. 621, Den 

Faste Voldgiftsrets kendelse af 7. november 1922, De samvirkende Fagforbund mod 

Københavns Bogtrykkerforenings Vegne og paa Firmaerne J.H. Schultz og Egmont H. 

Petersens Vegne, hvor en handling var en bevidst bestræbelse fra arbejdsgiverens side 

om at svække arbejdernes organisation. 
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I AR 2006.737 m.fl.
102 forsøgte en række frisørmestre at dæmpe konsekvenserne af en 

kommende konflikt ved at påvirke de ansatte til at skifte til en anden fagforening. Frisørme-

strene opfordrede både gennem mundtlige og skriftlige henvendelser. I frisørmestrenes tolk-

ning var henvendelserne en loyal orientering af de ansatte om de forestående begivenheder. 

Arbejdsretten udtalte, at ’samtlige de indklagede virksomheder havde en betydelig interesse 

i, at så få medarbejdere som muligt var medlem af frisørforbundet på tidspunktet for den 

lockout, som virksomhederne hver især havde varslet pr. 1. marts 2007… Arbejdsretten fin-

der det herefter godtgjort, at virksomheden – på trods af sine gentagne skriftlige forsikringer 

til de ansatte om det modsatte – systematisk og vedholdende har opfordret sine ansatte til at 

udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og således gjort sig skyldig i organisa-

tionsfjendtlig virksomhed i strid med § 1 i Hovedaftalen mellem DA og LO.’ 

 

Arbejdsretten vurderede, at frisørmestrenes stærke forretningsmæssige inte-

resse i, at de ansatte ændrede organisatorisk tilhørsforhold, var den reelle 

bagvedliggende årsag til henvendelserne. Den loyale oplysningspligt var for 

svagt et argument til at opveje den ’betydelige’ interesse og til at forklare de 

systematiske og vedholdende henvendelser. Formodningen kunne ikke alene 

med henvisning til loyal oplysningspligt drejes væk fra, at adfærden havde 

sammenhæng med at fremme de stærke interesser.  

 Det er endelig illoyalt, hvis arbejdsgiverne forhindrer medarbejderne i at 

udøve deres retmæssige rettigheder. Det er illoyalt overfor organisationen, 

idet det forhindrer organisationen i at udøve sine retmæssige beføjelser som 

forhandlingsberettiget organisation. 

 
I Sag 3279

103 blev en snedkersvend afskediget efter uenighed med arbejdsgiveren om ak-

kordprisen for fremstilling af et skab. Arbejdsgiveren besluttede herefter, at skabet skulle 

fremstilles på timeløn. Svenden rettede gennem sin fagforening henvendelse til forbundets 

prisudvalg for vejledning. Herefter blev svenden opsagt. Snedkerforbundet mente, at opsi-

gelsen skete på grund af henvendelsen til prisudvalget, hvilket ville være en overskridelse af 

ledelsesretten. Arbejdsgiveren anførte, at årsagen til opsigelsen var snedkerens uforsvarlige 

langsomhed med arbejdet, samt at snedkeren ved en enkelt lejlighed havde udtalt sig kræn-

kende overfor direktøren. Arbejdsretten fastslog, at det var uheldigt, at afskedigelsen var eg-

net til at vække en formodning om, at arbejdsgiveren ikke var loyal overfor, at snedkeren 

kunne hævde sin lovlige ret til – ifølge overenskomsten – at kontakte prisudvalget. Arbejds-

retten lagde dog til grund, at afskedigelsen reelt var begrundet i det langsomme arbejdstem-

po og derfor var berettiget.  

 
102.  AR 2006.737, AR 2007.611, AR 2006.979 og AR 2006.980, påkendt samlet ved Ar-

bejdsrettens dom af 12. februar 2008, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod Kjær 

Gruppen ApS, Frisør Hos Peter ApS, Frisør Stender v/frisørmester Malene Mietke og 

Salon Stender v/frisørmester John Stender II ApS.  

103.  Sag nr. 3279, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 21. april 1943, Snedkerforbundet i 

Danmark og dettes Afdeling Snedkernes og Stolemagernes Fag-forening i København 

mod Snedkerlaugets Møbelsnedker-Afdeling i København og denne Afdelings Medlem 

A/S »Normina« ved Direktør Weinreich. 
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Arbejdsretten fremhæver her selv loyalitetshensynet overfor arbejdernes or-

ganisationsmæssige rettigheder. I dette tilfælde ville det være illoyalt at 

sanktionere den retmæssige henvendelse med en afskedigelse.  

 

4.2.2. Organisationernes aftalefrihed 

Organisationerne har aftalefrihed, og det er et af grundelementerne i aftale-

modellen. Det er gennem friheden til at indgå aftaler med selvvalgte aftale-

partnere og med et selvvalgt indhold, der udmønter organisationernes for-

handlingsberettigelse i praksis. Som nævnt104 sætter forbuddet mod organi-

sationsfjendtlig adfærd i sig selv grænser for, at aftalefriheden ikke må ud-

øves med det formål at undergrave andre organisationers forhandlingsposi-

tion. Herudover er aftalefriheden også begrænset af henvisning til loyalitet 

overfor modparten i øvrigt. 

 Aftalefriheden indebærer frihed til at indgå overenskomst med andre par-

ter. En lønmodtagerorganisation kan frit indgå overenskomst med en uorga-

niseret enkelt virksomhed, såkaldte virksomheds- eller tiltrædelsesoverens-

komster. Af hensyn til at fremme den faglige interesse kan en virksomheds-

overenskomst tegnes på lempeligere vilkår end den fag- eller organisations-

overenskomst, som lønmodtagerorganisationen har tegnet med arbejdsgiver-

foreningen på det pågældende område. De lempeligere vilkår må dog ikke 

anvendes med et illoyalt formål.  

 
I Sag 2051 og Sag 2053

105 blev lønmodtagerorganisationen frifundet for påstand om brud 

på en aftale om, at lønmodtagerorganisationens medlemmer ikke måtte arbejde efter ringere 

løn- og arbejdsvilkår end vilkårene fastsat i overenskomsten med arbejdsgiverforeningen. 

Lønmodtagerorganisationen havde indgået aftale med to virksomheder om at udføre arbej-

det på lempeligere vilkår end arbejdsgiverforeningens overenskomst. Retten udtalte, at ’når 

en arbejderorganisation kan være opfordret til at slutte aftale med en uorganiseret arbejdsgi-

ver på lempeligere vilkår, kan det ikke være for at påføre arbejdsgiverorganisationens med-

lemmer en ubillig konkurrence, hvad der ville være i strid med forudsætningerne for den 

kollektive overenskomsts indgåelse, men må skyldes andre hensyn’.  

 

Henvisningen til ubillig konkurrence som en forudsætning for overenskom-

sten er her helt overensstemmende med indholdet af loyalitet. I en senere 

 
104.  Jf. ovenfor afsnit 4.2.1. 

105.  Sag nr. 2051 og sag nr. 2053, samlet påkendt i Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 20. 

februar 1935, Entreprenørforeningen mod Dansk Arbejdsmandsforbund og dets Kol-

ding-Afdeling og Løkken-Afdeling, jf. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 

177, der konkluderer, at afgørelserne henviser til loyalitet. Jacobsen, Kollektiv arbejds-

ret, 1994, pp. 158-159, samstemmende om de samme sager, men nævner dog ikke 

’loyalitet’ i sine konklusioner. 
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afgørelse har en lønmodtagerorganisation forsøgt at introducere loyalitets-

pligten som en begrænsning af aftalefriheden.  

 
I AR 2004.471

106
 anklagede en lønmodtagerorganisation en arbejdsgiverorganisation for il-

loyalt brud på overenskomsten. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening mente, at 

de havde eksklusiv ret til overenskomst for deres kategorier af medlemmer, der var dækket 

af Hovedaftalens område, og at Finanssektorens Arbejdsgiverforening havde begået brud på 

Hovedaftalen ved at optage Finanssektorens Pensionskasse som medlem, da Pensionskassen 

konkurrerede med Forsikringsfunktionærerne. Forsikringsfunktionærerne anførte, at loyali-

tetspligten indeholder pligt til ikke at undergrave aftalen ved at optage konkurrerende med-

lemmer. Arbejdsretten gentog ikke argumentet for så vidt angår loyalitet. Retten konstatere-

de, at optagelsen af Pensionskassen hverken overtrådte det aftalte i Hovedaftalen eller var 

udtryk for organisationsfjendtlig adfærd. Heller ikke en udtalelse på et fællesmøde, om at 

Arbejdsgiverforeningen kunne overveje at opsige aftalen med Pensionskassen var en over-

trædelse eller udtryk for organisationsfjendtlig adfærd, da der intet retsstridigt er i at benytte 

sig af en aftales opsigelsesbestemmelser, blot dette sker i overensstemmelse med de formelle 

regler herom. 

 

Retten valgte at undlade at introducere loyalitet som grundlag for vurderin-

gen. Som udgangspunkt må parterne anvende de indgåede aftaler, og det er 

ikke organisationsfjendtligt (eller i strid med loyalitetspligten) at anvende de 

indgåede aftaler som aftalt.107 Organisationsfjendtlig adfærd blev her an-

vendt som vurderingsgrundlag for en eventuel begrænsning af aftalefrihe-

den. At Arbejdsretten valgte ikke at aktivere en vurdering af adfærden ud 

fra henvisning til en loyalitetspligt kan tages som udtryk for, at loyalitets-

pligten i situationen ikke ville have tilføjet et selvstændigt vurderingsgrund-

lag for adfærden.108 Det foregåede var tilstrækkeligt dækket af det eksiste-

rende forbud mod at udøve organisationsfjendtlig adfærd.  

 Retten fastslår, at der skal noget til, for at en aftale etablerer eksklusivitet 

for en af parterne – en eksklusivitet, der ville indskrænke modpartens hand-

lefrihed i andre relationer. Udgangspunktet er, at aftalen binder parterne 

ifølge dens indhold, at hverken henvisning til organisationsfjendtlig adfærd 

eller loyalitet forhindrer en part i at udnytte en aftales opsigelsesbestemmel-

ser, hvis der i øvrigt ikke er andre omstændigheder, der indikerer, at udøvel-

sen af det aftalte sker for at underminere modpartens interesser.  

 

 
106.  AR 2004.471, Arbejdsrettens dom af 21. december 2006, Funktionærernes og Tjene-

stemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening 

(DFL) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

107.  Jf. ovenfor afsnit 3.2.1. ved note 46 om aftalens ordlyd overfor aftalens formål. 

108.  Det kan også tages til indtægt for det synspunkt, at loyalitetspligten ikke har et ind-

hold, der ville kunne finde anvendelse på det aktuelle tvist.  



Loyalitet i den kollektive relation. Bidrag fra praksis 

 173 

4.3. Organisationernes kommunikation internt 

Organisationerne har et berettiget behov for at kommunikere holdninger og 

informationer til deres medlemmer, også om informationer, der vedrører 

modparten. Arbejdsretten har i flere afgørelser haft anledning til at efterprø-

ve grænserne for denne kommunikation.  

 
I AR 2007.908

109 tog Arbejdsretten stilling til indholdet af en intern kommunikation.
110

 Et 

forhandlingsforløb mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter hos TDC endte med, at le-

delsen vedtog stramninger. Under forhandlingen havde deltagerne i forhandlingsforløbet 

været underlagt tavshedspligt. Efter afslutningen af forhandlingsforløbet orienterede medar-

bejderrepræsentanterne i et internt nyhedsbrev de øvrige medarbejdere om forløbet af for-

handlingerne med henblik på at redegøre for, hvordan medlemmernes interesser var blevet 

varetaget af repræsentanterne. TDC påstod, at udsendelse af nyhedsbrevet var overens-

komstbrud, da indholdet udgjorde et brud på den overenskomstmæssige samarbejdsform, 

herunder ved den generelle tone og de stærkt kritiske udsagn i artiklerne. Arbejdsretten ud-

talte, at ’tillidsrepræsentanterne havde … efter tavshedspålægget var blevet ophævet, 

en loyal interesse i at orientere deres kolleger om, hvilke standpunkter de havde indtaget un-

der forhandlingerne i SU. Det er ikke godtgjort, at indlæggene indeholdt en fordrejet frem-

stilling af forhandlingsforløbet, således som dette forløb så ud i medarbejderrepræsentanter-

nes optik, og der er heller ikke i indlæggene nogen opfordring til medlemmerne om at fore-

tage overenskomststridige eller andre ulovlige handlinger. Endelig ses tonen i indlæggene – 

som var rettet til afdelingens egne medlemmer – ikke at være så grov, at den på den givne 

baggrund går ud over det tilladelige.’  

 

Arbejdsretten inddrager her selv ’loyal’ i begrundelsen. Interessen i at orien-

tere medlemmerne om forløbet af forhandlingerne var i sig selv loyal. Når 

interessen i sig selv var loyal, kunne informationen gives indenfor rammer-

ne for korrekt og loyal information. Tonen må gerne være grov, men må ik-

ke gå ud over det tilladelige. Indholdet må gerne være kritisk, blot der ikke 

opfordres til overenskomststridige eller ulovlige handlinger. Endelig skal 

indholdet fremstille forhandlingsforløbet korrekt, der må ikke ske en for-

drejning af fakta.  

 

4.4. Organisationens deltagelse i den offentlige debat 

4.4.1. Ytringer 

Overenskomstparter har ytringsfrihed som alle andre. En vigtig del af orga-

nisationernes virke er – gennem deltagelse i den offentlige debat – at påvir-

ke holdningerne i samfundet for derigennem at fremme deres forhandlings-

 
109.  AR 2007.908, Arbejdsrettens dom af 4. december 2008, DI Overenskomst I v/DI for 

TDC A/S mod Dansk Metal på egne vegne og for Dansk Metal Tele Øst. 

110.  Det omtalte var påstand nr. 2 i sagen. Påstand nr. 1 handlede om organisationsansvaret 

for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og er kommenteret af Kristiansen, Or-

ganisationsansvar for manglende pålæg ved overenskomststridige strejker, 2008. 
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position. Der er vide rammer for organisationernes interessevaretagelse 

gennem offentlige ytringer.111  

 
I et antal afgørelser har Arbejdsretten haft anledning til at overveje samspillet mellem orga-

nisationernes ytringsfrihed og almene arbejdsretlige grundprincipper. Organisationernes yt-

ringsfrihed har vide rammer, også i lyset af de almindelige arbejdsretlige principper. Ar-

bejdsretten har herunder fastslået, at det er lovligt internt at kritisere modparten og dennes 

adfærd.
112 Det er også lovligt offentligt at kritisere modparten og dennes adfærd. Ytringsfri-

heden begrænses af forbuddet mod organisationsfjendtlige handlinger. Ytringerne må ikke 

være udtryk for manglende anerkendelse af de fagretlige regler, af en fagretlig afgørelse el-

ler miskreditering af tillidsrepræsentanter eller det modstående forbund.
113

 Ytringerne må 

ikke opfordre til overenskomststridige handlinger.
114

 Det er lovligt at ytre sig med et me-

ningsdannende formål med henblik på at påvirke modparten til at gøre indrømmelser, men 

ytringerne begrænses af fredspligtprincippet og kravene om formel og materiel lovlighed af 

kampskridt.
115 Ytringer kan have en grov og kritisk tone overfor modparten, men må ikke 

være utilbørlige.
116

  

 

På lignende vis har Arbejdsretten vurderet, i hvilket omfang loyalitetsplig-

ten begrænser ytringernes form og indhold.  

 Som allerede nævnt117 fastsatte Arbejdsretten i 2007, at nedsættende og 

kritiske ytringer om indholdet af en overenskomst var illoyalt, fordi ytrin-

gerne modvirkede efterlevelsen af det aftalte. I en afgørelse fra 2008 udtalte 

 
111.  Jf. også Kristiansen, Illoyal faglig kampagne over for virksomheder, 2009. 

112.  Jf. AR 2007.908 ovenfor note 109.  

113.  Jf. AR 2008.337, Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009, Dansk El-Forbund mod 

HTS for G4S Security Services A/S, om en virksomheds offentlige orientering om 

indholdet af og udfaldet af en tvist med de ansatte om ansættelsesbeviser. Orienterin-

gen indeholdt faktuelle fejl og uheldigt sprogbrug, men var desuagtet ikke udtryk for 

organisationsfjendtlig adfærd. Se yderligere om organisationsfjendtlig adfærd, ytrings-

frihed og loyalitet i AR 2005.721, jf. nedenfor afsnit 5.5. note 147, og AR 2007.648, 

jf. ovenfor afsnit 4.2.1. ved note 99. 

114.  Jf. AR 2007.908 ovenfor afsnit 4.3. note 109, og AR 2007.299 ovenfor afsnit 3.2.2.1. 

note 53. 

115.  Jf. DIS I og DIS II-afgørelserne omtalt nedenfor afsnittene 5.3. og 5.4., AR 2004.308 

nedenfor note 139 og note 145, og AR 2006.455 nedenfor note 141, hvor annonce-

kampagner ansås for at opfordre til overenskomstbrud. 

116.  Sag nr. 10669, Arbejdsrettens dom af 13. november 1986, refereret i Kristiansen, Il-

loyal faglig kampagne over for virksomheder, 2009. PROSA kritiserede arbejdsforhol-

dene hos Kommunedata gennem en kampagne, der bestod af indrykning af annoncer i 

dagspressen, hvor 330 medlemmer søgte nye udfordringer på grund af ringe arbejds-

forhold hos Kommunedata.  

117.  Jf. AR 2007.299 ovenfor afsnit 3.2.2.1. note 53. 
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Arbejdsretten sig i detaljer om ytringsfrihedens grænser netop i lyset af 

blandt andet loyalitetspligten.118 

 
I AR 2008.978

119 fik Arbejdsretten anledning til igen at overveje samspillet mellem ytrings-

frihed og loyalitetspligt.
120

 En række pengeinstitutter foretog massefyringer, og som respons 

iværksatte Finansforbundet en kritisk annoncekampagne overfor pengeinstitutterne. Virk-

somhedernes navn og logo blev placeret på en ’skamstøtte’-illustration på forbundets hjem-

meside, og virksomhedernes adfærd blev kritiseret i en tilhørende artikel. Finanssektorens 

Arbejdsgiverforening mente, at kampagnen var overenskomststridig, illoyal og et brud på 

fredspligten. Arbejdsretten udtalte, at Finansforbundet havde en loyal interesse i at kommu-

nikere sine synspunkter om afskedigelsernes forløb og vilkår til sine medlemmer og til of-

fentligheden. Det var ikke i sig selv illoyalt at kritisere virksomhederne for den valgte frem-

gangsmåde, heller ikke selvom fremgangsmåden fulgte overenskomsten til punkt og prikke. 

Arbejdsretten fortsatte, at det ’følger imidlertid også af Arbejdsrettens praksis, at et overens-

komstforhold indebærer gensidige freds- og loyalitetspligter af betydning for sådanne kam-

pagner. Kritik af en overenskomstpart må således f.eks. ikke antage karakter af en opfor-

dring til medlemmer om at foretage overenskomststridige eller ulovlige handlinger …. of-

fentlige kampagner må f.eks. ikke forfølge et utilbørligt eller overenskomststridigt formål … 

Kritik må f.eks. ikke gives en sådan udformning, at den får karakter af en organisations-

fjendtlig handling…. Der er ikke i Finansforbundets "skamstøtte"-kampagne nogen opfor-

dring til medlemmerne om at undlade at arbejde for de nævnte virksomheder. Der er heller 

ikke i kampagnen anvendt klare beskyldninger om overenskomstbrud eller udsagn, som 

klart fordrejer forhandlingsforløbet – det er ikke en kampagne, som Finansforbundet har 

fremstillet som rettet mod ulovlige eller overenskomststridige fyringer….Kampagnen har 

imidlertid gennem anvendelsen af "skamstøtten" over "skamløse fyringer i finanssektoren" 

og udhængningen herpå af de pågældende bankers varemærkebeskyttede logoer fået en ud-

formning, som i sig selv må anses for utilbørlig og en krænkelse af loyalitetspligten i over-

enskomstforhold. Overenskomststridigheden af en sådan smædekampagne bliver ikke min-

dre af, at den havde til formål at lægge pression på andre virksomheder, og i øvrigt benytte-

de sig af udtryk som "sparkede medarbejdere ud" og andre formuleringer, som let kunne 

misforstås som indeholdende en beskyldning om overenskomstbrud.’ 

 

Retten konstaterede, at det var en loyal interesse at ønske at informere om 

deres holdning til begivenhederne, og at det var et lovligt middel at frem-

sætte ytringer med et kritiserende og meningsdannende indhold, både internt 

og offentligt. Dernæst konstaterede retten, at kampagnen overholdt de tidli-

gere etablerede grænser for ytringers lovlighed. Arbejdsretten anvendte her-

 
118.  Afgørelsen er citeret i videre omfang end øvrige afgørelser i kapitlet, da Arbejdsretten 

begrunder resultatet med detaljerede overvejelser over loyalitetspligtens indhold og 

vægt.  

119.  AR 2008.978, Arbejdsrettens dom af 14. juli 2009, Finanssektorens Arbejdsgiverfor-

ening mod FTF for Finansforbundet. 

120.  Afgørelsen er kommenteret af Kristiansen, Illoyal faglig kampagne over for virksom-

heder, 2009. 
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efter loyalitetspligten som grundlag for at vurdere, at handlingen trods alt 

var ulovlig. Det er første gang loyalitetspligten anvendes til at afgøre et 

spørgsmål om ytringsfrihedens grænser, hvor loyalitetspligt fik et selvstæn-

digt indhold.  

 Det ulovlige bestod i, at kampagnen var en miskreditering af modparten 

selv. Gennem anvendelse af de nedgørende termer og gennem udhængning 

af virksomhederne med brug af deres logoer, var kampagnens fokus ændret 

fra de handlinger, som virksomhederne havde foretaget, og havde i stedet 

fokus på virksomhederne selv. Selvom det var lovligt at kritisere modpar-

tens handlinger, var det ikke lovligt med en kampagne alene at hænge virk-

somhederne ud til offentlig spot. En sådan smædekampagne var i strid med 

loyalitetspligten.  

 Den indskrænkning, som den gensidige loyalitetspligt giver for kritiske 

ytringer om modparten, er herefter, at ytringerne skal ’gå efter bolden, ikke 

efter manden’.  

 Retten lagde ydermere vægt på, at kampagnen havde til formål at lægge 

pression på andre virksomheder, altså at påvirke ledelsesretten, hvilket er et 

overenskomstbrud i sig selv, og at den benyttede sig af udtryk, der kunne 

misforstås som indeholdende (urigtige) beskyldninger om overenskomst-

brud, der også ville kunne udgøre et overenskomstbrud i sig selv. De to 

elementer var dog ikke de primære årsager til, at adfærden blev kendt over-

enskomststridig, og henvisningen til loyalitetspligten giver tydeligt indhold 

og styrke til loyalitetspligten.  

 

4.4.2. Informationer 

Informationer til offentligheden om en konflikt og dens baggrund skal være 

korrekte og loyale overfor modparten.121 Mens ’ytringer’ er meningstilken-

degivelser, der kan have til formål at kritisere modpartens handlinger og 

holdninger, at påvirke meningsdannelsen og at udøve pres på modparten,122 

er ’information’ formidling af faktuelle forhold og omstændigheder med det 

formål at udbrede viden. Informationer, der fremstår som en gengivelse af 

fakta, må derfor reelt gengive fakta.  

 

 
121.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 466-467, der også redegør for, at reg-

lerne i Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. 

maj 2000, fastsætter grænser for karakteren af de informationer, der kan registreres om 

deltagere i konflikter, og som kan videregives til andre som led i konflikten. Datatilsy-

net har accepteret, at ’blokadelister’ er sagligt begrundede, når de er udarbejdet som 

led i en lovlig arbejdsretlig konflikt.   

122.  Jf. ovenfor afsnit 4.3.  
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I FV af 24. marts 1988
123

 var overvejelser om illoyalitet i samspil med fredspligt til prøvel-

se. Foreningen af Yngre Læger havde i deres medlemsblad ’mærket’ jobannoncer fra et be-

stemt sygehus som følge af sygehusets planer om strukturændringer. Mærkningen orientere-

de om, at der var usikkerhed omkring ansættelsesforholdene, og foreningen anbefalede po-

tentielle jobansøgere at søge rådgivning fra foreningen først. Sygehuset mente, at mærknin-

gen var en blokade overfor sygehuset og dermed udgjorde fredspligtbrud. Arbejdstagersiden 

mærker indimellem annoncer fra bestemte arbejdsgivere for at gøre potentielle ansøgere 

opmærksomme på særlige arbejdsforhold på den pågældende arbejdsplads. Opmanden ud-

talte, at mærkning med opfordring til at søge rådgivning hos organisationen, inden ansøg-

ninger indsendes, ikke i sig selv udgør en krænkelse. Uanset fremgangsmåden må det ’være 

en betingelse, at orienteringen gives på en neutral og loyal måde, som stiller medlemmerne 

frit med hensyn til, om og i hvilket omfang de vil lade sig lede af organisationens rådgiv-

ning.’ Retten fastsatte, at hvorvidt handlingen var illoyal, måtte vurderes ud fra de reelle for-

hold. Der kunne dog ikke påvises konkrete omstændigheder, der sandsynliggjorde, at ansø-

gere til de opslåede stillinger havde holdt sig tilbage fra at søge stillingen på grund af illoyal 

påvirkning fra lægeforeningens side. Mærkningen udgjorde ikke overenskomststridig bloka-

de. 

 

Hvis mærkningen reelt udtrykker forbud mod at tage ansættelse eller på an-

den måde illoyalt forsøger at påvirke jobsøgerne, kan mærkningen udgøre et 

kampskridt eller være udtryk for organisationsforfølgelse. Det afgørende er 

den hensigt, mærkningen varetager.  

 Annoncekampagner kan, som nævnt ovenfor, udgøre et brud på fredsplig-

ten alene på grund af deres formål og udgøre et brud på loyalitetspligten 

alene på grund af deres udformning.124  

 At informationen skal være korrekt, stiller krav om, at informationen ikke 

gengiver forholdene urigtigt eller på en måde, så fakta fordrejes. Det er en 

grænse, der genkendes fra ytringsfriheden.125 At informationen desuden skal 

være loyal, kan – med henvisning til loyal administration af overenskomsten 

– indebære,126 at formidlingen ikke må være mangelfuld127 ved kun delvist 

at fremstille fakta, så den skaber et forkert indtryk, at formidlingen ikke må 

skabe tvivl om det foregåede,128 og at formidlingen ikke må have et uret-

mæssigt formål eller indhold.129   

 

 
123. Faglig Voldgifts kendelse af 24. marts 1988, Afgørelsesresume, AT B 1986-90/74 – 

Indgreb i ledelsesbeføjelsen – Kollektive aktionsformer – Blokade, Arbejdsretsporta-

len. 

124.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 528-529, og Kristiansen, Illoyal fag-

lig kampagne over for virksomheder, 2009. 

125.  Jf. AR 2007.908 ovenfor afsnit 4.3. note 109. 

126.  Jf. ovenfor afsnit 3.2.2.  

127.  Jf. Sag 175 ovenfor afsnit 3.2.2.1. note 50. 

128.  Jf. AR 2005.708 ovenfor afsnit 3.2.2.1. note 52. 

129.  Jf. AR 2007.299 ovenfor afsnit 3.2.2.1 note 53. 
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4.5. Sammenfattende om beskyttelse af organisationernes virke 

Foreningsfrihed er en grundforudsætning for virket som forhandlingsberet-

tiget organisation, og forbuddet mod organisationsfjendtlige handlinger er 

en konkret afledet virkning af foreningsfriheden. Som organisationsfjendtli-

ge handlinger anses typer af handlinger, der har til formål at undergrave 

modpartens forhandlingsposition. Det kan være ved at tegne overenskomst 

for at undergrave den eksisterende overenskomst, at påvirke medarbejdere 

til at skifte medlemskab, at undergrave medlemmers tillid til egen organisa-

tion og fremkalde utilfredshed i organisationen, at forsøge at påvirke med-

lemmer til at skifte til en anden organisation for at afbøde virkningerne af en 

forestående konflikt, eller at sanktionere et medlem individuelt for at udøve 

sine retmæssige rettigheder som organiseret. Den underliggende beskyttelse 

er sammenfaldende med beskyttelsen ud fra kravet om loyalitet. Arbejdsret-

ten har valgt ikke at knytte loyalitet til begrundelsen, når der er udøvet or-

ganisationsfjendtlig adfærd, selv ikke når handlingen reelt ville kunne be-

tegnes som illoyal. Aftalefrihed begrænses også af henvisning til organisati-

onsfjendtlige handlinger og af forbud mod at etablere ’ubillig konkurrence’. 

Arbejdsretten har valgt ikke at tilføje betegnelsen loyalitet til handlinger, 

der har til hensigt at begrænse modpartens aftalefrihed, selv ikke efter på-

stand herom fra en af parterne. Der er tilfredsstillende varetagelse af aftale-

friheden gennem forbuddet mod organisationsfjendtlig adfærd.  

 Kommunikation er en væsentlig forudsætning for organisationernes virke. 

Arbejdsretten har fastsat vid adgang til at kommunikere både internt og eks-

ternt. Det er en loyal og berettiget interesse at ville orientere medlemmer, og 

der er vide grænser for informationen, så længe formålet er loyalt. Indholdet 

må ikke være ukorrekt, tonen må gerne være både kritisk og grov, men ikke 

utilbørlig, og der må ikke opfordres til ulovligheder. Ekstern kommunikati-

on kan også tjene en loyal og berettiget interesse i at deltage i den offentlige 

debat gennem meningstilkendegivelser. Så længe der er et lovligt og loyalt 

formål, er der vide rammer for ytringernes form og indhold. De offentlige 

kritiske ytringer begrænses af forbuddet mod organisationsfjendtlige hand-

linger og af fredspligten. Ytringerne kan have en grov og kritisk tone, men 

må ikke være utilbørlige. Herunder skal ytringerne orientere sig i retning af 

debat omkring handlingerne, mens kritik af virksomheden eller organisatio-

nen selv gennem smædekampagner er i strid med loyalitetspligten. Loyali-

tetspligt kræver, at ytringer ’går efter bolden, ikke efter manden’. Informati-

oner skal gengives korrekt og loyalt, det vil sige ikke med et uretmæssigt 

indhold eller formål.  
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5. Det kollektive forhandlingssystem 
 

Ved at indgå overenskomst sætter organisationen sin lid til det kollektive 

forhandlingssystems effektivitet og handlekraft. Det betyder, at organisatio-

nen har en interesse i at kunne have tillid til, at modparten overholder både 

de positive aftaler ifølge overenskomsten, men også de uskrevne principper 

og regler,130 som fagretlig praksis har udviklet som forudsætninger for det 

kollektive system som et smidigt og virksomt system.  

 Samspillet mellem loyalitetspligt og øvrige grundsætninger har været 

genstand for judiciel overvejelse i flere afgørelser.  

 

5.1. Ledelsesretten 

Arbejdsgiverens frie ledelsesret er udviklet og nuanceret gennem arbejdsret-

tens mangeårige praksis. I sager om yderligere tilføjelse af et loyalitetsele-

ment omkring ledelsesrettens udøvelse, har Arbejdsretten været tilbagehol-

dende. Loyalitet kan ikke udstrække en aftales forståelse på en måde, der 

medfører usædvanlige begrænsninger i arbejdsgiverens ledelsesret.  

 
AR 2000.973

131
 omhandlede et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Danmarks Ra-

dio omkring opsætning af en opera. I operaen indgik et kor med sangere fra både Det Kon-

gelige Teaters Operakor og fra Radiokammerkoret. Foreningen af Assistenter ved Det Kon-

gelige Operakor påstod, at det var overenskomstbrud at benytte sangere fra Radiokammer-

koret i stedet for udelukkende at benytte Det Kongelige Teaters egne korassistenter, da Assi-

stenterne mente, at overenskomsten gav eneret til korarbejde. Det Kongelige Teater anførte, 

at samarbejdet var reelt, at ansættelsesbeføjelsen var en del af ledelsesretten, at ledelsesretten 

ikke kan være begrænset alene af, at der er tale om en områdeoverenskomst, og i øvrigt har 

arbejdsgiveren ikke haft til hensigt at omgå eller udhule overenskomsten, men har handlet 

loyalt i forhold til overenskomstens bestemmelser. Arbejdsretten udtalte, at den ikke fandt 

’grundlag for at bestride, at det var sagligt begrundet, at Det Kongelige Teater valgte at ind-

gå et samarbejde med Danmarks Radio … Uanset at opførelserne kunne være gennemført 

ved anvendelse af korassistenter som supplement for Operakoret, har teateret ikke været for-

pligtet hertil og har ikke ved sit valg handlet i strid med eller omgået parternes overens-

komst.’  

 

Rettens vurdering tager udgangspunkt i, om ledelsesretten er udøvet korrekt. 

Retten fastsætter, at der skal mere end eksistensen af en områdeoverens-

komst til at begrænse arbejdsgiverens ansættelsesbeføjelse. Som argumente-

 
130.  Det, som Hasselbalch og Illum refererer til som grundforudsætninger eller naturalia 

negotii ved udfyldning af aftalen, og som Kristiansen refererer til som almene arbejds-

retlige grundprincipper udviklet gennem retspraksis, jf. kapitel 6. 

131.  AR 2000.973, Arbejdsrettens dom af 2. juli 2001, Statstjenestemændenes Centralor-

ganisation for Foreningen af Assistenter ved Det Kongelige Operakor mod Finansmi-

nisteriet for Det Kongelige Teater. 
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ret af arbejdsgiveren er det ikke illoyalt at afvise en indskrænkning i ledel-

sesretten, når der ikke er tydeligt aftalte begrænsninger. I dette tilfælde kun-

ne loyalitet ikke begrænse ledelsesretten konkret.  

 
I AR 2010.0431

132
 tog Arbejdsretten stilling til, om et stort antal lønreduktioner for medar-

bejdere i en bankfilial fusioneret med Nykredit reelt var et kamufleret kampskridt. Efter for-

gæves forhandlinger om en kollektiv aftale om løntilpasning gennemførte Nykredit løntil-

pasninger for en gruppe medarbejdere individuelt. Finansforbundet mente, at lønreduktio-

nerne reelt var et ulovligt kampskridt, fordi Nykredit ikke løb nogen risiko for, at medarbej-

derne sagde op, og lønreduktionerne derfor ikke havde en loyal driftsmæssig begrundelse. 

Arbejdsgiversiden mente, at lønnedsættelsen var driftsmæssigt begrundet i nødvendige øko-

nomiske og strukturelle tilpasninger af virksomheden. Arbejdsretten lagde efter bevisførel-

sen til grund, at lønreduktionerne indgik som led i en fusionsproces, og at ’de var begrundet 

i økonomiske og strukturelle forhold. (Finansforbundet) findes på denne baggrund ikke at 

have løftet sin bevisbyrde for, at lønreduktionerne er blevet foretaget i kamphensigt som led 

i en kamufleret overenskomststridig lockout. … lønreduktionerne har været driftsmæssigt 

begrundede og har ligget indenfor, hvad Nykredit har kunnet gennemføre i henhold til ar-

bejdsgiverens almindelige ledelses- og dispositionsret.’ 

 

Retten gentog ikke Finansforbundets anbringende om, at en driftsmæssig 

grund skal være ’loyal’. Retten afgjorde sagen med henvisning til, at dispo-

sitionerne lå indenfor den almindelige ledelsesret, og eftervisningen af sag-

lig grund blev foretaget som et normalt element i vurderingen af, om ledel-

sesmæssige beslutninger var lovlige. Det var ikke nødvendigt at knytte en 

betingelse om loyalitet til betingelsen om driftsmæssig grund for ledelses-

mæssige beslutninger.  

 Fra arbejdsgivernes side kan ledelsesretten ikke udvides med henvisning 

til arbejdstagernes loyalitetspligt. Det er misbrug af ledelsesretten. 

 
I AR 2014.0004

133 havde Smurfit Kappa Danmark skriftligt pålagt to tillidsrepræsentanter 

en generel tavshedspligt om alle virksomhedens forhold og begrundede den til dels med 

henvisning til deres loyalitets- og tavshedspligt. Arbejdsretten udtalte, at meddelelsen klart 

var misbrug af ledelsesretten, da hensigten med brevet var at pålægge medarbejderne en ge-

nerel tavshedspligt.  

 

En arbejdsgiver kan ikke med henvisning til lønmodtagerens loyalitet over-

for ham indskrænke hensynet til lønmodtagerens interesser og øge det rum, 

arbejdsgiveren kan udøve ledelsesretten indenfor. Arbejdsretten anerkender 

 
132.  AR 2010.0431, Arbejdsrettens dom af 19. maj 2011, FTF for Finansforbundet mod 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Nykredit Realkredit A/S. 

133.  AR 2014.0004, Arbejdsrettens dom af 9. oktober 2014, Fagligt Fælles Forbund mod 

Smurfit Kappa Danmark A/S. 
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ikke, at arbejdsgiveren bruger loyalitetspligt som et element til at overskride 

de grænser, der allerede er etableret for ledelsesrettens udøvelse. 

 

5.2. Fredspligten 

Fredspligt indebærer pligt til at løse eventuelle uoverensstemmelser ad fag-

retlig vej og ikke ved hjælp af kampmidler, så længe overenskomsten lø-

ber.134 Fredspligten stiller krav til organisationernes adfærd i overenskomst-

perioden. Det er i strid med fredspligten at engagere sig i kampmidler, at 

opildne medlemmerne til overenskomststridig kamp eller at undlade at tage 

alle rimelige midler til at stoppe en overenskomststridig konflikt.135  

 Loyalitet har betydning for fredspligten, idet mangelfuld eller tvetydig 

formidling af indholdet af forlig eller kendelser ikke er i overensstemmelse 

med loyal efterlevelse af det aftalte, jf. ovenfor under afsnit 3.2.  

 

5.3. Formel og materiel lovlighed af konflikter 

Arbejdsretten har etableret og udviklet principper for vurderingen af kon-

flikters formelle og materielle lovlighed.  

 I relation til konflikters materielle lovlighed, og det retmæssige formål 

med konflikten, har det været overvejet at tilføje et krav om, at et formål 

skal opfylde et kriterie om også at være ’loyalt’.  

 

 
134.  Jf. kapitel 4 om Carl Ussings sondring mellem retskonflikter og interessekonflikter i 

1910.  

135.  Dette indebærer pligt til at tage kontakt til de implicerede i overenskomststridige akti-

oner og informere dem loyalt om det ulovlige i det skete, så det fremgår, at organisati-

onen tager afstand fra ulovligheden, jf. Hasselbalch, Den danske arbejdsret III, 2009, 

p. 2339 note 88, der henviser til Sag nr. 782, Den Faste Voldgiftsrets kendelse af 1. 

august 1924, Dansk Andels Cementfabrik mod Dansk Arbejdsmandsforbund, Ar-

bejdsmændenes Fagforening Nørresundby og 59 af denne Afdelings Medlemmer, hvor 

fagforeningen blev pålagt ansvar, da fagforeningens ledelse havde gengivet udtalelser 

fra virksomhedens direktør ufuldstændigt og i øvrigt ikke havde taget alvorlige skridt 

for at berigtige den fremkomne misforståelse og fremtvinge strejkens ophør. På sam-

me måde må afgørelser i sagen loyalt viderebringes, jf. Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret III, 2009, p. 2342 note 96, der henviser til Sag nr. 3499, Den Faste Voldgifts-

rets kendelse af 26. juli 1944, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 og A/S De for-

enede nordjyske Teglværker mod Dansk Arbejdsmandsforbund, Arbejdsmændenes 

Fagforening for Dybvad og Omegn samt 27 navngivne Arbejdere, hvor fagforeningen 

blev pålagt ansvar for at viderebringe et pålæg om at gå i arbejde, så det fremgik, at det 

var en frivillig sag, og Sag nr. 9509, Arbejdsrettens dom af 28. januar 1982, hvor fag-

organisationen ikke havde viderebragt Arbejdsrettens pålæg om arbejdets genoptagel-

se. 
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I AR 92.256
136

 ønskede SiD overenskomstdækning af pædagoger i en kommune, der var 

begyndt at transportere børnene i busser i forbindelse med dagens aktiviteter. SiD varslede 

strejke overfor kommunen for at opnå overenskomst vedrørende buskørslen. Kommunen 

påstod, at der ikke var en loyal interesse bag de afgivne strejkevarsler, da det ikke er muligt 

at ansætte en medarbejder fra SiD til kun at udføre cirka 50 minutters buskørsel hver dag. 

Arbejdsretten udtalte, at kørslen måtte betragtes som en egentlig transportopgave uanset 

dens omfang, og at buskørslen ikke var et accessorium til pædagogernes andre opgaver. Det 

var uden betydning, at kommunen ikke beskæftigede SiD medlemmer på tidspunktet for 

konflikten. Konflikten havde dermed et lovligt, fagligt formål.  

 

En konflikt er materielt lovlig, hvis den efterstræber opnåelse af overens-

komst. Lovligheden af kampmidlet skal ikke vurderes ud fra parternes po-

tentielt ondsindede motiver, eller de kæmpende parters vilje eller sinds-

stemning,137 men ud fra vægten af den faglige interesse. Det vil sige, at der 

skal være personale, der får gavn af overenskomsten. Det kræves ikke, at 

arbejdsgiveren aktuelt beskæftiger personer indenfor arbejdsområdet.138 At 

arbejdsgiveren i den aktuelle sag ikke havde udsigt til at kunne ansætte en 

person på fuld tid til det job, som forbundet konfliktede for, var altså rette-

ligt et spørgsmål om, hvorvidt den faglige interesse havde en tilstrækkelig 

styrke. Der var ingen grund til at hæfte ’loyal’ på de allerede udviklede 

principper. 

 Også i relation til kamphandlingers formelle lovlighed, altså hvorvidt de 

anvendte midler er lovlige, har Arbejdsretten efterprøvet den rolle, loyalitet 

kan spille i den kontekst.  

 
I AR 2004.308 (DIS I)

139 fandt Arbejdsretten ikke anledning til at henvise til den gensidige 

loyalitetspligt som begrundelse for at idømme en overenskomstpart bod for overenskomst-

stridige og ulovlige kampskridt. Efter vedtagelse af DIS-loven
140 iværksatte Sømændenes 

Forbund en annoncekampagne i danske dagblade og et engelsk shipping tidsskrift. Annon-

cerne indeholdt en kraftig kritik af DIS-loven og af sikkerhedsforholdene for udenlandske 

 
136.  Sag nr. 92.256, Arbejdsrettens dom af 14. oktober 1993, Kommunernes Landsforening 

for Odense Kommune mod Specialarbejderforbundet i Danmark. 

137.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 348. 

138.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, p. 351, der henviser til VLT 1935.191 om lov-

lig blokade af en frisørmester, selvom denne aldrig havde haft svende, og U 1928.130 

om lovlig blokade af en skibsreder, selvom denne ikke i de nuværende skibe beskæfti-

gede forbundsmedlemmer. Se også fra nyere tid, Hasselbalch, Den danske arbejdsret 

III, 2009, p. 2113-2114.  

139.  AR 2004.308, Arbejdsrettens dom af 20. juni 2005, Danmarks Rederiforening og Re-

deriforeningen for mindre skibe mod Specialarbejderforbundet i Danmark, nu 3F for 

Sømændenes Forbund i Danmark. Afgørelsen er kommenteret af Kristiansen, Annon-

cekampagne i strid med DIS-loven, 2005. 

140.  Lov om Dansk internationalt Skibsregister, Lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 

2014. 
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søfarende på DIS-registrerede skibe. Kampagnen bestod til dels af helsidesannoncer med 

gengivelse af konkrete historier om udenlandske søfolk under overskrifter som ’En filippiner 

over bord? – Han må sgu svømme hjem!’ Der var udtalelser om danske rederes forretnings-

moral og navne på forskellige danske rederier. Rederiforeningen mente, at annoncerne var 

rettet mod rederiforeningen, at de var udtryk for utilbørlig pression, at de havde et ulovligt 

sigte, at deres form og indhold havde en så illoyal karakter, at der var tale om overens-

komstbrud, og at de var direkte og målrettede illoyale skridt, der kunne påføre de enkelte 

medlemsrederier en betydelig økonomisk skade. Arbejdsretten fandt, ’at formålet med ind-

klagedes annoncekampagne ligeledes må antages at have været at opnå overenskomstdæk-

ning for udenlandske søfarere på DIS-skibene. Kampagnen kan således ikke antages blot at 

være en politisk kampagne, men i højere grad en kampagne rettet mod det danske rederier-

hverv … Ydermere må annoncerne anses for utilbørlige henset til karakteren og grovheden 

af de enkelte annoncetekster, der i visse tilfælde er kædet sammen med navngivne, danske 

rederier. På denne baggrund, og da der er tale om kampskridt til støtte for overenskomst-

krav, der strider mod lovgivningen, finder Arbejdsretten det ubetænkeligt at fastslå, at an-

noncekampagnen er et overenskomststridigt og ulovligt kampskridt’.
141

 

 

I begrundelsen henviser Arbejdsretten ikke til loyalitetspligten,142 men holdt 

sig stringent til de kendte principper for vurdering af kamphandlingers lov-

lighed. Retten vurderer, at der er tale om et kampskridt, da kampagnen hav-

de til hensigt at opnå overenskomstdækning. Kampskridtet var materielt 

ulovligt, da overenskomstkravet var uforeneligt med DIS-loven. Kamp-

skridtet var også formelt ulovligt, da annoncerne var utilbørlige på grund af 

deres karakter og grovhed sammenkædet med navngivne danske rederier. 

Retten fandt ikke behov for at introducere en loyalitetsstandard som grund-

lag for vurderingen.143 De allerede eksisterende principper var tilstrækkelige 

til at bedømme situationen og afgøre tvisten i dette tilfælde.  

 
141.  I den efterfølgende DIS II-afgørelse, AR 2006.455, Arbejdsrettens dom af 25. maj 

2007, Rederiforeningen for Mindre Skibe mod Fagligt Fælles Forbund for Sø-

mændenes Forbund i Danmark, mente Rederiforeningen, at Forbundet havde tilside-

sat den tidligere afgørelse og iværksat nye, ulovlige kampskridt ved blandt andet at fo-

retage genoptryk af de utilbørlige annoncer. Annoncerne var genoptrykt i en stærkt 

nedfotograferet og nærmest ulæselig form i forbindelse med en aktuel debat om yt-

ringsfrihed. Arbejdsretten fandt, at genoptrykket hverken var en videreførelse af den 

tidligere kampagne eller udgjorde et nyt kollektivt kampskridt. Loyalitet blev ikke an-

vendt hverken i argumentationen eller begrundelsen. 

142.  Loyaliteten får indflydelse ved udmålingen af bodens størrelse, jf. Kristiansen, Annon-

cekampagne i strid med DIS-loven, 2005. Retten henviser til, at handlingerne bevidst 

udsatte modparten for risiko for skade og søgte at nedsætte modpartens omdømme.  

143.  Modsat AR 2008.978 ovenfor afsnit 4.4.1. note 119, hvor en kampagnes udformning 

var i strid med loyalitetspligten. Kampagnen i afgørelsen fra 2008 var ikke en kamp-

handling, men et spørgsmål om den almindelige ytringsfriheds grænser. Der er dog ik-

ke stor forskel på substansen i de to afgørelser, der begge var grove, smædende kam-

pagner overfor navngivne virksomheder. For så vidt angår de to DIS-afgørelser havde 
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5.4. Bodsudmålingen 

Arbejdsretslovens § 12, stk. 5, fastsætter, at bod for et overenskomststridigt 

forhold fastsættes ud fra samtlige sagens omstændigheder, herunder i hvil-

ken grad overtrædelsen har været undskyldelig fra overtræderens side. Ret-

ten har tillagt brud på den gensidige loyalitetspligt selvstændig betydning 

ved udmåling af bodens størrelse i to af de analyserede afgørelser. 

 
I AR 99.600

144
 begik Danmarks Radio overenskomstbrud på grund af organisationsfjendtlig 

adfærd. Arbejdsretten henviste til den illoyale adfærd ved bodsudmålingen. Ved ikke under 

forhandlingerne med Dansk Metal at melde klart ud, at DR agtede at forholde sig til Journa-

listforbundets krav om overenskomst med programteknikerne, og ved i forlængelse af for-

handlingerne straks at indgå overenskomst for programteknikerne til anden side, havde DR 

udvist en betydelig mangel på loyalitet. Retten anvendte ikke loyalitet ved vurderingen af 

adfærden som ulovlig, men anvendte den illoyale adfærd som skærpende omstændighed ved 

udmåling af bodens størrelse. Boden blev fastsat til 1 million kroner.  

 

Det er første gang, at Arbejdsretten vælger at inddrage manglen på loyalitet 

som et skærpende element ved fastsættelse af bodens størrelse i stedet for 

ved afgørelsen af, om der er begået overenskomstbrud. Overenskomstbrud-

det blev forklaret med organisationsfjendtlig adfærd, og illoyaliteten blev et 

skærpende element i bodsudmålingen.  

 
I AR 2004.308

145
 inddrager retten også den illoyale adfærd som en faktor til at tvinge bo-

dens størrelse op.
146 Retten henviser til, at den illoyale adfærd bevidst udsatte modparten for 

risiko for skade og nedsat omdømme. Boden blev fastsat til 3 millioner kroner.  

 

Denne brug af loyalitet er dog langt fra almindelig i fagretlig praksis vedrø-

rende loyalitet. Der er ikke en generel tendens til, at domstolene sanktione-

rer en illoyal adfærd ved at give adfærden vægt ved udmåling af bodens 

størrelse. En forklaring kan være, at adfærden i de to tilfælde var så grov og 

krænkende overfor modparten, at Arbejdsretten valgte at lade illoyaliteten få 

indflydelse på vægten af boden, som en pønal virkning overfor organisatio-

nerne. Tendensen er dog ikke fulgt op i senere afgørelser. Særligt relevant er 

’skamstøtte’-afgørelsen, hvor loyalitetspligten blev tildelt selvstændig be-

tydning som vurderingsstandard for adfærden, men ikke blev inddraget som 

skærpende omstændighed ved fastsættelse af bodens størrelse. 

 

                                                                                                                             
Arbejdsretten allerede veletablerede redskaber til at vurdere grænserne for handlinger-

ne, mens i den senere afgørelse om ’skamstøtten’ måtte Arbejdsretten inddrage loyali-

tet i vurderingen, da de allerede etablerede vilkår ikke gav tilstrækkelig vejledning.  

144.  AR 1999.600 ovenfor afsnit 4.2.1. note 96. 

145.  AR 2004.308 ovenfor afsnit 5.3. note 139. 

146.  Jf. Kristiansen, Annoncekampagne i strid med DIS-loven, 2005. 
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5.5. Loyalitetspligt som fortolkningsprincip 

Arbejdsretten har anvendt parternes gensidige loyalitetspligt til at fortolke 

en bestemmelse i DA/LO Hovedaftalens § 9, stk. 2, om fri erhvervsudøvel-

se. 

 
I AR 2005.721

147
 påkendte Arbejdsretten en tvist om lovligheden af en klausul mellem et 

vikarbureau og dets kunder. Klausulen, der var hemmelig for vikarerne selv, fastsatte, at den 

modtagende virksomhed ikke måtte ansætte vikaren i op til 12 måneder fra samarbejdsafta-

lens ophør. Hovedaftalens § 9, stk. 2, fastsætter, at der ikke fra nogen side må lægges hin-

dringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så meget og så godt arbejde, som hans evner 

og uddannelse tillader ham. Lønmodtagerorganisationen mente, at aftalevilkåret var i strid 

med grundlæggende aftaleretlige principper. De anførte, at Hovedaftalen etablerede et gen-

sidigt forbud mod at lægge hindringer i vejen for den frie udøvelse, og at forbuddet ikke kun 

gjaldt arbejdstagersiden.
148

 Arbejdsretten udtalte, at ’Hovedaftalens § 9, stk. 2, … gælder 

således efter sin ordlyd for alle, som er bundet af Hovedaftalen, og der er ikke i det under 

sagen oplyste grundlag for en anden forståelse. Det må tværtimod anses for bedst stemmen-

de med den til Hovedaftalen knyttede gensidige loyalitetspligt …’ 149
 

 

Hovedaftalen mellem LO og DA indeholder bestemmelser, der har karakter 

af overordnede principper for relationen mellem overenskomstparterne. Ho-

vedaftalen ændres sjældent, og principperne fastsat heri danner forbillede 

for øvrige overenskomstrelationer også udenfor LO og DA, hvis ikke der 

findes vejledning andetsteds.  

 Et andet forhold, der er værd at bemærke, er, at Arbejdsretten anvender 

gensidigheden i loyalitetspligten som et element, der tillægges selvstændig 

 
147.  AR 2005.721, Arbejdsrettens dom af 7. september 2007, Forbundet Træ-Industri-Byg 

i Danmark mod Bach og Søndergaard I/S, jf. også kapitel 12 afsnit 3.2.1. note 116. 

Afgørelsen er kommenteret i Kristiansen, Erhvervsbegrænsende aftale, 2007. 

148.  Oprindeligt blev bestemmelsen i Hovedaftalen anvendt til at beskytte arbejdsgiverne 

imod lønmodtagerorganisationernes bevidste hindringer for udøvelse af erhvervsfrihe-

den. Forbud mod indskrænkning af arbejdernes erhvervsmuligheder var en del af Sep-

temberforliget i 1899 og var en del af grundlaget for den gennem retspraksis udviklede 

grundsætning om formel lovlighed af kollektive kampskridt. Den senere Lov om Be-

skyttelse af Erhvervs- og Arbejdsfriheden fra 1929 (ophævet igen i 1937) havde til 

hensigt at indskrænke organisationernes anvendelse af økonomiske tvangsmidler over-

for modparten. Loven fastsatte, at enhver art af økonomisk eller personlig forfølgelse, 

som tilsigtede på uberettiget måde at begrænse den enkeltes frie adgang til erhverv el-

ler arbejde, var ulovlig. Loven ændrede ikke ved den etablerede ensidige praktiske an-

vendelse af princippet, jf. Illum, Den kollektive arbejdsret, 1939, pp. 14-15. Argumen-

tet om, at forbuddet mod indskrænkninger i erhvervsfriheden også etablerede pligt til, 

at arbejdsgiversiden skulle afholde sig fra at foretage handlinger, der indskrænkede ar-

bejdstagerens erhvervsmuligheder, var derfor helt nyt.  

149.  Retten fastslog også, at selve hemmeligholdelsen var illoyal. Denne anvendelse af loy-

alitet er kommenteret i omtalen af afgørelsen i kapitel 12.  
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betydning ved fortolkningen. I den kollektive relation er loyalitetspligten 

fuldt ud gensidig mellem parterne.   

 Kristiansen anfører, at bestemmelserne i Hovedaftalen er udtryk for al-

mene arbejdsretlige grundsætninger. Overenskomster på et lavere niveau 

end Hovedaftaler kan fortolkes og suppleres både med almene grundprin-

cipper og principperne fastsat på hovedaftaleniveau. Hovedaftaler derimod 

kan alene fortolkes eller suppleres med almene arbejdsretlige grundprincip-

per, og ikke med principper fastsat ved anden aftale.150 

 I fortsættelse af dette, kan afgørelsen tages som udtryk for, at den gensi-

dige loyalitetspligt formelt anerkendes som et grundprincip i den kollektive 

arbejdsret. Det indikeres både af Arbejdsrettens udtalelse om, at den ulovbe-

stemte loyalitetspligt er knyttet til Hovedaftalen, og anvendelsen af loyali-

tetspligt som fortolkningsstandard for Hovedaftalens bestemmelse.  

 At fortolke en aftales ordlyd i lyset af forudsætningerne for aftalen er ikke 

nyt,151 men at fortolke Hovedaftalen i lyset af loyalitetspligten var nyt.  

 

5.6. Sammenfattende 

Retten er tilbageholdende med at introducere loyalitetspligt på områder, 

hvor allerede veletablerede principper er tilstrækkelige. Loyalitetspligt be-

nyttes alene, hvis de øvrige principper ikke giver vejledning i det konkrete 

tilfælde. 

 Ledelsesretten er fri, og parterne kan ikke i ly af et loyalitetsargument 

indskrænke eller udvide ledelsesretten.152 Loyalitetshensyn skaber ikke i sig 

selv eneret eller eksklusivitet på en måde, så de positive aftaler udvides og 

ledelsesretten begrænses.153 Retten har også afvist at etablere et yderligere 

kriterie om, at ledelsesretten skal have ’loyal’ grund.154  

 Ved vurdering af de kollektive kampskridts lovlighed henviser retten ikke 

til loyalitet, men vurderer adfærden ud fra kendte principper om formel og 

materiel lovlighed.155 Derimod har retten henvist til en parts loyale adfærd i 

 
150.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 251-252, der anfører, at Hovedaftalen 

kan fortolkes i lyset af almene arbejdsretlige principper, mens overenskomster kan for-

tolkes både i lyset af principper fastsat i Hovedaftalen og principper udviklet gennem 

retspraksis. 

151.  Jf. om domstolenes fortolkningsvirksomhed i kapitlerne 2, 6 og 9. 

152.  AR 2014.0004 ovenfor afsnit 5.1. note 133. 

153.  AR 2000.973 ovenfor afsnit 5.1. note 131, hvor det ikke var illoyal administration af 

overenskomsten frit at vælge, hvilke korister Det Kongelige Teater ville bruge, og AR 

2004.471 ovenfor afsnit 4.2.2. note 106, hvor det ikke var illoyalt af Finanssektorens 

Arbejdsgiverforening at optage et nyt medlem. 

154.  AR 2010.0431 ovenfor afsnit 5.1. note 132. 

155.  AR 2004.308 ovenfor afsnit 5.3. note 139, og AR 92.256 ovenfor afsnit 5.3. note 136. 
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en sag, hvor retten konstaterede, at en handling måtte antages reelt at udgøre 

et kampskridt.156  

 I bodsudmålingen, der fastsættes under hensyn til samtlige sagens om-

stændigheder, har retten i få tilfælde inddraget illoyalitet som en skærpende 

omstændighed.157 De ganske få tilfælde er ikke fulgt op konsekvent af ret-

ten. Der kan ikke herudfra udledes noget mønster eller princip.    

 Loyalitet bruges som fortolkningsstandard for andre grundprincipper. 

Hovedaftalen skal fortolkes i lyset af loyalitetspligt,158 og gensidigheden i 

loyalitetspligten kan være et fortolkningselement i sig selv. Grundrettighe-

der kan modsat ikke tilsidesættes med henvisning alene til loyalitetspligt.159 

 

 

6. Opsummerende 
 

Den tematiserede gennemgang af praksis ud fra overenskomstparternes ten-

tative beskyttelsesinteresser viser visse mønstre.  

 Loyalitet spiller for det første en rolle ved fastlæggelsen af, hvad der er 

aftalt. Loyalitet fungerer som en norm for parternes adfærd under forhand-

lingerne op til indgåelse af overenskomsten. De fagretlige organer refererer 

til normen, når de ved fortolkning skal vælge at lægge en af flere forståelser 

af overenskomstens bestemmelser til grund. 

 I forbindelse med opfyldelse af overenskomstens bestemmelser og efter-

levelse af aftalerne får loyalitet indflydelse på vurderingen af, om parterne 

faktisk opfylder de processuelle og de materielle aftaler.  

 Loyalitet spiller for det andet en tydelig rolle i opfyldelse af overenskom-

stens materielle aftaler. Loyalitet kvalificerer her måden, hvorpå der gives 

information om de indgåede aftaler. Informationen skal være korrekt og ty-

delig, så det fremgår, at organisationen tager afstand fra ulovligheden. Af-

gørelser og forlig vedrørende konflikter skal viderebringes loyalt fra organi-

sationen til medlemmerne. Det vil sige med tilstrækkelig tydelighed af afgø-

relsens indhold og betydning for konflikten og ikke mangelfuldt eller på an-

den måde begrænsende omkring forliget. Meddelelser må ikke skabe tvivl 

om indholdet af eller pligten til efterlevelse af overenskomstens bestemmel-

ser fuldt ud. Mærkning af annoncer kan være illoyale, hvis ikke de er neu-

 
156.  FV af 24. marts 1988. 

157.  Jf. AR 99.600 ovenfor afsnit 5.4. note 144, mens Kristiansen, Annoncekampagne i 

strid med DIS-loven, 2005, som kommentar til AR 2004.308, jf. ovenfor afsnit 5.3. no-

te 139, anfører, at retten benytter loyalitetspligt ved udmålingen af boden gennem hen-

visning til, at parten bevidst udsatte modparten for risiko for skade og for nedsat om-

dømme. 

158.  AR 2005.721 ovenfor afsnit 5.5. note 147. 

159.  AR 2014.0004 ovenfor afsnit 5.1. note 133. 
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trale og loyale overfor den pågældende arbejdsgiver, og hvis de har et andet 

sigte end blot at informere.  

 For det tredje har loyalitet indflydelse på efterlevelse af de processuelle 

aftaler. Det er illoyalt at undergrave eller modvirke de aftalte procedurer, 

herunder at afvise at deltage i procedurer med utilstrækkelige begrundelser, 

at ekspedere procesdokumenter i nedsat tempo eller at gennemføre arbejds-

retlige procedurer i nedsat tempo. Ensidigt opståede mindre uklarheder må 

ikke bruges til at forpurre nødvendige dele af forhandlingsprocesserne. Det 

kan være udtryk for manglende vilje til loyalt at ville efterleve en kendelse, 

hvis en klar kendelse kræves yderligere afklaret ved ny voldgift.  

 For det fjerde har loyalitet virkning overfor overenskomstpartens virke 

som forhandlingsberettiget organisation. Parterne må ikke forsøge at under-

grave eller omgå overenskomsten med en overenskomstpart. Organisatio-

nerne har pligt til at gøre, hvad de kan for at stoppe en ulovlig konflikt. 

Loyalitet kvalificerer måden, hvorpå der gives information. Informationen 

skal være korrekt og tydelig, så det fremgår, at organisationen tager afstand 

fra ulovligheden. Afgørelser og forlig vedrørende konflikten skal videre-

bringes loyalt fra organisationen til medlemmerne. Det vil sige med til-

strækkelig tydelighed af afgørelsens indhold og betydning for konflikten. 

Loyalitet kvalificerer den handling, der foregår, når organisationen videre-

bringer information til medlemmerne, altså når informationen bevæges fra 

organisationsniveau til medlemsniveau. Formidlingen må ikke ændre ved 

budskabet eller dets tydelighed. Her påvirker loyalitet formidlingen på den 

måde, at loyaliteten sætter rammer for organisationens formidlingsaktivite-

ter. Selvom organisationen måske sympatiserer med medlemmernes aktio-

ner, må sympatien ikke få indflydelse på formidlingen af informationen. 

Udøvelsen af pligten skal ske på en korrekt og tydelig måde, fordi pligten 

ellers ikke ville medvirke til at opfylde kontraktens forudsætninger – nemlig 

at stoppe ulovligheden. 

 Loyalitet overfor modparten begrænser parternes ytringer. Retten har for 

det femte – med henvisning til loyalitetspligten – sat grænser for den relativt 

vide ytringsfrihed, som organisationerne ellers nyder, også til offentligt at 

fremsætte kritik af modpartens adfærd. Kritiske ytringer omkring modpar-

ten, der bruger (for) groft sprog eller har til hensigt at smæde navngivne 

virksomheder frem for at fremføre kritik af deres adfærd, er i strid med 

loyalitetspligten. Derimod kan interne orienteringer, der ikke er holdt i en 

grov tone, ikke fordrejer det foregåede og ikke opfordrer til ulovlige hand-

linger, være i overensstemmelse med loyalitetspligten. Informationer til of-

fentligheden om en konflikt og dens baggrund skal være korrekte og loyale i 

forhold til modparten.  

 Praksis viser, at Arbejdsretten er tilbageholdende med at introducere loya-

litet som nyt vurderingsgrundlag i de situationer, hvor der allerede er vel-

etablerede arbejdsretlige grundsætninger. Særligt forbuddet mod organisati-
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onsfjendtlig adfærd indeholder elementer, der er sammenfaldende med for-

buddet mod illoyale handlinger. Arbejdsretten anvender så vidt muligt de 

eksisterende grundsætninger og principper til afgørelse af situationer, hvor 

disse kan anvendes. Hvis de eksisterende grundsætninger og principper ikke 

giver tilstrækkelig vejledning til vurdering af en situation, anvender Ar-

bejdsretten for det sjette den gensidige loyalitetspligt som en selvstændig 

vurderingsstandard for parternes adfærd, særligt indhold og form af ytrin-

ger.  

 Loyalitetspligt anvendes for det syvende som et grundprincip, der indfor-

tolkes i parternes relation generelt på alle overenskomstniveauer, idet Ar-

bejdsretten har udtalt, at loyalitetspligt er knyttet til parternes relation på 

Hovedaftaleniveau.  

 Gennemgangen har været struktureret og tematiseret efter parternes re-

spektive interesser, altså loyalitetens genstand. Strukturen har været frem-

stillingsmæssigt hensigtsmæssigt som et analysedesign, der har bidraget 

med at kunne uddrage træk og linjer på tværs af situationer. Strukturen har 

vist sig anvendelig til at eftervise, hvordan loyalitet anvendes af de fagretli-

ge organer, og hvilke typer af interesser, hvor loyalitet spiller en særlig ty-

delig rolle ved siden af de øvrige arbejdsretlige grundprincipper.  

 I det følgende kapitel vil en række tværgående træk omkring indholdet af 

loyalitet og argumentationsmønstre omkring loyalitet i den kollektive relati-

on blive gennemgået. 
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KAPITEL 8 
 

 

Loyalitet i den kollektive relation 
Principper 

 

 

 

 

 

 

Dette kapitel fremhæver og belyser tværgående træk, der kan uddrages af 

analyserne i de to foregående kapitler. Først og fremmest besvares afhand-

lingens spørgsmål om, hvorvidt loyalitetspligt er et grundlæggende princip i 

den kollektive relation. Dernæst redegøres for de forskellige anvendelser, 

som loyalitet har i den kollektive relation, og de elementer i argumentatio-

nen, som de fagretlige organer lægger vægt på, fremhæves og belyses. En-

delig diskuteres den rolle loyalitetspligt har fået i den kollektive relation.   

 

 

1. Loyalitetspligt som princip 
 

Er loyalitetspligt et princip i den kollektive relation? Spørgsmålet har be-

tydning for pligtens fremtidige anvendelse. Når der er tale om et retligt 

princip, antages det, at princippet forpligter retsanvenderen.1 Det vil sige, at 

de fagretlige organer er forpligtede til at anvende princippet om gensidig 

loyalitetspligt mellem overenskomstparterne på de tvister, der berøres af 

loyalitetsspørgsmål.  

 Spørgsmålet må besvares bekræftende, da de fagretlige organer henviser 

specifikt til termen loyalitet både som standard og som pligt i parternes ind-

byrdes relation.2 I hele det sidste århundrede har Arbejdsretten og de faglige 

voldgifter henvist til en underliggende pligt til at udvise hensyn overfor 

modpartens interesser. Henvisningen til forpligtelser begrundet i et loyali-

tetshensyn foretages ud fra den forventning, at loyalitet har et selvstændigt, 

retligt indhold, at det har en bestemmende karakter for parternes adfærd, og 

at handlinger i strid med loyalitet kan sanktioneres retligt.  

 Princippet genkendes på tværs af flere handlinger. Der henvises til loyali-

tet under aftaleindgåelsen, ofte som en ’loyal oplysningspligt’. Loyalitet er 

 
1.  Jf. kapitel 3.  

2.  Mere om de forskellige anvendelser nedenfor afsnit 2.  
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her en standard for parternes adfærd, der skal sikre, at overenskomsten reelt 

er udtryk for begge parters interesser. Her er loyalitet ikke en pligt, der selv-

stændigt sanktioneres, men en norm, der får betydning ved fastlæggelsen af, 

hvad der er aftalt.3 Der henvises til loyalitet i administrationen af overens-

komsten. Loyalitet orienterer sig her omkring udmøntning af parternes fæl-

les aftale som forudsat af parterne. Her får loyaliteten selvstændig virkning, 

idet den fastsætter pligt til at engagere sig i visse handlinger og pligt til at 

afholde sig fra visse handlinger.4 Loyalitet kommer til udtryk i de hensyn, 

der ligger bag grundsætningerne om forbud mod organisationsfjendtlige 

handlinger og i beskyttelse af aftalefriheden. De fagretlige organer har ikke 

tilføjet loyalitet som en yderligere betegnelse for den type handlinger. Loya-

litet har derimod fået selvstændig betydning som afgrænsning af indholdet 

og formen på organisationernes udtalelser. Både interne orienteringer og 

eksterne informationer er underlagt et krav om korrekt og loyal formidling. 

Særligt har loyalitet fundet selvstændig anvendelse til at fastsætte en grænse 

for indholdet af og formen for ytringer, der har et meningsdannende formål. 

Arbejdsretten har været tilbageholdende med at tildele loyalitet en rolle, på 

områder hvor eksisterende grundprincipper dækker tilfredsstillende. Ar-

bejdsretten har dog selv eksplicit anerkendt ved henvisning i AR 2008.9785 

til ’freds- og loyalitetspligter’, at der er sammenfald i de bagvedliggende 

hensyn, som grundprincipperne varetager. Alt i alt kan man med en vis sik-

kerhed advokere for det synspunkt, at idet de fagretlige organer på tværs af 

flere forskellige situationer henviser til loyalitet, på en måde hvor loyalite-

ten får et selvstændigt retligt indhold, er et loyalitetsprincip i den kollektive 

relation anerkendt.  

 Henvisning til loyalitet på tværs af flere typer af situationer er en nyere 

foreteelse. De første afgørelser fra begyndelsen af 1900-tallet, der anvendte 

termen ’loyal’, henviste til en pligt til loyal administration af det aftalte, der 

var en central og vigtig forudsætning for, at det kollektive system overhove-

det kunne fungere. Senere blev termen anvendt mere sporadisk i den fagret-

lige praksis for til sidst i 1900-tallet at blive anvendt oftere og i flere typer 

af situationer. Analyserne har dog vist, at henvisningen til en underliggende 

pligt til at vise hensyn overfor modpartens interesser har været genkendeligt 

gennem hele århundredet og har haft et relativt konsistent indhold. Senere i 

århundredet har de fagretlige organer i højere grad valgt at anvende beteg-

nelsen loyalitet om disse hensyn, særligt i de typesituationer, hvor der ikke 

har været andre etablerede principper til at varetage hensynet. Øget anven-

delse af loyalitet som betegnelse kan skyldes en almindelig sproglig udvik-

 
3.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.1. 

4.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.2. og 3.3.  

5.  AR 2008.978.  
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ling, og at anvendelse af termen er blevet moderniseret og præciseret i takt 

med den øgede brug.6 

 Princippet genkendes også gennem de fagretlige organers eksplicitte hen-

visning. I AR 2008.9787 blev ytringerne i sidste ende vurderet ud fra, om de 

var i strid med loyalitetspligten. Arbejdsretten udtalte, at udformningen af 

kampagnen i sig selv måtte anses for at udgøre en krænkelse af ’loyalitets-

pligten i overenskomstforhold’. Her blev loyalitetspligt både henvist til og 

anvendt som selvstændigt grundlag for at vurdere, at en adfærd var overens-

komststridig. I afgørelsen AR 2005.721 udtalte Arbejdsretten, at en forståel-

se af en bestemmelse i Hovedaftalen var at foretrække, fordi den ansås bedst 

stemmende med ’den til Hovedaftalen knyttede gensidige loyalitetspligt’.8 

Her blev loyalitetspligt henvist til og anvendt som vejledende for fortolk-

ningen af en bestemmelse på Hovedaftaleniveau. 

 Endelig kan det overvejes, om tilstedeværelsen af et princip om gensidig 

loyalitetspligt mellem de kollektive parter er udtryk for, at loyalitet er et 

grundprincip, der har sit udspring i retskulturen (mellemlaget i Tuoris mo-

del) eller blot er et sammenfattende princip, der alene har sin oprindelse i 

retsanvendelsen (overfladelaget i Tuoris model).9 Spørgsmålet handler om, 

hvorfra princippet henter sin autorisation. Svaret afhænger af, om man anser 

 
6.  Sproglig udvikling er ikke en del af begrundelsen for, at loyalitetspligt blev anvendt 

forskelligt i de 2 afgørelser, hvor Arbejdsretten tog stilling til grænserne for udform-

ning af annoncekampagner. I AR 2004.308 vurderede retten, at annoncekampagnen 

var en kamphandling. Kampagnen var et formelt ulovligt kampskridt, da annoncerne 

var utilbørlige henset til deres karakter og grovhed sammenkædet med navngivne dan-

ske rederier. Det illoyale i bevidst at udsætte modparten for risiko for skade og at søge 

at nedsætte modpartens omdømme fik indflydelse ved udmålingen af bodens størrelse. 

Modsat AR 2004.308, hvor kampagnen ikke blev anset for et kampskridt. Kampagnen 

blev vurderet som et brud på loyalitetspligten, da udformningen var utilbørlig og 

hængte navngivne virksomheder med logo ud. Illoyaliteten var det retlige grundlag 

for, at handlingen var overenskomststridig. De to afgørelser ligner hinanden i realite-

ten. De var begge grove, smædende kampagner overfor navngivne virksomheder, og 

kampagnen havde fået en utilbørlig karakter. Forskellen på de to afgørelser er hensig-

ten med kampagnerne. Hensigten med kampagnen i AR 2004.308 blev af retten anset 

for at være at opnå overenskomst, dermed var der tale om en kamphandling. Hensigten 

med ’skamstøtte’-kampagnen var tydeligvis ikke at opnå overenskomst. Når lovlighe-

den af kamphandlinger skal vurderes, havde Arbejdsretten allerede veletablerede prin-

cipper til at vurdere grænserne for handlingerne. Illoyaliteten blev ikke afvist, men 

blev inddraget i bodsudmålingen. I den senere afgørelse AR 2004.308 var Arbejdsret-

ten henvist til at inddrage loyalitet som selve vurderingsgrundlaget, da de allerede 

etablerede principper ikke gav tilstrækkelig vejledning. 

7.  Jf. kapitel 7 afsnit 4.1.1. 

8.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.5. 

9.  Jf. kapitel 3. Tuoris model er som nævnt svært verificerbar, men kan anvendes som en 

forståelsesramme i diskussionen af princippers karakter.  
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dommernes henvisning til princippet eller de bagvedliggende hensyn som 

udtryk for, at dommerne lader et grundlæggende princip om loyalitet kom-

me til udtryk i begrundelsen. Eller, om man modsat anser dommernes hen-

visning til princippet alene som en deduktion eller analogi fra lignende til-

fælde, altså fra retsanvendelsen som sådan. Spørgsmålet er, som nævnt i ka-

pitel 3, vanskeligt verificerbart – om overhovedet. Princippet vil endvidere i 

afhandlingens optik have det samme autorisationsniveau, uanset om det pla-

ceres som et princip, der alene opstilles i overfladelaget, eller som et prin-

cip, der også kan genkendes i mellemlaget (retskulturen). Indikationer på, at 

dommerne henviser til, at princippet får sit indhold fra et mere grundlæg-

gende princip eller værdi i retskulturen, kunne være, at domstolene har valgt 

at introducere normen til afgørelse af tvister på områder, hvor der ikke fin-

des fortilfælde,10 at der henvises til en almen værdiorienteret standard om, 

at adfærd er ’ubillig’,11 og at dommerne udtrykker sig som ’det forstaar af 

sig selv’,12 altså en anvendelse og en sproglig indikation af, at normen har et 

andet indhold end det rent inducerede og sammenfattende. Der kan nok ikke 

være tvivl om, at henvisningen til loyalitet udfyldes med værdier og præfe-

rencer for samfundets samvirke. Hvorvidt man vil betegne dette som et 

grundprincip i retlig forstand eller vil betegne det som samfundsmæssige 

værdier, der præger anvendelsen af retlige begreber, er i sidste ende et 

spørgsmål om, hvilket retskildesyn man antager.13  

 

 

2. Loyalitetspligt i retsanvendelsen 
 

Loyalitet handler om at tage hensyn til modpartens beskyttelsesinteresser. 

Loyalitet anvendes af de fagretlige organer på forskellige måder i deres af-

gørelse af retstvister. De forskellige anvendelser kan nærmere tilnærmes på 

baggrund af de tværgående analyser af praksis i kapitel 7. Loyalitet anven-

des både som 1) en betingelse for at kunne støtte ret på en bestemt forståel-

se, 2) en forudsætning, der udfylder tomrum i overenskomsten og skaber 

selvstændige pligter, 3) selvstændig fortolkningsstandard i vurderingen af 

adfærd, og 4) vejledende for fortolkningsvirksomheden.  

 

2.1. Loyal adfærd som betingelse 

Loyalitet anvendes som standard for parternes adfærd i forløbet op til aftale-

indgåelsen. Retten har fastslået, at for at kunne støtte ret på en bestemt for-

ståelse må parterne sikre sig, at den bestemte forståelse var erkendt af begge 

 
10.  AR 2004.308. 

11.  Sagerne nr. 2051 og nr. 2053. 

12.  Sag nr. 156. 

13.  Jf. kapitel 3.  
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parter på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Sikring af, at modparten var i er-

kendelse omkring en bestemt fortolkning eller rækkevidde, sker gennem en 

adfærdsstandard, der senere er blevet betegnet som loyal. Standarden har 

funktion af at være en blandt flere betingelser for, at en part senere kan støt-

te ret på en foretrukket forståelse af overenskomsten. Har parten ikke hand-

let i overensstemmelse med den loyale adfærdsnorm, kan parten ikke støtte 

ret på sin foretrukne forståelse. De fagretlige organers henvisning til en 

standard for parternes adfærd under forhandlingen fastlægger dermed en 

række handlestandarder for parterne i forløbet op mod aftaleindgåelsen. 

Handlestandarderne er ikke selvstændigt sanktionerbare, men får betydning 

for, hvad parterne senere kan støtte ret på som overenskomstens indhold. 

 Det er ikke hensynet til loyalitet i sig selv, der begrunder kravet om en 

bestemt adfærd. Adfærdsstandarden får ikke sit indhold gennem henvisning 

til et gensidigt loyalitetshensyn. Det er hensynet til at sikre, at overenskom-

sten reelt er udtryk for begge parters bevidste og overvejede synspunkter, 

der bærer kravet om en bestemt adfærd. Loyalitetsstandarden introduceres 

som en mekanisme til at fastlægge indholdet af overenskomsten. Henvis-

ning til loyalitet anvendes kun til vurdering af, hvilke elementer der kan an-

ses for at være udtryk for begge parters bevidste og velovervejede valg. Der 

findes ikke eksempler fra fagretlig praksis, hvor Arbejdsretten henviser til, 

at loyal adfærd er en adfærdsstandard begrundet i moraliserende eller or-

dentlighedshensigter, eller at standarden selvstændigt sanktioneres på anden 

vis end gennem afvisning af at lægge en bestemt forståelse af overenskom-

sten til grund. 

 Virkningen af, at der findes en loyalitetsstandard under aftaleindgåelsen, 

bliver helt naturligt, at overenskomstparterne motiveres af deres egen inte-

resse i at sikre, at aftalen får et indhold tæt på det, som parterne selv ønsker. 

De handlinger, der anerkendes som befordrende for at få lagt en ønsket for-

ståelse af overenskomsten til grund, får naturligvis en normerende effekt på 

parternes adfærd under forhandlingerne. En part er dog berettiget til selv at 

overveje sin ’risiko’, for at en forståelse ikke lægges til grund senere, hvis 

parten undlader at handle loyalt overfor modparten under indgåelse af afta-

len.  

 

2.2. Som uskreven pligt, der udfylder tomrum i det aftalte 

Loyalitet anvendes til at fastsætte specifikke pligter og undladelser for par-

terne. Når overenskomsten eller aftalen er indgået, ændrer relationen mel-

lem overenskomstparterne fra at være en forhandling omkring interesser til 

at være en kontraktlig relation med rettigheder og pligter. Efter indgåelse af 

overenskomsten anvendes loyalitetspligten som en norm, der fastsætter 

selvstændige pligter. Det har været tilfældet allerede fra den første introduk-

tion af loyalitet mellem overenskomstparterne.  
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 Den oprindelige introduktion af termen ’loyal’ skete for at etablere en 

pligt til konkret at handle og at undlade visse handlinger, for at overens-

komsten kunne blive udmøntet i praksis.14 Loyalitet indfortolkes som en 

grundforudsætning mellem parterne gennem anvendelsen af termen ’Det 

forstaar af sig selv’. Forudsætningen om, at der er pligt til loyalt at medvirke 

til gennemførelse af et forlig, blev anvendt til at etablere selvstændige for-

pligtelser, som parterne ikke har aftalt i overenskomsten. Loyalitet er her et 

uskrevent aftalevilkår om loyal administration af overenskomsten, der ind-

fortolkes af de fagretlige organer, til at skabe sammenhæng i overenskomst-

grundlaget og udfylde tomrum, der ellers ville underminere overenskom-

stens funktion.15 Pligten har senest fundet anvendelse til at fastsætte en loyal 

underretningspligt, også mens overenskomsten løber.16 Det samme gør sig 

gældende i de afgørelser, der drejer sig om at vurdere indholdet og formen 

af ytringer eller informationer.17 Loyalitet får selvstændigt indhold ved at 

fastsætte en pligt til at undlade visse handlinger i form af indhold og form 

for ytringerne, der er i strid med den gensidige loyalitetspligt.  

 

2.3. Som fortolkningsstandard 

I nogle afgørelser anvendes loyalitet som en fortolkningsstandard. Loyalitet 

som fortolkningsstandard betyder, at de fagretlige organer fortolker en åben 

bestemmelse i lyset af en standard for loyal adfærd. Det har været anvendt i 

de afgørelser, hvor tempoet omkring efterlevelse af de processuelle be-

stemmelser har været til prøvelse.18 Her vurderer Arbejdsretten, hvilket 

tempo der kan kræves i ekspeditionen af processer eller sager gennem an-

vendelse af loyalitet som en fortolkningsstandard. Et loyalt tempo er et 

normalt arbejdstempo, og ekspeditioner skal blot foretages ’uden unødig 

forsinkelse’.  

 I afhandlingens afgørelsesmateriale er der ikke mange afgørelser, hvor 

loyalitet anvendes som fortolkningsstandard i den kollektive relation. I den 

relation findes allerede velkendte og anerkendte principper, der anvendes til 

at udfylde de åbne formuleringer i parternes aftaler. Arbejdsretten har afvist 

at knytte en loyalitetsstandard til fortolkningen af eksempelvis begreber som 

’driftsmæssig grund’19 eller ’faglig interesse’.20  

 

 
14.  Sag nr. 156 og Sag nr. 175. 

15.  Pligten opretholdes fortsat, f.eks. i AR 94.192, AR 2005.708 og AR 2007.299. 

16.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.2.3. 

17.  Jf. kapitel 7 afsnit 4.4.  

18.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.3. 

19.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.1. 

20.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.3. 
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2.4. Som retningsgivende princip 

Det mest specifikke eksempel på, at loyalitetspligt kan anvendes som ret-

ningsgivende princip, er AR 2005.721.21 Her fastsætter domstolene, at prin-

cippet om erhvervsfrihed i Hovedaftalen skulle kunne anvendes på en ny 

måde. Den gensidige loyalitetspligt blev anvendt som retningsgivende for 

fortolkningen af bestemmelsen, idet den foretrukne forståelse fandtes ’bedst 

stemmende med’ den gensidige loyalitetspligt.  

 Loyalitetspligt som retningsgivende princip betyder, at Arbejdsretten i 

valget mellem flere forskellige forståelser af en bestemmelse – forståelser, 

der hver for sig kunne være retligt valide – vil foretrække den forståelse, der 

bedst flugter med øvrige grundprincipper. Hovedaftalen skal fortolkes i ly-

set af loyalitetspligt, og gensidigheden i loyalitetspligten kan være et for-

tolkningselement i sig selv. 

 

2.5. Loyalitetspligt som samlebetegnelse? 

Teorien har henvist til, at parterne under aftaleindgåelsen er underlagt en 

loyal oplysningspligt.22 Teorien anvender betegnelsen loyalitetspligt som en 

samlebetegnelse for de specifikke pligter, som fagretlig praksis har anført, 

påhviler parterne under aftaleindgåelsen. Den anvendelse af betegnelsen 

loyalitetspligt reflekteres ikke tydeligt i Arbejdsrettens egne begrundelser.  

 De roller, loyalitet har spillet i retsanvendelsen, har fra starten været som 

kilde til fastsættelse af handlestandarder, ikke som efterfølgende sammen-

fattende begreb for handlestandarderne. Senere henvises til loyalitet som en 

mere generel pligt mellem parterne, der kan anvendes i flere roller. Eksem-

pelvis kan henvisningen til ’freds- og loyalitetspligter’23 i 2008 tages som 

udtryk for en generaliserende og sammenfattende tilgang. Henvisningen 

blev dog i afgørelsen alene anvendt som samlende betegnelse i gennemgan-

gen af tidligere afgørelsers vurderinger af grænser for parternes handlinger. 

Henvisningen er ikke efterfølgende blevet gentaget. Tværtimod indikerer 

praksis fra Arbejdsretten, at denne er yderst tilbageholdende med at anvende 

betegnelsen loyalitetspligt på områder, hvor loyalitet ikke kan få selvstæn-

dig virkning.24  

 

 

 
21.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.5. 

22.  Jf. kapitel 6 afsnit 5 og 9. 

23.  AR 2004.308. 

24.  Jf. kapitel 7 afsnit 4.2. og 5. 
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3. Hensyn til beskyttelsesinteresser 
 

Genstanden for loyalitetspligten er modpartens beskyttelsesinteresser.25 Det-

te giver yderligere vejledning vedrørende loyalitetspligtens indhold og akti-

vering.  

 

3.1. Beskyttelsesinteresser  

Analyserne har vist, at der findes beskyttelsesinteresser på flere plan i par-

ternes mellemværende. De interesser, der har krav på beskyttelse, kommer 

for det første til udtryk i selve overenskomsten. Aftalen er et kompromis, 

der er opnået gennem gensidigt pres og indrømmelser. Overenskomsten be-

står derfor af et konglomerat af parternes individuelle og fælles ønsker i den 

konstellation, som det har været muligt at opnå gennem forhandlingerne. 

Det er loyalt at holde sig til det aftalte og forventelige.26 Det er både formå-

let og aftalens faktiske indhold, der beskyttes af pligten.27 Pligten beskytter 

både modpartens rettigheder og interesser.28 Interesserne beskyttes gennem 

pligt til løbende at oplyse om ny viden29 eller ny tvivl30 og pligt til ikke at 

hemmeligholde forhold, der har indflydelse på en parts interesser.31 Der er 

ikke pligt til at finde en løsning, men pligt til at sikre, at modparten kan va-

retage egne interesser.32 Modsat er der ikke loyalitetspligt overfor rettighe-

der eller interesser, der ikke relaterer sig til parternes mellemværende.33 

Loyalitetspligt kan heller ikke uden videre ændre eller tilsidesætte de vilkår 

parterne har aftalt for mellemværendet.34  

 De beskyttelsesværdige interesser kan for det andet være knyttet til hele 

aftaleværket, det vil sige både overenskomster, forlig, protokollater, under-

liggende grundsætninger, lokalaftaler og kendelser. Der er pligt til at retlede 

modparten, hvis denne er ved at begå en fejl,35 i tilfælde af ’klare’ misfor-

 
25.  Jf. kapitel 6 afsnit 8. 

26.  FV af 29. juli 2014. 

27.  FV af 9. april 1990. 

28.  AR 2005.721 og AR 2010.541.  

29.  AR 1999.623. 

30.  AR 1999.623. 

31.  AR 2005.721. 

32.  FV af 26. oktober 1987, forbundet skulle ’forsøge at rette modpartens klare misforstå-

elser’ ikke ’rette modpartens klare misforståelser’, og AR 1999.623, det ville have væ-

ret loyalt at rette henvendelse til forbundet og tilbudt forhandling, og AR 2005.721, 

hvor hemmeligholdelsen betød, at arbejdstageren ikke selv kunne overveje, om han 

ville acceptere ansættelsen med det vilkår. 

33.  AR 88.241 og AR 2007.500. 

34.  AR 2004.471. 

35.  FV af 26. oktober 1987 og AR 2010.541. 
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ståelser36 og i tilfælde af tvivl,37 der også angår forhold udenfor den aktuelle 

overenskomst.  

 De beskyttelsesværdige interesser kan for det tredje være knyttet til par-

ternes deltagelse i aftalemodellen i bredere forstand. Parternes deltagelse er 

beskyttet både af princippet om organisationsfrihed og forbuddet mod orga-

nisationsfjendtlig adfærd. Loyalitet anvendes til beskyttelse af parternes af-

talefrihed,38 parternes ret til at orientere egne medlemmer39 og parternes 

omdømme.40  

 Loyalitet er ikke en objektiv og åben hensynspligt overfor modpartens in-

teresser generelt, men orienterer sig i retning af de af modpartens interesser, 

der relaterer sig til parternes (brede) mellemværende eller til parternes gene-

relle forhandlingsberettigelse.  

 

3.2. Hvori består det illoyale?  

Loyal efterlevelse betyder 1) pligt til aktivt at engagere sig i handlinger, der 

fremmer, at det aftalte formål opnås og 2) pligt til at undlade at engagere sig 

i handlinger, der modvirker, at det aftalte formål opnås.41 Loyal beskyttelse 

af øvrige interesser kræver løbende oplysnings- og retledningspligt,42 og at 

der tages hensyn til modpartens forhandlingsposition.43 

 Retten giver dermed konkret vejledning til, at loyalitet kræver aktiv stil-

lingtagen hos parterne. Parterne har pligt til at gøre opnåelse af det aftalte og 

det forudsatte formål til referencepunktet for administrationen og har pligt 

til at inddrage hensynet til modpartens omdømme eller forhandlingsberetti-

gelse i planlægningen af aktiviteter. Loyalitet handler dermed både om vilje, 

den bevidste indstilling til at ville tage hensyn til andre interesser end ens 

egne og om handling – de handlinger, der iværksættes. Loyalitet relaterer 

sig til forhold indenfor parternes kontrol.  

 

3.3. Hvornår indtræder pligt til handling?  

Gennemgangen af praksis har indikeret, at pligten er til stede i alle forhold, 

men at den alene giver sig udslag i pligt til aktiv handling under visse om-

stændigheder.  

 Arbejdsretten har fastlagt, at udgangspunktet er, at parterne selv har an-

svar for at varetage egne interesser. Når en part har lejlighed til selv at vare-

 
36.  FV af 26. oktober 1987. 

37.  AR 2003.1251. 

38.  Sagerne nr. 2051og nr. 2053, og AR 2004.471. 

39.  AR 2007.908, og FV af 24. marts 1988. 

40.  AR 2004.308. 

41.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.2. 

42.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.3.  

43.  Jf. kapitel 7 afsnit 4. 
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tage sine interesser, kan der ikke med henvisning til loyalitet tilføjes en pligt 

for modparten til også at tage hensyn til eller at varetage partens interes-

ser.44 Ansvaret for at gøre sin stilling klar, herunder at der foreligger tvivl 

eller fejl, ligger hos parten selv.45  

 Pligten til at udvise hensyn aktiveres i de situationer, hvor der er forhold 

indenfor den ene parts kontrol, der kan have indflydelse på den anden parts 

interesser, men hvor varetagelsen af interesserne de facto er udenfor mod-

partens kontrol. Der er to elementer i betingelsen. 1) Den, der er forpligtet 

til at udvise hensynet, skal have viden eller handlinger, der kan påvirke 

modpartens interesser indenfor sin kontrolsfære. 2) Den, der modtager hen-

synet, skal have interesser, der de facto påvirkes gennem forhold, der ligger 

udenfor dennes kontrolsfære.  

 
Nogle eksempler fra praksis kan tydeliggøre dette: Den ene part har modtaget viden om lov-

ligheden af indgåede aftaler, en viden, der har indflydelse på forståelsen og administrationen 

af det aftalte og dermed på modpartens interesser.46 Den ene part iværksætter annoncekam-

pagner med et indhold, der kritiserer eller skader modpartens forhandlingsposition.47 Den 

ene part videregiver informationer om indgåede forlig til egne medlemmer, der påvirker, 

hvorvidt medlemmerne opfylder forliget eller ej.48  

 

I eksemplerne fastsatte Arbejdsretten, at der var pligt til at udvise hensyn 

overfor modpartens interesser. Det loyale hensyn aktiveres først, når den 

ene part bliver opmærksom på,49 at modpartens interesser ikke fuldt ud kan 

varetages af modparten selv.  

 Pligten til at udvise hensyn kan opfyldes gennem at videregive informati-

oner til modparten, så modparten selv kan varetage egne interesser. Dette er 

essensen i parternes loyale oplysningspligt under overenskomsten og den 

standard for loyal adfærd, som retten har etableret for parterne under for-

handlingen af overenskomsten.50 Parterne har pligt til at informere, når de 

bliver opmærksomme på forhold, der kan have indflydelse på modpartens 

interesser. Der er ikke pligt til at finde en løsning,51 eller pligt til af egen 

 
44.  FV af 29. juli 2014 og AR 2003.033. Afgørelserne fastslår, at når en parts egne mulig-

heder for at fremme processen endnu ikke er udtømte, kan der ikke med henvisning til 

loyalitet kræves, at modparten fremmer processen ud over det sædvanlige. 

45.  AR 2003.1251. 

46.  AR 1999.623. 

47.  AR 2007.908, AR 2004.308 og FV af 24. marts 1988. 

48.  Sag nr. 175 og AR 94.192. 

49.  Arbejdsretten har også fastsat, at der skal noget til, for at etablere en tilstand af viden 

hos den udøvende part, jf. AR 2003.1251. 

50.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.1. og 3.2.3. 

51.  Jf. ovenfor note 32. 
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drift at varetage modpartens formodede interesser,52 men pligt til at sikre, at 

modparten kan varetage egne interesser. Informationen sætter modparten i 

stand til at overveje sin stilling, eventuelt gennem at indlede fagretlig sag til 

afgørelse af et tvivlsspørgsmål, invitere til forhandling i lyset af de nye op-

lysninger eller blot acceptere de nye omstændigheder ved ikke at gøre yder-

ligere. Her skaber loyalitetspligt ikke en objektiv pligt til faktisk at varetage 

modpartens interesser, men en pligt til at sikre, at modparten kan varetage 

egne interesser.  

 Pligten til at udvise hensyn kan også opfyldes gennem faktisk at skulle 

varetage modpartens interesser. Dette foregår ved at udvise rimeligt hensyn 

overfor modparten ved tilrettelæggelsen af egne handlinger. Når den ene 

part tilrettelægger handlinger, der har indflydelse på modpartens interesser, 

har modparten ikke kontrol over de påvirkninger, som handlingerne forårsa-

ger. Det kan være kritiske annoncekampagner, der skader modpartens om-

dømme, eller mangelfuld orientering af egne medlemmer om indholdet af et 

forlig, der hæmmer effekterne af et forlig. Her er modpartens interesser så at 

sige i hænderne på den udøvende. I de situationer må den handlende part 

udvise et hensyn til den modsatte parts interesser, eksempelvis ved at sikre, 

at ytringer og kritik ikke går ud over grænserne, ved at handlinger ikke 

modvirker gennemførelsen af det aftalte, eller ved ikke at føre sager om for-

hold, der er afgjort endeligt. Handlingerne må udføres, på en måde der er 

’stemmende med loyalitetspligten’, altså ved at tilpasse handlingerne ud fra 

hensynet til modpartens interesser. 

 Så længe modparten selv har fuld kontrol over påvirkningen af egne inte-

resser, så længe interesserne ikke trues af faktorer udenfor modpartens kon-

trol, og så længe modparten er i stand til at varetage egne interesser, er der 

ikke pligt til aktivt at udvise loyalitetshensyn. Pligten til at udvise hensyn 

varer, så længe modpartens interesser er udenfor modpartens kontrolsfære. 

Når modparten selv igen kan varetage egne interesser, overgår det fulde an-

svar igen til modparten.  

 

 

4. Argumentationsmønstre 
 

Her redegøres for de argumentationsmønstre, som de fagretlige organer har 

anerkendt omkring loyalitet, herunder særligt de elementer, der lægges vægt 

på og hvordan. I vurderingen af, om der er foregået noget illoyalt, og hvil-

ken betydning illoyaliteten skal have, vurderes en række elementer. Der er 

 
52.  Jf. kapitel 7 afsnit 3.2. og 3.3., og AR 2007.953, at hvis ikke andet indikeres, anses 

modpartens interesser for varetaget, når modparten selv har udarbejdet og godkendt 

formuleringen af en aftale. 
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ikke på samme måde som i den individuelle relation53 et fast mønster i ele-

menternes rækkefølge, men nogle tendenser kan genkendes, ligesom de en-

kelte elementer kan genkendes.  

 

4.1. Det aftalte 

I de afgørelser, der handler om efterlevelse af materielle eller processuelle 

bestemmelser, fastlægges først, hvad der er aftalt. Parternes loyalitet vurde-

res i forhold til opfyldelse af det aftalte, men også i forhold til at fastslå, 

hvad der er aftalt. Når en aftale, et forlig, et protokollat eller en kendelse er 

afsluttet, skal det foreliggende gennemføres, som det står.54 Det er aftalen, 

det forventelige eller det sædvanlige, der er det centrale. Der lægges stor 

vægt på at fastsætte, hvad parterne kan støtte ret på, og det er i mange afgø-

relser om loyalitet det vigtigste spørgsmål til prøvelse.  

 

4.2. Virkningen på det aftalte 

Dernæst vurderer Arbejdsretten, om det aftalte er overholdt som forudsat.55 

Loyalitet anvendes her til at vurdere, om parterne har gjort tilstrækkelige 

anstrengelser for at sikre, at det aftalte blev udmøntet i praksis.  

 Hvis aftalen eller formålet56 er blevet forhindret,57 indskrænket, forspildt, 

reduceret, eller på anden måde afbødet,58 taler det for, at der kan være fore-

gået noget illoyalt. Skabte det foregåede en risiko for, at aftalen eller formå-

let med aftalen kunne blive hindret,59 taler det også for, at der er foregået 

noget illoyalt. Er bestemmelsens formål ikke påvirket, taler det imod, at det 

foregåede er illoyalt.60 

 Loyalitet skaber modsat ikke uden videre strammere eller løsere forplig-

telser for parterne end det aftalte. En henvisning til loyal administration gi-

ver ikke parterne en bedre retsstilling end den, de havde aftalt sig til,61 eller 

det, som var forventeligt,62 giver ikke modparten pligt til at gøre yderligere 

 
53.  Jf. kapitel 13. 

54.  AR 2004.229 fastsætter, at når forliget er indgået, må det efterleves, også selvom man 

er uenig. 

55.  Adfærd, der tydeligvis i sig selv er en overtrædelse af det aftalte, vurderes ikke efter en 

loyalitetsstandard. Det er tilfældet, hvis parterne helt åbenlyst obstruerer processen el-

ler destruerer materialet, jf. AR 2003.474. 

56.  Sag nr. 1777, hvor forudsætningen måtte være, at de organiserede syersker ikke skulle 

behandles ringere end de uorganiserede syersker efter afslutning af en konflikt.  

57.  Jf. kapitel 7 afsnit 3. 

58.  AR 2004.229, hvor indskrænkende fortolkning af en principiel afgørelse for at søge at 

begrænse konsekvenserne af afgørelsen var illoyalt. 

59.  Sag nr. 175. 

60.  FV af 9. april 1990. 

61.  FV af 29. juli 2014. 

62.  AR 2003.033 og AR 2009.0498. 
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indrømmelser i forhold til det aftalte,63 og ændrer ikke den margin, parterne 

har aftalt sig til i overenskomsten.64 

 

4.3. Handlingernes karakter 

Arbejdsretten vurderer adfærden op imod loyalitetspligtens indhold, som 

fastsat i de tidlige afgørelser. Domstolene foretager en tilbundsgående vur-

dering af, hvad der faktisk er foregået, og hvordan det påvirker modpartens 

interesser.  

 Retten vurderer parternes adfærd (handlinger eller undladelser) ud fra, om 

de faktisk fremmer65eller modvirker, eller er egnede til at modvirke det af-

talte eller formålet med det aftalte.66 Også ordvalg og formuleringer vurde-

res.67 

 Parternes generelle adfærd overfor modparten vurderes også tilbundsgå-

ende, ud fra om de er egnede til at skade eller underminere modpartens posi-

tion eller omdømme som forhandlingsberettiget.  

 Tonen kan i sig selv være for grov og være utilbørlig. Er kritikken af en 

særlig grov karakter eller har en grov udformning, kan dette udgøre et loya-

litetsbrud.68  

 Indholdet af ytringerne kan være illoyale, hvis de primært hænger over-

enskomstparten ud frem for at kritisere overenskomstpartens handlinger. Yt-

ringer, der alene har til formål at nedgøre eller være destruktive overfor 

modparten, er illoyale.  

 En formildende omstændighed er humor. Hvis kritikken har et satirisk til-

snit, gives der en videre margin for tonen og indholdet af ytringer.69 

 

4.4. Parternes hensigt 

Finder retten, at der er foregået noget, der kunne rejse tvivl om en parts loy-

ale vilje, foretager retten en tilbundsgående undersøgelse af de hensigter, 

der ligger bag adfærden. Arbejdsretten kræver, at parternes handlinger ikke 

er udtryk for manglende vilje til at underkaste sig de aftaler, der er indgået, 

og de spilleregler, der gælder for parternes øvrige aktiviteter. Finder retten, 

 
63.  FV af 7. september 2007. 

64.  FV af 29. juli 2014. 

65.  Sag nr. 156, AR 2005.708, AR 2007.953, og arbejdsgiverens anbringende i FV af 10. 

april 1992. 

66.  Sag nr. 156, Sag nr. 175, Sag nr. 1777, Sag nr. 3871, AR 1981.9110, AR 94.192 og 

AR 2007.299.  

67.  AR 2005.708 og AR 2007.299. 

68.  AR 2004.308. 

69.  Sag nr. 10669. 
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at der er modstridende interesser, skaber det en formodning for, at det fore-

gåede var med en bevidst hensigt om at skade/modarbejde modparten.70 

 ’Uden unødig forsinkelse’71 indikerer en skillelinje mellem forhold, som 

parterne har kontrol over, og som ikke må få negativ indflydelse på efterle-

velsen, og forhold, som parterne ikke har kontrol over, hvor en manglende 

efterlevelse ikke er illoyal. Loyalitet handler dermed om den bevidste vilje, 

indstilling eller hensigt om at efterleve aftaler og overholde spilleregler.72 

Hensigten kan være afgørende for, om en begivenhed anses for at være il-

loyal eller ej. 

 Illoyale hensigter er bevidste intentioner om at omgå det aftalte. Det er il-

loyale hensigter at forsøge at påvirke indholdet af en kendelse, efter at ken-

delsen er afsagt, eller aftalen er indgået,73 at afvise at efterleve en afgørelse, 

med den begrundelse at den er forkert,74 at forsøge at skjule forhold for 

modparten, så denne forpligtes imod sin vilje eller imod interne instrukser,75 

og at tilsøle modparten selv i stedet for at kritisere modpartens handlinger.76  

 Loyale interesser eller hensigter er overensstemmende med overenskom-

stens formål og interesser. Loyale interesser er at være meningsdannende, at 

udøve pres for at formå modparten til at gøre indrømmelser i en forhand-

ling, at forholde sig kritisk til modpartens adfærd77 og at orientere egne 

medlemmer om vigtige forhold.78  

 Loyale hensigter skaber en formodning imod, at det foregåede er udtryk 

for manglende loyal vilje, og det giver vide rammer for parternes handlin-

ger. Tonen i ytringerne må eksempelvis gerne være grov, dog ikke ud over 

det tilladelige, og der gives plads til kritik af modparten – også offentligt.  

 Hvis der er tvivl om, hvorvidt det foregåede er udtryk for manglende vil-

je, er retten tilbageholdende med at statuere brud på det aftalte.79 

 

 
70.  AR 2006.737 m.fl.  

71.  AR 2009.0498. 

72.  AR 1981.9110, hvor grundløse fortolkningsspørgsmål kunne være udtryk for mang-

lende vilje til loyalt at efterleve en kendelse, og AR 2005.708, hvor kritiske udtalelser 

om Rørprislisten var egnede til at skabe tvivl om villigheden til at leve op til loyalitets-

forpligtelsen. 

73.  Sag nr. 156, Sag nr. 175, Sag nr. 1777, Sag nr. 3871 og AR 2004.229. 

74.  AR 2004.229. 

75.  AR 2010.541. 

76.  AR 2004.308. 

77.  AR 2004.308. 

78.  FV af 24. marts 1988 og AR 2007.908. 

79.  AR 2006.128, hvor DFDS foretrak at ansætte sømænd organiseret i det forbund, der 

havde den billigste overenskomst, hvilket var organisationsfjendtlige handlinger. Ret-

ten statuerede, at organisationens manglende pålæg på et fællesmøde ikke med sikker-

hed kunne siges at være begrundet ud fra en organisationsfjendtlig hensigt. 
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4.5. Realiteten 

Arbejdsretten efterprøver realiteten tilbundsgående.80 Parterne må kunne 

dokumentere deres påstande om saglige eller driftsmæssige grunde i en så-

dan udstrækning, at tvivlen om vilje til loyal efterlevelse kan tilbagevises.  

 Finder de fagretlige organer, at driftsmæssige grunde reelt er til stede, og 

at disse kunne være baggrund for en bestemt adfærd, taler det for, at adfær-

den ikke anses som udtryk for manglende loyal vilje.81 Retten efterprøver, 

om der kan være reel fortolkningstvivl, der taler for, at anmodning om gen-

optagelse ikke er udtryk for manglende vilje til efterlevelse.82 Øvrige om-

stændigheder omkring partens adfærd kan også indikere, at der er loyal vilje 

til at efterleve det aftalte.83 

 

 

5. Loyalitet mellem overenskomstparterne  
 

Loyalitetspligt i den kollektive relation sætter både standarder og pligter for 

parternes adfærd og undladelser i samarbejdet omkring overenskomsten. 

Loyalitet i den kollektive relation har en del træk til fælles med den almin-

delige kontraktlige loyalitetspligt. I den kollektive relation er loyalitetspligt 

fuldt ud gensidig.84 Den henviser til, at parterne skal udvise rimeligt hensyn 

overfor modparten, fastsætter både handlepligter og pligt til undladelse og 

den udspringer af parternes kontraktlige mellemværende – overenskomsten i 

bredeste forstand.  

 

5.1. Særligt indhold 

Analyserne har vist, at loyalitetspligt har fået en særlig udmøntning mellem 

overenskomstparter. De fagretlige organer stiller høje krav til parternes loy-

ale adfærd overfor hinanden. Med loyalitet som retlig begrundelse, har Ar-

bejdsretten fastsat en lang række specifikke pligter og hensyn, som begge 

parter er forpligtede til at udvise overfor modpartens interesser.  

 Interesserne er ikke alene forankret i det konkret aftalte, men der er krav 

på loyalt hensyn overfor modpartens mere generelle interesser som forhand-

lingspart i det kollektive aftalesystem. Arbejdsretten har fastsat pligt til loy-

al administration af det konkret aftalte i form af de materielle bestemmelser 

 
80.  Sag nr. 7963, om et generationsskifte reelt var begrundet i økonomiske hensyn, AR 

1981.9110, om der var reel fortolkningstvivl om indholdet af en kendelse, Sag nr. 

1777, om de reelle begrundelser for ansættelse af syersker på deltid, og AR 2007.953, 

hvor Arbejdsretten vurderede samtlige parternes handlinger til opfyldelse af et forlig.  

81.  Sag nr. 7963. 

82.  AR 1981.9110. 

83.  AR 2007.953 og AR 2009.0498. 

84.  Sag nr. 3871, AR 2007.908 og AR 2005.721. 
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som forudsat af parterne og de processuelle aftaler om konfliktløsningspro-

cedurer og aftalerelationer mellem parterne. Arbejdsretten har også fastsat 

pligt til at udvise loyalt hensyn til modpartens rolle og funktion som for-

handlingsberettiget part. 

 Loyalitet er etableret som en funktionel forudsætning for det kollektive 

aftalesystem som sådan. Loyalitet medvirker til, at aftalesystemet fungerer 

smidigt, effektivt og virksomt. Loyalitet får i den kollektive relation en sær-

lig betydning, da parterne samarbejder om langt mere end den enkeltstående 

aftale eller overenskomst. Der foregår også samarbejde i et større perspek-

tiv, nemlig at opretholde det kollektive aftalesystem som virksomt. I dette 

større perspektiv spiller loyalitet en rolle, både overfor det aftalte, det sam-

lede aftaleværk, overfor modparten som forhandlingsberettiget og overfor 

det kollektive aftalesystem som sådan. 

 Overenskomstparternes gensidige loyalitetspligt må anses for at udgøre 

en grundforudsætning for overenskomstsamarbejdet. Loyalitetspligt er en 

blandt flere almene arbejdsretlige grundsætninger, der på uskrevent grund-

lag regulerer parternes indbyrdes samarbejdsform. Loyalitet som alment ar-

bejdsretligt grundprincip er – som eftervist i analyserne – en nyere betegnel-

se. Henvisning til en loyalitetspligt har i løbet af en række afgørelser fundet 

sin plads i forhold til de øvrige uskrevne arbejdsretlige grundprincipper. 

Retten er tilbageholdende med at anvende loyalitetspligt på områder, hvor 

der allerede findes veletablerede grundprincipper. I de tilfælde, hvor det fo-

regåede ikke kan tillades, og hvor de allerede etablerede principper ikke gi-

ver tilstrækkelig vejledning, har Arbejdsretten valgt at henvise til en gensi-

dig loyalitetspligt som det retlige grundlag for vurdering af en handlings 

lovlighed. Det fremgår endvidere, at retten er tilbageholdende med at ind-

skrænke de øvrige almene principper med henvisning til loyalitet. Loyali-

tetspligt anvendes ikke som et hierarkisk set overordnet princip i forhold til 

de øvrige principper, men som et sideordnet supplement.   

 Loyalitetspligt har – som andre grundprincipper – været anvendt som ret-

ningsgivende princip i de fagretlige organers fortolkningsvirksomhed. Prin-

cippet blev anvendt til at understøtte en ny fortolkning af et århundrede-

gammelt forbud mod indgreb i erhvervsfriheden.85 Forbuddet havde, siden 

det først kom til udtryk i Septemberforliget i 1899, alene været anvendt i en 

forståelse, hvor det begrænsede lønmodtagerorganisationernes indgreb i ar-

bejdstagernes erhvervsfrihed. Princippet blev fortolket til også at indeholde 

et forbud mod at arbejdsgiverne satte hindringer i vejen for arbejdernes frie 

erhvervsudøvelse, og begrundelsen blev til dels baseret på, at den forståelse 

var bedst overensstemmende med den gensidige loyalitetspligt. Loyalitets-

pligten spillede en rolle i at justere et velkendt princip til nye behov. Ar-

bejdsretten anså det nødvendigt, at forbuddet blev nyfortolket. Genfortolk-

 
85.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.5. 
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ningen indikerer, at loyalitet kan udgøre et passende instrument til at justere 

ældre bestemmelsers indhold og fortolkning til nye tilstande i samfundet.  

 

5.2. Samfundsinteressen 

Gensidig loyalitet spiller en stor rolle i samarbejdet mellem parterne i det 

kollektive system.  

 De modsatrettede positioner i forhandlingssystemet er et vigtigt element 

for det kollektive aftalesystems succes. Det træk og det pres, som organisa-

tionerne etablerer overfor modparten for at formå denne til at give indrøm-

melser, sikrer, at overenskomsterne netop udtrykker det bedst mulige kom-

promis mellem parterne. Opretholdelse af stærke og virksomme organisati-

oner fremmer, at den kollektive model giver frugtbare resultater. Så længe 

organisationerne indretter deres bidrag med henblik på at påvirke sagen, har 

de fagretlige organer valgt at give parterne en vid margin for udtalelser og 

ytringer. Offentlige ytringer kan være kritiske og kan lovligt kritisere både 

modpartens adfærd og modpartens synspunkter.  

 Loyalitet er et af de principper, der anvendes til at moderere parternes ad-

færd i deres meningstilkendegivelser og i deres udøvelse af pres. Loyalitet 

og de øvrige grundprincipper er medvirkende til at sikre, at begge parter kan 

opretholde deres forhandlingsposition, at parterne kan opretholde langvarige 

relationer, og dermed at forhandlingsmiljøet forbliver bæredygtigt. Det kan 

nok ikke udelukkes, at samfundets interesse i, at det kollektive aftalesystem 

fungerer så produktivt som muligt, også har indflydelse på, at de fagretlige 

organer har tildelt den gensidige loyalitetspligt en betydelig plads i de fagli-

ge organisationers samarbejde.  
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KAPITEL 9 
 

 

Loyalitet i den individuelle relation 
Bidrag fra retsteorien 

 

 

 

 

 

 

Nærværende kapitel er en gennemgang og analyse af den eksisterende teoris 

bidrag og tilgange til loyalitet. Både lønmodtagerens og arbejdsgiverens 

loyalitetspligter belyses. Kapitlet analyserer begrebets behandling af teorien 

gennem det seneste århundrede. Dernæst analyserer kapitlet pligtens retlige 

egenskaber og karakteristika, herunder pligtens retlige grundlag, baseret på 

den eksisterende teori om emnet.  

 

 

1. Retlig definition 
 

Der er indenfor retsvidenskaben flere bud på en definition af loyalitet i den 

individuelle relation mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Definitio-

nerne er elastiske og giver ikke i sig selv et konsistent indhold til fastlæg-

gelse af, hvad loyalitet er eller indebærer. Teoriens bud har alene fokuseret 

på lønmodtagerens loyalitet. 

 
Jul. Lassen

1 (1897) afviser at formulere en fælles formel for den type af adfærd fra arbejds-

tagerens side, der, ved siden af manglende opfyldelse af arbejdspræstationen og manglende 

lydighed, ville berettige en arbejdsgiver til at hæve kontrakten. Lassen henviser i stedet ge-

nerelt til kontraktens naturalia negotii. 

 

Det første bud på en samlebetegnelse for lønmodtagerens accessoriske for-

pligtelser var fra Paal Berg i 1930. 

 
Fra Norge anfører Paal Berg

2 (1930), at ved siden af en troskabspligt, der er bygget på ar-

bejdspligten, ’kan arbeidstageren i kraft av arbeidsavtalen og dens naturlige forutsetninger 

også ha en videregående plikt til å ta hensyn til arbeidsgiveren og hans interesser’. 

 

 
1  Lassen, Speciel Del, 1897, pp. 710-711. 

2.  Berg, Arbeidsrett, 1930, p. 77. 
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10 år efter, i 1940, introducerede Ussing troskabspligt i dansk obligations-

ret. 
  

Henry Ussing
3 (1940) er samstemmende med Paal Berg, at ’Arbejdstageren skal ikke blot 

være tro i selve Arbejdet, men ogsaa i øvrigt varetage sin Arbejdsgivers Interesser og Tarv i 

rimeligt Omfang’.  

 

Fra Sverige dernæst Folke Schmidt (1959),
4 der ændrer betegnelsen fra troskabspligt til 

’kravet på lojalitet mot arbetsgivaren’. Kravet omhandler en ’serie skiftande rättsverkningar 

som har sin grund i tanken att tjänsteavtalet inte enbart består i et utbyte av vanliga förmö-

genhetsrättsliga prestationer utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna... det är 

fråga om förpliktelser som går längre än de som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; 

… Skall man söka ange en gemensam synpunkt …vore denna at arbetstagaren är skyldig att 

sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt at undvika lägen, där han kan komma i 

pliktkollision.’
5
 

 

Efter disse grundlæggende omtaler af en troskabspligt eller loyalitetspligt, 

har de senere retsteoretiske bidrag gentaget en henvisning til troskab/lo-

yalitet som udtryk for, at arbejdstageren skal tage rimeligt hensyn til ar-

bejdsgiverens interesser. Også senere teori nævner, at pligten er svær at de-

finere nærmere.  

 
H.G. Carlsen (1963),

6 der i samme retning anfører, at ’Funktionæren er forpligtet til i et til 

Stillingen svarende Omfang, at varetage Arbejdsgiverens Interesser og opfylde den Tillid, 

som er nødvendig for Samarbejdet’,
7 og det forhold, at funktionæren ’skader eller søger at 

skade Arbejdsgiverens Interesser, når denne Kontakt ikke tjener noget berettiget Formål’
8
 

og endelig ’En række Misligholdelsesformer, der ikke lader sig rubricere på anden Måde, 

men som indebærer Afvigelser fra den Adfærd som Arbejdsgiveren har ret til at forvente, 

uden at Funktionærens Optræden kan henføres under en af de foran beskrevne Mislighol-

delseskategorier.’
9
 

 

Ole Hasselbalch (1975)
10 beskriver ’denne udfra forholdets natur begrundede loyalitetsfor-

pligtelse, der vel nærmest må betragtes som et samlingsbegreb for en kreds af forpligtelser, 

 
3.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 331, og Ussing, Enkelte Kontrakter, 1946, p. 351. 

4.  Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, p. 241. 

5.  Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, p. 242. 

6.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 114. 

7.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 114, enslydende i Carlsen m.fl., Dansk funktio-

nærret, 2014, p. 164. 

8.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 195, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 285. 

9.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 195, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 285. 

10. Hasselbalch, Ansættelsesret, 1975, p. 203. 
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der uden at kunne defineres særskilt ligger som ubestemte forudsætninger for et almindeligt 

ansættelsesforhold, er i sagens natur et meget flydende begreb…’. Senere (1980),
11

 at ’ar-

bejdstageren opnår en mere betrygget stilling end i et frit mellemværende imod at overlade 

arbejdsgiveren en løbende dispositionsbeføjelse. Ad denne vej indgår han i virksomhedens 

organisme som en del af den driftsmæssige helhed. Dette indebærer imidlertid samtidig en 

opgivelse af suverænitet og en interessesolidarisering, der stiller særlige krav til hans ad-

færdsmønster’. Hasselbalch opstiller endvidere fem forhold ved ansættelsesrelationen, der 

har særlig indflydelse på loyalitetens udmøntning i ansættelsesforhold.
12

  

 

Sune Troels Poulsen (1991)
13 anfører kort, at en virksomhed må kunne regne med, ’at sam-

arbejdspartneren har samme interesse som virksomheden – at ’fremme’ netop denne virk-

somheds økonomiske interesser’.  

 

Jeppe Høyer Jørgensen (2010)
14 henviser til, at ’den ansatte i medfør af ansættelsesforhol-

det er undergivet visse biforpligtelser, herunder til at agere loyalt og i overensstemmelse 

med arbejdsgiverens interesser’. 

 

Ole Hasselbalch (2013)
15

 anfører, ’at en part til enhver tid skal handle sådan, som rimelig 

hensyntagen til modparten tilsiger’, og at der skal i almindelighed tages udgangspunkt i ’den 

brede konstatering af, at arbejdstageren i kraft af arbejdsaftalen og dennes naturlige forud-

sætninger vil have en videregående pligt til at tage hensyn til arbejdsgiverens interesser (tro-

skabs- eller loyalitetspligt)’.
16

 

 

Teorien er konsekvent i ikke at fastsætte en bestemt eller specifik definition 

af loyalitetspligt, men i stedet at fokusere på at beskrive hensynet bag en 

loyalitetspligt og de forhold, der har indflydelse på udstrækningen af denne.  

 

 

2. Teoriens tilgang til lønmodtagerens loyalitetspligt 
 

Teorien har tilnærmet sig behandlingen af emnet loyalitet i ansættelsesrela-

tionen fra forskellige vinkler: Den stringent obligationsretlige tilgang med 

udgangspunkt i ansættelsesforholdet som kontrakt17 eller en ansættelsesret-

lig tilgang med fokus enten på illoyalitet som element i ansættelsesforhol-

 
11.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, p. 639. Artiklens indhold er inkorpore-

ret og opdateret i Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1452. 

12.  Jf. nedenfor afsnit 3.1. 

13.  Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, p. 64. 

14.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 59. 

15.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XIII, 2.6.  

16.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1453 note 2. 

17.  Lassen, Ussing, Carlsen og Hasselbalch, jf. nedenfor afsnit 2.1. og 2.2.  
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det,18 som selvstændig afskedigelse/misligholdelsesgrund19 eller som grund-

lag for behandling af pligter i perioden efter ophøret af ansættelsen.20 For-

skellen i konceptuel tilgang har en vis indflydelse på, hvordan emnet loyali-

tet behandles og fremstilles. Der er samtidig relativt store udsving i, hvor 

meget plads emnet tildeles i fremstillingerne.  

 Nedenfor er teoriens tilgange og overvejelser op gennem århundredet 

samlet og fremstillet kronologisk for at eftervise, hvordan begrebet har ud-

viklet sig, og hvad der har haft indflydelse herpå. 

 

2.1. Første halvdel af 1900-tallet – det obligationsretlige fundament  

De første danske retsvidenskabelige forfattere, der beskæftigede sig speci-

fikt med forholdene på arbejdspladsen, var Lassen21 og Ussing.22 Begge ta-

ger afsæt i de obligationsretlige regler. Ansættelsesforholdet anses som en 

obligationsretlig relation, hvor ansættelsesaftalen er central, og hvor pligter 

og rettigheder kan være modereret ved lov eller ved kollektive overenskom-

ster. 

 Den tidligste teoretiske tilgang var Jul. Lassens fra 1897, som gennemgik 

ansættelsesrelationerne opdelt i forskellige typer, alt efter det lov-, ansættel-

ses- eller overenskomstgrundlag, der regulerede ansættelsestypen.  

 Tjenestefolk og landbrugsmedhjælpere var reguleret af Tyendeloven af 

1854,23 der omfattede personer, der stillede ’hele’ deres arbejdskraft til rå-

dighed for legemligt arbejde.24 Tyendelovens regler afspejler, at tyendet 

stod i et patriarkalsk underordnelsesforhold til husbonden/herren. Tyendelo-

vens § 22 fastsatte, at tyendet i al almindelighed efter evne havde pligt til at 

fremme husvæsenets bedste.25 Formuleringen fastslog tyendets pligt til at 

påtage sig de arbejder, som husbonden måtte forlange, altså en pligt til at 

fremme husbondens interesser gennem lydighed og arbejdspræstationen me-

re end en pligt til at fremme husbondens interesser på anden vis.26 Tyende-

loven fastsætter straf for tyendets manglende tiltræden eller forbliven i tje-

nesten, ulydighed, trods, opsætsighed, fornærmelige ytringer, modstande el-

 
18.  Poulsen, Høyer Jørgensen og til dels Lind, og R. Nielsen, jf. nedenfor afsnit 2.3. og 

2.3.3. 

19.  Rønnow Bruun og Paulsen, jf. nedenfor afsnit 2.3.1. 

20.  Kristiansen, Langer, Schwarz og Poulsen, jf. nedenfor afsnit 2.3.2. 

21.  Lassen, Speciel Del, 1897. 

22.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940. 

23.  Tyendeloven blev afløst af Medhjælperloven i 1921, der stort set videreførte bestem-

melserne i Tyendeloven fra 1854 indtil 1980. Nu Bekendtgørelse af lov om visse ar-

bejdsforhold i landbruget m.v., Lovbekg. nr. 712 af 20. august 2002.  

24.  Modsat ’tjenende af højere klasse’, der for eksempel kunne være huslærere, kontorbe-

tjente eller boghandlermedhjælper, jf. Lassen, Speciel Del, 1897, p. 629 note 5). 

25.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 635. 

26.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 635 note 5). 
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ler fornærmelse i gerning.27 Loven fastsætter en række ophørsgrunde: be-

drageri, tyveri ’eller nogen anden på den offentlige Mening vanærende For-

brydelse eller tidligere har forset sig paa saadan Maade’, har været hensat til 

strafarbejde, fængsles, har tilladt sig ’Haandgribeligheder eller grove for-

nærmelige Ytringer mod Husbonden, hans Familie eller nogen der på hans 

vegne har befalet over Tyendet’, eller ’i sin tidligere Tjeneste har gjort sig 

skyldig i fornærmelig Gerning mod Husbonden eller de til hans Familie hø-

rende Personer,’ at tyendet nægter at adlyde eller viser vedvarende skødes-

løshed i sine pligter, at tyendet ’forfører Husets Børn til slette Handlinger 

eller udsætter dem for Fare’, ’mishandler Kreaturer eller beskadiger Hus-

bondens Ejendom’, udviser uforsigtighed med ild, mangler færdigheder, der 

er lovet, ’har smitsom eller væmmelig Sygdom’, er utugtig, på trods af ad-

varsler ’befindes drukkent’, er ’ugift og frugtsommelig’, ’forstyrrer husets 

fred og orden ved uforligelighed med medtjenere og advarsler ikke er efter-

kommet’, samt indkaldelse til krigstjeneste, § 41, nr. 1-17. Ophævelses-

grundene, der oplistes i loven, er ifølge Lassen ikke udtømmende, da de 

suppleres af ophør på grund af urigtige eller bristende forudsætninger.28 

Husbondens rettigheder var dog alt i alt baseret mere på rang og status end 

på kontraktlige principper.29  

 Relationen mellem Håndværksmestre og Svende blev reguleret af hånd-

værkerforordningerne, der regulerede erhvervslivet gennem lavstvang.30 

Forordningerne regulerede også parternes adfærd under ansættelsen og fast-

satte både straffebestemmelser og misligholdelsesbeføjelser.31 Den første 

Lov om Haandværk og Fabriksdrift fra 185732 var et opgør med lavs-

tvangen. Loven etablerede principiel frihed for håndværkere til at ernære sig 

ved sin gerning, når man var blevet myndig.33 Selvom loven opretholdt en 

række af straffebestemmelserne, betød selve ændringen i fundamentet for 

håndværkerens erhvervsudøvelse sammen med erhvervslivets faktiske ud-

vikling, at straffebestemmelserne reelt ikke blev anvendt. I stedet anvendtes 

 
27.  Goos, Den danske Strafferets specielle Del, 1916, pp. 223-224. I ældre tiders erhvervs-

forhold var der i straffelovgivningen fastsat fornødne straffebestemmelser for pligtbrud 

i forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejder i produktionsforhold. Disse bestemmel-

ser er ikke fortsat. Dog nævnes p. 226, at der gælder særlige regler for arbejdsforhol-

dene på De Dansk Vestindiske Øer, ved De Provisoriske Vestindiske Anordninger af 

26. januar, 18. maj og 13. juni 1849, der indeholder straffebestemmelser for arbejder-

ne. 

28.  Lassen, Speciel Del, 1897, pp. 663-665. 

29.  Jacobsen, Husbondret, 2010. 

30.  Forordning af 21. marts 1800, jf. Goos, Den danske Strafferets specielle Del, 1916, p. 

225, og Lassen, Speciel Del, 1897, p. 722. 

31.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 723. 

32.  Næringsloven, Lov om Haandværk og Fabriksdrift, Lov nr. af 29. december 1857. 

33.  Salmonsens Konversationsleksikon, Bind XVIII, pp. 321-323 – ’Næringsfrihed’. 
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civile retsfølger eller bestemmelserne i den almindelige straffelov. Straffe-

loven indeholdt flere bestemmelser om straf, eksempelvis for svendes for-

hånelse eller fornærmelse af mester.34 Øvrig regulering af ansættelsesfor-

holdet skete i kontrakten og fulgte de almindelig kontraktregler. Mislighol-

delse af kontrakter var en politisag.35 

 De ’almindelige arbejdskontrakter’ omfattede arbejdsleje og arbejdstjene-

ste, herunder fabriksarbejdere. Disse arbejdskontrakter var i slutningen af 

1900-tallet ikke reguleret i samme omfang som tyende- og håndværkerkon-

trakter. Kontraktrettens regler var derfor alene om at regulere de almindeli-

ge arbejdskontrakter, men blev suppleret af interne fabriksreglementer, der 

fastsatte strenge regler for de ansattes adfærd.36 Tjenesteforholdet i alminde-

lige arbejdslejekontrakter kunne hæves på grund af væsentlig misligholdel-

se. Lassen giver eksempler fra retspraksis på forhold, der berettiger arbejds-

giveren til at hæve, herunder konkurrerende agentur.37 Arbejdstagerens in-

solvens og slette handlinger kunne berettige til at hæve, også selvom hand-

lingerne ikke vedrørte forholdet til arbejdsgiveren.38 Jul. Lassen overvejede, 

om man kunne lade de almindelige kontrakter inspirere af reglerne om urig-

tige eller bristende forudsætninger for tyendet, eller ved analogi fra de af 

Tyendelovens regler, der afveg fra det kontraktlige udgangspunkt.39 Herud-

over afviser Jul. Lassen at formulere en fælles formel for, hvad der er væ-

sentlige forudsætninger, naturalia negotii, for de forskellige arbejdsforhold. 

 Som Jul. Lassen anførte Henry Ussing i 1940, at lønmodtageren ikke ale-

ne skulle levere hovedydelse, der medførte direkte pligter i opfyldelsen, 

men også at der var ’meget mere, der hører med til rigtig Opfyldelse af Ar-

bejdsaftalen.40 Ussing anførte, at litteraturen sammenfatter dette ’meget me-

re’ i den sætning, at arbejdstageren  har ’Troskabspligt’ overfor arbejdsgive-

ren.41 Arbejdstageren skulle ikke kun være tro i selve arbejdet, men ’ogsaa i 

øvrigt varetage sin Arbejdsgivers Interesser og Tarv i rimeligt Omfang… 

Hvad der kan kræves af Arbejderen, er forskelligt i forskellige Forhold. Der 

 
34.  Ophævet ved Lov om ændring af Almindelig Borgerlig Straffelov af 10. februar 1866, 

§ 309. 

35.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 723. 

36.  Dübeck, Arbejdsretten i støbeskeen, 1979, p. 33.  

37.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 709 note 42. 

38.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 709. 

39.  Lassen, Speciel Del, 1897 p. 710 og p. 674. Jf. også Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret I, 2009, pp. 614-621, særligt p. 618 note 144, der henviser til ældre domme, der an-

vender eller afviser analogi fra Tyendeloven ud fra en vurdering af, om ansættelsessi-

tuationen ligner tyendets. 

40.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 331. 

41.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 331. Carlsen opretholder troskabs-terminologien 

til nu, jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 165 og p. 279. 
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må ses hen til hvad der er sædvanligt i gode Tjenesteforhold, eller findes 

stemmende med Forholdets Natur.’42  

 Ussing nævner 4 typer af pligter, der har sit udspring i arbejdstagerens 

troskabspligt:43 Lønmodtageren havde pligt til at 1) afholde sig fra ved ufor-

svarlig adfærd at volde skade på arbejdsgiverens ejendom eller person, 2) 

træffe foranstaltninger til at afværge truende skade, først og fremmest ved 

underretning af arbejdsgiveren, 3) iagttage tavshed omkring arbejdsgiverens 

forhold og 4) afholde sig fra konkurrence med arbejdsgiveren, så længe tje-

nesteforholdet bestod. Lønmodtageren kan blive erstatningspligtig ved for-

sætlig eller uagtsom skade på arbejdsgiverens person eller ejendom.44 

 Ussings samtidige fra Norge, Paal Berg,45 bidrog også med en teoretisk 

behandling af arbejdstagerens troskabspligt. Berg er inspireret af de tyske 

teoretikeres indgående arbejde med emnet.46 Berg anførte, at pligten til at 

være tro i tjenesten er en troskabspligt, der drejer sig om at levere arbejds-

præstationen. Ved siden af denne troskabspligt ’kan arbeidstageren i kraft 

av arbeidsavtalen og dens naturlige forutsetninger også ha en videregående 

plikt til å ta hensyn til arbeidsgiveren og hans interesser’. Berg beskriver, at 

troskabspligt kan give sig udslag i, at der er visse ting arbejdstageren for ar-

bejdsgiverens skyld må lade være med at gøre, og visse ting arbejdstageren 

har pligt til at gribe ind overfor med positive handlinger. Berg mener, at 

’generelle regler om troskapsplikten lar sig ikke sette op. Dens innhold og 

omfang må bygges på hvad redelighet og god tro i kontraktsforhold krever. 

Jo intimere forholdet er mellem arbeidsgiveren og arbeidstageren, og jo 

sterkere det hele arbeidsforholdet hviler på gjensidig tillit, desto større krav 

kan en stille til arbeidstagerens konduite og takt også utenfor selve ar-

beidet’.47 Berg introducerer mest tydeligt begreberne redelighed og god tro 

som reference for arbejdstagerens forpligtelser. Dette er dog fint samstem-

mende med Lassens henvisning til kontraktens naturalia negotii, og at Us-

sing vil lade pligten udfylde med en henvisning til en standard for ’gode 

Tjenesteforhold’ eller forholdets natur.   

 
42.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 331, og Ussing, Enkelte Kontrakter, 1946, p. 351. 

43.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, pp. 331-332. 

44.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 342. 

45.  Berg, Arbeidsrett, 1930, p. 77. 

46.  Paal Berg var tydeligt inspireret af tyske teoretikere. Der er en overvægt af henvisning 

til tyske forfatteres værker i Bergs fremstilling fra 1930.  

47.  Berg, Arbeidsrett, 1930, p. 78. Også i Norge er betegnelsen troskabspligt ændret til 

loyalitetspligt, jf. f.eks. Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 2006, pp. 303-321. Em-

net loyalitetspligt har i Norge i de seneste årtier været behandlet særligt i relation til yt-

ringsfrihed og whistleblowing, jf. kapitel 1 note 59.  
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 Denne helt grundlæggende kontraktlige tilgang koblet med en henvisning 

til uskrevne standarder for særligt lønmodtagerens adfærd er i større eller 

mindre grad anvendt af senere teoretikere.  

 

2.2. Sidste halvdel af 1900-tallet – videreudvikling  

Svenske Folke Schmidt betegnede i 195948 for første gang forventningen til 

lønmodtagerens troskabspligt som et ’krav om lojalitet’. Schmidt beskriver 

at loyalitetspligten betegner en serie skiftende retsvirkninger, der har deres 

grund i tanken om, at tjenesteaftalen ikke alene består i udveksling af al-

mindelige formueretlige præstationer, men skaber et personligt forhold mel-

lem parterne. Der er tale om forpligtelser, der går længere end dem, der 

gælder i kontraktforhold i almindelighed. Loyalitetspligterne ligger ved si-

den af selve arbejdspræstationen og kan karakteriseres som biforpligtelser.49 

 H.G. Carlsen behandler i 1963 funktionærens retsforhold.50 Carlsen fort-

sætter Ussings og Jul. Lassens obligationsretlige udgangspunkt, men med 

udgangspunkt i Funktionærlovens regler og de principper, de første årtiers 

tilhørende retspraksis har udviklet.51 Carlsen har tilrettelagt strukturen ud fra 

at skildre de problemer, der hyppigst mødes i dagliglivet, og hovedvægten 

lægges på parternes pligter og rettigheder. Han tilnærmer sig emnet loyalitet 

i ansættelsesrelationen ud fra redegørelser for funktionærens pligter, funkti-

onærens rettigheder, funktionærens misligholdelse og eftervirkninger af tro-

skabspligten.52 Carlsen redegør både for indholdet af selve pligterne under 

ansættelsesforholdet, for virkningerne af overtrædelsen af pligten ud fra 

 
48.  Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, pp. 241-242.  

49.  Svensk retspraksis, AD 1994 Nr. 79, pp. 450-492, p. 477, anvender Schmidts formule-

ring som begrundelse, jf. Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 303. Senere teori anvender for-

muleringerne som fundament for redegørelser om loyalitetspligt, f.eks. Hållfast ar-

betsrätt, 2002, Glavå, Arbetsrätt, 2011, p. 591, og Munukka, Kontraktuell lojalitets-

plikt, 2007, pp. 210-232, men ikke Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, 2007, pp. 234-239. 

Seneste bidrag om emnet er Sjödin og Sellberg, Anställningsavtal, lojalitetsplikt och 

mänskliga fri- och rättigheter, 2013, der kritiserer den svenske diskurs og anfører, at 

Folke Schmidt med formuleringen ikke havde til hensigt at etablere en loyalitetspligt 

med selvstændigt materielt indhold, men havde til hensigt at formulere en samlende 

tanke om rimelig hensyntagen.  

50.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, pp. 114-118, en tilgang der opretholdes i senere 

udgaver, også Carlsen, Dansk funktionærret, 7. udg. ved Buhl, 2003, pp. 148-153, og 

Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 8. udg. ved Buhl og Høyer Jørgensen, 2014, pp. 

165-171. 

51.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 160 note 1, hvor Carlsen anfører, at Ussings 

definition af tilstedeværelsen af en misligholdelse ud fra tilstedeværelse af mislighol-

delsesvirkningerne var uhensigtsmæssig. 

52.  Samme systematik er opretholdt i seneste version Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014. 
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misligholdelsesbeføjelser og endelig for eftervirkninger af pligten, der knyt-

ter sig til handlinger i perioden efter kontraktens ophør.  

 Carlsen anfører samstemmende med Ussing, at der til funktionærens plig-

ter hører en mere ubestemt gruppe forpligtelser, der direkte udspringer af 

selve funktionærforholdets hovedformål, herunder ’Troskabspligt’.53 Under 

behandling af funktionærens misligholdelse redegøres for de forhold, der 

kan kategoriseres som misligholdelse af de enkelte typer af pligter.  

 Hasselbalch54 anvender Carlsens systematik og tilgang med kontraktreg-

lerne som den overordnede tilgang til ansættelsesforholdet.55 I 1980 i hans 

artikel ’Tjenstlige loyalitetspligter’ struktureres pligterne efter arbejdsgive-

rens forskellige beskyttelsesinteresser,56 hvilken tilgang er opretholdt i de 

senere samlende værker.57  

 Med afsæt i det kontraktlige perspektiv anfører Hasselbalch, at pligten er 

gensidig, at den i det indbyrdes forhold mellem arbejdstageren og arbejds-

giveren fastsætter pligt for begge parter til at administrere deres indbyrdes 

mellemværende med en passende grad af hensyntagen til hinanden. Løn-

modtagerens ret til personbeskyttelse modsvares af en pligt for arbejdsgive-

ren. Arbejdsgiveren har pligt til at yde ’således sikre og sunde arbejdsfor-

hold, at lønmodtagerens fysiske tryghed ikke udsættes for fare’.58 Arbejds-

tagerens ret til ideel personbeskyttelse er en beskyttelse mod krænkelse af 

dennes personlige integritet på et mere ideelt plan.59 Herunder er det en al-

mindelig forudsætning for ethvert ansættelsesforhold, at arbejdsgiveren be-

handler den ansatte med takt og respekt. Den ansatte er beskyttet af ’en re-

striktiv og af det samarbejde, der forudsættes i arbejdssituationen, betinget 

norm’, der dog er forskellig alt afhængig af de konkrete omstændigheder, 

men indeholder beskyttelse mod grov udskælden, upassende tiltaleformer 

og chikane. Arbejdstageren er hermed ligeledes beskyttet mod disse typer af 

adfærd fra arbejdsgiverens side.  

 I 2002 udarbejdede Niklas Bruun og Jonas Malmberg den hidtil mest om-

fattende udredning omkring arbejdstagerens loyalitetspligter i svensk ar-

bejdsret.60 Loyalitet i ansættelsesrelationen er udtryk for en kontraktlig loya-

 
53.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 114. 

54.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980. 

55.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 747. 

56.  Jf. nedenfor afsnit 3.1. omtales dette nærmere.  

57.  Senest i Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XVIII, 1. 

58.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1978. 

59.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1990. 

60.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 285-430. Udredningen havde blandt andet til opgave at 

belyse, hvorvidt der var behov for yderligere regulering af konkurrenceklausuler. I 

kommissoriet indgik at behandle spørgsmål om samarbejdet mellem arbejdsgiveren og 

arbejdstageren, herunder at tydeliggøre og udvikle arbejdsgiverens og arbejdstagerens 

gensidige rettigheder og pligter ud fra loyalitetstanken, p. 285. Forfatterne anfører, at 
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litetspligt. Pligtens indhold i ansættelsesrelationen kan fastlægges gennem 

analyser af bestemmelser i lov og principper udviklet af retspraksis.61 Det 

grundlæggende synspunkt er, at arbejdstageren ikke må skade arbejdsgive-

ren. Dette indebærer, at arbejdstageren ikke foretager handlinger, der er eg-

nede til at skade eller som på anden måde besværliggør arbejdsgiverens 

virksomhed.62 

 

2.3. Andre aktuelle tilgange 

2.3.1. De generelle fremstillinger 

I en række af de aktuelle generelle fremstillinger nedtones det kontraktlige 

udgangspunkt, og forfatterne tilgår emnet loyalitet som en del af en krono-

logisk analyse af retsforholdet mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren før, 

under og ved afslutning af ansættelsen.  

 
Ruth Nielsen

63
 fokuserer på beskyttelsen af lønmodtageren under ansættelsen og tager afsæt 

i de EU-retlige regler.
64 Under ansættelsesforholdets indhold behandles en række pligter, 

der udspringer af lønmodtagerens loyalitetspligt.
65  

 

Lars Svenning Andersen
66

 fremstiller funktionærens rettigheder og behandler under emnet 

’Arbejdsvilkårene’
67 kravene til funktionærens opførsel, herunder loyalitetskravet, ærlighed, 

tavshedspligt og opførsel vedrørende egne forhold. Under emnet ’Forhold ved opsigel-

se/fratræden’
68

 behandles nærmere emnet ’Urimelige opsigelser’, herunder en række afgø-

relser med eksempler, hvor funktionærens misligholdelse består af upassende adfærd, upas-

sende udtalelser, fortielser. Under emnet ’Funktionærens grove misligholdelse’
69

 nævnes en 

række bortvisningsgrunde, for eksempel konkurrencehandlinger, tilegnelse og illoyali-

tet/upassende optræden. Endelig tages under emnet ’Forhold efter funktionærens fratræ-

                                                                                                                             
loyalitet ikke blot er en selvstændig biforpligtelse, der på uskrevent grundlag bruges til 

at udfylde ansættelseskontaktens aftaler, men loyalitet er også en accessorisk handle-

norm, der beskriver, hvordan arbejdstageren og arbejdsgiveren bør opføre sig i forskel-

lige situationer. 

61.  Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 293. 

62.  Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 303. 

63.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012. 

64.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 27. 

65.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 475-485. I øvrigt samme systematik som tidli-

gere i forfatterskabet, f.eks. R. Nielsen, Lærebog i Arbejdsret, 1998, pp. 209-269. 

66.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011. 4. udgaven har en ændret kapitelinddeling 

end tidligere udgaver, men formålet og systematikken i tilgangen til emnet er opret-

holdt. 

67.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 257-270. 

68.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 711-751. 

69.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 849-895. 
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den’
70 de lovmæssige og aftalemæssige begrænsninger af funktionærens konkurrencevirk-

somhed op. 

 

Jørgen Rønnow Bruun
71 fokuserer på de materielle betingelser for, at en afskedigelse er sag-

lig efter Funktionærlovens § 2 b og DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 3.
72 Rønnow Bruun 

gennemgår saglige afskedigelsesgrunde på grund af arbejdstagerens forhold. Under temaet 

loyalitet nævnes samarbejdsvanskeligheder,
73 konkurrerende virksomhed, respektløs optræ-

den og kritisk omtale af arbejdsgiveren.  

  

Jens Paulsen
74

 beskriver gennem analyse af retspraksis de grænser, der under ansættelsen 

gælder for lønmodtagerens forskellige loyalitetspligter.
75 Særligt undersøges de typer af 

handlinger, der kan skabe konkurrence for arbejdsgiveren. Grænserne undersøges specifikt 

for forskellige lønmodtagergrupper.   

 

Pernille Bille Tvedt
76

 nævner i afhandlingen ’Misligholdelse af funktionærkontrakter’, at 

den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning er af central betydning indenfor funktionærret-

ten, blandt andet fordi realydelsen er en personlig ydelse.
77

 Pligten påhviler ifølge Tvedt 

begge parter.
78

  

 

Anders Jørgensen
79

 undersøger decorumkravet og øvrige accessoriske forpligtelser for præ-

ster, men belyser også pligterne for privatansatte. Kravet om decorum udspringer for præster 

af en moralsk standard for embedets værdighedskrav, mens de øvrige forpligtelser fastlæg-

ges ud fra almindelige praktiske hensyn om forudsætningerne for, at ansættelsesforholdet 

overhovedet skal fungere.
80

  

 

 
70.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 926-990. 

71.  Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006.  

72.  Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006, p. 12. 

73.  Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006, pp. 202-235. 

74.  Paulsen, Afskedigelse, 2015.  

75.  Paulsen, Afskedigelse, 2015, pp. 72-96. Paulsen beskrev endvidere lønmodtagerens 

loyalitetspligt i fremstillingen Konkurrence- og kundeklausuler fra 2000, men ikke i 

den senere udgave Arbejdsmarkedsklausuler fra 2009.  

76.  Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005. 

77.  Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005, p. 29. 

78.  Tvedt anfører p. 30, at indenfor obligationsretten er loyalitetspligten en biforpligtelse, 

hvis overtrædelse normalt ikke berettiger til kontraktforholdets ophævelse. Modsat er 

krænkelse af loyalitetspligten i funktionærretlig henseende normalt et væsentligt kon-

traktbrud, der berettiger til ophævelse. Dette kan ikke tiltrædes, hverken generaliserin-

gen på det obligationsretlige plan eller generaliseringen på det ansættelsesretlige plan, 

jf. kapitlerne 5 og 11-13. 

79.  A. Jørgensen, Decorumkravet for præster, 2011. 

80.  A. Jørgensen, Decorumkravet for præster, 2011, pp. 16-17. 
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Jens Kristiansen
81 redegør for lønmodtagerens loyalitetspligt i forbindelse med behandling 

af parternes stilling efter udløbet af ansættelsesaftalen.
82 Under ansættelsesforholdet er loya-

litetskravet særligt et forbud mod konkurrerende virksomhed overfor arbejdsgiveren, der er 

bortvisningsgrund.
83  

 

Karakteristisk for de generelle fremstillinger er, at pligten tildeles varieren-

de plads, at pligten langt overvejende fremstilles ensidigt, og at forfattere 

ikke længere har behov for at henvise til det obligationsretlige afsæt. Pligten 

tildeles opmærksomhed både som saglig opsigelsesgrund, og som bortvis-

ningsgrund. Pligten er særligt behandlet vedrørende konkurrenceforbud.   

 

2.3.2. Fremstillinger med sigte på konkurrencebegrænsning 

Loyalitet er særligt blevet behandlet i fremstillinger, der redegør for løn-

modtagerens konkurrencebegrænsninger.  

 
Christiansen og Schwarz

84
 redegør for konkurrencebegrænsningsaftaler mellem lønmodta-

geren og arbejdsgiveren, men indleder med at redegøre for den ansattes almindelige loyali-

tetsforpligtelse. Forfatterne betegner den kontraktlige stiltiende pligt til loyal adfærd i ansæt-

telseskontrakter som en naturlig loyalitetsforpligtelse. Den naturlige loyalitetspligt er en stil-

tiende gensidig pligt til hensyntagen til modpartens interesser under ansættelsesforholdet.
85

 

Loyalitetsforpligtelsen bevirker, at den ansatte er forpligtet til at afholde sig fra direkte eller 

indirekte konkurrence med arbejdsgiveren.
86

 

  

Jeppe Høyer Jørgensen
87 behandler de almindelige ansættelsesretlige og markedsføringsret-

lige grænser for ansattes konkurrencehandlinger. Jørgensen anfører, at henvisning til en loy-

alitets- og tavshedspligt i ansættelsesforhold er ’fast ansættelsesretlig litteratur og praksis’.
88

 

Indholdet og rækkevidden af loyalitets- og tavshedspligt sætter grænser for ansattes konkur-

rencehandlinger.
89  

 

 
81.  Kristiansen, Grundlæggende Arbejdsret, 2014, omtaler ikke loyalitetspligt i behand-

lingen af Generelle principper for ansættelsesretlige relationer, pp. 255-296.  

82.  Kristiansen, Grundlæggende Arbejdsret, 2014, p. 383. 

83.  Kristiansen, Grundlæggende Arbejdsret, 2014, p. 381. 

84.  Christiansen og Schwarz, Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten, 1999.   

85.  Christiansen og Schwarz, Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten, 1999, 

p. 17. 

86.  Christiansen og Schwarz, Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten, 1999, 

p. 23. 

87.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010. 

88.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 59. 

89.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, pp. 59-112. Bogen 

indleder med behandling af begrænsninger i ansattes konkurrencehandlinger med bag-

grund i loyalitetspligt. 
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Sune Troels Poulsen
90

 undersøger virksomhedernes ønske om at sikre sig imod tidligere an-

sattes konkurrence overfor de ansattes krav på erhvervsfrihed. I redegørelser og diskussioner 

belyses den kontraktlige loyalitetspligt
91

 og de aftalte eller lovfastsatte begrænsninger for 

konkurrerende virksomhed for ansatte.  

 

Morten Langer
92 behandler loyalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet som et supplement 

til de aftalte konkurrencebegrænsningsklausuler, der er bogens hovedsigte. Forfatterne anfø-

rer, at loyalitetspligten i traditionel ansættelsesretlig terminologi anvendes i flere sammen-

hænge, dels i forhold til konkurrencehandlinger og dels i forhold til misligholdelse udenfor 

konkurrencesituationerne.
93  

 

Karakteristisk for fremstillinger med et konkurrenceretligt sigte er, at plig-

ten behandles ensidigt, og at pligten enstemmigt anses for på uskrevent 

grundlag at etablere tavshedspligt og forbud mod konkurrerende virksom-

hed under ansættelsen.  

 

2.3.3. Øvrige tematiserede fremstillinger 

I en række værker kommer forfatterne i berøring med loyalitetspligten som 

en del af et større emne.  

 
Hanne Petersen

94 behandler de problemer, der er forbundet med anvendelsen af overens-

komster for offentligt ansatte, herunder betydningen af principperne om fredspligt og loyali-

tetskrav. Tilgangen til troskab og loyalitet er det kendte kontraktlige udgangspunkt fra Us-

sing, Carlsen og Hasselbalch, suppleret med sproglig analyse,
95

og analyse af de særlige reg-

ler for loyalitet, der er opstillet for offentligt ansatte.
96 Hun peger på et særligt loyalitetspro-

blem: At det ikke er tydeligt, om offentligt ansatte skal udvise loyalitet overfor det politiske 

system som sådan eller overfor den konkrete offentlige arbejdsgiver.
97

 

 

Martin Gräs Lind
98

 analyserer medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret i den private 

sektor.
99

 I afhandlingen berøres adfærd, der også har tilknytning til loyalitetsspørgsmålet, 

 
90.  Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991. 

91.  Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, pp. 64-67, 82-98 og 114-120. 

92.  Langer og Ritter, Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, afsnittet om loyalitetsfor-

pligtelsen er stort set uændret siden første udgaven Langer og Smith, Konkurrence- og 

kundeklausuler, 1997. 

93.  Langer og Ritter, Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, p. 11. 

94.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987. 

95.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, pp. 272-273. 

96.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, pp. 272-296. 

97.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, pp. 277-278. 

98.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006. 

99.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, p. 6. 
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eksempelvis kritiske udtalelser i private e-mails.
100 Herudover belyses den ansattes ytrings-

frihed, tavshedspligt og meddeleret.
101

 

 

Seneste bidrag er Kia Dollerschell,
102

 der behandler sociale medier i ansættelsesretten, som 

hun betegner ’en ny form for ansættelsesretlig disciplin’. Bogen belyser medarbejdernes 

brug af sociale medier i lyset af udvalgte accessoriske pligter, herunder loyalitetspligt, deco-

rum og tavshedspligt. Hendes tilgang til loyalitet er stringent kontraktretlig.  

 

Der kunne inddrages flere bidrag, men de ovennævnte tre bidrag illustrerer 

forskellige typer af problemer omkring loyalitetspligtens anvendelse uden-

for emnet konkurrerende virksomhed. Bidragene viser, at loyalitetspligt i 

den klassiske forstand skaber aktuelle udfordringer i en moderne ansættel-

sesrelation, og modsat, at loyalitetspligten kan anvendes som et konstruktivt 

begreb til at regulere nye forhold på moderne arbejdspladser.  

 

2.4. Sammenfattende om teoriens tilgang til lønmodtagerens  

   loyalitetspligt 

Gennemgangen af den historiske udvikling og fremstilling af loyalitetsplig-

ten viser, at i Danmark håndteres den individuelle ansættelsesaftale som ud-

gangspunkt som en kontraktlig relation. Den underliggende aftale om ansæt-

telsen klassificerer det retlige forhold mellem arbejdstageren og arbejdsgi-

veren. Løsningen af arbejdsretlige tvister løses derfor langt hen ad vejen 

gennem anvendelse af almindelige kontrakt-, aftale- og obligationsretlige 

regler som juridisk akse eller fundament. De aftaleretlige regler får en særlig 

udmøntning i specifikke typer af kontrakter. Udmøntningen justeres efter 

kontraktens særlige karakter og dermed også ansættelseskontrakters særlige 

karakter. Pligten til at udvise hensyn overfor arbejdsgiverens interesser har 

ændret sig fra betegnelsen troskabspligt til betegnelsen loyalitetspligt. Æn-

dringen er sket i varierende tempo, uden at den dog tyder på at have været 

udtryk for en tiltænkt ændring i substansen. Ussings generelle henvisning til 

pligt til at tage rimeligt hensyn til modpartens interesser som det helt over-

ordnede hensyn, pligten skal varetage, er genkendelig i resten af teorien.  

 De fleste moderne forfattere henviser uden videre til begrebet ’lønmod-

tagerens loyalitetspligt’.  

 

 

 
100.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, pp. 227-231. 

101.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, pp. 244-254. 

102.  Dollerschell, Sociale medier i ansættelsesretten, 2012. 
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3. Hjemmel for lønmodtagerens loyalitetspligt 
 

Her undersøges nærmere det hjemmelsgrundlag, som lønmodtagerens loya-

litetspligt hviler på. Teorien henviser til, at lønmodtagerens loyalitetspligt 

har hjemmel primært i ansættelsesaftalen,103 hvor pligt til loyalitet er en ac-

cessorisk forpligtelse mellem parterne. Også andre typer af retskilder drøftes 

af retsteorien i forbindelse med pligt for lønmodtageren til at tage hensyn til 

arbejdsgiveren.  

 

3.1. Kontraktlig loyalitetspligt 

Ansattes loyalitetspligt er grundlæggende hjemlet i ansættelsesaftalen som 

kontrakt.104 Lønmodtagerens uskrevne pligt til at udvise loyal adfærd over-

for arbejdsgiveren er indfortolket i kontrakten gennem domstolenes fortol-

kende og udfyldende virksomhed.105 Kontrakten og kontraktrettens regler 

om loyalitetspligt er den primære hjemmel. Pligten påhviler arbejdstageren, 

der i sin daglige adfærd og i sin erhvervsudøvelse skal tage rimeligt hensyn 

til arbejdsgiverens erhvervsinteresse.106  

 Loyalitetspligten i ansættelsesforhold afviger dog øjeblikkeligt fra det 

stringent kontraktlige indhold. Loyalitet i ansættelsesrelationen er givet et 

særligt indhold og en vid udstrækning. Teorien henviser til, at ansættelsesre-

lationens særlige karakter – ’personligt arbejde i tjenesteforhold’ – skaber 

særlige forudsætninger, der giver loyalitetsforpligtelsen et særligt indhold.  

 Det særlige indhold funderes på, at relationen i sig selv berettiger til 

’krav’ på en anden adfærd end mellem andre frie relationer i samfundet.  

 
Allerede Carl Goos

107
 argumenterede for, at parternes relation skaber særlige forventninger. 

Goos beskæftigede sig med strafferet og behandlede blandt andet de typer forbrydelser, der 

begås i retsforhold, der har ’snævre forbindelser’. Snævre forbindelser kan både være fami-

liemæssige forhold og andre retsforhold, eksempelvis arbejdsaftaler. Snævre forbindelser 

skaber grundlag for et personligt forhold af en ’ejendommelig retlig natur’. Goos anfører, at 

’En ved Erhvervslivet skabt Forbindelse af varigere Natur er Grundlag for et personligt For-

hold, hvilket der er tillagt særlige retlige Virkninger udover dem, som knytte sig til alminde-

 
103.  Hjemmelsgrundlaget for loyalitet i den individuelle relation mellem arbejdstageren og 

arbejdsgiveren varierer, alt efter om der er tale om loyalitet før, under eller efter ansæt-

telsesforholdet, jf. kapitel 9 afsnit 8.3. om den tidsmæssige afgrænsning.  

104.  Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, p. 64: ’den ansatte forpligter sig til 

mod vederlag at fremme virksomhedens interesser i erhvervsmæssig henseende’. 

105.  Om fortolkning og udfyldning jf. nedenfor afsnit 6. 

106.  Denne klassiske formulering genfindes utallige steder i litteraturen, f.eks. Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1577, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 

165, og Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 331, ordret gengivet i 2. udgave af Us-

sing, Enkelte Kontrakter, 1946, p. 351.   

107.  Goos, Den danske Strafferets specielle Del, 1916, pp. 220-226. 
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lige formueretlige Forpligtelsesforhold. Her kan nævnes Forholdet mellem Herskab og Ty-

ende, mellem Skipper og Mandskab, mellem Jordbrugere og visse Landarbejdere, mellem 

Mestre og Svende, eller … så vidt, Forholdet overhovedet mellem Produktionsvirksomhe-

dens Arbejdsgivere og Arbejdere.’ Relationens varige natur og det personlige forhold er fak-

torer, der berettiger til retsvirkninger udover dem, der knytter sig til obligationsretten. Syns-

punktet anerkendes ifølge Goos af samfundets fastsættelse af straffebestemmelser ved 

lov,
108

 ved laugsforordning
109

 samt ved provisoriske anordninger.
110

 Straffebestemmelser 

indikerer ifølge Goos, at en vis adfærd er dadelværdig i arbejdsrelationer, uden at være det i 

almindelige obligationsretlige relationer.
111

  

 

I 1980 undersøger Ole Hasselbalch
112 nærmere, hvad den tættere binding i en kontrakt om 

lønnet arbejde består af. Ved at indgå i løbende ansættelsesrelation opnår arbejdstageren en 

’mere betrygget stilling’ imod til gengæld at ’overlade arbejdsgiveren en ret til løbende at 

disponere over arbejdsydelsen’. Lønmodtageren indgår i arbejdsgiverens ’organisme som en 

del af den driftsmæssige helhed. I og hermed opgiver lønmodtageren, så langt tjenesten 

kræver det, en del af sin selvbestemmelsesret, og der opstår en form for obligatorisk interes-

sesolidarisering med arbejdsgiveren’. Hasselbalch fremhæver fem forhold ved ansættelses-

relationen, der særligt regulerer adfærdsbegrænsningerne:  

1. Tillid. Det er en grundforudsætning for, at ansættelsesrelationen overhovedet kan bestå, 

at der skal være et vist mål af tillid mellem parterne. Arbejdstageren skal være loyal over-

for arbejdsgiveren ved i forhold, der har med tjenestens varetagelse at gøre, at lade egne 

interesser vige til fordel for arbejdsgiverens, og arbejdstageren må udøve en adfærd, der 

fremmer samvirket med kolleger og foresatte.  

2. Intimitet. I ansættelsesrelationen får parterne kendskab til forhold, der ikke kun har med 

kontraktens opfyldelse at gøre. Det må derfor være en forudsætning, at parterne ikke 

misbruger den opnåede viden.  

3. Repræsentation. Relationen indebærer, at den ansatte tegner virksomheden udadtil. Der-

ved underlægges den ansatte visse pligter omkring adfærd både på og udenfor arbejds-

pladsen. Pligten gælder særligt for ledere og direktører, men også andre ansatte kan blive 

underlagt sådanne pligter.  

4. Fuldmagt. Relationen indebærer, at lønmodtageren varetager driften på vegne af arbejds-

giveren. Lønmodtageren må derfor vise omsorg for arbejdsgiverens ting og holde ar-

bejdsgiveren informeret om forhold, der kommer til lønmodtagerens kundskab, som kan 

skade virksomheden.  

 
108.  I f.eks. den dagældende Tyendelov og Sølov. 

109.  I f.eks. de dagældende Håndværker- eller Hoveriforordningerne. 

110.  De Provisoriske Anordninger vedrørende de ’Aldeles særegne lokale Arbejdsforhold’ 

ved De Dansk Vestindiske Øer, jf. ovenfor afsnit 2.1. 

111.  Goos kan læses i sammenhæng med hans samtidige, Lassen, jf. nedenfor afsnit 4.1., 

der vurderer forpligtelserne i arbejdsforhold ud fra en udstrækning af straffebestem-

melserne i Tyendeloven og obligationsretlige principper. Lassen, Ussing og senere teo-

retikere henviser også til den særlige relation i ansættelsesforholdet som en faktor ved 

udmøntningen af loyalitetspligten.  

112.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, jf. ovenfor note 11. 
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5. Almindelige grænser for adfærd. Lønmodtageren er underlagt de almindelige grænser for 

retsstridig adfærd, herunder krav om hæderlighed og forbud mod brud på offentligretlige 

forskrifter.
113

  

 

Den nærmere hjemmel for domstolenes indfortolkning af en særlig loyali-

tetspligt i ansættelsesrelationen er svær at udpege specifikt.114 Teorien hen-

viser både til en kontraktlig hjemmel, og til at der måske kan være hjemmel 

i forudsætningerne for selve den særlige ansættelsesrelation.115 Teorien refe-

rerer til en række åbne termer, som ’forholdets natur’,116 ’uskrevne forud-

sætninger’,117 og ’følger af, at der består et ansættelsesforhold’,118 eller de 

helt åbne termer som ’rimeligt’119 samt ’god tro og redelighed’.120  

 Henvisningerne illustrerer, at det netop er vanskeligt at udpege bestemte 

faste retningslinjer, der konkret styrer indholdet af loyalitetspligten. De for-

hold, der har indflydelse på fortolkning og udfyldning af parternes pligter, 

er ikke blot faktiske konkrete omstændigheder, men også en henvisning til 

 
113.  Det klassiske synspunkt fra Goos om ansættelsesrelationen og det mere relationelle 

synspunkt fra Hasselbalch er baseret på en typisering af ansættelsesrelationen som en 

permanent ansættelse uden tidsbegrænsning. Typiseringen letter analysen. Men den 

type ansættelse, argumenterne baseres på, er i stigende grad ikke længere den eneste 

eller ensidigt idealiserede ansættelsesform, jf. kapitel 1. Det er netop ærindet med af-

handlingen at supplere de eksisterende betragtninger med yderligere bidrag omkring 

loyalitetspligtens indhold, der også kan anvendes på nyere ansættelsesformer.  

114.  Evju, Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 18, anfører, at ledelsesrettens hjemmel ikke 

skal findes i kontrakten som sådan, eller i den relation parterne har på arbejdspladsen. 

Derimod findes hjemmelen for ledelsesret – pragmatisk set – i, at retsordenen faktisk 

har anerkendt den. Grundforestillingen om en ledelsesret er anerkendt som en retlig 

norm. Når ledelsesretten udtrykkes i Hovedaftalen, er det udtryk for en anerkendelse, 

ikke for en etablering af retligt grundlag eller hjemmel for ledelsesretten. At ikke kun 

parterne, men også retsordenen efterfølgende anerkender og opretholder ledelsesretten, 

er ledelsesrettens retsgrundlag. Det samme kunne siges om loyalitetspligt i hvert fald 

for lønmodtageren, at den er anerkendt af retsordenen, både praktikere og teoretikere, 

og dermed har den hjemmel.  

115.  Jf. ovenfor Lassen, Speciel Del, 1897, Hasselbalch, Ansættelsesret, 1975, og Hassel-

balch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980. 

116.  Jf. ovenfor Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, og Hasselbalch, Ansættelsesret, 1975, p. 

204, gentaget af Schwarz og Nolsø, Loyalitet og rapporteringspligt, 2014, p. 8. 

117.  Lassen, Speciel Del, 1897, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1451.  

118.  Christiansen og Schwarz, Konkurrencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten, 1999, 

p. 17. 

119.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, ovenfor afsnit 2.1. 

120.  Berg, Arbeidsrett, 1930, ovenfor afsnit 2.1.  
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mere bagvedliggende værdibaserede begreber,121 som den aktuelle begiven-

hed må vurderes ’i lyset af’.  

 

3.1.1. ’Rimelig’ i Funktionærlovens § 2 b og Hovedaftalens § 4 

Funktionærlovens § 2 b og Hovedaftalens § 4 fastsætter begrænsninger i ar-

bejdsgiverens frie afskedigelsesbeføjelse overfor personer omfattet af 

DA/LO Hovedaftalen og overfor funktionærer.122 Mange afgørelser om 

lønmodtagerens loyalitetspligt er afgørelser, hvor de judicielle organer vur-

derer, om lønmodtagerens brud på loyalitetspligten opfylder kravet om ’ri-

melig’ grund.  

 
Funktionærlovens § 2 b

123
 fastsætter, at opsigelse af en funktionær, der har været ansat i 

virksomheden i 1 år, skal være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens for-

hold. En urimeligt opsagt funktionær kan få tilkendt en godtgørelse på op til halvdelen af det 

berettigede opsigelsesvarsel.  

 

DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 3, fastsætter, at afskedigelse af den ansatte, der har været an-

sat i virksomheden i 9 måneder, er urimelig, hvis ikke den er begrundet i arbejdstagerens el-

ler virksomhedens forhold. En urimeligt afskediget ansat kan enten blive genansat eller få 

tilkendt en godtgørelse på op til 52 ugers løn.
124

  

 

Indholdet af beskyttelsen i de to bestemmelser er i det væsentlige ens.125  

 Bestemmelserne i Funktionærloven og DA/LO Hovedaftalen er udtryk 

for lønmodtagerbeskyttelse. Bestemmelserne opstiller et værn mod urimelig 

eller usaglig afskedigelse. De judicielle organer har udfyldt bestemmelser-

 
121.  Jf. Edlund, Imbalance in Long-Term Commercial Contracts, 2009, om det samme fæ-

nomen i kontraktretten. 

122.  Beskyttelsen er ikke en alment gældende grundsætning, der også omfatter lønmodtage-

re udenfor bestemmelsernes område, det er afgjort i U 2003.1570 H, jf. Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 922-923, og Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 573. 

Afgørelsen omtales nedenfor kapitel 11 afsnit 2.4.2. note 160. 

123.  Der er en righoldig litteratur om bestemmelsen, f.eks. i det hele Rønnow Bruun, Usag-

lig afskedigelse, 2006, Paulsen, Afskedigelse, 2015, pp. 601-720, Sv. Andersen m.fl., 

Funktionærret, 2011, pp. 711-754, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp, 359-

375, H.K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, pp. 236-306, Kristiansen, Grundlæggende 

arbejdsret, 2014, pp. 370-376, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 

919-983. 

124.  § 4 i DA/LO Hovedaftalen indførte i 1960 et værn mod usaglige opsigelser, og i 1964 

indførtes den samme bestemmelse i Funktionærloven som § 2 a (senere ændret til § 2 

b), med henvisning til udviklingen på det kollektive område, jf. FT 1963-1964, Tillæg 

A, sp. 209-216. Bestemmelsen i Hovedaftalen indførtes efter norsk forbillede, og i 

1938 blev en lignende bestemmelse optaget i den svenske hovedaftale. 

125.  Kristiansen, Lønmodtagerbeskyttelse, 1997, p. 410.  
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nes krav om rimelighed gennem fortolkning.126 Bestemmelserne begrænser 

arbejdsgiverens frie opsigelsesbeføjelse ved at knytte kvalitative krav til den 

materielle begrundelse for lønmodtagerens opsigelse. Vurderingen beror på 

en konkret bedømmelse af samtlige sagens omstændigheder.127 Afgørelser-

ne vurderer lønmodtagerens adfærd i forhold til overholdelse af loyalitets-

pligten, der findes som en uskreven pligt eller forventning mellem parterne. 

Bestemmelserne er ikke i sig selv hjemmel for pligten.  

 Udover at begrænse den materielle begrundelse, der kan danne grundlag 

for en opsigelse, har retspraksis endvidere indfortolket enkelte processuelle 

krav til arbejdsgiveren omkring dennes varetagelse af selve opsigelsesforlø-

bet. Denne del af domstolenes praksis kan derimod siges at være etablering 

af en pligt med hjemmel i bestemmelserne. En pligt for arbejdsgiveren til at 

udvise hensyn overfor lønmodtageren i opsigelsessituationen.128  

 

3.2. Aftalt loyalitetspligt under ansættelsesforholdet 

Loyalitetspligter kan også være vedtaget som eksplicitte vilkår i en ansæt-

telseskontrakt. Aftalte loyalitetsklausuler kan være neutrale beskrivelser af 

den allerede uden aftale gældende loyalitetspligt i ansættelsesforholdet. Af-

taler kan også forsøge at udvide den allerede gældende forpligtelse, hvor-

med klausulen indskrænker den ansattes handlefrihed. Spørgsmålet er her, 

hvorvidt aftaler om skærpede loyalitetspligter etablerer et selvstændigt 

grundlag for loyalitetspligter, der går udover, hvad der måtte følge af den 

uskrevne loyalitetspligt. En arbejdsgiver kunne have interesse i at aftale sig 

til en højere grad af loyalitet fra arbejdstageren og med henvisning til aftale-

frihedens princip argumentere for, at klausulen skal have virkning ifølge 

dens indhold. Spørgsmålet har været drøftet af retsteorien.  

 Der er grænser for aftalefriheden i ansættelsesrelationen.129 Gyldigheden 

såvel som rækkevidden af aftalte klausuler kan for alle ansattes vedkom-

mende blive vurderet efter Aftalelovens §§ 36 og 38, efter de almindelige 

fortolkningsregler om urimelige/bebyrdende aftalevilkår, og særligt for 

funktionærers vedkommende, efter Funktionærlovens § 21, stk. 1.  

 
I 1940 udtalte Sø og Handelsretten,

130
 at en kontrakt, der tillægger arbejdsgiveren bortvis-

ningsret, uden at der foreligger virkelig forsømmelse, ikke kan tillægges virkning efter det 

 
126.  Sager i henhold til bestemmelsen i Funktionærloven afgøres af de almindelige domsto-

le, mens sager i henhold til bestemmelsen i Hovedaftalens § 4 afgøres gennem fast 

forhandlingsproces mellem organisationerne, og i sidste ende af Afskedigelsesnævnet. 

127.  H.K. Nielsen, Funktionærloven, 5. udg., 2009, p. 229, moderet i 6. udg. fra 2013, p. 

245, til ’en helt konkret vurdering’. 

128.  Jf. nedenfor afsnit 5.2. om arbejdsgiverens loyalitet. 

129.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 41. 

130.  SHT 1940.65, jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 293. 
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aftalte. Det samme var tilfældet i en dom fra 1943,
131 hvor en bestemmelse i en forsikrings-

inspektørs kontrakt blev kendt ugyldig. Bestemmelsen fastsatte, at det skulle anses som en 

væsentlig misligholdelse, hvis ikke inspektøren tegnede forsikring for et minimumsbeløb 

hvert kvartal. Opsigelse uden varsel blev knyttet til ikke-opfyldelse af en minimumsteg-

ningsregel. Sø- og Handelsretten gav ikke aftalen virkning efter sit indhold, idet sådan en af-

tale stred mod Funktionærlovens præceptive opsigelsesregler.  

 

De to eksempler viser for det første, at en arbejdsgiver ikke kan aftale sig til en lettere opsi-

gelsesadgang for funktionærer end den, som Funktionærlovens præceptive regler fastsæt-

ter,
132

 heller ikke gennem konstruktioner, hvor opsigelsesadgangen knyttes til opfyldelse af 

arbejdspræstationen. For det andet kan afgørelsen fra 1940 tages til indtægt for det syns-

punkt, at indholdet af vilkår, der begrænser den ansattes friheder, må vurderes både i forhold 

til, hvad der traditionelt kan forventes, og ud fra de hensyn virksomheden forsøger at vareta-

ge med vilkåret. Er hensynet blot at sikre en videre adgang til at kunne opsige den ansatte, 

end sædvanlige regler ville give, vil retten ikke opretholde sådanne aftaler. Er hensynene 

derimod saglige, kan en skærpelse være legitim.
133

 Vilkåret vil ikke blive tilsidesat, men 

ifølge Carlsen vil domstolene være tilbageholdende med at knytte væsentlighedsvirkning til 

handlinger, alene med henvisning til at parterne har fastsat særlige pligter ved positiv aftale. 

Handlingen vil blive vurderet efter de sædvanlige principper. En positiv aftale vil kunne få 

den virkning i bedømmelsen, at arbejdstageren var klar over, at arbejdsgiveren lagde særligt 

vægt på de bestemte pligter.
134

  

 

Synspunktet kan anvendes til at vurdere gyldigheden af aftalte vilkår om en 

udvidet loyalitetspligt. Klausuler, der under ansættelsesforholdet har til hen-

sigt at beskytte arbejdsgiveren mod konkurrence, varetager arbejdsgiverens 

behov for beskyttelse mod konkurrence. Loyalitetspligten i ansættelsesfor-

holdet skaber allerede et vidtgående værn, der beskytter arbejdsgiveren mod 

lønmodtagerens konkurrenceskridt og brug af interne oplysninger i konkur-

renceøjemed under ansættelsen. Der er en formodning for, at en aftalt kon-

kurrencebegrænsningsklausul under ansættelsen ikke skærper forbuddet 

mod konkurrence yderligere, men alene må anses for at være en præcisering 

eller uddybelse af den allerede bestående loyalitetsforpligtelse135 og alene 

vil kunne få tillagt virkning i bedømmelsen som et skærpet kendskab for 

den ansatte.  

 
131.  U 1943.1226 SH, jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 293. 

132.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 39 og p. 293. 

133.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 42. 

134.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 293, med eksempler fra praksis. U 

1968.570 Ø, hvor det blev tillagt vægt i vurderingen af en ansats spiritusindtag udgjor-

de misligholdelse, at et strengt alkoholforbud var fastsat i ansættelsesaftalen, og U 

1984.330 H, også om spiritusforbud, hvor parterne havde indgået en særlig aftale un-

der ansættelsen om forbud mod spiritusindtagelse.  

135.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 42. 
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 Aftalte vilkår, der på øvrige områder skærper lønmodtagerens loyalitets-

pligter, ville også kunne vurderes ud fra Carlsens synspunkt. En sådan vur-

dering indebærer, at aftalte klausuler alene blev anset for at være en bekræf-

telse af den eksisterende loyalitetspligt, og kun undtagelsesvist, hvis der var 

en stærk interesse i det, kan anses for at udgøre en skærpelse af loyalitets-

pligten. Der foreligger eksempelvis en sådan betydelig interesse for arbejds-

giveren ved ansættelse af direktører,136 hvor ansættelseskontrakter med vil-

kår, der etablerer en skærpet loyalitetspligt, er sædvanlige og opretholdes af 

retspraksis.  

 

3.3. Anden lov 

I speciallovgivningen findes en række bestemmelser, der fastsætter bestemte 

pligter for den ansatte i relation til at beskytte arbejdsgiverens interesser. De 

fleste bestemmelser fastsætter en særlig tavshedspligt omkring virksomhe-

dens forhold.  

 Selskabslovens137 § 132 fastsætter forbud mod, at bestyrelsesmedlemmer, 

direktører mv., uberettiget videregiver, hvad de under udøvelsen af deres 

hverv har fået kendskab til. Lov om finansiel virksomhed138 § 117 fastsæt-

ter, at direktører, aktuarer, generalagenter, administratorer og øvrige ansatte 

i finansielle virksomheder ikke uberettiget må videregive eller udnytte for-

trolige oplysninger, som de under udøvelse af deres hverv er blevet bekendt 

med. Ifølge Lov om information og høring af lønmodtagere139§ 7 må løn-

modtagerrepræsentanter eller særligt sagkyndige, der bistår dem, ikke vide-

regive oplysninger, som de af hensyn til virksomhedens legitime interesser 

har modtaget som fortrolige. Det følger af Lov om værdipapirhandel140 § 36 

vedrørende ansatte i børsnoterede virksomheder, at den, der er i besiddelse 

af intern viden, ikke må videregive denne viden til andre, medmindre vide-

regivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, 

erhverv eller funktion. Markedsføringsloven fastsætter ligeledes begræns-

ninger for arbejdstageren.141 

 Bestemmelserne er eksempler på forpligtelser fastsat ved lov, der for sær-

lige grupper af ansatte skærper det obligationsretlige udgangspunkt for loya-

litet.  

 

 

 
136.  Jf. kapitel 10 afsnit 3. om loyalitetspligt for særlige grupper af ansatte.  

137.  Selskabsloven, Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber, Lovbekg. nr. 610 

af 28. april 2015. 

138.  Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, Lovbekg. nr. 182 af 18. februar 2015.  

139.  Lov om information og høring af lønmodtagere, Lov nr. 303 af 2. maj 2005. 

140.  Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v., Lovbekg. nr. 831 af 12. juni 2014. 

141.  Jf. kapitel 5 afsnit 3.2. 
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4. Teoriens tilgang til arbejdsgiverens loyalitetspligt 
 

En del af afhandlingens formål er at undersøge, hvorvidt der gælder et gene-

relt princip om gensidig loyalitetspligt mellem parterne i den individuelle 

ansættelsesrelation. Teorien har været tilbageholdende med at belyse ar-

bejdsgiverens eventuelle loyalitetspligt overfor arbejdstageren, omend der i 

løbet af det seneste årti (igen) er fremsat erklæringer om, at loyalitetspligten 

er gensidig.142  

 Lønmodtagerens uskrevne loyalitetspligter er blevet særligt beskrevet af 

retsteorien i form af forbud mod konkurrerende virksomhed, der ikke har en 

umiddelbar pendant hos arbejdsgiveren. I forlængelse af dette forbud har te-

orien også særligt beskrevet lønmodtagerens tavshedspligt, hvor arbejdsgi-

verens tavshedspligt omkring lønmodtagerens følsomme oplysninger er 

fastsat blandt andet i Persondataloven, der ikke er blevet behandlet som en 

loyalitetspligt. 

 Der kan derfor findes tematiske årsager til, at arbejdsgiverens loyalitets-

pligt ikke er så velbeskrevet af teorien som lønmodtagerens loyalitetspligt. I 

det følgende foretages et historisk tilbageblik på teoriens tilgang til de af ar-

bejdsgiverens pligter overfor arbejdstageren, der knytter sig til forhold 

udenfor erlæggelse af hovedydelsen.   

 

4.1. De tidligste teoretikere 

Teori og praksis har ikke fastsat en ’troskabspligt’ for arbejdsgiveren på 

samme måde som for lønmodtageren og har langt fra været enige i den teo-

retiske tilgang til at undersøge indholdet af arbejdsgiverens accessoriske 

pligter overfor lønmodtageren.  

 Jul. Lassens tilgang til arbejdsgiverens rettigheder og pligter var, på 

samme måde som hans tilgang til lønmodtagerens, indrettet efter retsgrund-

laget for ansættelsesforholdet.  

 Tyendeloven af 10. maj 1854 fastsatte straf for husbondens utilbørlige 

forhold, hvis der påføres tyendet legemsskade eller anden sygdom, og for 

misligheder med skudsmålsbogen.143 § 43, stk. 2, fastsatte en række tilfæl-

de, hvor tyendet havde ret til straks at forlade tjenesten uden at ifalde bøde. 

Disse omfattede husbondens mishandling af tyendet, forsøg på at forlede ty-

endet til forbryderiske handlinger, krænkelse af tyendets gode navn og rygte 

ved ugrundede beskyldninger, ved at yde slet eller utilstrækkelig kost, ved 

ikke at udbetale løn eller ved husbondens flytning.144 I den nuværende for-

 
142.  Fra Sverige Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 350-407, og fra Danmark mest tydeligt Kri-

stiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2005, pp. 349-350, i 2. udg. 2009, p. 377, og i 

seneste 3. udg. 2014, p. 383, samt Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 72. 

143.  Goos, Den danske Strafferets specielle Del, 1916, pp. 223-224. 

144.  Lassen, Speciel Del, 1897, pp. 639-640.  
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mulering i Medhjælperloven opsamles muligheden for at hæve på grund af 

arbejdsgiverens adfærd under en generel henvisning til, at arbejdsgiveren ’i 

øvrigt har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af pligter overfor lønmod-

tageren’.145 

 Håndværkerforordningerne fastsatte lignende bestemmelser om mesterens 

adfærd, og at mesteren skulle betale erstatning til svenden i tilfælde af ulov-

lig afskedigelse.146  

 I de almindelige arbejdslejekontrakter anførte Jul. Lassen, at ’Hver af Par-

terne kan hæve Tjenesteforholdet og Kontrakten efter de almindelige Regler 

om bristende Forudsætninger, altså navnlig på Grund af væsentlig Mislig-

holdelse fra Modpartens Side’. I de tilfælde, hvor arbejdstageren ophæver 

kontrakten, herunder når ophævelsen skyldes ’Principalens Brøde eller an-

det Forhold fra hans Side, som efter almindelige Regler paadrager ham An-

svar’, måtte arbejdstageren kunne forlange opfyldelsesinteresse, som om 

han var ulovligt afskediget.147 Der gives ikke nærmere anvisninger på de til-

fælde, der kunne berettige arbejdstageren til at hæve, men Jul. Lassen forsø-

ger også her at hente inspiration fra Tyendeloven. Tyendelovens bestem-

melser kunne bruges analogt til at kvalificere tilfælde, der også ville kunne 

udgøre væsentlig misligholdelse af arbejdsgiverens pligter i almindelige 

kontrakter, i hvert fald i forhold der lignede tyendeforholdet.148 Jul. Lassen 

mente, at arbejdstageren i almindelige arbejdskontrakter på uskrevent 

grundlag og ved hjælp af analogi kunne blive tilkendt de samme rettigheder, 

som tyendet var givet i Tyendeloven. 

 Også Ussing149 brugte i 1940 obligationsrettens misligholdelseslære som 

fundament og anførte, at arbejdstageren var berettiget til at hæve kontrakten 

ved arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse. Tilfælde af upassende ad-

færd overfor arbejdstageren og manglende omsorg for arbejdstagerens fysi-

ske sikkerhed eller personlige grænser ville kunne udgøre en sådan væsent-

lig misligholdelse. Arbejdsgiveren havde pligt til at udbetale vederlaget, at 

give ferie med løn, at udbetale pension og efterløn, at godtgøre udlæg og 

udvise omsorg for arbejdstagerens person.  

 I 1959 diskuterede Folke Schmidt,150 hvorvidt der påhviler arbejdsgiveren 

særlige pligter i udøvelsen af ledelsesretten. Schmidt behandler emnet som 

begrænsninger i arbejdstagerens lydighedspligt. Svensk retspraksis fastslår, 

 
145.  Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., Lov nr. 712 af 20. august 2002 § 14. 

146.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 723. 

147.  Lassen, Speciel Del, 1897, p. 709-711. 

148.  Jf. ovenfor note 39, Lassen, Speciel Del, 1897, p. 710. 

149.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 349, og senere Ussing, Almindelig del, 1967, p. 

92. 

150.  Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, pp. 171-173 og p. 121, det samme i Tjänsteavtalet, 

1967, p. 107, der i Schmidt m.fl., Löntagerrätt, 1988, p. 160, antages fortsat at gælde. 
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at der er grænser for lydighedspligten, hvis arbejdsledelsen sker under groft 

krænkende former, og hvis det, der kræves, ikke er rimeligt og er i konflikt 

med ’højere interesser’.151 Arbejdstageren skal ikke udsættes for fare for liv 

eller helse eller udføre særligt ubehageligt arbejde, der ikke er forudsat ved 

aftalens indgåelse. Der er endvidere begrænsninger i arbejdsgiverens opsi-

gelsesret, idet opsigelse ikke må ske med et sigte, der er retsstridigt eller i 

strid med den almene moral.152  

 Carlsen fastslog i 1963153 – en tilgang, han har opretholdt i de senere ud-

gaver – at funktionæren har visse rettigheder i forhold til sin person, både 

med hensyn til den personlige sikkerhed omkring de forhold, hvorunder ar-

bejdet udføres, og med hensyn til det daglige samarbejde med arbejdsgive-

ren og andre foresatte. Funktionærens rettigheder modsvares af pligter for 

arbejdsgiveren. Arbejdsgiverpligterne er dog ’gennemgående vanskelige at 

afgrænse, og afgørelserne derom er kun få’, men at det må ’antages, at der i 

vore dage finder en udvikling sted, i takt med den stigende tendens til at be-

skytte trygheden i ansættelsesforholdene.’154 Arbejdsgiveren har pligt til at 

iagttage en passende og sømmelig optræden overfor funktionæren,155 et 

krav, der ikke er opfyldt blot ved overholdelse af Straffelovens regler om 

forbud mod vold og injurier. Arbejdsgiveren har derimod pligt til i enhver 

henseende at behandle funktionæren således, at hans selvagtelse ikke kræn-

kes. Generelt kan det anføres, at ’funktionæren har krav på at blive behand-

let i overensstemmelse med, hvad gode samarbejdsforhold kræver under 

særlig hensyntagen til stillingens art og funktionærens personlige forhold, 

herunder anciennitet i virksomheden, alder, køn og andre omstændighe-

der’.156 Funktionæren kan ikke beordres til at sidde passivt stille som disci-

plinærmiddel157 og skal ikke tåle at få frataget arbejdet under krænkende 

omstændigheder.158 Ledende funktionærer har krav på ikke at blive ’des-

avoueret’ gennem arbejdsgiverens handlinger, eksempelvis ved at give or-

drer udenom lederen.159 Senere160 tilføjer Carlsen, at arbejdsgiveren har en 

 
151.  AD 1931 Nr. 15, pp. 76-79, jf. Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, p. 172. 

152.  Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, p. 121.  

153.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 152, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 217. 

154.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 152, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 217. 

155.  Der ifølge Carlsen helt modsvarer funktionærens pligt til sømmelig optræden overfor 

arbejdsgiveren, jf. Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 116. 

156.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 154, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 218. 

157.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 154 med henvisning til ældre praksis. 

158.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, p. 154 med henvisning til ældre praksis. 

159.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 218-220. 

160.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 221. 
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vis diskretionspligt med hensyn til oplysninger om funktionærens personli-

ge forhold, som kommer til virksomhedens kundskab gennem ansættelses-

forholdet.161  

 Funktionærloven bestemmer i § 3, stk. 3, at en funktionær kan hæve an-

sættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side, 

men giver ikke yderligere vejledning til, hvad den grove misligholdelse kan 

bestå i. Ifølge Carlsen udgør grov misligholdelse ikke kun misligholdelse af 

pengeydelserne, men kan også være krænkelse af funktionærens personlige 

rettigheder. Det er tilfældet, hvis arbejdsgiveren urimeligt indskrænker 

funktionærens muligheder for at levere arbejdsydelsen tilfredsstillende162 el-

ler ødelægger den personlige relation ved demonstration af manglende sam-

arbejdsvilje eller anden grovere krænkelse overfor funktionæren.  

 Illum anfører i 1964, at både arbejdsgiveren og arbejdstageren er pligtige 

at lade samarbejdet foregå under sømmelige forhold.163 

 Den tidlige teori undersøger i et vist omfang arbejdsgiverens mislighol-

dende handlinger og undladelser overfor arbejdstageren, men der indføres 

ikke et loyalitetsbegreb. Forfatterne fastlagde, at arbejdsgiveren har pligt til 

at beskytte arbejdstageren mod risiko for den fysiske sikkerhed eller mod 

krænkelser af værdighed eller selvagtelse. Det blev mindre konkret eller en-

sidigt beskrevet, hvilke pligter der herudover påhvilede arbejdsgiveren. Helt 

generelt blev indholdet af arbejdsgiverens accessoriske forpligtelser negativt 

afgrænset af henvisningen til ’grov’ misligholdelse, mens indholdet af for-

buddet mod krænkende adfærd blev positivt inspireret af en henvisning til 

’gode samarbejdsformer’.  

 

4.2. Aktuelle bidrag fra teorien 

Senere teoretikere anvender flere tilgange til emnet om arbejdsgiverens ac-

cessoriske pligter til at udvise hensyn til arbejdstagerens interesser og drager 

varierende konklusioner.164 Særligt Carlsens tilgang har dannet skole.  

 
161.  Beskyttelse mod krænkelse af arbejdstagerens privatliv eller integritet er udtryk for, at 

arbejdsgiveren skal tage hensyn til arbejdstageren. Hensynet til integritetsbeskyttelsen 

er uddybende behandlet af Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006. Regler 

for registrering og videregivelse af følsomme oplysninger, herunder oplysninger af 

personlig art, er fastsat i Persondataloven, der behandles af Lind, Medarbejderes inte-

gritetsbeskyttelse, 2006, og Blume og Kristiansen, Persondataret i ansættelsesforhold, 

2011. 

162.  VLD af 13. april 1999, jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 242. Afgørel-

sen fastsatte, at det var væsentlig misligholdelse fra arbejdsgiverens side ikke at stille 

EDB-faciliteter til rådighed eller præcisere funktionærens placering eller arbejdsopga-

ver, og funktionæren havde ret til at hæve.  

163.  Illum, Den kollektive arbejdsret, 1964, p. 198. Overtrædelse af arbejdernes pligt fører 

som regel kun til afskedigelse, mens overtrædelse af arbejdsgiverens pligt vil kunne 

føre til fagretlig sag om overenskomstbrud på grund af misbrug af ledelsesretten. 
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Sune Troels Poulsen

165 antager ikke, at der på virksomhedens side er noget modstykke til 

den ansattes loyalitetspligt.
166

 

 

Ole Hasselbalch
167 anfører, at lønmodtagerens rettigheder, herunder den fysiske og ideelle 

personbeskyttelse, etablerer en række forpligtelser for arbejdsgiveren. Lønmodtageren kan 

ydermere være berettiget til at hæve, også selvom arbejdsgiverens misligholdelse ikke er 

’grov’.
168

 Hasselbalch advokerer for, at arbejdsgiverens mere generelle pligt til at tage hen-

syn til lønmodtagerens interesser kommer til udtryk i et krav om saglighed i ledelsesret-

ten.
169

 Saglighedskravet indebærer blandt andet, at ledelsesbeslutninger skal have saglig 

grund og ikke må gribe ind i de ansattes vitale rettigheder.   

                                                                                                                             
164.  Gennemgangen inddrager ikke bidrag fra engelsk ret, uagtet de engelske domstole og 

teoretikere har indfortolket en række uskrevne pligter i ansættelseskontrakten for ar-

bejdsgiveren i løbet af de sidste årtier. Hensigten med nærværende kapitel er at beskri-

ve den gældende teori i Danmark, og videre analyser foretages i de følgende kapitler. 

De engelske bidrag vil blive inddraget i forbindelse med de yderligere analyser af ar-

bejdsgiverens loyalitetspligt i kapitel 12.  

165.  Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, p. 65. 

166.  Poulsens afhandling fokuserer på loyalitetspligt forstået som hensyn til arbejdsgiverens 

erhvervsgrundlag, og udtalelsen kan tages som udtryk for en holdning til, hvorvidt ar-

bejdsgiveren er underlagt begrænsninger af hensyn til lønmodtagerens erhvervsmulig-

heder.  

167.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1358-1361, p. 1978 og p. 1990.     

168.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1358. 

169.  Diskussionen om, hvorvidt der gælder et generelt saglighedskrav – udenfor hjemmel – 

for ledelsesrettens udøvelse i dansk ret, er fortsat aktuel. For et generelt saglighedskrav 

advokerer Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 750-753. Den frie ledel-

sesret er i den individuelle relation begrænset af et generelt krav om saglighed. Saglig-

hedskravet indebærer, at ledelsesmæssige beslutninger skal have saglig grund og må 

ikke kompromittere lønmodtagerens integritet, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 

2009, p. 1495, eller vitale interesser Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 

751. Dette indebærer, at der må foretages en proportionalitetsafvejning mellem den 

driftsmæssige grund og de lønmodtagerinteresser, der berøres af beslutningen. Syns-

punktet er anerkendt i Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006, og af R. Nielsen, 

Dansk arbejdsret, 2012, der dog begrunder saglighedskravet med en henvisning til 

forholdets natur i lyset af udviklingen navnlig i EU-retten, og i de øvrige lande, vi 

sammenligner os med. På det kollektive plan anerkender Kristiansen, at ledelsesretten 

begrænses på uskrevent grundlag, jf. Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 347-349, og 

Kristiansen, Arbejdsretlig lærebog, 1999, pp. 219-220, hvor det anføres, at der gælder 

et generelt forbud mod misbrug af ledelsesretten gennem et af Den Faglige Voldgift 

opstillet arbejdsretligt saglighedskrav. I Norge har den norske Højesteret i 2001 aner-

kendt, at ledelsesretten er begrænset af ’allmene saklighetsnormer’, der tages som ud-

tryk for anerkendelse af et generelt saglighedskrav, jf. Evju, Arbeidsrett og styrings-

rett, 2003, p. 23. Imod et generelt saglighedskrav H.K. Nielsen, Funktionærloven, 

2013, pp. 239-241, der henviser til, at afgørelser fra retspraksis afviser et generelt sag-
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Svenske Jonas Malmberg
170 anfører i 1997, at arbejdsgiverens lovfastsatte pligt til at forsø-

ge omplacering inden opsigelse
171

 er udtryk for, at arbejdsgiveren er underlagt en loyalitets-

pligt. Arbejdsgiveren skal tage hensyn til arbejdstagerens interesse i at beholde sin ansættel-

se. Loyalitetspligten indgår ifølge Malmberg som et moment i begrebet saglig grund for op-

sigelse.  

 

Lars Svenning Andersen
172

 undersøger rækkevidden af almindelige adfærdsnormer i den 

ansættelsesretlige relation. Emnet er placeret under redegørelsen for arbejdsgiverens lovbe-

stemte pligt til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø, jf. Arbejdsmiljølovens § 15.
173

 Sven-

ning Andersen anfører, at begge parter i ansættelsesforholdet har pligt til at udvise en accep-

tabel opførsel, og at funktionæren har ret til at hæve
174

 i tilfælde af forhold på arbejdsplad-

sen, der gør det fortsatte ansættelsesforhold umuligt. Dette kan være tilfældet, hvis den be-

handling, som arbejdsgiveren udsætter funktionæren for, går ud over det acceptable, herun-

der ved trusler om vold,
175 handlinger udført i raseri,

176 beskyldninger om strafbare for-

hold, ubehersket adfærd i øvrigt og sexchikane. Sprogbrug vurderes efter det krænkende i 

situationen, normalt ikke efter den faktisk anvendte sprogbrug.
177  

 

I 2002 anfører Niklas Bruun og Jonas Malmberg,
178 at de anser arbejdsgiverens ledelsesret 

for generelt begrænset af loyalitetshensyn. Forfatterne anfører, at loyalitetspligten kommer 

til udtryk som et krav om, at ledelsesretten udføres i overensstemmelse med god skik. Det er 

                                                                                                                             
lighedskrav, og at der ikke i obligationsretten gælder et generelt uskrevent sagligheds-

krav, og der derfor heller ikke gælder et i ansættelsesretten. I afhandlingen vil det 

synspunkt, at der også i Danmark gælder et generelt saglighedskrav på uskrevent 

grundlag, blive lagt til grund i analyser og diskussioner.  

170.  Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, pp. 355-360. 

171.  Den svenske ’Lag 1982:80 om anställningsskydd (LAS)’ blev indført i 1982 for at 

etablere alment gældende regler om lønmodtagerbeskyttelse. Lovens § 7, stk. 2, 

fastsætter at ’En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att ar-

betsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig’. 

172.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011. 

173.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 285-295. 

174.  Den ansattes ’bortgang’, jf. Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 896, jf. også 

Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 268, og Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret II, 2009, p. 848. Afhandlingen benytter den obligationsretlige term ’hæve’.   

175.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 286, nævner U 1955.806 H, hvor lussing 

udgjorde hævegrund, selvom den var provokeret. Funktionæren har bevisbyrden, samt 

ØLD af 3. oktober 1997, hvor lussing ikke udgjorde hævegrund, da den ikke var til-

strækkeligt bevist. 

176.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 286, nævner ØLD af 18. maj 2000, hvor 

en arbejdsgiver kastede en metalskraldespand efter en funktionær. Der var uenighed 

om skraldespanden havde ramt. Handlingen udgjorde hævegrund. 

177.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 286-287. 

178.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 350-407. Enig heri Rönnmar, Arbetsledningsrätt och ar-

betsskyldighet, 2004, pp. 51-52. 
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loyale hensyn til arbejdstageren, der ligger bag de fastsatte grænser for arbejdsgiverens 

overvågning af de ansatte, krav om anerkendelsesværdige formål med omplaceringer, krav 

om at arbejdsgiveren ikke udøver pres på arbejdstageren for at formå denne til selv at sige 

op, og arbejdsgiverens ansvar for at sikre arbejdstageren mod krænkelser på arbejdspladsen. 

Endelig er det udtryk for, at ledelsesretten skal udøves i overensstemmelse med en loyali-

tetspligt, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre kompetenceudvikling af de ansatte og i udø-

velse af sine beføjelser skal tage særligt hensyn til syge og ældre ansatte og til arbejdstage-

rens familieansvar.  

 

Jens Kristiansen
179

 anfører i 2005, at der er gensidig loyalitetspligt i ansættelsesforhol-

det.
180 Arbejdsgiveren må ikke optræde på illoyal måde overfor den tidligere ansatte. Dette 

får virkning ved afgivelse af erklæringer om lønmodtagerens arbejdsevne eller -dueliged,
181

 

hvor det er illoyalt af arbejdsgiveren at udtale sig om en persons personlige egenskaber.
182

 

Der påhviler i øvrigt arbejdsgiveren pligter, der følger af de almindelige arbejdsretlige reg-

ler, herunder at sikre et sundt samarbejde mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren og kolle-

gerne imellem.
183

 

 

Pernille Bille Tvedt
184 nævner, at de eksempler fra retspraksis, der har udgjort grov mislig-

holdelse fra arbejdsgiverens side, jf. Funktionærlovens § 3, inkluderer en lussing fra ar-

bejdsgiveren til funktionæren
185

 og ubegrundet anklage om uredelighed.
186

  

 

Ruth Nielsen
187 anfører alene, at arbejdsgiveren har pligt til at behandle arbejdstageren med 

respekt for dennes værdighed. 

 

Jens Paulsen
188

 erklærer i 2015, at ’arbejdsgivere selvfølgelig også har en loyalitetspligt 

overfor lønmodtagere’. Arbejdsgiverens loyalitetspligt omfatter pligt til loyal omtale af løn-

modtageren overfor nye arbejdsgivere og forbud mod af egen drift at rette henvendelse til 

andre arbejdsgivere for at omtale arbejdstageren negativt. Ifølge Paulsen kan arbejdsgive-

rens pligter i henhold til lovgivning, overenskomst og den individuelle ansættelsesaftale 

næppe betragtes som et udslag af arbejdsgiverens loyalitetspligt.
189

 

 

 
179.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2005, pp. 349-350, gentaget i senere udgaver, 

senest Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 383. 

180.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 383. 

181.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 383. 

182.  Jf. U 1973.190 V – især når grundlaget for udtalelsen er spinkelt, og rigtigheden ikke 

efterprøvet, jf. nedenfor kapitel 12 afsnit 3.2.2. note 126. 

183.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 407-410. 

184.  Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005, p. 285. 

185.  U 1955.806 H, jf. Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005, p. 285, og 

ovenfor note 175. 

186.  U 1975.16 H, jf. Tvedt, Misligholdelse af funktionærkontrakter, 2005, p. 285. 

187.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 476. 

188.  Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 72 og p. 98. 

189.  Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 98. 
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4.3. Sammenfattende om teoriens tilgang til arbejdsgiverens  

   loyalitetspligt 

Lønmodtagerens ’troskabspligt’ har hverken af ældre eller nyere teori fået 

en pendant på arbejdsgiversiden. Teorien placerer diskussionerne af ar-

bejdsgiverens accessoriske forpligtelser under varierende emner i fremstil-

lingerne. 

 Teorien har været tilbageholdende med at opstille pligter på uskrevent 

grundlag for arbejdsgiveren og har ikke behandlet eller opstillet en generel 

loyalitetspligt for arbejdsgiveren, der udgør en begrænsning af den frie le-

delsesret.  

 I Danmark blev en loyalitetspligt for arbejdsgiveren udtrykt i 2005, et 

synspunkt, der har øget tilslutning. Den anerkendte loyalitetspligt udmønter 

sig som en begrænsning for arbejdsgiverens udtalelser om lønmodtageren til 

potentielle kommende arbejdsgivere. De øvrige af arbejdsgiverens accesso-

riske pligter, som teorien har behandlet, er ikke inddraget under fællesbe-

tegnelsen. Teorien er enig om, at arbejdsgiveren skal tage hensyn til at be-

skytte lønmodtagerens person og selvagtelse, en pligt, der nu henvises til 

som lønmodtagerens personbeskyttelse. Den svenske teoris beskrivelse af, 

at den lovfastsatte omplaceringspligt er udtryk for en loyalitetspligt, har ik-

ke fundet en pendant i teorien i Danmark vedrørende krav til arbejdsgive-

rens handlinger i opsigelsessituationer.  

 Nogle teoretikere anfører, at der gælder et generelt krav om saglighed i 

udøvelsen af ledelsesretten, der etablerer en begrænsning i udøvelse af den 

frie ledelsesret, i de tilfælde hvor beslutningen ville kompromittere lønmod-

tagerens vitale interesser eller integritet. Den samme begrænsning kaldes i 

svensk teori for en loyalitetsbegrænsning af arbejdsgiverens loyalitetspligt. 

 

 

5. Hjemmel for arbejdsgiverens loyalitetspligt 
 

Her undersøges det hjemmelsgrundlag, som arbejdsgiverens accessoriske 

pligter hviler på. Arbejdsgiverens pligt til at tage hensyn til lønmodtagerens 

interesser kan, på samme måde som for lønmodtageren, være hjemlet for-

skellige steder.190  

 

5.1. Kontraktlig loyalitetspligt 

Kontraktretten hjemler teknisk set, at arbejdsgiveren har accessoriske for-

pligtelser overfor lønmodtageren. Fra et rent kontraktligt synspunkt påhviler 

 
190.  Strukturen i afsnit 5. om hjemmel for arbejdsgiverens loyalitetspligt er den samme 

som i afsnit 3. om hjemmel for lønmodtagerens loyalitetspligt. Dette er foretaget af 

strukturelle hensyn, men er ikke udtryk for, at vægtlægningen på de forskellige hjem-

melsgrundlag er ens for lønmodtagerens og arbejdsgiverens pligter. 
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der arbejdsgiveren uskrevne accessoriske forpligtelser, og en af disse er en 

pligt til at udvise rimeligt hensyn til lønmodtagerens interesser.  

 Både teori og praksis har været tilbageholdende med at udvikle pligter for 

arbejdsgiveren i form af begrænsninger for arbejdsgiverens adfærd overfor 

lønmodtageren. Oprindeligt samlede opmærksomheden vedrørende arbejds-

giverens accessoriske forpligtelser sig om at undersøge, i hvilke tilfælde 

lønmodtageren kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.  

 Det kontraktlige udgangspunkt, at også arbejdsgiveren må tage hensyn til 

lønmodtagerens interesser i rimeligt omfang, har ikke i samme omfang som 

for lønmodtageren dannet grundlag for en henvisning til en loyalitetspligt191 

for arbejdsgiveren.  

 

5.2. Funktionærloven og Hovedaftalen 

Funktionærloven og Hovedaftalen indeholder regler, der beskytter lønmod-

tageren mod urimelige opsigelser.192 De judicielle organer har gennem rets-

praksis indfortolket processuelle betingelser i forbindelse med arbejdsgive-

rens håndtering af opsigelsessituationen. De processuelle krav er indfortol-

ket af de fagretlige organer og domstolene som yderligere betingelser for, at 

en opsigelse kan anses for at være saglig. Der stilles eksempelvis i de fleste 

tilfælde krav om, at arbejdsgiveren forinden opsigelsen har givet den ansatte 

en eller flere advarsler.193 Der ses også i nogle tilfælde, at der stilles krav 

om høring, forsøg på efteruddannelse og omplacering.194 Kravene udgør en 

processuel begrænsning af arbejdsgiverens adgang til at opsige lønmodtage-

ren, der supplerer de materielle begrænsninger, som bestemmelserne fast-

sætter i forhold til opsigelsens årsag. Den processuelle begrænsning er ud-

tryk for, at arbejdsgiveren skal tage hensyn til funktionæren i opsigelsessi-

tuationen.195 Funktionærlovens og Hovedaftalens bestemmelser udgør her 

hjemmel for afgørelsesorganernes indfortolkning af en begrænsning for ar-

bejdsgiverens handlemåder. 

 
191.  Som nævnt blev det fastsat som et synspunkt i Sverige i 1997, der blev accepteret ef-

terfølgende i 2002 og 2004, mens det i Danmark specifikt er blevet erklæret første 

gang af Kristiansen i 2005, 2009 og 2014, og af Paulsen i 2015, jf. ovenfor note 142. 

192.  Jf. om bestemmelserne ovenfor afsnit 3.1.1. 

193.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 735-737, Kristiansen, Grundlæggende 

arbejdsret, 2014, pp. 362-364, Paulsen, Afskedigelse, 2015, pp. 195-202, Hasselbalch, 

Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 937-939, R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 

532-536, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 365-366. I Sverige anses 

pligten til at forsøge omplacering, jf. ovenfor afsnit 4.2., for at være et udslag af ar-

bejdsgiverens loyalitetspligt overfor lønmodtageren.   

194.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 743. 

195.  Om det samme i bortvisningssituationer for alle lønmodtagere, f.eks. Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret II, 2009, pp. 1346-1349. 
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 Funktionærloven fastsætter endvidere i § 3, stk. 3, at en funktionær kan 

hæve ansættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgive-

rens side. Bestemmelsen giver ikke yderligere vejledning,196 og domstolene 

har gennem fortolkning og udfyldning197 nærmere fastlagt, hvad grov mis-

ligholdelse fra arbejdsgiverens side kan bestå af. Det er altid groft, hvis ar-

bejdsgiveren misligholder hovedydelsen.198 Derudover kan grov mislighol-

delse eksempelvis være en ubegrundet og uvarslet degradering,199 vold mod 

funktionæren, forhindring af funktionærens muligheder for at beholde og 

passe sit arbejde tilfredsstillende eller andre former for demonstration af 

manglende samarbejdsvilje eller grove krænkelser.200 

 

5.3. Andre love 

Flere love har specifikt fastsat pligt til, at en arbejdsgiver skal udvise hensyn 

overfor lønmodtageren. Lovgiverne har været særligt aktive i at lovgive om 

emner, der relaterer sig til beskyttelse af lønmodtagerens person eller indi-

viduelle rettigheder. De tidligste lovgivningstiltag var initieret af nationale 

parlamentarikere. Nogle temaer var inspireret af udviklingen i udlandet,201 

og andre temaer var interesser, der enten ikke blev varetaget gennem de kol-

lektive forhandlinger eller beskyttelser, man ønskede skulle gælde for alle 

lønmodtagere. De seneste årtiers lovgivningsinitiativer indenfor beskyttelse 

af lønmodtagerens individuelle rettigheder har været initieret af EU.202  

 De følgende eksempler illustrerer hensyn til lønmodtagerens person, der 

er beskyttet ved lov. Loven fastsætter positive pligter for arbejdsgiveren el-

ler etablerer begrænsninger i arbejdsgiverens frie ledelsesret.  

 
Helbredsoplysningsloven

203
 fastsætter regler om arbejdsgiverens omgang med oplysninger 

om lønmodtagerens helbred. Loven beskytter blandt andet lønmodtagerens privatliv. 

 
196.  H.K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, p. 319, anfører, at indholdet derfor må bestem-

mes efter almindelige obligationsretlige regler om hæveadgang ved ’væsentlig’ mis-

ligholdelse. Modsat R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, der p. 525 anfører, at for 

funktionærers vedkommende skal misligholdelsen ikke alene være væsentlig men også 

grov.  

197.  Jf. ovenfor afsnit 4.1. 

198.  H.K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, p. 310. 

199.  H.K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, p. 311. 

200.  Jf. Carlsen ovenfor afsnit 4.1. 

201.  Jf. kapitel 4 afsnit 1.3. 

202.  Jf. Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer, 2013, pp. 101-111. 

203.  Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, Lov nr. 286 af 14. april 

1996, blev udarbejdet som reaktion på udviklingen i genteknologien, herunder mulig-

heden for at teste ansøgere til jobs og pensionsordninger for, om de var bærere af po-

tentielle fremtidige sygdomme, jf. Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysnin-

ger på arbejdsmarkedet, nr. 1269 af 1994. 
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Persondataloven
204

 fastsætter regler om arbejdsgiverens omgang med oplysninger om løn-

modtagerens personlige forhold, herunder at private forhold ikke skal komme til udenforstå-

endes kundskab. Loven beskytter blandt andet lønmodtagerens privatliv.   

 

Ligebehandlingsloven
205 beskytter mod sexchikane på arbejdspladsen, både fra arbejdsgive-

ren og fra kollegerne. Loven beskytter blandt andet lønmodtageren mod at blive chikaneret 

eller behandlet krænkende på grund af sit køn. 

 

Forskelsbehandlingsloven
206 fastsætter regler om beskyttelse mod diskrimination eller chi-

kane på grund af visse forbudte kriterier. Loven beskytter blandt andet lønmodtageren mod 

negativ behandling på grund af personlige forhold.  

 

Arbejdsmiljøloven
207 sikrer både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det er udtrykke-

ligt præciseret i § 1 a, der blev indført ved en lovændring i 2013.
208 Loven beskytter blandt 

andet lønmodtageren mod fysiske og psykiske skader gennem varetagelsen af arbejdet.  

 
204.  Lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, gennemfører 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri ud-

veksling af sådanne oplysninger. 

205.  Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Lov-

bekg. nr. 645 af 8. juni 2011, der gennemfører Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. okto-

ber 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundhe-

den under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som am-

mer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), og Rå-

dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige mu-

ligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og 

erhverv. 

206.  Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., Lovbekg. nr. 1349 

af 16. december 2008, til gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. novem-

ber 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæf-

tigelse og erhverv. 

207.  Lov om arbejdsmiljø, Lovbekg. nr. 1072 af 7. september 2010, der gennemfø-

rer Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger 

til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet og en række 

særdirektiver udstedt i henhold til rammedirektivets bemyndigelse. Danmark fik alle-

rede tidligt i 1873 en arbejderbeskyttelseslovgivning efter engelsk forbillede, der i lø-

bet af 1900-tallet udviklede sig og blev udformet i en samlet version i 1975, med Lov 

nr. 681 af 23. december 1975. EU’s rammedirektiv og særdirektiverne er løbende in-

korporeret i den eksisterende arbejdsmiljølov og tilhørende bekendtgørelser m.m.  

208.  Ændringen, gennemført ved Lov nr. 356 af 9. april 2013, var en præcisering af, at Ar-

bejdsmiljøloven både dækker det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Ændringen 

blev foretaget gennem en sproglig tilføjelse i selve lovteksten, og der var ikke med den 

sproglige ændring tilsigtet en ændring i retstilstanden, jf. L 112, FT 2012-2013, Lov-

forslagets bemærkninger, p. 4. 
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6. Loyalitetspligt indfortolket af de judicielle organer209 
 

Som nævnt flere gange i de ovennævnte afsnit får loyalitetspligt virkning 

mellem parterne ved, at domstole og fagretlige organer indfortolker en 

uskreven pligt til loyal adfærd i ansættelseskontrakten og ved fortolkning af 

åbne termer i lovgivningen. Indfortolkning af en pligt til loyal adfærd er 

centralt for etablering af en generel loyalitetspligt på uskrevent og ulovbe-

stemt grundlag. I nærværende afsnit undersøges derfor nærmere, hvori akti-

viteten består, og med hvilken berettigelse.  

 De judicielle organer fortolker både aftaler, som parterne har indgået på 

individuelt eller kollektivt niveau, og lovbestemmelser, der er fastsat af de 

lovgivende organer.  

 

6.1. Fortolkning og udfyldning af aftaler 

Koblingen mellem den skriftlige aftale, der er indgået, og den indflydelse, 

de aftalte bestemmelser får på de daglige aktiviteter på virksomheden, sker 

gennem fortolkning af aftalen. Da man ikke kan beskrive alle situationer, 

der opstår på en arbejdsplads direkte i aftalens bestemmelser, må aftalens 

indhold fortolkes, for at den retlige virkning af aftalen nærmere kan be-

stemmes.210 I langt de fleste tilfælde fortolker parterne aftalen i det daglige 

virke uden inddragelse af bistand fra dommere. Bliver parterne uenige om, 

hvordan en bestemt adfærd skal passes ind i aftalegrundlaget, kan tvisten 

overlades til et judicielt konfliktløsningsorgan, der fastsætter, hvad den ’rig-

tige’ opfyldelse af aftalen er. Domstole eller fagretlige organer vurderer i 

disse tilfælde, hvorvidt den konkrete adfærd er et brud på aftalens pligter el-

ler rettigheder, og hvilken sanktion overtrædelsen i så fald berettiger til. Ved 

de judicielle organers fortolkning og udfyldning af ansættelsesaftalen an-

vendes de almindelige aftaleretlige fortolkningsprincipper som udgangs-

punkt.  

 

6.1.1. Fortolkning af det aftalte 

Fortolkning af den individuelle kontrakt er den aktivitet, der består i at for-

søge at fastsætte, hvad parterne blev enige om ud fra de specifikke parters 

handlinger og tilkendegivelser i forhold til den aktuelle kontrakt.211 Kon-

traktens ordlyd eller parternes eksplicitte forudsætninger i kontrakten giver 

vejledning til forståelse af kontrakten. Fortolkning i relation til loyalitet fo-

regår derfor særligt, hvis parterne har vedtaget en bestemmelse om loyalitet, 

 
209.  Jf. kapitel 5 afsnit 2. og kapitel 6 afsnit 5. I nærværende afsnit beskrives fortolkning og 

udfyldning i relation til loyalitetspligt i den ansættelsesretlige relation.   

210.  Lynge Andersen og Madsen, Aftaler og mellemmænd, 2012, pp. 340-433 og p. 340, og 

Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 2013, pp. 307-343.  

211.  Jf. om denne definition kapitel 5 afsnit 2.1. og kapitel 6 afsnit 5.1.  
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som domstolsinstansen gennem fortolkning kan fastsætte det nærmere ind-

hold af. Ofte er bestemmelsen klar. Parternes aftale kan være tilstrækkeligt 

klar, men hvorvidt aftalen skal gives virkning ifølge dens indhold vurderes i 

lyset af regler og principper, der binder parterne. 

 Aftalte loyalitetspligter vil sædvanligvis blive vurderet i lyset af den al-

mindelige loyalitetspligt,212 herunder om der er konkrete omstændigheder, 

der kan godtgøre en eventuel skærpelse gennem parternes egen aftale.213  

 

6.1.2. Udfyldning af aftalen 

I langt de fleste tilfælde udgør ordlyden og parternes udtrykte hensigter ikke 

et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen. I disse situationer må kontrakten 

udfyldes med retsregler og principper, der ligger udenfor den specifikke 

kontrakt.214  

 Et af de udfyldende principper, der indfortolkes i kontrakten gennem ud-

fyldning, er loyalitetspligt. Afgørelsesorganernes udfyldende virksomhed 

består af to aktiviteter. Først 1) indfortolkes en pligt til loyal adfærd som en 

accessorisk pligt i ansættelsesforholdet og dernæst 2) vurderes indholdet og 

rækkevidden af loyalitet i den specifikke situation ud fra de konkrete om-

stændigheder.215  

 Berettigelsen for at indfortolke pligter og rettigheder, som parterne ikke 

specifikt selv har vedtaget, hviler på flere overvejelser.216  

 
Med afsæt i viljesdogmet kan anføres, at det almindelige retlige udgangspunkt må anses for 

at være en naturlig og kendelig forventning for parterne.
217 Der er derfor en glidende over-

gang mellem den rene fortolkning ud fra parternes eksplicitte tilkendegivelser og fortolkning 

ud fra parternes implicitte forventninger.   

 

I forlængelse heraf kan yderligere anføres, at der er en formodning for, at parterne har øn-

sket at indrette sig på de vilkår, der er almindeligt gældende indenfor ansættelsesretten. Det 

formodes, at parterne ved indgåelse af ansættelsesaftalen har haft til hensigt at basere aftalen 

på de bagvedliggende udfyldende principper, som de judicielle organer vil anvende på afta-

len i tilfælde af uenigheder.  

 

 
212.  I afgørelsesmaterialet, der gennemgås i kapitel 11 og 12, er der f.eks. ikke fundet ek-

sempler på fortolkning af aftaler om loyalitet, der ikke også inddrager den generelle 

pligt til loyalitet, og hvordan det aftalte placerer sig i relation til dette.  

213.  Jf. ovenfor afsnit 3.2.  

214.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 613. 

215.  I nærværende fokuseres særligt på første del af aktiviteten, grundlaget for at udfylde 

aftalen med en pligt til loyal adfærd. I kapitlerne 11 og 12 fokuseres på anden del af 

aktiviteten. 

216.  Jf. i det hele kapitel 5 afsnit 2. 

217.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 614. 
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Udenfor viljesdogmets sfære kan peges på en funktionalitetstanke, at det er mere funktionelt 

i længerevarende kontrakter, at man udfylder kontrakten ud fra alment gældende principper, 

end at se tilbage til parternes oprindelige aftale, der kan ligge mange år tilbage.
218

 

 

En pligt til loyal adfærd for lønmodtageren er anerkendt af teorien som en 

indfortolket uskreven pligt mellem parterne til at tage hensyn til arbejdsgi-

verens interesser. Indholdet og rækkevidden af loyalitetspligten i den speci-

fikke situation vurderes ud fra overvejelser over det pågældende ansættel-

sesforholds art, det konkrete tilfældes nærmere omstændigheder219 og sam-

fundets generelle udvikling.220 

 Teorien har modsat været mere uenig om, hvorvidt de judicielle organer 

har indfortolket en pligt til loyal adfærd for arbejdsgiveren, og i bekræftende 

fald, indholdet og udstrækningen af denne.  

 

6.2. Fortolkning af lovbestemmelser221 

Også positive lovbestemmelser skal ofte fortolkes. Fortolkning af lovbe-

stemmelser består af flere elementer,222 herunder at fastlægge det konkrete 

indhold af elastiske termer, eksempelvis hvad der menes med, at en opsigel-

se er ’rimeligt begrundet i’. Målet er, at der skal kunne træffes afgørelse om 

et aktuelt spørgsmål.  

 
218.  Også udenfor viljesdogmet kan betragtninger fra engelske ansættelsesretlige teoretike-

re bidrage yderligere, jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 262-264. Viljes-

dogmet ligger til grund for, at engelske domstole er tilbageholdende med at indfortolke 

uskrevne vilkår mellem almindelige kontraktparter. I ansættelseskontrakter er ud-

gangspunktet fraveget med henvisning til, at der er et behov for en mere fleksibel til-

gang. Et rationale for dette er, at de uskrevne pligter i ansættelsesaftaler er ‘retlige føl-

ger’ af ansættelsesrelationen. En retlig følge eksisterer, ikke fordi det var parternes 

formodede hensigt, men fordi dommeren har anset den for nødvendig for at give kon-

trakten effekt. 

219.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1453. 

220.  F.eks. nævner Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 243, at samfundsudviklin-

gen påvirker hvor meget skældud en funktionær skal tåle fra arbejdsgiverens side.  

221.  Der findes righoldig teoretisk litteratur om fortolkning af lovbestemmelser, f.eks. We-

gener, Juridisk metode, 2000, pp. 279-306, Tvarnø og R. Nielsen, Retskilder og retste-

orier, 2014, pp. 533-266, Bryde Andersen, Ret og metode, 2002, pp. 163-186, og Eck-

hoff, Rettskildelære, 2001, pp. 32-36. Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 

2013, anfører dog p. 308, at der retsteknisk ikke er forskel på, hvordan aftale og andre 

retsregler fortolkes og udfyldes. I det følgende behandles fortolkningsgrundlagene dog 

adskilt. 

222.  Man tolker reglen for at præcisere, hvad den går ud på. Man vælger, hvilke fakta der 

kan lægges vægt på. Man subsumerer for at anvende reglen på de foreliggende fakta. I 

hele fortolkningsvirksomheden udøves et skøn, jf. Eckhoff, Rettskildelære, 2001, p. 

32. 
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 Særligt bestemmelserne i Funktionærlovens §§ 2 b, 3 og 4 fortolkes i re-

lation til loyalitet for at afgøre, om bestemte situationer berettiger eller ikke 

berettiger til den iværksatte sanktion fra arbejdsgiverens eller arbejdstage-

rens side.  

 
Fortolkningsvirksomheden udøves ud fra det sproglige indhold af bestemmelsen, dens kon-

tekst og den situation, hvori den forekommer.
223

 Hvis positive bestemmelser kommer i kon-

flikt med hinanden, anvendes lovfortolkningsprincipper
224 til at afgøre situationen.  

 

Udover de tekniske fortolkningsprincipper vil regelfortolkningen også kun-

ne inddrage aktuelle samfundsmæssige hensyn (den kollektive vilje) i over-

vejelsen.225 Hvilke hensyn, der kan gives berettigelse, er af stor vigtighed 

for praksis og for teorien.226 En lovbestemmelse kan både fortolkes ud fra 

dens formål og ud fra øvrige samfundsmæssige, herunder retlige, hensyn.227 

Det kan være grundlæggende begreber som retfærdighed og retssikker-

hed,228 den ’retstekniske skarphed’ i fortolkningen eller den ’harmoniske 

indpasning i det øvrige retssystem’.229 Der kan også tages hensyn til mere 

brede begreber, som de øvrige ’kulturelle idéer retssystemet hviler på’ eller 

en løsnings ’sociale virkninger’.230  

 Retsteoretikerne peger på, at indfortolkede principper kan være udtryk for 

hensyn, der er grundlæggende begreber eller idéer i retssystemet. Det bety-

der, at loyalitetspligt kan være en kilde i regelfortolkningen.   

 

 

7. Loyalitetens genstand – de beskyttelsesværdige interesser 
 

Teori og praksis er enige om, at loyalitetens genstand er parternes beskyttel-

sesværdige interesser med tilknytning til ansættelsesrelationen. Da pligten 

har sit oprindelige udspring i den kontraktretlige teori, er pligtens formål i 

sidste ende at fremme kontraktens effektive gennemførelse. Den effektive 

gennemførelse af kontrakten har som afledt forudsætning, at parterne ikke 

 
223.  Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 283.  

224.  Særligt lex superior, lex specialis og lex posterior-principperne, jf. Bryde Andersen, 

Ret og metode, 2002, pp. 69-70.  

225.  I modsætning til fortolkning af den private aftale, der særligt fokuserer på at inddrage 

parternes egen hensigt (den individuelle vilje), jf. Bryde Andersen, Grundlæggende af-

taleret, 2013, p. 308. 

226.  Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 292.  

227.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, pp. 170-172. 

228.  Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 287. 

229.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, p. 170, jf. Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 

293.  

230.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, p. 170.  
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gennem kontraktens gennemførelse påfører modparten direkte eller indirek-

te skade.  

 Det er muligt at tilnærme sig arbejdsgiverens eller virksomhedens interes-

ser.231 De fleste arbejdsgivere har veldefinerede formål, der er formulerede 

og genkendelige både i interne dokumenter og i offentlige registreringer. 

Formålene kan variere meget. Nogle virksomheder har til hensigt at drive 

erhvervsvirksomhed for at skabe et økonomisk overskud, andre har et soci-

aløkonomisk formål og virke. Foreninger og organisationer kan have til 

formål at varetage medlemmernes ideelle interesser og ønsker ikke at skabe 

overskud. Arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser udfolder sig omkring ar-

bejdsgiverens formål. Mange af arbejdsgiverens beskyttelsesværdige inte-

resser vil være af samme karakter, uanset hvad de mere specifikke formål 

måtte være.232 De interesser, som teorien tydeligst har fremhævet, er beskyt-

telse af arbejdsgiverens markedsmæssige position og erhvervshemmelighe-

der. Det fokus kan forklares med det primære fokus på lønmodtagerens loy-

alitetspligt i form af at beskytte arbejdsgiverens konkurrencemæssige posi-

tion. 

 Arbejdstagerens beskyttelsesværdige interesser udfolder sig i flere retnin-

ger. Som vi har set, har teorien netop fremhævet, at arbejdstageren har en 

interesse i beskyttelse af liv og helbred, samt beskyttelse af privatliv. Der-

udover har teorien så småt også anerkendt arbejdstagerens interesse i at 

kunne udfolde sine erhvervsmuligheder. Her er særligt interessen i at kunne 

opnå ansættelse hos en potentiel ny arbejdsgiver blevet anerkendt som en 

beskyttelsesværdig interesse.233  

 

 

8. Beføjelser ved misligholdelse på grund af illoyalitet 
 

Er det ved fortolkning af aftalen og de konkrete omstændigheder fastslået, at 

en af parterne har misligholdt en loyalitetsforpligtelse, er næste skridt en 

vurdering af, hvilke reaktioner modparten er berettiget til at iværksætte.234 

De retlige pligter afspejler det retlige ansvar. Hvis ikke overtrædelse af en 

loyalitetspligt berettiger til en sanktion, har pligten ikke karakter af at være 

 
231.  F.eks. Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, jf. ovenfor note 11, Petersen, Le-

delse og loyalitet, 1987, p. 277, og Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, 

Afsnit II. 

232.  Det erkendes, at en sådan forenklet konstatering af, hvad arbejdsgiverens formål er – 

ud fra CVR-registrering eller lignende erklæring – udgør en grov generalisering.  

233.  Jf. kapitel 10. 

234.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 226-227, og Hasselbalch, Den danske 

arbejdsret II, 2009, pp. 1325-1327. 
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en retlig pligt, men er alene en ’anbefaling’.235 Misligholdelsesvirkning får 

refleksvirkning i form af at fastsætte normer for adfærden under ansættel-

sen.236 

 Reaktionsmuligheder kan være fastsat i parternes aftale eller ved lov, eller 

de kan fremgå af de almindelige regler om misligholdelsesbeføjelser. Priva-

te ansættelseskontrakter anvender de obligationsretlige misligholdelsesbefø-

jelser som afsæt for vurderingen af beføjelser i ansættelsesrelationen.237 Bå-

de misligholdelse af hovedydelser og biforpligtelser kan i kontraktlig hen-

seende berettige til misligholdelsesbeføjelser. Flere af de obligationsretlige 

misligholdelsesbeføjelser finder, eventuelt i en tilpasset variation, anvendel-

se i ansættelsesretten. Andre reaktioner, eksempelvis vigtigheden af advars-

ler, er mere specifikke for arbejdsretten. 

 I loyalitetsafgørelser er det særligt reaktioner i form af advarsel, opsigelse 

med eller uden godtgørelse, bortvisning og erstatning, der finder anvendel-

se.238 Der er progression i de nævnte reaktioner alt efter krænkelsens væ-

sentlighed eller grovhed. Den mildeste sanktion er en irettesættelse eller ad-

varsel, og den strengeste sanktion er øjeblikkelig ophævelse af kontrakten 

eventuelt suppleret med krav om erstatning.  

 I det følgende gennemgås anvendelse af sanktionstyperne i relation til ar-

bejdstagerens eller arbejdsgiverens illoyalitet.  

 

8.1. Advarsel239 på grund af illoyalitet 

En illoyal handling kan berettige til, at arbejdsgiveren giver arbejdstageren 

en advarsel.  

 En irettesættelse kan være et mildere indgreb end en advarsel. En irette-

sættelse er en meddelelse fra arbejdsgiveren til den ansatte om, at en be-

stemt type adfærd er uønsket i virksomheden. Irettesættelsen er ikke i sig 

selv en sanktion, hvis ikke irettesættelsen indebærer en trussel om iværksæt-

telse af øvrige sanktioner eller medfører en skærpet opmærksomhed om-

kring den ansattes adfærd.  

 
235.  Sjödin og Sellberg, Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter, 

2013, der ikke mener, at loyalitetspligt fastsætter selvstændige pligter. 

236.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 617 note 142.  

237.  Jf. ovenfor afsnit 2.2., 4.1., og 4.2. 

238.  Yderligere misligholdelsesbeføjelser er i brug indenfor ansættelsesretten, f.eks. anven-

des forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af ydelsen. Herudover er en række be-

føjelser alene skønsmæssige reaktioner indenfor ledelsesretten, f.eks. manglende løn-

forhøjelse, degradering og forflyttelse, jf. Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 

817. 

239.  Om advarsler jf. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 362-364, Sv. An-

dersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 736-737, 817 og 823-824, Carlsen m.fl., Dansk 

funktionærret, 2014, pp. 227, 264, 297-299 og 365-366, og Hasselbalch, Den danske 

arbejdsret II, 2009, pp. 937-939 og 1346-1349.   
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 En advarsel er en reaktion, der tydeliggør overfor den ansatte, at en be-

stemt type handling er uønsket, og til tydeliggørelsen knyttes en advarsel el-

ler trussel om, at gentagelser vil få konsekvenser.240 En advarsel er et ind-

greb fra arbejdsgiverens side om, at hvis en bestemt adfærd ikke ændres, vil 

det medføre sanktioner. Advarslen er i sig selv en sanktion udøvet af ar-

bejdsgiveren.241 En advarsel eller irettesættelse påvirker samarbejdsrelatio-

nen og sætter reelt den ansatte i en situation, hvor der er øget fokus på den-

nes adfærd ud fra en forventning om, at der skal ske en forandring. Fortsæt-

tes adfærden, har den ikke alene karakter af en overskridelse af rammerne 

for uønsket adfærd, men den har også fået karakter af en manglende efter-

kommelse af et påbud fra arbejdsgiveren om at udvise en adfærd, som ar-

bejdsgiveren anser for vigtig, 242 altså en form for lydighedsnægtelse. 

 En advarsel kan derfor med rette anskues, ikke alene som et processuelt 

krav for arbejdsgiveren om at tage hensyn til den ansatte i processen frem 

mod opsigelsen, men i sig selv som en sanktion, da den ansattes ansættelse 

kommer på spil. Det er altid indgribende for den ansatte, når den fortsatte 

ansættelse bringes i spil.  

 Det nævnes ofte, at den ansatte skal have modtaget tydelig advarsel, in-

den de mere indgribende sanktioner foretages. En advarsel giver den ansatte 

mulighed for at justere sin adfærd. Undtagelsesvist er en adfærd i sig selv så 

væsentlig en misligholdelse, at den kan berettige til opsigelse eller bortvis-

ning uden advarsel.243  

 For den ansatte er der indimellem et lignende krav om at give arbejdsgi-

veren besked om, at en bestemt adfærd er uønsket. Det anses ikke som en 

’sanktion’, men som en betingelse for at kunne gøre arbejdsgiveren ansvar-

lig for at have overtrådt grænserne for det tilladelige.  

 

8.2. Opsigelse244 på grund af illoyalitet 

En illoyal handling kan være en misligholdelse, der berettiger til opsigelse 

af kontrakten. 

 
240.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 298, og Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret II, 2009, p. 1348. 

241.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 817. 

242.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 736. 

243.  F.eks. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 365. 

244.  Om opsigelse, jf. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 361-379, Carlsen 

m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 304-387, Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 

2011, pp. 591-611, 649-672 og 711-754, R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 532-

550, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 909-983, og Paulsen, Afskedi-

gelse, 2015, pp. 121-129 og 222-244. 
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 En opsigelse af kontrakten er en afslutning af ansættelsen med respekt af 

opsigelsesvarslet.245 Begge parter kan opsige kontrakten, og opsigelse af 

kontrakten er den mest almindelige ophørsgrund i løbende ansættelser.  

 Opsigelse er altid en indgribende sanktion overfor arbejdstageren, der 

derved mister sit indtægtsgrundlag. Opsigelse er dog en mindre indgribende 

reaktion end bortvisning, idet det tidsmæssige varsel giver den ansatte an-

ledning til at indrette sig efter, at ansættelsesforholdet afsluttes.  

 Både arbejdsgiveren og arbejdstageren har adgang til at opsige kontrakten 

under overholdelse af de aftalte eller lovfastsatte opsigelsesvarsler. Der 

knytter sig materielle betingelser til opsigelse af funktionærer og overens-

komstansatte.246 En illoyal handling kan anses for at være en så væsentlig 

misligholdelse af den ansattes pligter, at opsigelsen anses for rimeligt be-

grundet i lønmodtagerens forhold. Der knytter sig ikke materielle betingel-

ser til den ansattes adgang til at opsige kontrakten. 

 I opsigelsesperioden er begge parter pligtige at overholde de sædvanlige 

pligter og rettigheder. Arbejdsgiveren skal udbetale løn, og arbejdstageren 

skal præstere arbejdet, ligesom de accessoriske pligter og rettigheder består, 

herunder pligten til loyalitet. Arbejdsgiveren kan beslutte at undlade at gøre 

brug af den ansattes arbejdskraft i hele eller dele af opsigelsesperioden. Un-

der en sådan fritstilling skal arbejdstageren alene stå til rådighed med sin ar-

bejdskraft, såfremt arbejdsgiveren vælger at indkalde denne. Under en frit-

stilling opretholdes begge parters pligter og rettigheder, da det alene er selve 

arbejdsydelsen, som arbejdsgiveren indtil videre har valgt at se bort fra.  

 Også i opsigelsesperioden og under fritstillingen, kan parterne foretage 

handlinger eller undladelser, der vil udgøre en misligholdelse af loyalitets-

pligten. Er misligholdelsen væsentlig, kan hændelsen medføre, at kontrakten 

berettiget kan ophæves med øjeblikkelig virkning.  

 

 
245.  Termerne ’opsigelse’ og ’afskedigelse’ anvendes i afhandlingen for samme handling. 

246.  Jf. ovenfor afsnit 3.1.1. 
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8.3. Ophævelse247 på grund af illoyalitet 

Illoyalitet kan udgøre en væsentlig misligholdelse, der berettiger en part til 

at hæve kontrakten. En ophævelse er en øjeblikkelig afslutning af kontrak-

ten.  

 Retten til at hæve kan følge af almindelige obligationsretlige principper, 

hvor en parts illoyalitet kan udgøre en så væsentlig eller grov misligholdel-

se, at det berettiger modparten til ophævelse.248 Begge parter i ansættelses-

forholdet kan udøve hæveret efter de obligationsretlige regler.  

 Herudover er der ved lov fastsat en særlig ret til at hæve for en eller beg-

ge parter i ansættelsesforholdet.  

 
Erhvervsuddannelsesloven

249 bygger på et princip om, at uddannelsesaftaler ikke kan opsi-

ges, jf. § 60. Misligholder en af parterne væsentligt sine forpligtelser, er der i § 61, stk. 1, 

fastsat adgang til, at den anden part kan hæve aftalen. Bestemmelsen fastsætter udtrykkeligt 

en ret til at hæve aftalen, der gælder for både eleven og for arbejdsgiveren, og som i tilfælde 

af væsentlig misligholdelse tilsidesætter princippet om uddannelsesaftalers uopsigelighed.  

 

Medhjælperlovens
250

 § 13 fastsætter, at arbejdsgiveren uden varsel kan ophæve arbejdsfor-

holdet, når lønmodtageren groft har tilsidesat sine pligter eller groft har krænket husordenen. 

I § 14 fastsættes, at lønmodtageren kan ophæve arbejdsforholdet uden varsel, når arbejdsgi-

veren har undladt at betale forfalden løn eller i øvrigt har gjort sig skyldig i grov tilsidesæt-

telse af pligter overfor lønmodtageren.  

 

Funktionærlovens § 4 fastslår, at en arbejdsgiver kan hæve og få tilkendt erstatning i tilfælde 

af funktionærens grove misligholdelse. Samme mulighed er fastsat for arbejdstageren i 

Funktionærlovens § 3, stk. 3. Bestemmelserne yder ikke yderligere vejledning om, hvornår 

 
247.  Om ophævelse generelt, jf. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 380-

382, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1330-1343, og Paulsen, Afske-

digelse, 2015, p. 130. Om ophævelse på grund af den ansattes forhold, jf. Sv. Ander-

sen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 817-904, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, 

pp. 264-303, R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 524-531, Hasselbalch, Den dan-

ske arbejdsret II, 2009, pp. 1344-1358, og Paulsen, Afskedigelse, 2015, pp. 267-271. 

Om ophævelse på grund af arbejdsgiverens forhold, jf. Sv. Andersen m.fl., Funktio-

nærret, 2011, pp. 905-920, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 227-263, 

Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1358-1361, og Paulsen, Afskedigelse, 

2015, p. 271. 

248.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, anfører p. 108, at 

overtrædelse af loyalitets- og tavshedspligten ’normalt’ er en grov misligholdelse. Af-

handlingens senere analyser i kapitel 11 og 12 viser ikke en sådan tendens. 

249.  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, Lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. fe-

bruar 2015. 

250.  Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v., Lovbekendtgørelse nr. 712 af 20. au-

gust 2002. Jf. ovenfor afsnit 2.1. og 4.1. de tidligere formuleringer omkring parternes 

hævebeføjelse.  
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en misligholdelse er ’grov’ hverken for så vidt angår den ansatte eller arbejdsgiverens ad-

færd. Teorien antager, at dette må fastsættes efter de almindelige obligationsretlige princip-

per for ophævelse på grund af ’væsentlig’ misligholdelse.
251

  

 

Fra bortvisningstidspunktet udbetales ikke yderligere løn, og arbejdstageren 

stiller ikke sin arbejdskraft til rådighed, ligesom kontraktens øvrige accesso-

riske pligter og rettigheder bortfalder.252 Begge parter kan disponere til an-

 
251.  Jf. ovenfor afsnit 5.2. Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 817-917. Hassel-

balch, Den danske arbejdsret I, 2009, p. 341. Der findes ikke en lignende bestemmelse 

i DA/LO Hovedaftalen. Det almindelige kontraktlige udgangspunkt om ’væsentlig’ 

misligholdelse gælder derfor for overenskomstansatte, medmindre andet er aftalt f.eks. 

i en brancheoverenskomst. 

252.  Netop loyalitetspligtens øjeblikkelige ophør ved arbejdsgiverens bortvisning af ar-

bejdstageren på grund af dennes grove misligholdelse har skabt en del debat i teorien. 

Det ene synspunkt er, at loyalitetspligten skal gælde i en periode, der svarer til den an-

sattes normale opsigelsesvarsel for at modvirke den situation, at den ansatte i konkur-

rencemæssig henseende kan ’misligholde sig til en bedre retsstilling’, end såfremt den 

ansatte havde opsagt sin stilling på lovlig vis. Det forekommer ikke ’rimeligt’, og det 

får en ’uhensigtsmæssig konsekvens’. For dette synspunkt advokerer Langer og Ritter, 

Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, pp. 29-30, Christiansen og Schwarz, Konkur-

rencebegrænsningsaftaler i ansættelsesretten, 1999, pp. 30-31, Dollerschell, Sociale 

medier i ansættelsesretten, 2012, pp. 21-22, der vil inddrage misligholdelsesårsagen i 

vurderingen, og Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, p. 124 – der dog 

opdeler vurderingen alt efter, om der er en konkurrenceklausul eller ej. Det modsatte 

synspunkt anføres af H.K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, pp. 462-463, Høyer Jør-

gensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, pp. 62-63, og Madsen, Mar-

kedsret 2, 2015, p. 313. Disse forfattere anfører, at det obligationsretlige udgangspunkt 

må fastholdes, og at en udstrækning af pligten udover kontraktens afslutning ’helt sav-

ner et retligt holdepunkt’. Hensynet til beskyttelse af virksomheden kan varetages ved, 

at det er arbejdsgiveren, der vælger, hvilken sanktion der skal iværksættes overfor 

medarbejderen. Arbejdsgiveren kan vælge alene at opsige den ansatte og dermed fast-

holde loyalitetspligten i opsigelsesperioden mod betaling af løn. Hvis bortvisningen 

gennemføres, kan det anføres, at den ansattes mistede løn i nogen grad opvejer den 

forbedrede retsstilling konkurrencemæssigt. Endelig anfører Palle Bo Madsen, at den 

konkurrencemæssige stilling ikke er helt fri, idet den konkurrenceretlige loyalitetspligt 

rækker videre. Det får betydning ved vurderingen af, om en tidligere medarbejder har 

overtrådt generalklausulen i Markedsføringslovens § 1 eller forbuddet mod at benytte 

erhvervshemmeligheder i lovens § 19. Det tillægges vægt, at den, der har markedsført 

et nyt produkt, har været ansat hos virksomheden med det oprindelige produkt, jf. 

Madsen, Markedsret 2, 2015, pp. 323-324. Afhandlingen baseres på det synspunkt, at 

arbejdsretten endnu ikke har etableret sig som en så selvstændig disciplin, at pligter og 

rettigheder kan vurderes helt løsrevet fra det kontraktlige udgangspunkt. Uanset om en 

løsning derfor findes urimelig, må der en mere tydelig fortolkningspraksis til at etable-

re en regel om, at loyalitetspligt kan udstrækkes efter kontraktens bortfald. Den løs-
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den side med de begrænsninger, der følger af lovgivningen, primært Mar-

kedsføringsloven og eventuelt aftalte konkurrencebegrænsningsklausuler. 

 Bortvisning kan kombineres med krav om erstatning for et eventuelt 

tab.253 Ophævelse, der for den ansatte medfører bortfald både af lønindtæg-

ten og af indkomstgrundlaget, er ofte ikke en tilfredsstillende løsning i sig 

selv. Arbejdstageren har derfor en særlig interesse i at få tilkendt erstatning 

for det tab, han har pådraget sig ved arbejdsforholdets utidige afslutning på 

grund af arbejdsgiverens forhold.254  

 

8.4. Erstatning255 på grund af illoyalitet 

Den illoyale adfærd kan udløse et erstatningskrav. Begge parter kan have in-

teresse i at opnå erstatning for et eventuelt tab, der er lidt på grund af mod-

partens illoyale eller grove adfærd. Erstatning for tab ved en af parternes 

misligholdelse følger som udgangspunkt de almindelige erstatningsretlige 

regler, der dog er fraveget for så vidt angår arbejdstageren.256 Det antages 

endvidere i teorien, at parterne i den individuelle aftale ikke gyldigt kan af-

tale sig til skærpede erstatningsvilkår for arbejdstageren.257  

 Flere lovbestemmelser indskrænker arbejdstagerens erstatningsansvar 

overfor arbejdsgiveren.  Erstatningsrettens udgangspunkt258 har siden 1984 

været fraveget for så vidt angår arbejdstagere.259 Erstatningsansvarslovens § 

                                                                                                                             
ning afviger så tydeligt fra det kontraktlige udgangspunkt, at der må kræves mere end 

indikativ praksis. 

253.  Og eventuelt fogedforbud. Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 

2010, p. 109, anfører, at fogedforbud ikke anvendes ofte. Perioden, hvor den illoyale 

handling kan standses med et fogedforbud, er relativt kort, da opsigelsesperioden ofte 

ikke er længere end 3-6 måneder, og den ansatte ved kontraopsigelse kan forkorte den 

til 1 måned. Kun i de tilfælde, hvor Markedsføringslovens regler er overtrådt, er et fo-

gedforbud hensigtsmæssigt.  

254.  Jf. nedenfor afsnit 8.4. 

255.  Om erstatning ved afslutning af ansættelsesforholdet, jf. Sv. Andersen m.fl., Funktio-

nærret, 2011, pp. 790-793 og 899-904, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 

295-297 og 245-258, R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 528-532 og 538, Kristi-

ansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 382, og Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret II, 2009, pp. 1397-1429. 

256.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1362. 

257.  En sådan aftale vil sandsynligvis blive tilsidesat med henvisning til princippet om de 

ansættelsesretlige reglers ofte ufravigelige karakter, der i vid udstrækning afskærer 

parterne fra at aftale sig frem til en anden ordning end den, retsordenen fastlægger, jf. 

Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1362. 

258.  Ifølge Erstatningsansvarsloven har skadevolder ansvar for culpøse handlinger, og det 

er en betingelse for erstatningsudbetaling, at skadelidte skal have lidt et tab, jf. Erstat-

ningsansvarsloven, Lovbekg. nr. 266 af 21. marts 2014. 

259.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1364. 
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23, stk. 3, jf. stk. 1, fastsætter, at arbejdstageren kun kan holdes ansvarlig 

for skade forvoldt overfor arbejdsgiveren, i det omfang det findes rimeligt 

under hensyn til den udviste skyld, hans stilling og omstændighederne i øv-

rigt.  

 Det er sjældent, at arbejdsgiveren tilkendes erstatning for arbejdstagerens 

illoyale handlinger, når adfærden er en del af grunden til afslutning af kon-

trakten. Arbejdstagerens illoyale handlinger i form af skade på materiel eller 

konkurrerende virksomhed har dog udgjort de få tilfælde fra praksis, hvor 

arbejdstageren er blevet pålagt erstatningspligt.260  

 Funktionærlovens § 4 fastslår, at arbejdsgiveren har krav på erstatning for 

tab, der er påført ham ved funktionærens grove misligholdelse af kontrak-

ten. På samme måde som i tilfældet ovenfor med bestemmelsen i Erstat-

ningsansvarsloven, er det vanskeligt for arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden 

for, at et tab skyldes den ansattes grove misligholdelse.261  

 Funktionærlovens § 3, stk. 1, angiver, at har en arbejdsgiver uberettiget 

bortvist en funktionær, har funktionæren krav på en skønsmæssigt fastsat 

erstatning svarende til lønnen i den manglede opsigelsesperiode. En eventu-

el godtgørelse for uberettiget opsigelse kan også indgå i erstatningsbelø-

bet.262 Der findes en del afgørelser, der fastslår, at bortvisning på grund af 

den ansattes illoyale adfærd var uberettiget, hvorefter den ansatte tilkendes 

løn i opsigelsesperioden og/eller erstatning.263  

 Også i tilfælde af arbejdstagerens ophævelse på grund af arbejdsgiverens 

grove misligholdelse, er der fastsat lempeligere adgang til erstatning for ar-

bejdstageren. I Funktionærlovens § 3, stk. 3, jf. stk. 1, og i visse overens-

komster264 er der fastsat krav på skønsmæssig erstatning svarende til opsi-

 
260.  Skader på materiel kan medføre erstatningsansvar, jf. U 2008.254 Ø, hvor en ansats 

bevidste kassering af sofaer ved at skære dem i stykker medførte erstatningspligt. Af-

gørelsen omtales nedenfor kapitel 11 afsnit 2.1.1. note 65. Konkurrerende handlinger 

kan også medføre erstatningsansvar, jf. VLD af 13. marts 2008, hvor bortvisning var 

berettiget på grund af konkurrerende virksomhed, og arbejdsgiveren fik tilkendt erstat-

ning for mistet omsætning, og ØLD af 11. april 2008, hvor en salgschef blev bortvist 

på grund af konkurrerende virksomhed, og arbejdsgiveren blev tilkendt erstatning for 

salgschefens skadegørende handlinger, begge afgørelser refereret fra Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret II, 2009, p. 1369 note 135. 

261.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 382. 

262.  Jf. ovenfor afsnit 3.1.1. 

263.  Jf. kapitel 11.  

264.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 382, og Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret II, 2009, pp. 1410-1411. 
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gelsesperiodens længde. En eventuel godtgørelse for uberettiget opsigelse 

kan også indgå i beløbet.265  

 

 

9. Sammenfattende om teoriens bidrag om loyalitetspligt 
 

De tidligste retsteoretikeres fremstillinger omkring de uskrevne pligter, der 

lå udover erlæggelse af hovedydelsen i det private ansættelsesforhold, var 

baseret dels på kontraktretten og dels på bestemmelser i Tyendeloven og i 

Håndværkerforordningerne. Lassen baserede en pligt til at tage hensyn på 

kontraktens naturalia negotii og forudsætningslæren. I 1940 anførte Ussing, 

at en kontraktlig pligt til at udvise god tro og redelighed for lønmodtageren 

kunne sammenfattes i fællesbetegnelsen troskabspligt.  

 Der blev ikke fastsat en fællesbetegnelse for arbejdsgiverens pligt til at 

udvise hensyn. De ældre patriarkalske ansættelsestyper og forventningerne 

til parternes roller samt det indenfor ansættelsesretten anerkendte princip 

om, at ledelsesretten er fri, fik indflydelse på, at udmøntningen af en oprin-

deligt gensidig kontraktlig pligt primært blev undersøgt i form af begræns-

ning af lønmodtagerens pligter.  

 Lønmodtageren var oprindeligt underlagt vidtrækkende pligter til at vare-

tage arbejdsgiverens interesser, både gennem aktive handlinger og gennem 

omfattende forbud. Arbejdsgiverens pligt til at tage hensyn til lønmodtage-

rens interesser blev ikke samlet under en fællesbetegnelse, men teorien 

fremhævede dog, at arbejdsgiveren måtte tage hensyn til lønmodtagerens 

fysiske sikkerhed, måtte behandle lønmodtageren sømmeligt, og – senest – 

nu også må tage hensyn til lønmodtagerens fremtidige erhvervsmuligheder. 

For arbejdsgiveren er en del af de oprindelige pligter til at udvise hensyn 

overfor lønmodtageren senere blevet fastsat i lov, særligt vedrørende løn-

modtagerens fysiske og psykiske personbeskyttelse, beskyttelse af lønmod-

tagerens privatliv og beskyttelse mod diskrimination på grund af personlige 

forhold.  

 Den ansættelsesretlige teori har i den sidste halvdel af 1900-tallet primært 

beskæftiget sig med lønmodtagerens loyalitetspligt i form af konkurrence-

forbud i sammenhæng med redegørelser for arbejdsgiverens generelle mar-

kedsbeskyttelse. Lønmodtagerens loyalitetspligter omfatter fortsat ifølge te-

orien også andre typer af hensyn. Samtidig har den ansættelsesretlige teori 

beskæftiget sig primært med de begrænsninger for arbejdsgiverens frie le-

delsesret, der følger af de lovfastsatte bestemmelser om person- og privat-

livsbeskyttelse, og de indskrænkninger i afskedigelsesretten, som bestem-

 
265.  Gennemgangen af afgørelserne i kapitel 11 vil illustrere afgørelser, hvor berettigelsen 

af lønmodtagerens ophævelse på grund af arbejdsgiverens grove eller illoyale adfærd 

eller handlinger overfor den ansatte har været til prøvelse.  
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melserne i Funktionærloven og DA/LO Hovedaftalen indførte i midten af 

1960’erne. Den frie ledelsesret er et så vægtigt grundprincip, at det fortsat 

diskuteres, om der herudover gælder et generelt saglighedskrav, der be-

grænser ledelsesrettens udøvelse.  

 Indenfor det seneste årti har teorien i Danmark henvist til, at også ar-

bejdsgiveren kan handle illoyalt og er underlagt loyalitetspligt.   

 Misligholdelse af loyalitetspligten berettiger til ansættelsesretlige sankti-

oner på samme måde som misligholdelse af øvrige pligter.  

 

 

10. Opsummering i forhold til det videre arbejde 
 

Teoriens bidrag omkring loyalitetspligt i den individuelle relation er mere 

omfattende end bidragene omkring loyalitetspligt i den kollektive relation. 

Nærværende kapitel afsluttes med en generel opsummering af teoriens bi-

drag i forhold til afhandlingens arbejde. 

 

10.1. Principper for lønmodtagerens loyalitetspligt 

I forhold til besvarelsen af afhandlingens første spørgsmål om, hvorvidt 

loyalitetspligt er et generelt arbejdsretligt princip, har teorien allerede bidra-

get i vidt omfang.  

 Den ansættelsesretlige teori er nogenlunde samstemmende om, at der på-

hviler lønmodtageren en pligt til at tage hensyn til arbejdsgiverens interes-

ser. Den konsekvente henvisning kunne indikere, at loyalitetspligten opfat-

tes som et princip, mens en afvisning af at behandle loyalitetspligt som an-

det end en sammenfattende betegnelse indikerer det modsatte. Spørgsmålet 

udestår fortsat.  

 Der er endvidere i vidt omfang enighed om, hvilket indhold loyalitetsplig-

ten har. Fra bemærkninger til det nylige Lovforslag om ansættelsesklausuler 

anføres konstaterende om loyalitetspligten:  

 
Loyalitet betyder, at begge parter må afstå fra handlinger, der undergraver eller belaster 

modpartens interesser.
266

 En lønmodtager må ikke engagere sig i handlinger, der undermi-

 
266.  Forslag til lov om ansættelsesklausuler, L 196 FT 2014-2015, Lovforslagets bemærk-

ninger, p. 8, hvor beskæftigelsesministeren udtaler, at der gælder ’en generel loyali-

tetspligt for ansatte overfor deres arbejdsgivere, som ikke er reguleret ved lov. Loyali-

tetsforpligtelsen gælder bl.a. mens ansættelsesforholdet består og indebærer kort sagt, 

at lønmodtageren skal udvise loyalitet over for virksomheden. Det betyder fx, at løn-

modtageren ikke må udføre handlinger, der kan skade virksomhedens omdømme, eller 

udføre konkurrerende handlinger.’  
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nerer arbejdsgiverens eller hans virksomhed, eller som belaster denne på urimelig måde, og 

må til en vis grad også aktivt varetage arbejdsgiverens interesser.
267  

 

Interessehensynet er centralt. Loyalitetspligt medfører ifølge teorien, at 

lønmodtageren har pligt til i et vist omfang at tage hensyn til arbejdsgive-

rens interesser. Det er en pligt, der er bredere end den faktiske erlæggelse af 

arbejdspræstationen. Pligt til loyalitet favner også beslutninger og handlin-

ger, der ikke umiddelbart har at gøre med udførelsen af tjenstlige aktiviteter, 

men som alligevel har indflydelse på arbejdsgiverens interesser. Genstanden 

for pligten er interessen, og det betyder, at varetagelse af pligt til loyalitet 

medfører en pligt til at overveje, hvorvidt handlinger og undladelser flugter 

med, modarbejder eller underminerer arbejdsgiverens interesser. 

 Når det derimod gælder det konkrete indhold, giver teorien varierende 

bud på, hvilke typer af pligter der knytter sig til loyalitet, hvilket kan illu-

streres med en kort oversigt.  

 
H.G. Carlsen m.fl.

268 kategoriserer (fortsat)
269 en del pligter under betegnelsen troskabs-

pligt: Omsorgspligt, der indebærer forbud mod uretmæssig tilegnelse, pligt til at afværge fa-

rer og til ikke at sætte sig i et afhængighedsforhold til kunder; Sandhedspligt, der forpligter 

funktionæren til at være sandfærdig i alle forhold i forbindelse med stillingen; Illoyalitet (en 

opsamlingskategori), der dækker forbud mod forsøg på at tilegne sig forretningsforbindelser 

eller at formå andre ansatte til at begå uredeligheder; Respektpligt, der er pligt til at vise ar-

bejdsgiveren behørig agtelse og ikke fremsætte kritiske ytringer offentligt; Forbud mod kon-

kurrencehandlinger og lignende; og i et meget begrænset omfang, decorum, hvis opførslen 

kan ’kaste skygge over virksomheden på den måde, der skader den udadtil, eller dog øde-

lægger det interne tillidsforhold’.  

 

Ole Hasselbalch
270

 systematiserede oprindeligt en række pligter som tjenstlige loyalitets-

pligter. Lønmodtagerens loyalitetspligter omfattede et vandelskrav, herunder respektpligt for 

foresatte og kolleger, krav om hæderlighed og decorum, oplysnings- og rapportpligt, om-

sorgspligt, pligt til at fremme sikkerheden på arbejdspladsen samt et forbud mod indiskreti-

on og konkurrence i det løbende ansættelsesforhold. Senest har Hasselbalch undladt at hen-

vise til en pligt med et selvstændigt indhold og anser loyalitetspligt som en ’indgang til en 

opsamling af en række lønmodtagerpligter, der ikke naturligt placeres under anden ru-

brik’.
271

 

 
267.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XIII, 2.6.  

268.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 279-291. 

269.  Der er alene foretaget enkelte mindre tilpasninger vedrørende troskabspligten, siden 

Carlsens første udgave i 1963. 

270. Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980. I den senere inkorporering i Den danske 

arbejdsret II, 2009, pp. 1451-1454 og pp. 1552-1633 er lønmodtagerens accessoriske 

pligter ikke opsamlet med henvisning til loyalitet, men er beskrevne og begrundede 

individuelt. 

271.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XIII, 2.6. 
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Hanne Petersen
272 anfører, at lønmodtagerens loyalitetspligt indeholder troskabspligt og ly-

dighedspligt, tavshedspligt og til dels samarbejdspligt. 

 

Malmberg og Bruun
273 fra Sverige anfører, at lønmodtagerens loyalitetspligter omfatter al-

men oplysningspligt, pligt til ikke at begå forbrydelser i forbindelse med ansættelsen, tavs-

hedspligt, pligt til ikke at overskride kritikretten,
274

 forbud mod konkurrerende virksomhed 

under ansættelsen, forbud mod konkurrerende virksomhed efter ansættelsens ophør, pligt til 

at iagttage et krav på vandel i arbejdstiden og under særlige omstændigheder også udenfor 

arbejdstiden.  

 

Ifølge Høyer Jørgensen
275

 indebærer loyalitetspligt forbud mod konkurrencehandlinger, kri-

tisk og negativ omtale af arbejdsgiveren eller dennes kunder og forretningsforbindelser over-

for udenforstående, placering af arbejdsgiveren i uacceptable afhængighedsforhold, vægring 

ved at efterkomme arbejdsgiverens instrukser og retningslinjer og medvirken til retsstridige 

forhold. 

 

Ruth Nielsen
276

 fastsætter, at loyalitetspligt medfører en ret til den ansattes arbejdspræstati-

on, der også indebærer forbud mod at udøve tillidshverv for andre end arbejdsgiveren,
277 

lønnet arbejde for andre end arbejdsgiveren, arbejde, der på illoyal måde konkurrerer med 

arbejdsgiveren, eller arbejde med roller, der er uforenelige med pligterne overfor arbejdsgi-

veren.
278 Herudover medfører loyalitetspligt tavshedspligt

279 og stiller krav til den ansattes 

virksomhedsinterne og -eksterne adfærd. 

 

Teoriens fokus har været at fastlægge grænserne for lønmodtagerens adfærd 

gennem at beskæftige sig med, hvornår og under hvilke omstændigheder en 

adfærd berettigede til ansættelsesretlige sanktioner. Variationen omkring de 

specifikke pligter er bred. De pligter, der oftest henvises til som loyalitets-

pligter, er pligt til ikke at udøve konkurrerende virksomhed med arbejdsgi-

 
272.  Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 271. I Petersen, Fra troskabspligt til loyalitets-

pligt, Kronik i Politiken, 5. marts 1987, i forbindelse med udgivelse af bogen Ledelse 

og loyalitet anfører forfatteren, at ’der skjuler sig utvivlsomt en række uopfyldte loya-

litetsforventninger og krav bag sager, der drejer sig om afskedigelse på grund af sam-

arbejdsvanskeligheder’.  

273.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 302-350. 

274.  Lønmodtagere har i Sverige en anerkendt ret til at kritisere arbejdsgiveren, jf. Hållfast 

arbetsrätt, 2002, pp. 315-317. 

275.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 59. 

276.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 475-485.  

277.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 475, der henviser til Funktionærlovens § 15 om 

funktionærens ret til uden samtykke at påtage sig hverv udenfor tjenesten, når hvervet 

kan røgtes uden ulempe for virksomheden. 

278.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, p. 476. 

279.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012, pp. 485-486. 
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veren, tavshedspligt omkring virksomhedens forhold og en norm for adfærd 

og ytringer, både i og udenfor tjenesten.  

 Teorien er i det væsentlige enige om, at loyalitet henviser til mere speci-

fikke pligter, at disse pligter retter sig mod varetagelse af arbejdsgiverens 

interesser, at nogle af pligterne – men ikke alle – kan grupperes i underkate-

gorier, alt efter de handlinger eller undladelser arbejdstageren forpligtes 

omkring. Desuden har teorien peget på, at loyalitet kan fungere som en op-

samlingsbetegnelse for typer af pligter, der ikke let lader sig kategorisere 

under andre overskrifter.  

 De følgende analyser vil nærmere undersøge, hvilken anvendelse loyali-

tetspligt har, og om der samlet kan opstilles retningslinjer for det nærmere 

indhold af loyalitet.   

 Endelig bidrager teorien i forhold til besvarelsen af afhandlingens tredje 

spørgsmål om principper for retsanvendelsen. Teorien har henvist til, at 

vurderingen må ske i forhold til de konkrete omstændigheder, ansættelsens 

karakter og udstrækning, den ansattes stilling, og hvorvidt det øvrige sam-

arbejde har lidt skade. Andre bidrag har peget på, at vurderingen må inddra-

ge elementer i form af det sædvanlige eller god tro og redelighed. 

 Analyserne i kapitel 11 vil nærmere undersøge placeringen og vægtnin-

gen af de enkelte elementer i afvejningen.  

 

10.2. Arbejdsgiverens loyalitetspligt 

Teorien har som nævnt ikke beskæftiget sig med arbejdsgiverens loyalitets-

pligt i samme omfang som lønmodtageres loyalitetspligt.  

 I relation til besvarelsen af afhandlingens første spørgsmål, om loyalitets-

pligt for arbejdsgiveren er et alment arbejdsretligt princip, kan dette ikke 

konstateres ud fra teoriens bidrag. Teorien har beskæftiget sig med arbejds-

giverens accessoriske pligter i varierende grad. 

 De klassiske bidrag var enige om, at der med hjemmel i kontrakten gæl-

der en uskreven pligt for arbejdsgiveren til at tage rimeligt hensyn til mod-

partens interesser. Pligten indebar, på linje med lønmodtagerens pligter, at 

arbejdsgiveren havde pligt til at afstå fra handlinger, der skader modparten, 

og i et vist omfang aktivt engagere sig i handlinger for at varetage modpar-

tens interesser. Det obligationsretlige fundament med fuld gensidighed tjen-

te dog alene som oprindeligt afsæt. Flere af de påviste pligter for arbejdsgi-

veren til at udvise hensyn er siden blevet etableret som lovfastsatte krav om 

lønmodtagerbeskyttelse. Teorien er nu helt grundlæggende delt i spørgsmå-

let, om der gælder generelle begrænsninger i ledelsesretten ud fra hensyn til 

lønmodtagerens interesser, der ikke er fastsat enten i lov, ved overenskomst 

eller bindende kutyme. Der er ikke enighed om, hvorvidt der generelt gæl-

der en grundsætning om et saglighedskrav i ledelsesretten, der indebærer, at 

arbejdsgiveren skal udvise hensyn overfor lønmodtagerens interesser i udø-
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velse af ledelsesretten. Gennemgangen af teoriens bidrag har i lighed her-

med vist, at der i den nyere teori ikke er enighed om, hvorvidt der gælder en 

generel uskreven pligt for arbejdsgiveren til at udvise hensyn overfor ar-

bejdstagerens interesser udover de hensyn, der knytter sig til erlæggelse af 

vederlaget, og de hensyn, der nu er fastsat ved lov eller overenskomst. En-

kelte forfattere henviser til loyalitetspligt for arbejdsgiveren særligt i forhold 

til at udvise hensyn til lønmodtageren ved udarbejdelsen af referencer og 

udtalelser til kommende arbejdsgivere. Fortolkning af kravet om rimelighed 

i afskedigelser har etableret visse krav til arbejdsgiveren, der baserer sig på 

et krav om at udvise hensyn til arbejdstagerens fortsatte ansættelse. 

 Det kan ud fra teoriens bidrag ikke fastslås, hvorvidt der gælder en gene-

rel loyalitetspligt for arbejdsgiveren. Det kan indtil videre påpeges, at der 

ikke er fuld gensidighed mellem parternes accessoriske forpligtelser.  

 Besvarelsen af afhandlingens andet spørgsmål drejer sig om den retlige 

struktur for arbejdsgiverens pligt til at udvise hensyn. Teorien har været 

enig om, at visse af arbejdstagerens interesser skal respekteres.  

 
Ifølge Henry Ussing har arbejdsgiveren ikke alene pligt til at udvise omsorg for arbejdstage-

rens person, men det er også misligholdelse at holde arbejdstageren ubeskæftiget hen, hvis 

det er groft krænkende, skader arbejdstagerens erhvervsmuligheder i fremtiden eller nedsæt-

ter ham i andres øjne.
280

 Ligeledes er det misligholdelse, hvis arbejdsgiveren ikke indretter 

arbejdslokalerne med tilbørligt hensyn til arbejdstagerens liv og helbred.
281

  

 

H.G. Carlsen
282

 anfører, at arbejdsgiveren har pligt til at drage omsorg for sikkerheden på 

arbejdspladsen, pligt til at behandle den ansatte sømmeligt og ’højere ansatte standsmæs-

sigt’.  

 

Ifølge Lars Svenning Andersen
283

 har arbejdsgiveren en generel pligt til at beskytte den an-

sattes fysiske og psykiske sundhed.  

 

Jens Kristiansen
284 anfører, at arbejdsgiveren har pligt til ikke at omtale fratrådte ansatte på 

en skadende måde eller videregive oplysninger om ansøgerens person. Arbejdsgiveren har 

som en almindelig arbejdsretlig regel pligt til at sikre et sundt samarbejde mellem arbejdsgi-

veren og arbejdstageren og kollegerne imellem.
285

 

 

 
280.  Ussing, Enkelte Kontrakter, 1940, p. 349.  

281.  Ussing, Obligationsretten. Almindelig del, 1967, p. 92. 

282.  Carlsen, Dansk funktionærret, 1963, pp. 114-116. 

283.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 285-295. 

284.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 383. 

285.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, pp. 407-410. 
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Ole Hasselbalch
286 anfører, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre lønmodtagerens fysiske 

og ideelle personbeskyttelse. Arbejdsgiveren har almindelig respektpligt overfor den ansatte, 

der medfører forbud mod udskælden, meningsløst arbejde, chikane, og beskyldninger. 

 

Teoretikernes tilgang til arbejdsgiverens pligter er ensidigt struktureret ud 

fra lønmodtagerens beskyttelsesinteresser og deraf udledte rettigheder, og 

hvad disse kræver af arbejdsgiveren. Teoriens analyser har ikke været struk-

tureret omkring et samlende begreb som loyalitet eller troskab, men har 

konstateret, at der generelt er pligt til at sikre lønmodtagerens grundlæggen-

de rettigheder.  

 Det giver det indledende svar, at en undersøgelse af indholdet af arbejds-

giverens pligter ud fra hensyn til lønmodtagerens interesser kan anerkendes 

som tilgang til at undersøge også arbejdsgiverens loyalitetspligt. Teoriens 

bidrag giver dog ikke yderligere svar om en retlig struktur af loyalitetspligt, 

eller hvordan loyalitet anvendes, allerede fordi teorien er uenig om, hvorvidt 

der findes en generel pligt.  

 I forhold til afhandlingens tredje spørgsmål om anerkendte argumentati-

onsmønstre til vurdering af arbejdsgiverens loyalitet er teorien ikke tydelig. 

Pligter fastsat ved lov anvendes som et afsæt både af tidligere og nyere teo-

retikere. Teorien peger endvidere på, at domstolene henviser til lovens for-

mål om at beskytte visse typer af lønmodtagerinteresser, eksempelvis ved 

vurderingen af, om arbejdsgiverens videregivelse af private oplysninger 

krænkede Helbredsoplysningsloven eller Persondataloven.  

 Afhandlingens følgende kapitler vil supplere med analyser af både løn-

modtagerens og arbejdsgiverens accessoriske forpligtelser. Analyserne vil 

være baseret på retspraksis og struktureret omkring parternes beskyttelses-

værdige interesser. I det følgende kapitel 10 introduceres analysernes struk-

tur og indhold. 

 

 
286.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1990-1999. 
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KAPITEL 10 
 

 

Loyalitet i den individuelle relation 
Beskyttelsesinteresser og  

dispositionstyper 
 

 

 

 

 

 

Loyalitet i den individuelle relation kan, som vist i forrige kapitel, tilgås fra 

forskellige vinkler. Afhandlingen anvender en tilgang, der er struktureret ef-

ter loyalitetens subjekt – parternes beskyttelsesværdige interesser. Loyali-

tetsbegrebets kerne er, at parterne i de daglige beslutninger er forpligtede til 

at udvise et rimeligt hensyn til modpartens interesser. Det er modpartens be-

skyttelsesinteresser, der legitimerer en hensynspligt på uskrevent grundlag. 

Idet hensigten med afhandlingen er at undersøge tværgående træk og prin-

cipper for loyalitet, giver en tilgang, der analyserer stringent på tværs af in-

teresserne frem for pligterne, i højere grad mulighed for at kunne genkende 

mønstre på tværs af pligterne.  

 En beskyttelsesinteresse er indledningsvist blot en interesse og er ikke 

særligt afgrænset i form af at være en ’ret’ eller en ’frihed’ eller andet retligt 

begreb. De interesser, der kan søges beskyttet gennem at etablere en pligt 

for modparten til at tage hensyn, er de interesser, som kontrakten, altså etab-

leringen af ansættelsesforholdet, bringer i spil for parterne. Interesserne 

bringes i spil, ved at modparten får anledning til at skade eller på anden må-

de influere negativt på interessen. Som nævnt i kapitel 9 adskiller den rela-

tion, der opstår mellem parterne i en ansættelseskontrakt, sig fra andre typer 

af kontraktrelationer. Den nære relation bevirker, at der i ansættelsesforhol-

det opstår flere typer af interesser, der investeres eller sættes på spil fra beg-

ge parters side, og som derfor må nyde en særlig beskyttelse mod skade fra 

modpartens side. 
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1. Lønmodtagerens pligter – Arbejdsgiverens beskyttelses- 
 interesser 
 

De oftest anvendte tilgange i den tidligere retsteoretiske behandling af løn-

modtagerens loyalitetspligt har været at tage afsæt enten i lønmodtagerens 

pligter og rettigheder, i arbejdsgiverens markedsbeskyttelse eller i sanktio-

nerne ved misligholdelse. I fremstillingerne har arbejdsgiverens beskyttel-

sesinteresser særligt været belyst i relation til den konkurrencemæssige po-

sition.  

 Arbejdsgiverens beskyttelsesværdige interesser vil i sidste ende være så-

danne hensyn, der kan knyttes til det overordnede formål med at drive virk-

somheden.1 Det er virksomhedens eksistens og formål, der skal beskyttes. 

Interesser, der knytter sig hertil, inkluderer blandt andet beskyttelse af virk-

somhedens konkurrencemæssige position og omdømme, samt sikring af et 

velfungerende produktionsapparat.  

 Uagtet ikke alle arbejdsgivere er erhvervsvirksomheder, er interesserne 

principielt også gældende for mere ideelle organisationers virke, hvor ek-

sempelvis beskyttelse af omdømmet kan have en større vægt.  

 Arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser skaber forskellige former for plig-

ter for lønmodtageren, idet der både kan være undladelser og handlinger.2 I 

det følgende gives en tentativ oversigt over arbejdsgiverens beskyttelses-

værdige interesser3 og de forpligtelser, dette kunne medføre for lønmodtage-

ren.4  

 

1.1. Markedspositionen 

Hensynet til den konkurrencemæssige position indskrænker den ansattes 

mulighed for at drive konkurrerende virksomhed med arbejdsgiveren eller 

videregive erhvervshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger af be-

tydning for den markedsmæssige position. Den ansatte må ligeledes afholde 

sig fra på andre måder at forstyrre arbejdsgiverens afsætningsmuligheder 

ved at påvirke kunder og leverandørers samarbejde med arbejdsgiveren.  

 
1.  Som nævnt i kapitel 9 afsnit 7. 

2.  Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, og Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, 

p. 277. 

3.  Af hensyn til overblikket er her inkluderet de konkurrencemæssige beskyttelsesinte-

resser, selvom afhandlingen ikke behandler disse i analyserne, jf. kapitel 2 afsnit 5.2. 

4.  Inspireret af Hasselbalch, Tjenstlige Loyalitetspligter, 1980, Hasselbalch, Den danske 

arbejdsret II, 2009, p. 1452, Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, Afsnit 

II, og Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, pp. 277-280. 
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 Disse pligter kunne betegnes pligt til at afstå fra at drive konkurrence, 

pligt til at udvise fortrolighed med hensyn til hemmeligheder og interne for-

hold, der kan skade arbejdsgiveren.5 

 Hensynet til omdømmet indskrænker den ansattes mulighed for at skade 

arbejdsgiverens offentlige omdømme. Den ansatte må være tilbageholdende 

med at ytre sig kritisk om virksomheden, virksomhedens forhold og ledel-

sen. Den ansatte må overholde en passende omgangstone overfor arbejdsgi-

verens eksterne relationer, eksempelvis kunder og samarbejdspartnere. Li-

geledes kan det antages, at den ansatte i særlige situationer skal tilpasse sin 

offentlige adfærd ud fra hensynet til arbejdsgiverens omdømme. 

 Disse pligter kunne betegnes som respektpligt overfor arbejdsgiverens 

eksterne relationer og omsorgspligt overfor arbejdsgiverens offentlige om-

dømme. 

 

1.2. Virksomhedsdriften 

Hensynet til et smidigt produktionsapparat giver den ansatte visse forplig-

telser, der rækker udover pligten til at levere arbejdspræstationen og indord-

ne sig under ledelsesbeslutninger. Den ansattes hensyn til en smidig og ef-

fektiv drift indskrænker muligheden for at skabe uro på arbejdspladsen gen-

nem adfærd overfor kolleger, underordnede og eksterne personer. Hensynet 

begrænser også den ansattes adgang til at underminere ledelsen, da dette og-

så vil forstyrre produktionen. Hensynet til produktionen indebærer, at ar-

bejdstageren må underrette arbejdsgiveren om uregelmæssigheder, der har 

indflydelse på produktionen, og som kommer til den ansattes kundskab.  

 Pligterne kunne foreløbigt betegnes underretningspligt og samarbejds-

pligt.  

 Hensynet til virksomhedens aktiver afføder en pligt til at behandle ar-

bejdsgiverens aktiver med omhu. Aktiver må her forstås bredt som både de 

fysiske produktionsaktiver, materialer og penge, og de immaterielle aktiver 

som virksomhedens omdømme og personaleressourcer. I forlængelse heraf 

opstår pligt til at udvise omsorg for arbejdsgiverens aktiver i bredeste for-

stand. Dette medfører forbud mod uhæderlighed, svig eller tyveri vedrøren-

de arbejdsgiverens penge og materialer, og det medfører positive pligter til 

så vidt muligt at sikre aktiverne mod risiko, herunder at meddele arbejdsgi-

veren om fare. Det medfører også forbud mod at forstyrre arbejdsgiverens 

medarbejderressourcer både gennem mobning og forsøg på hvervning til 

andet arbejde. 

 Hensynene overfor produktionsapparatet og arbejdsgiverens aktiver kan 

foreløbigt sammenfattes i samarbejdspligt overfor kolleger og foresatte, un-

derretningspligt om forhold af betydning for driften samt omsorgspligt for 

arbejdsgiverens aktiver og for medarbejderressourcen. 

 
5.  Helt i overensstemmelse med tidligere teori, jf. kapitel 9 afsnit 9. 
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 Der er selvsagt en glidende overgang mellem de forskellige typer af dis-

positioner, og formålet er ikke at opstille faste ’kasser’. Oversigten er et 

middel til at skabe en struktureret ramme for de forskellige specifikke hand-

le- eller undladelsespligter, der relaterer til arbejdsgiverens beskyttelsesinte-

resser.  

 

1.3. Udvælgelse af dispositionstyper vedrørende lønmodtageren 

Lønmodtagerens accessoriske pligter overfor arbejdsgiveren har allerede 

været genstand for en lang række afgørelser, der har påkendt forskellige ty-

per af dispositioner. Ikke alle typer af handlinger kan inddrages i analysen. 

Til det er afhandlingens rammer for begrænsede, og der må vedrørende 

lønmodtageren foretages en udvælgelse af dispositionstyper til afhandlin-

gens analyser.  

 Udvælgelsen er foregået ud fra følgende kriterier: Der er lagt vægt på, at 

dispositionstyperne repræsenterer beskyttelseshensyn fra begge kategorier 

nævnt ovenfor. Der er lagt vægt på, at dispositionstypen skal have en vis ak-

tualitet i praksis og i medierne. Indholdet af dispositionstypen skal være ka-

rakteristisk for loyalitetspligten, der forstås på den måde, at der skal være 

modstridende interesser på spil for parterne, og at beslutningen skal inde-

holde et diskretionært element for den involverede, ikke blot være et 

spørgsmål om at følge ordrer. Endvidere foretrækkes sådanne dispositioner, 

der har et modstykke hos modparten, eksempelvis grænser for upassende 

adfærd både for lønmodtageren og for arbejdsgiveren. Endelig lægges der 

vægt på, hvorvidt den teoretiske behandling er fraværende eller meget varie-

rende, men at emnet dog regnes for centralt for loyalitet, troskab eller acces-

soriske hensyn blandt flere teoretikere. 

 Nedenstående temaer for lønmodtagerens hensyn overfor arbejdsgiverens 

interesser er herefter udvalgt til nærmere belysning: 

 

 Markedsinteressen: 

a) Diskretion omkring arbejdsgiverens forhold.6 

b) Hensyn til arbejdsgiverens omdømme, herunder gennem kritiske og 

devaluerende udtalelser til offentligheden/eksterne forretningsforbin-

delser. 

c) Omsorg for arbejdsgiverens relation til forretningsforbindelser. 

d) Underretning om forhold af betydning for den markedsmæssige posi-

tion. 

 

 
6.  Her fokuseres på de af arbejdsgiverens forhold, der ikke vedrører beskyttelse mod 

konkurrence, det vil sige forhold, der ikke er erhvervshemmeligheder og ikke er dæk-

ket af Markedsføringsloven. 
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 Produktionen og driftsinteressen: 

a) Omsorg for arbejdsgiverens produktionsaktiver i bredest mulige for-

stand 

b) Understøtte ledelsesretten, herunder pligt til ikke at underminere le-

delsen, kritisere ledelsen internt og udvise diskretion internt 

c) Hensyn til effektivitet i produktionen, herunder retningslinjer om-

kring adfærd på arbejdspladsen overfor kolleger, ledelse og under-

ordnede 

d) Underretningspligt om forhold af betydning for produktionen 

 

De nævnte dispositionstyper udgør grundlaget for analyserne i kapitel 11. 

 

 

2. Arbejdsgiverens pligter – Lønmodtagerens beskyttelses- 
 interesser 
 

I tidligere retsteoretiske fremstillinger er tilgangen til arbejdsgiverens acces-

soriske pligter ofte struktureret ud fra lønmodtagerens beskyttelsesinteresser 

og praksis om, hvad der udgør en krænkelse af disse. Teorien har ikke på 

samme måde som for lønmodtageren kategoriseret disse hensyn under be-

tegnelsen loyalitet.  

 Ud fra samme typer overvejelser som vedrørende arbejdsgiverens beskyt-

telsesinteresser ovenfor synes det velbegrundet at afgrænse de interesser, 

lønmodtageren kan kræve beskyttet, som de interesser, der ’bringes på spil’ 

qua ansættelsesrelationen. For lønmodtageren er dette overordnet set to ty-

per af interesser, der berøres af ansættelsen. Det ene aspekt er, at lønmodta-

geren udfører arbejdet med sin person. Dette indebærer et behov for beskyt-

telse af de personlige interesser. Det andet aspekt er, at lønmodtageren inve-

sterer sin erhvervsevne og sin indtjeningsmulighed i ansættelseskontrakten. 

Dette indebærer et behov for beskyttelse af lønmodtagerens erhvervsmulig-

heder.7  

 

2.1. Erhvervsmuligheder 

Lønmodtageren har interesse i at kunne anvende sine erhvervsevner både i 

nuværende og i efterfølgende ansættelser.  

 Lønmodtageren udøver for det første sin erhvervsevne og sikrer sig en 

indtjening i den aktuelle ansættelse. Her vil arbejdsgiveren skulle tage hen-

syn til, at lønmodtageren kan fortsætte ansættelsen. 

 
7.  Det erkendes, at en sådan forenkling af lønmodtagers interesser er en grov generalise-

ring. Fra et retligt perspektiv må analysen nødvendigvis tage afsæt i det givne, at løn-

modtageren investerer sin erhvervsevne og sin person i ansættelseskontrakten. 
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 For det andet har arbejdstageren interesse i at kunne anvende sine er-

hvervsmuligheder efter den aktuelle ansættelse.8 Arbejdsgiveren skal udvise 

hensyn også overfor denne interesse. Det hensyn kan udmønte sig som pligt 

til at udvise omtanke med hensyn til omtale af lønmodtagerens forhold 

overfor eksterne potentielle arbejdsgivere og under visse omstændigheder 

overfor arbejdstagerens forsøg på at sikre sin næste beskæftigelse. 

 

2.2. Personbeskyttelse 

Den ansatte arbejder med sin person på arbejdspladsen, og dette medfører, 

at der skal tages hensyn både til arbejderens fysiske og ideelle personbe-

skyttelse.  

 Visse forhold er reguleret ved lov. Personbeskyttelsen er dog ikke et hen-

syn, der alene udspringer af lov, men det er et oprindeligt hensyn funderet i 

ansættelseskontraktens særlige relation og karakter. Der kan også udenfor 

de lovfastsatte områder være områder, hvor arbejdsgiveren må indrette sine 

handlinger efter et hensyn til lønmodtagerens personlige interesser. 

 

2.3. Udvælgelse af dispositionstyper 

Afgørelsesmaterialet er vedrørende arbejdsgiverens accessoriske pligter af 

den nævnte karakter ikke så omfattende som for lønmodtagerens accessori-

ske pligter. Det er ikke nødvendigt at udvælge særlige dispositionstyper 

vedrørende arbejdsgiverens pligter. I analysematerialet indgår afgørelser, 

der relaterer sig til alle de nævnte hensyn. Desuden er inddraget lovgivning, 

der fastsætter eller anvendes til at fastsætte hensyn overfor de nævnte be-

skyttelsesværdige interesser.  

 

 

 
8.  Udgangspunktet om, at begge parter efter kontrakten er fritstillede erhvervsmæssigt, er 

i et vist omfang modereret for at beskytte den aktuelle arbejdsgivers forretning. Løn-

modtagers erhvervsudøvelse er modereret gennem reglerne i Markedsføringsloven og 

mulighederne for gyldigt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Særligt ses for ti-

den dog en politisk interesse i at begrænse anvendelsen af klausuler, jf. Forslag til lov 

om ansættelsesklausuler, L 196, FT 2014-2015, fremsat 29. april 2015 af beskæftigel-

sesministeren. Forslaget var et initiativ fra den daværende regerings Aftale om en 

vækstpakke, der var motiveret af et ønske om at skabe favorable vilkår for væksten i 

samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til gavn for pro-

duktiviteten på arbejdsmarkedet, jf. Lovforslaget, p. 5. Lovforslaget ville indebære en 

ophævelse af Funktionærlovens §§ 18 og 18 a samt Aftalelovens § 38, jf. p. 6. På 

grund af valget i juni 2015 bortfaldt lovforslaget. På tidspunktet for afslutning af af-

handlingen, august 2015, er det uvist, om den nye regering genfremsætter forslaget, og 

om en eventuel genfremsættelse bliver med samme indhold. 
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3. Særlige persongrupper 
 

I materialet inddrages afgørelser, der berører flere typer af lønmodtager-

grupper. 

 

3.1. Direktører9 

Direktører og andre ledende medarbejdere af virksomheden har en skærpet 

loyalitetspligt overfor virksomheden/bestyrelsen.  

 Direktøren er på samme måde som andre ansatte underlagt en loyalitets-

pligt, der indebærer, at direktøren må afstå fra at varetage egne interesser på 

bekostning af selskabets interesser.10 Dette har særlig betydning i konkur-

rencemæssig henseende for direktøren.11 Der må stilles ’store krav’ til di-

rektørens konkurrencemæssige loyalitet over for virksomheden under an-

sættelsesforholdet.12 En del retspraksis handler da også netop om direktø-

rens loyalitetspligt i form af begrænsning af direktørens konkurrencemæssi-

ge aktiviteter under og hen imod slutningen af ansættelsesforholdet.13 Også 

anden adfærd end konkurrencemæssig adfærd vurderes for direktøren med 

henvisning til loyalitet. Som nævnt i kapitel 9 afsnit 2.2. er direktøren pålagt 

en særlig tavshedspligt i Selskabslovens § 132. Det er ikke efter bestemmel-

sen eller dens forarbejder klart, hvor grænsen mellem berettiget og uberetti-

get videregivelse af oplysninger går. Sondringen mellem de oplysninger, der 

kan videregives, og de oplysninger, der ikke kan, er heller ikke klar.14 Der 

findes endnu ingen retspraksis om direktørens overtrædelse af tavshedsplig-

ten ifølge Selskabsloven.15  

 Direktørens loyalitetspligt er skærpet i konkurrencemæssig og andre hen-

seender. Der er dog ikke fundet indikationer på, at direktørens (og andre le-

dende medarbejderes) skærpede loyalitetspligt vurderes efter afvigende 

principper16 i forhold til øvrige ansatte.17 Stillingen som direktør eller le-

 
9.  Om direktører Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, særligt pp. 124-

129, Schwarz, Direktørens kontrakt- og ansættelsesforhold, 2000, særligt pp. 112-145, 

og Bryde Andersen, Enkelte transaktioner. Aftaleretten III, 2011, pp. 229-235. Jf. 

ovenfor kapitel 4 afsnit 3.1.1. note 134. 

10.  Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, p. 124. 

11.  Schwarz, Direktørens kontrakt- og ansættelsesforhold, 2000, p. 112, og Boe, Hansen 

og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, p. 124. 

12.  Schwarz, Direktørens kontrakt- og ansættelsesforhold, 2000, p. 112. 

13.  Jf. afgørelser nævnt af Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, pp. 125-

128. 

14.  Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, p. 108. 

15.  Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrakten, 2012, p. 109, og opdateret søgning i 

Ugeskrift for Retsvæsen, Karnovgroup.dk, 15. august 2015.  

16.  Direktørens handlinger vurderes efter flere af de samme kriterier, men de enkelte ele-

menters vægt er anderledes for direktører end for andre ansatte.  
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dende medarbejder er et skærpende element i vurderingsgrundlaget, men 

den skærpede loyalitetspligt udgør ikke i sig selv en specifikt afgrænset ka-

tegori af pligter. Afgørelser, der vedrører direktørens adfærd, er derfor ind-

draget i analyserne, i det omfang det pågældende forhold relaterer sig til en 

vurdering af en alment gældende loyalitetspligt, hvor stillingskategorien 

indgår som et element. De afgørelser, der omhandler direktørens loyalitets-

pligt i form af konkurrencebegrænsning, ligger udenfor afhandlingens af-

grænsning og er ikke inddraget.  

 

3.2. Tillidsrepræsentanter18 

På overenskomstdækkede virksomheder kan vælges en tillidsrepræsentant.19 

Tillidsrepræsentanter er i nærværende sammenhæng interessante af to årsa-

ger: 1) De nyder en udvidet opsigelsesbeskyttelse, og 2) idet de er organisa-

tionens repræsentant på virksomheden, påhviler der tillidsrepræsentanten 

særlige loyalitetspligter. Tillidsrepræsentanten har pligt til loyalt at fremme 

samarbejdet på virksomheden og til loyalt at fremme gennemførelsen af 

overenskomster og forlig.20  

 Tillidsrepræsentanten nyder en udvidet beskyttelse mod opsigelse, idet 

der skal være ’tvingende årsager’ til opsigelsen. Både det kollektive virke 

som tillidsrepræsentant og det individuelle virke som medarbejder kan ud-

øves på en måde, der giver tvingende årsag til afskedigelse.21 

                                                                                                                             
17.  En direktør er ’ansat’ af virksomheden. Hermed menes ikke, at en direktør er en ansat 

som andre. En direktør er ikke en ’medarbejder’ og anses oftest ikke for at være i ’tje-

nestestilling’, jf. Bryde Andersen, Enkelte transaktioner. Aftaleretten III, 2011, p. 229.  

18.  Om tillidsrepræsentanter se Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 380-397, 

Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, pp. 639-703, Hasselbalch, Tillidsmandsret og re-

præsentation, 2013, og samme, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 991-1027, pp. 

1100-1105, pp. 1233-1239, pp. 1355-1358 og pp. 2508-2527.  

19.  Kun tillidsrepræsentanter på overenskomstdækkede virksomheder, der er valgt eller 

udpeget ifølge de overenskomstfastsatte procedurer, nyder den særlige tillidsrepræsen-

tantbeskyttelse. Andre valgte medarbejderrepræsentanter nyder ikke tillidsrepræsen-

tantbeskyttelse, jf. Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 382. 

20.  Omtalt i kapitel 6 afsnit 1.1. og 4.1. 

21.  Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, p. 663, note 39, anfører, at der i FV af 29. juni 

1983 både forelå misligholdelse af tillidsrepræsentantens pligt til at vedligeholde et 

godt samarbejde på virksomheden (den organisatoriske pligt) og illoyalitet ved at ud-

levere oplysninger til udenforstående (en individuel overtrædelse), jf. kapitel 11 afsnit 

1.1.1. Bevisprøvelsen i de to situationer varierer. Opsigelse begrundet med handlinger, 

der er foretaget på vegne af organisationen, hvor repressalier kan være en reaktion ret-

tet mod organisationen som sådan, prøves mere tilbundsgående for at sikre, at opsigel-

sen ikke er udtryk for organisationsfjendtlige handlinger. Opsigelser begrundet i øvrige 

typer af aktiviteter, hvor repressalier ikke i samme omfang er udtryk for en reaktion 
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 Vurderingen af opsigelser på grund af tillidsrepræsentantens udøvelse af 

sine organisatoriske opgaver kan være en vurdering ud fra begge typer af 

loyale forpligtelser. Dels kan opsigelsen begrundes med forhold, der knytter 

sig til overskridelse af grænserne for pligten til at sikre samarbejdet på virk-

somheden.22 Opsigelsen kan ligeledes begrundes med forhold, der knytter 

sig til tillidsrepræsentantens pligt til loyalt at arbejde for at fremme over-

enskomster og forlig på virksomheden.23  

 Afgørelser, der knytter sig til tillidsrepræsentantens loyale virke for at 

fremme overenskomster og forlig på virksomheden, er inddraget i analyser-

ne i kapitel 7. Henvisning til samarbejdsproblemer med tillidsrepræsentan-

ten kan relatere både til virket som almindelig medarbejder og udøvelsen af 

det organisatoriske arbejde.24 Afgørelser omkring samarbejdsproblemer er 

inddraget i de individuelle analyser i de tilfælde, hvor årsagen angives at 

være overskridelse af krav til adfærd som almindelig medarbejder.  

 Vurderingen af opsigelser på grund af tillidsrepræsentantens udøvelse af 

sit individuelle virke er en vurdering af forhold, der knytter sig til tillidsre-

præsentantens efterlevelse af de sædvanlige lønmodtagerpligter, herunder 

loyalitetspligt. Man kan ikke foretage automatiske slutninger omkring vur-

deringer af tillidsrepræsentantens generelle illoyale adfærd, da tillidsrepræ-

sentanten udsættes for to modsatrettede påvirkninger. Kravet om ’tvingende 

årsager’ trækker i retning af en lempeligere vurdering, og tillidsrepræsentan-

tens særligt repræsenterende stilling25 trækker i retning af en skærpende 

vurdering. Kravene til tillidsrepræsentantens adfærd på og udenfor arbejds-

                                                                                                                             
rettet mod organisationen som sådan, efterprøves mere lempeligt. Jf. Kristiansen, Den 

kollektive arbejdsret, 2014, p. 391. 

22.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1015-1018, og Kristiansen, Den kol-

lektive arbejdsret, 2014, p. 392. 

23.  Faglig Voldgifts kendelse af 3. juli 1967, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder-

forbund mod Sammenslutningen af Arbejdsgiver indenfor Jern- og Metalindustrien i 

Danmark for Laur. Knudsen A/S, afgjorde, at en tillidsmand ikke loyalt havde medvir-

ket til at gennemføre en aftale om akkorder, hvilket blev vurderet ud fra tillidsmandens 

udtalelser, skriftlige henvendelser og en betydelig grad af vanskeligheder i samarbejdet 

med ledelsen. Samlet set var der tvingende årsager til afskedigelsen. I Faglig Voldgifts 

kendelse af 8. december 1956, Pindstrup Mosebrugs afdeling i St. Vildmose mod 

Dansk Arbejdsmandsforbunds afdeling i Åbybro og Tylstrup, udtalte opmanden, at det 

ikke var illoyalt overfor arbejdsgiveren, at tillidsmanden havde forsøgt at formå ikke-

organiserede arbejdere optaget i organisationen.  

24.  Omtalt ovenfor kapitel 6 afsnit 4.2. 

25.  Udtalt i Faglig Voldgifts kendelse af 7. oktober 1999, Specialarbejderforbundet for 

Tommy Petersen, Leif Jensen og Jacques Bredvig mod Landsforeningen Danske An-

lægsgartnermestre for K. Fl. Jacobsen, at uberettiget ophold i skurvogn udgjorde en 

tvingende afskedigelsesgrund for tillidsrepræsentanten, under hensyn til at tillidsman-

den havde en særlig forpligtelse til at overholde virksomhedens regler. 
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pladsen er ikke tydeligt hverken skærpede eller lempede på grund af tillids-

repræsentantstillingen. Der ses ikke at være stillet krav om, at en tillidsre-

præsentant skal være særligt opmærksom på at ’iagttage almindelige om-

gangsformer og udtale sig i urbane vendinger’.26  

 Afgørelser omkring tillidsrepræsentantens brud på loyalitet indgår i afgø-

relsesmaterialet, i det omfang afgørelsen indeholder elementer, der har kun-

net benyttes som generelle bidrag om loyalitetspligt. 

 Tillidsrepræsentanten er ikke automatisk beskyttet mod bortvisning. 

Bortvisningsprocedurer og regler omtales typisk ikke i overenskomsterne.27 

Teorien har ikke beskæftiget sig med, hvorvidt vurderingen af grundlaget 

for en bortvisning af en tillidsrepræsentant er skærpet på samme måde som 

for opsigelse. I relation til nærværende tema har det betydning, om der kan 

antages at stilles skærpede eller lempede krav til tillidsrepræsentantens ad-

færd overfor arbejdsledelsen eller virksomheden. Spørgsmålet er ubesvaret 

af retsteorien.28 Afgørelser om bortvisning af tillidsrepræsentanter er ikke 

inddraget i analysematerialet. 

 

 

4. Begrundelsen ’samarbejde’ 
 

I nogle afgørelser nævnes samarbejde og loyalitet i tæt sammenhæng. Sam-

arbejde har en del berøringsflader med loyalitet, men samarbejdspligt er i 

sig selv ikke anset for at være en udmøntning af loyalitetspligten.29 

 Samarbejde er et tema, der bruges i den retlige argumentation som en 

samlebetegnelse for flere typer af uønsket lønmodtageradfærd, der beretti-

 
26.  Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, p. 665, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 

2009, pp. 1013-1015 noterne 532-535.  

27.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 396. 

28.  Derimod er det diskuteret, hvorvidt den særlige proces omkring opsigelse af tillidsre-

præsentanten skal iværksættes også ved bortvisning af tillidsrepræsentanten. Dette be-

svares benægtende af Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, p. 396, der med 

henvisning til Sag nr. 94.317, Arbejdsrettens dom af 25. januar 1996, Specialarbejder-

forbundet i Danmark mod Dansk Industri, anfører, at i de tilfælde, hvor der var tale om 

bortvisning på grund af grov misligholdelse, talte hensynet til beskyttelse af tillidsre-

præsentanten gennem en særlig procedure ikke med tilstrækkelig vægt. I fortsættelse 

heraf kunne det anføres, at hensynet til beskyttelse af tillidsrepræsentanten gennem de 

materielle krav til årsagen for opsigelsen heller ikke taler med tilstrækkelig vægt i gro-

ve misligholdelsestilfælde.  

29.  Jf. kapitel 9 afsnit 10.1., om teoriens forskellige bud på specifikke pligter. Kun Hanne 

Petersen nævner, at loyalitetspligt til dels kan etablere samarbejdspligt for offentligt 

ansatte, jf. Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 271. 
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ger til opsigelse.30 Begrebet er elastisk og giver ikke i sig selv vejledning til, 

hvilke normer der ønskes opretholdt i det professionelle samarbejde med 

kolleger, underordnede og foresatte. Samarbejde er ’et svært uigennemskue-

ligt konglomorat’.31  

 Begrebet har forskellige funktioner i ansættelsesretten. Tillidsrepræsen-

tanten har, som nævnt ovenfor, pligt til loyalt at fremme samarbejdet på 

virksomheden. Almindelige lønmodtagere og arbejdsgivere har en gensidig 

pligt til at samarbejde under passende former ud fra en norm for almindelig 

sameksistens i samfundet. Arbejdsgiveren har en særlig interesse i, at sam-

arbejdet på virksomheden mellem de forskellige afdelinger, grupper, funkti-

oner og stillinger fungerer, så virksomheden kan nå sine mål. Pligt til sam-

arbejde kan derfor introduceres ad flere veje.  

 Lønmodtageren har samarbejdspligt med arbejdsgiveren forstået som 

pligt til at præstere den aftalte arbejdsydelse og pligt til at efterleve anvis-

ninger. Samarbejdsproblemer overfor ledelsen tager derfor let karakter af 

lydighedsnægtelse, særligt hvis der konstant er samarbejdsproblemer.  

 Lønmodtageren har endvidere i et vist omfang pligt til at samarbejde med 

kollegerne. Arbejdsgiveren er ansvarlig for det overordnede arbejdsmiljø, 

og de ansatte har pligt til at følge de retningslinjer, som arbejdsgiveren fast-

sætter. Også her kan manglende samarbejde tage karakter af lydighedsnæg-

telse, særligt hvis arbejdsgiveren har givet en advarsel for upassende opfør-

sel i forhold til det kollegiale miljø på virksomheden.  

 
Ombudsmanden

32
 har i en sag om opsigelse af en chefrådgiver i Udenrigsministeriet anført, 

at hensynet til retssikkerheden kræver, at samarbejdsproblemer nærmere skal kvalificeres, 

når de påberåbes som grundlag for en afskedigelse. For det første skal samarbejdsproble-

merne have en betydelig negativ indflydelse på udførelsen af opgaverne på det pågældende 

ansættelsessted. For det andet skal der foreligge en klar forbindelse mellem samarbejdspro-

blemerne og den person, der søges afskediget, ligesom hovedårsagen til problemernes op-

ståen ikke må kunne tilskrives andre end den, der søges afskediget. For det tredje stilles der 

høje krav til det bevismæssige grundlag, der skal være særligt sikkert, fordi en afskedigelse 

 
30.  Begrundelsen samarbejdsproblemer fører sjældent til, at bortvisning er berettiget. Jf. 

hertil Carlsen m.fl., Dansk Funktionærret, 2014, p. 363, der anfører, at der ved opsi-

gelse på grund af funktionærens dadelværdige forhold kan anvendes andre kriterier 

end ved bortvisning på grund af funktionærens dadelværdige forhold. Eksempelvis er 

hensynet til tonen og arbejdsgangen på virksomheden samt funktionærens manglende 

samarbejdsevne og -vilje fundet at udgøre et rimeligt grundlag for opsigelse, men ikke 

at udgøre et grundlag for grov misligholdelse, der berettigede til bortvisning. 

31.  Krarup og Mathiassen, Afskedigelsesret, 1984, p. 91. 

32.  Udtalelserne blev afgivet om baggrunden for opsigelse af en offentlig ansat, jf. Om-

budsmands udtalelse, Udenrigsministeriets opsigelse af Chefrådgiver pga. samar-

bejdsproblemer, pp. 29-31. Udtalelsen kan alene tjene som inspiration til behandling af 

samarbejde for ansatte i den private sektor.  
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er en beslutning af alvorlig karakter. Endelig må der, for det fjerde, ikke kunne rejses rimelig 

tvivl om, at der rent faktisk foreligger (uløselige) samarbejdsproblemer af den beskrevne art, 

hvorfor samarbejdsproblemerne skal være konkretiserede og sandsynliggjorte gennem angi-

velse af faktiske begivenheder, der kan tids- og stedfæstes. 

 

Udtalelsen kan ses som udtryk for, hvor vanskeligt det er at fastsætte en ret-

lig ramme for samarbejdsvanskeligheder. Lignende vurderingsprincipper er 

senere anvendt af Østre Landsret til vurdering af en opsigelse i den private 

sektor med henvisning til samarbejdsvanskeligheder.33 

 I afhandlingen indgår begrebet samarbejde eller samarbejdspligt ikke som 

selvstændige dispositionstyper, henset til at begrebet har så bredt og uklart 

et indhold. Afgørelser, der inddrager en ansats manglende samarbejde som 

en del af eller som supplement til vurdering af overtrædelse af loyalitets-

pligten, er inddraget i analysematerialet. 

 

 
33.  ØLD af 7. juni 2012, jf. kapitel 11 afsnit 2.2.2.5. 
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KAPITEL 11 
 

 

Loyalitet i den individuelle relation 
Lønmodtagerens loyalitetspligt 

Bidrag fra retspraksis 
 

 

 

 

 

 

I dette kapitel foretages analyser af en række dispositioner, der kan henreg-

nes under pligt til at tage et rimeligt hensyn til arbejdsgiverens interesser.  

 Som angivet i forrige kapitel er tilgangen struktureret efter arbejdsgive-

rens beskyttelsesværdige interesser og de hensyn, som lønmodtageren må 

udvise i relation til disse. Der er to overordnede interesser – markedsinteres-

sen (afsnit 1) og driften (afsnit 2). Under hver af disse overskrifter er opstil-

let de kategorier af hensyn eller pligter, som forrige kapitel tentativt eftervi-

ste. Under hver af kategorierne gennemgås de afgørelser, hvor substansen 

passer til emnet.  

 Kapitlet analyserer dermed et betydeligt antal afgørelser fra det sidste år-

hundrede. Gennemgangen er ikke udtømmende, men antallet af afgørelser 

er dog betydeligt, for som nævnt i kapitel 2 at sikre en vis repræsentation 

indenfor de enkelte temaer. Antallet af afgørelser medfører, at kapitlet er 

omfattende. Undervejs i kapitlet gøres derfor løbende sammenfatninger in-

denfor de enkelte kategorier, ligesom en samlende opsummering foretages 

til sidst i kapitlet.  

  Der er en flydende overgang mellem flere af dispositionstyperne i gen-

nemgangen, og hensigten er ikke at rubricere disse med skarpe afgrænsnin-

ger, men derimod at undersøge den måde, hvorpå loyalitet udfolder sig eller 

anvendes retligt indenfor bestemte typer af dispositioner.  

 Selve indsamlingen af afgørelser har tydeliggjort, at både parterne og af-

gørelsesorganerne i nyere tid anvender betegnelsen ’loyal’ oftere end tidli-

gere. Antallet af afgørelser, hvor loyalitet optræder enten i parternes anbrin-

gender eller i afgørelsens præmisser er illustreret nedenfor. 
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Anvendelse af termen ’loyal’ i ansættelsesretlige sager 

ved ordinære domstole, faglige voldgiftsretter og fagretlige nævn 

 

Grafen illustrerer, at der sker en stigning i anvendelsen af termen loyal som 

et retligt argument i løbet af de seneste årtier. Der kan ikke alene ud fra den 

øgede frekvens af argumentets anvendelse konkluderes hvorvidt dette skyl-

des forandringer i substansen, en skærpelse af pligten eller helt andre for-

hold. Den øgede frekvens er et af de forhold, der gør, at afhandlingens emne 

er aktuelt.  

 I det følgende undersøges afgørelser om loyalitet og loyalitetslignende 

forhold systematiseret ud fra arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser. 

 

 
1. Markedsinteressen 

 

Markedsinteressen er som nævnt i kapitel 10 arbejdsgiverens interesse i at 

beskytte sin konkurrencemæssige position på markedet, det vil sige indtje-

ningsgrundlaget. Det er en interesse, der rent funktionelt udspiller sig i et 

felt, der er eksternt i forhold til arbejdsgiverens kontrol og ledelsesret. Ar-

bejdsgiveren har ikke på samme måde som i de interne forhold på virksom-

heden kontrol over markedet, men har alene kontrol over de beslutninger 

virksomheden tager omkring markedet, herunder de aftaler, som indgås, 

med henblik på at styrke sin position på markedet. Markedets reaktioner på 

beslutningerne eller villigheden til at indgå aftaler med arbejdsgiveren, der 

bringer forholdene under arbejdsgiverens kontrol, ligger teknisk set udenfor 
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arbejdsgiverens kontrol.1 Arbejdsgiveren har en naturlig interesse i, at hans 

relationer på markedet og hans arbejde for at forbedre sin position på mar-

kedet ikke forstyrres unødigt, heller ikke af medarbejderes adfærd.  

 Her drejer beskyttelsen sig om relationerne til eksterne samarbejdspartne-

re, kunder, leverandører, det vil sige beskyttelse af det omdømme og image 

arbejdsgiveren ønsker at etablere. Desuden drejer det sig om beskyttelse af 

produktet, erhvervshemmeligheder, fair markedsførings- og konkurrence-

vilkår og lignende, der dog falder udenfor emnet her.   

 Afsnittet sondrer mellem på den ene side generelle oplysninger om virk-

somheden, der kommer til markedets kundskab, det vil sige diskretion om-

kring arbejdsgiverens interne forhold, og på den anden side hensynet til ar-

bejdsgiverens omdømme. Hensynet til omdømmet er delt op i kritik af virk-

somheden, der kommer til offentlighedens kundskab, og anden offentlig ad-

færd der påvirker arbejdsgiverens omdømme. Der er ikke skarpe grænser 

mellem sondringerne. Hensigten er at opdele analysen efter arbejdsgiverens 

forskellige interesser, alt efter om informationen er ’neutral’ eller ’kritisk’, 

og alt efter hvilke elementer ved offentlighedens kundskab, der gør videre-

givelse af oplysningerne særligt belastende.  

 I afsnittet opsummeres løbende, og der gives en sammenfattende opsum-

mering ved afslutningen af afsnit 1 om hensyn til markedspositionen.  

 

1.1. Diskretion af hensyn til arbejdsgiverens interesse i fortrolighed 

Arbejdsgiveren har en interesse i at have kontrol over hvilke af virksomhe-

dens forhold, der kommer til markedets kendskab. Det drejer sig ikke kun 

om beskyttelse af produkter og erhvervshemmeligheder, men også om andre 

forhold vedrørende virksomheden som ikke ønskes udleveret til alment 

kundskab. Oplysninger i dette afsnit vedrører sådanne forhold, der ikke 

nødvendigvis kompromitterer virksomhedens omdømme, men er forhold af 

mere generel karakter, som virksomheden kan have en interesse i bevare in-

ternt. Diskretionspligten gælder både oplysninger, der er af væsentlig værdi 

for forretningen,2 og mere generelle oplysninger.3  

 

 
1. Sondringen er en retlig sondring, og det erkendes at eksperter indenfor salg og marke-

ting vil vurdere dette anderledes.. 

2. Hasselbalch, Tjenstlige loyalitetspligter, 1980, p. 639, og Hasselbalch, Den danske ar-

bejdsret II, 2009, p. 1452. 

3. Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og Markedsføringsloven, 2010, pp. 64-66.  
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1.1.1. Diskretion omkring interne generelle oplysninger 
 

FV af 29. juni 1983.
4 En tillids- og sikkerhedsrepræsentant blev afskediget blandt andet med 

henvisning til, at hun havde overtrådt sin almindelige loyalitetspligt overfor virksomheden 

ved at give oplysninger om fabrikkens forhold til udenforstående.5 En verserende sag på fa-

brikken om fortsat sygemelding af to gravide - på grund af mistanke om fosterskader ved 

arbejde i plastfabrikkens haller – bevirkede, at Arbejdstilsynet foretog målinger i fabrikkens 

haller. Sikkerhedsrepræsentanten modtog kopi af Arbejdstilsynets rapporter. På samme tids-

punkt, og uden arbejdsgiverens vidende, mødtes sikkerhedsrepræsentanten med en gruppe 

studerende ved Roskilde Universitet, der lavede speciale om fosterskader for arbejdere i 

plastindustrien. Sikkerhedsrepræsentanten gav de studerende egne oplysninger om fabrik-

ken, ligesom hun gav dem adgang til at læse Arbejdstilsynets rapporter. Virksomheden an-

førte, at studiegruppens endelige rapport indeholdt fortrolige oplysninger om produktionen, 

der kunne misbruges af konkurrenter til at skade virksomhedens konkurrenceevne. Opman-

den udtalte, at udleveringen af oplysningerne og rapporterne, uden at virksomheden var un-

derrettet eller indforstået med dette, var en alvorlig tilsidesættelse af loyalitetspligten. Af-

skedigelse fandtes berettiget. 

 

Afgørelsen viser, at havde sikkerhedsrepræsentanten derimod underrettet 

virksomheden, kunne virksomheden have varetaget egne interesser også i 

forhold til at vurdere, om oplysningerne kunne være til skade for virksom-

heden. Virksomheden skulle have lejlighed til at varetage egne interesser. 

Udleveringen i kombination med den manglende underretning var illoyalt. 

Sagen vakte en del offentlig omtale og kritik, fordi der blev stillet meget 

vidtgående krav om loyalitet til en ansat, der ikke var i en ledende stilling.6 

 
FV af 21. september 1983.

7 En sikkerhedsrepræsentant på en filetfabrik blev bortvist, efter 

at hun havde udtalt sig til bladet Land og Folk, der på baggrund heraf bragte en meget kritisk 

artikel om forholdene på fabrikken. Sikkerhedsrepræsentantens udtalelser om generelle ar-

bejdsforhold anså opmanden for at være en naturlig del af deltagelse i den offentlige debat, 

hvilke udtalelser ikke kunne kritiseres af virksomheden. Sikkerhedsrepræsentantens udtalel-

ser om forhold, der refererede til den specifikke virksomhed, blev af bladet videregivet i en 

så fordrejet form, at indholdet blev misvisende. Her lagde opmanden vægt på, at sikkerheds-

repræsentanten ikke havde til hensigt at give urigtige oplysninger og ikke havde grund til at 

 
4. Faglig Voldgifts kendelse af 29. juni 1983, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark 

mod Plast-Industriens Arbejdsgiverforening.  

5. Den anden del af begrundelsen var manglende opfyldelse af hendes særlige pligter 

som tillidsrepræsentant. 

6. Petersen, Ledelse og loyalitet, 1987, p. 275, og Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, 1994, p. 

666 note 47, finder afgørelsen ’overraskende’ med henvisning til at grænsen for, hvad 

en medarbejder og tillidsrepræsentant kan udtale sig om, er meget snæver. 

7. Faglig Voldgifts kendelse af 21. september 1983, Kvindeligt Arbejderforbund i Dan-

mark mod Danske Filetfabrikers og Salteriers Arbejdsgiverforening for Hugo Møgel-

bjerg I/S.  
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forvente, at oplysningerne ville blive fordrejet. Endelig indgik det i vurderingen, at hun i de 

dage var i en vanskelig sjælelig tilstand. På den baggrund var en bortvisning uden yderligere 

forhandling ikke berettiget. Opmanden fandt det også overvejende betænkeligt, at en opsi-

gelse skulle være berettiget, og virksomheden måtte betale godtgørelse for usaglig opsigelse. 

 

Retten sondrer mellem på denne side udtalelser generelt om forhold ved fi-

letfabrikker og den ansattes holdninger hertil, hvilket var et spørgsmål om 

ytringsfrihed,8 og på den anden side videregivelse af oplysninger om de 

konkrete forhold på fabrikken, hvilket var et spørgsmål om at udvise diskre-

tion med virksomhedens forhold. Medarbejderen burde have været mere på-

passelig omkring videregivelse af oplysninger om den konkrete virksomhed. 

Sagens særlige omstændigheder bevirkede dog, at opsigelse i dette tilfælde 

var uberettiget.  

 
FV af 30. juni 1993.

9
 En fællestillidsmand blev opsagt på grund af illoyalitet. Fællestillids-

manden havde foranlediget andre ansatte til at udfylde et spørgeskema fra journalister, hav-

de skabt kontakt mellem ansatte og en journalist vedrørende et interview, og havde givet en 

journalist adgang til selve virksomheden. Opmanden fandt, at fællestillidsmanden kunne ha-

ve et ansvar for kollegernes oplysninger til medierne, men det var ikke i det konkrete tilfæl-

de eftervist. Da det i øvrigt ikke var bevist, at artiklen indeholdt oplysninger af fortrolig ka-

rakter, var der ingen tvingende årsag til opsigelsen. At fællestillidsmanden først efterfølgen-

de orienterede om processen, kunne ikke ændre ved dette. Fællestillidsmanden blev genan-

sat.  

 

Fællestillidsmanden var kun ansvarlig for egne oplysninger af eventuel ’for-

trolig karakter’. Det er ikke oplyst i afgørelsen hvilken type oplysninger 

’fortrolig’ refererer til, men afgørelsen viser, at diskretionspligt om virk-

somhedens øvrige forhold ikke er absolut.  

 
Yderligere vejledning kan findes i afgørelsen VLD af 28. januar 1998.

10 En funktionær i et 

advokatfirma skrev et læserbrev i den lokale avis om en polsk kvindes oplevelser i Dan-

mark. Advokatfirmaet havde været beskikket advokat for den polske kvindes mand i en æg-

teskabssag. Landsretten og byretten lagde vægt på, at læserbrevet var kortfattet og alene in-

deholdt oplysninger, der efter de fremlagte avisartiklers indhold må anses for almindelig 

kendte. Da læserbrevet ikke angik en aktuel klient hos sagsøgte eller en sag, som advokat-

firmaet selv havde behandlet, var læserbrevsindlægget ikke illoyal adfærd fra funktionærens 

 
8. Om ytringsfrihed for privatansatte se Hasselbalch, Ytringsfriheden i ansættelsesfor-

hold, 2005, samt Zahle, Ytringsfrihed for privat ansatte, 1995, der mener, at privatan-

sattes ytringsfrihed er begrænset i højere grad end offentligt ansattes ytringsfrihed. 

9. Faglig Voldgifts kendelse af 30. juni 1993, Dansk Typografforbund mod Grafisk Ar-

bejdsgiverforening A/S for Mayland. 

10. Vestre Landsrets dom af 28. januar 1998, tidligere Haderslev Byrets dom af 10. juni 

1997, A mod F. 
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side. De af arbejdsgiveren omfattende fremlagte kritikpunkter omkring funktionærens øvrige 

personlige eller arbejdsmæssige forhold kunne ikke ændre dette. 

 

Oplysningerne kunne have været illoyale, selvom de ikke vedrørte virksom-

hedens interne forhold, idet videregivelsen kunne udgøre brud på den skær-

pede tavshedspligt for ansatte i et advokatfirma. Den professionelle tavs-

hedspligt kunne dog ikke udstrækkes til personer, der ikke var klienter, eller 

til oplysninger, der var almindeligt kendte. Almindeligt kendte oplysninger 

er ikke beskyttet af hensynet til arbejdsgiverens virksomhed. 

 
Retten lægger endelig vægt på det forum, hvori udtalelsen sker. I VLD af 22. november 

2002
11 bortvistes en skobutikbestyrer på grund af illoyalitet ved at have omtalt butikkens 

økonomiske forhold overfor tredjemand, herunder at bestyreren ikke havde fået udbetalt løn. 

Oplysningen var videregivet i en samtale med indehaveren af en naboforretning, under en 

ansættelsessamtale til et nyt job, samt til hendes veninde/kollega i privat regi. Butiksbestyre-

ren omtalte alene sin egen faktuelt manglende lønudbetaling. Under disse omstændigheder 

fandt landsretten, at videregivelsen af oplysningerne ikke udgjorde en så væsentlig mislig-

holdelse, at det kunne berettige til bortvisning.
12  

 

Det kan være i overensstemmelse med loyalitetspligten at videregive få og 

faktuelle personlige oplysninger til en ganske begrænset persongruppe.   

 

1.1.2. Sammenfattende 

De ansatte er underlagt en diskretionspligt vedrørende videregivelse af in-

terne oplysninger om virksomheden. Hensigten er, at virksomheden skal 

kunne varetage egne interesser ved at have kontrol over hvilke interne op-

lysninger, der videregives. Pligten til at udvise diskretion påhviler alle an-

satte. Det er dog ikke alle oplysninger, der er beskyttede, kun oplysninger 

der relaterer til virksomheden selv og kan anses for at være ’fortrolige’. Al-

mindeligt kendte oplysninger er ikke beskyttede. Det lemper vurderingen, 

hvis det kun er få personer, der har fået kendskab til den interne viden. 

 

1.2. Diskretion af hensyn til arbejdsgiverens omdømme 

Hensynet til omdømmet vejer tungt.13 Arbejdsgiverens image er et væsent-

ligt aktiv, der ikke må forstyrres af medarbejderne, hverken gennem hand-

linger, undladelser eller udtalelser. I dette afsnit undersøges nærmere løn-

modtagerens pligter i relation til at udvise hensyn overfor virksomhedens 

omdømme. 

 
11. Vestre Landsrets dom af 22. november 2002, tidligere Skanderborg Byrets dom af 11. 

februar 2002, A1 mod ’anonym’.  

12. Sagsøger havde alene påstået bortvisningen uberettiget, og spørgsmålet om opsigel-

sens berettigelse blev ikke påkendt.  

13. Samstemmende Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006, p. 170. 
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 Diskretionspligten gælder i relation til oplysninger, der er af væsentlig 

værdi for arbejdsgiverens image.14 Det kan både være kritiske oplysninger 

og oplysninger om arbejdsgiveren, der ikke flugter med det ønskede om-

dømme.  

 Arbejdsgiverens omdømme kan herudover påvirkes af andre typer af 

handlinger fra medarbejderens side, et hensyn der ofte betegnes som et krav 

om decorum eller værdighed.   

 

1.2.1. Kritiske udtalelser fremsat offentligt  
AN af 21. oktober 1998.

15
 En skraldemand kontaktede Aarhus Stiftstidende med kritik af 

virksomhedens ledelse og bestyrelsesformand. Skraldemanden blev herefter opsagt med 

henvisning til samarbejdsproblemer, der af nævnet blev anset for alene at referere til udtalel-

serne til pressen. Nævnet fandt det, med henvisning til karakteren og indholdet af kritikken 

af virksomheden, overvejende betænkeligt at anse afskedigelsen for berettiget. Kritikken in-

deholdt ikke oplysninger, der ikke allerede var samtalestof blandt medarbejderne i virksom-

heden og andre med kendskab til virksomheden. 

 

Kritiske udtalelser, også til offentligheden, kan accepteres i det omfang, kri-

tikken alene refererer til forhold, der allerede er kendt.16  

 
FV af 28. maj 2002.

17
 Tre medarbejdere blev bortvist i opsigelsesperioden på grund af illoy-

alitet. Medarbejderne havde fået ansættelse hos en ny arbejdsgiver og havde selv opsagt de-

res stillinger. Den nye arbejdsgiver offentliggjorde i opsigelsesperioden en pressemeddelelse 

om, at de pågældende medarbejdere (med billede og personlige data) var blevet ansat. Pres-

semeddelelsen fremstod som en anbefaling af den nye arbejdsgiver på bekostning af den 

gamle. Bortvisning af to af personerne var berettiget, da de havde godkendt pressemeddelel-

sen forinden offentliggørelsen, og pressemeddelelsens miskreditering af den gamle arbejds-

giver var en væsentlig misligholdelse af ansættelsen. Den tredje var bortrejst, men reagerede 

ikke på pressemeddelelsen, da han fik kendskab til den, og for ham var bortvisningen be-

grundet med, at tilliden til loyaliteten var brudt.  

 

Det kunne ikke accepteres, at medarbejderne accepterede offentlig miskre-

ditering af arbejdsgiveren. Der blev lagt vægt på, at medarbejderne havde 

anledning til at forhindre omtalen, men ikke gjorde det.  

 

 
14. Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1452. 

15. Afskedigelsesnævnets kendelse af 21. oktober 1998, Specialarbejderforbundet i Dan-

mark for A mod Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service, Vogn-

mandsfagets Arbejdsgiverforening for V. 

16. At det var medarbejderne, der her kendte oplysningerne, kunne indikere, at det bag-

vedliggende hensyn ikke var arbejdsgiverens omdømme i offentligheden, men hensy-

net til arbejdsro på arbejdspladsen. Afgørelsen er dog inddraget her.  

17. Faglig Voldgifts kendelse af 28. maj 2002, Afgørelsesresume, FV 28/5 2002 – Kon-

kurrerende virksomhed, Arbejdsretsportalen. 
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AN af 10. oktober 2007.
18 To rengøringsassistenter, A og B, blev bortvist på grund af deres 

negative og illoyale udtalelser. Medarbejderne var utilfredse med forholdene på arbejdsplad-

sen og manglen på ledelse, efter at rengøringen var udliciteret. Den ene medarbejder, A, po-

litianmeldte virksomheden med grove beskyldninger for bevidst uredelige forhold. Politi-

anmeldelsen blev sendt i kopi til en række offentlige personer og instanser og til virksomhe-

dens kunde. Herved fandtes A groft at have misligholdt ansættelsesforholdet, og bortvisning 

var berettiget. Den anden medarbejder, B, henvendte sig til Ekstra Bladet med kritik af de 

vanskeligheder, udliciteringen havde givet. Nævnet bemærkede, at B’s adfærd måtte vurde-

res ud fra reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed,19 da udlicitering af hospitalsrengø-

ringen er af betydelig offentlig interesse. B’s henvendelse og samtale med journalisten skete 

med henblik på at få en offentlig debat om konsekvenserne af udlicitering af hospitalsrengø-

ringen og om rengøringspersonalets uddannelsesforhold, og B gjorde under samtalen journa-

listen opmærksom på, at hans ærinde ikke var at miskreditere arbejdsgiveren. På den bag-

grund fandt nævnet, at B ikke var gået længere i sine udtalelser til pressen, end virksomhe-

den måtte tåle, og bortvisningen af B var uberettiget.  

 

Arbejdsgiveren må tåle en vis kritik, når det drejer sig om anliggender af 

væsentlig interesse for den offentlige debat. Det er et spørgsmål om ytrings-

frihed. Arbejdsgiveren skal dog ikke tåle miskreditering eller mistænkelig-

gørelse af virksomheden. Det er et spørgsmål om loyalitet overfor virksom-

heden selv.   

 
VLD af 20. juni 2008.20 En afdelingsleder havde opsagt sin stilling, men blev kort efter bort-

vist på grund af udtalelser, som ifølge arbejdsgiveren var illoyale. Virksomheden, der var 

udsat for kritiske avisartikler om interne uoverensstemmelser, havde udsendt en skrivelse til 

alle medarbejdere om at udvise agtpågivenhed ved kontakt til pressen. Landsretten vurdere-

de, at afdelingslederens udtalelser til pressen ikke var i strid med skrivelsen, da skrivelsen 

ikke anviste en bestemt procedure, der skulle følges. I forhold til de konkrete udtalelser lag-

de landsretten vægt på, at afdelingslederen ikke selv havde initieret kontakten og alene på 

forespørgsel havde oplyst, at han regnede med at kunne finde et mere attraktivt job. Han 

havde afvist at redegøre for sine bevæggrunde for at sige op og at udtale sig om virksomhe-

dens interne forhold. Sådanne udtalelser udgjorde ikke en væsentlig misligholdelse af ansæt-

telsesforholdet. Endelig var det forhold, at virksomheden befandt sig i en trængt situation 

 
18. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 10. oktober 2007, Fagligt Fællesforbund for 

A og B mod HTS for Forenede Rengøring. 

19. Offentligt ansattes ytringsfrihed er et emne, der har været indgående behandlet både 

politisk, af Ombudsmanden, af retsteorien og i praksis, jf. Betænkning 1553/2015 om 

offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, Betænkning 1472/2006 

om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, FOB 1998.319, FOB 2005.547, 

FOB 2006.620, U 2005.1089/2 Ø om en skoleinspektørs udtalelser, Christensen, Re-

sponsum om offentligt ansattes ytringsfrihed, 1980, L. N. Nielsen, Responsum om of-

fentligt ansattes ytringsfrihed – med særligt sigte på overenskomstansatte DJØF’ere, 

1987, Christensen, Ytringsfrihed for offentligt ansatte, 2007. 

20. Vestre Landsrets dom af 20. juni 2008, tidligere Viborg Byrets dom af 13. november 

2007, DAI Gruppen A/S mod A.  
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ikke tilstrækkeligt til at skærpe pligten til loyal adfærd i et omfang, så afdelingslederens neu-

trale udtalelser kunne anses for at udgøre væsentlig misligholdelse. 

 

Landsretten stiller indirekte krav om, at interne retningslinjer skal være 

endog meget præcise for reelt at skærpe kravene til de ansattes adfærd. De 

neutrale udtalelser overtrådte ikke de interne retningslinjer, og heller ikke en 

generel standard for illoyale udtalelser. Landsretten vurderede herefter 

hvorvidt de konkrete omstændigheder – virksomhedens trængte situation - 

kunne skærpe kravene til de ansattes adfærd, hvilket ikke var tilfældet. 

Landsretten statuerer, at der skal meget til for, at neutrale udtalelser kan ud-

gøre grov misligholdelse. 

 
Andre forhold, der bliver lagt vægt på ved vurderingen, fremgår af afgørelsen ØLD af 27. 

august 2008.
21 En opsagt og fritstillet direktør blev bortvist på grund af, at han havde til-

sidesat sin loyalitetspligt overfor bestyrelsen. Direktøren havde via indlæg på Jægerforbun-

dets hjemmeside opfordret bestyrelsen til at trække sig og havde foretaget direkte angreb på 

navngivne medlemmer, blandt andet gennem at mistænkeliggøre omfanget af deres firmabe-

talte jagtture og deres brug af tøjkonto til godsjagt. Landsretten fastslog, at da hjemmesiden 

var offentligt tilgængelig, udgjorde udtalelserne et brud på loyalitetsforpligtelsen. I vurde-

ring af handlingens grovhed indgik, at direktøren var fritstillet netop på grund af samar-

bejdsproblemer, og at han i forbindelse med fritstillingen havde fået indskærpet sin loyali-

tetsforpligtelse og tavshedspligt. På den baggrund fandt landsretten, at indlæggene udgjorde 

en så grov misligholdelse, at bortvisning var berettiget.  

 

Handlingens grovhed blev vurderet i lyset af forløbet op til handlingen, her-

under årsagen til opsigelsen og i lyset af indskærpelsen af netop de krænke-

de pligter.  

 I et par afgørelser om udtalelser på Facebook fremgår det, at vurderingen 

af sådanne udtalelser inddrager de samme elementer som vurderingen af of-

fentlige udtalelser. Argumentet er fortsat helt stringent loyalitetspligt over-

for arbejdsgiveren.  

 
FV af 15. september 2010.

22 En vagt blev bortvist på grund af kritiske ytringer på Facebook 

overfor arbejdsgiveren, om at ’der er erklæret krig’, ’game over (virksomhedens navn)’, ’nu 

kan det være man får noget for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen’, og ’du kan 

dælme tro den får gas’. Vagtens udtalelser skete i frustration over hendes ansættelsesforløb, 

og opmanden bemærkede, at sproget på Facebook for udenforstående kan virke mere stø-

dende end tiltænkt og opfattet af brugeren. Samtidig fandt opmanden, at omtalen af virk-

somheden var negativ og til skade for dens anseelse udadtil og gik ud over, hvad vagten var 

berettiget til at udtale offentligt. Udtalelserne var endeligt egnede til at drage hendes loyalitet 

 
21. Østre Landsrets dom af 27. august 2008, tidligere Glostrup Byrets dom af 22. novem-

ber 2007, D mod Danmarks Jægerforbund.  

22. Faglig voldgift kendelse af 15. september 2010, Serviceforbundet for A mod Vagt DK 

A/S.  
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overfor arbejdsgiveren i tvivl. Opmanden lagde endvidere vægt på, at vagten vidste, at nogle 

af hendes Facebook-venner var ansat i vagtbranchen hos arbejdsgiverens kunder, samar-

bejdspartnere og konkurrenter, og at de potentielt kunne have en interesse i at anvende op-

lysningerne til skade for arbejdsgiveren. Efter en samlet vurdering forelå der en mislighol-

delse, der var væsentlig nok til at berettige til opsigelse, men ikke så grov, at den berettigede 

til bortvisning.  

 
FV af 11. september 2013.

23
 En bankrådgiver, der også var tillidsrepræsentant, blev opsagt 

for grov illoyalitet og pligtstridig adfærd fordi hun efter en travl arbejdsdag den sidste bank-

dag i året opdaterede sin Facebook-profil med teksten ’Ferie! Gid fanden havde folk der 

kommer i tanker om indskud på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året. 

Der er fucking 364 andre dage i året hvor du kan ringe om det!’. Posteringen blev fjernet 

dagen efter, og den var ikke blevet delt eller kommenteret. Opmanden lagde vægt på, at ud-

talelsen var uheldig, selvom den kun kunne læses af hendes 128 venner på Facebook, da der 

var risiko for, at udtalelsen kunne udbredes yderligere. Det være muligt at identificere ban-

ken, selvom bankens navn ikke blev nævnt. Udtalelsen kunne opfattes som kritik af banken 

og dens kunder og indebar derfor en risiko for en vis skadevirkning for banken. Opmanden 

fandt det lempende, at udtalelsen var en frustreret reaktion efter en travl arbejdsdag, at til-

knytningen til banken ikke var nævnt, at udtalelsen ikke var rettet mod navngivne kunder el-

ler bankens ledelse, at bankrådgiveren af egen drift fjernede udtalelsen den følgende dag, og 

at der ikke var godtgjort eller sandsynliggjort nogen skadevirkning. Endelig indgik det i af-

vejningen, at hun havde 9 års anciennitet i banken og ikke havde modtaget advarsler eller 

påtaler. Efter en samlet vurdering fandtes udtalelsen at have kunnet begrunde en advarsel, 

men ikke at der forelå tvingende årsager til afsked. 

 
AN af 21. juli 2014.24 En medarbejder blev opsagt på grund af groft illoyal adfærd ved kri-

tisk omtale af virksomheden i sms’er til kolleger og i opslag på Facebook. Virksomheden 

havde været igennem et forhandlingsforløb med krav fra 3F om overenskomst, og medar-

bejderen havde været involveret i forhandlingerne. Under forhandlingsforløbet havde den 

ansatte sendt sms’er til kolleger i juni, opslag på Facebook i september-december, sendt en 

e-mail til kolleger i november og havde delt opslag på Facebook i januar. Nævnet udtalte, at 

virksomheden allerede i december var blevet opmærksom på, at medarbejderen udtalte sig 

illoyalt om virksomheden og satte tingene hårdt op, men der blev ikke givet en påtale. Mu-

ligheden for at begrunde bortvisningen med henvisning til udtalelser før december var der-

med forpasset. Opsigelsen var derfor begrundet med indlæggene den 18. og 19. januar på 

Facebook. Disse udtalte, at sushitjenere var blevet ’rullet noget så groft’, at arbejdsgiveren 

løb fra alle aftaler i 11. time, at alt går i ’fisk’ i sushibranchen, og der opfordres til at gøre sig 

klar til ’aktion’. Udtalelsernes grovhed måtte ses i lyset af, at forhandlingerne var brudt 

sammen, og indlægget var en impulsiv og frustreret reaktion herpå. I sig selv var indlægget 

ikke nok til at udgøre en saglig grund til at skride til afskedigelse.  

 
23. Faglig voldgift protokollat af 11. september 2013, Finansforbundet for A mod Finans-

sektorens Arbejdsgiverforening for Basisbank A/S. Afgørelsen blev forligt efter op-

mandens tilkendegivelse. 

24. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 21. juli 2014, 3F for A mod Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver for Letz Sushi ApS. 
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Kritiske udtalelser om arbejdsgiveren vurderes ofte – uanset medie – som et 

brud på loyalitetspligten. Der stilles krav om, at udtalelsen skal udgøre reel 

sandsynliggjort risiko for skade. Udtalelser på Facebook vurderes efter 

samme kriterier, som udtalelser via andre medier.  

 

1.2.2. Øvrige handlinger, der påvirker virksomhedens omdømme 

Som nævnt sættes hensynet til virksomhedens omdømme ind imellem i rela-

tion til et krav om decorum for den ansatte.25 En del afgørelser vurderer,26 i 

hvilket omfang privatansattes adfærd udenfor virksomheden kan etablere 

grundlag for ansættelsesretlige sanktioner. Vurderingen opdeles ofte i hand-

linger, der ifølge anden lov er strafbare, og handlinger der bryder mod al-

mindelige moralnormer i øvrigt.27 I det følgende inddrages afgørelser om-

kring de ansattes adfærd, der antages at bryde med et krav om en bestemt 

adfærd eller i øvrigt antages at være illoyal adfærd.  

 
U 1977.827 SH.

28 En journalist hos Ekstra Bladet blev bortvist på grund af illoyalitet, idet 

journalisten en nat havde benyttet Ekstra Bladets brevpapir til at ekspedere en ejendoms-

transaktion. Ekstra Bladet havde netop ført en hård kritisk linje overfor den type ejendoms-

handler. Journalistens transaktioner var ifølge bladet i modstrid med bladets linje og kend-

skab til journalistens ejendomshandel kunne være meget skadelig. Bortvisningen fandtes be-

rettiget, idet det måtte have stået journalisten klart, at handlingen var uforenelig med bladets 

linje og med en ansættelse som journalist der. Krav om forudgående advarsel ansås for at 

være uden mening, idet journalisten havde haft to anledninger til at udtale sig til arbejdsgive-

ren om forholdet. 

 

 
25. Betegnelsen decorum associeres ofte med værdighedskravet fastsat i Tjenestemands-

lovens § 10, 2. led, hvorefter en tjenestemand skal ’… såvel i som uden for tjenesten 

vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver’. Retsteorien sondrer 

mellem kravene til offentligt og privatansattes decorum, jf. A. Jørgensen, Decorum-

kravet for præster, 2011, Revsbech, Forvaltningspersonalet, 2012, men modsat Has-

selbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1567, der anlægger et decorumkrav for al-

le typer af ansatte, og vurderer grænserne i forhold til den specifikke stilling. Afhand-

lingen behandler alene krav til adfærd i den private sektor, og et bidrag til afklaring af 

uenigheden ligger ikke indenfor afhandlingens område. 

26. Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1565-1567 noterne 316-319, med en 

lang række afgørelser om decorum for både offentligt og privatansatte personer. 

27. Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1556, A. Jørgensen, Decorumkravet 

for præster, DJØF, p. 30, der undersøger, om der stilles strengere krav til præsters mo-

ral end til andre offentligt ansattes, og Revsbech, Forvaltningspersonalet, 2012, p. 40. 

28. U 1977.827 SH, Sø- og Handelsrettens dom af 15. juni 1977, Journalist Palle Bruus 

Jensen mod Ekstra Bladet.  
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Journalistens adfærd var i modstrid med bladets linje, hvilket i sig selv var 

tilstrækkeligt til en bortvisning. Afgørelsen virker hård. Det er nok tillagt 

vægt, at Ekstra Bladet har en meget offentlig profil, og dets indtjenings-

grundlag består i høj grad af berettigelsen til at kritisere forhold i samfundet. 

Den berettigelse var gennem journalistens handling udsat for alvorlig fare. 

Afgørelsen kan ikke tages til indtægt for en begrænsning i medarbejderes 

private transaktioner, der ikke kan sættes i forbindelse med arbejdsgiverens 

virksomhed.  

 
AN af 7. marts 1983.

29 En ansat blev bortvist for beruselse i arbejdstiden. Det havde betyd-

ning, at virksomheden havde et alkoholfrit image. Opsigelse var berettiget, men ikke bort-

visning. 

 

Adfærd, der ikke er foreneligt med virksomhedens image, kan udgøre en 

grov misligholdelse. Der er krav om, at adfærden skal kunne sættes i for-

bindelse med virksomheden. 

 
U 2003.1430 Ø.

30 En medarbejder blev bortvist med henvisning til illoyalitet. Den ansatte 

havde anvendt virksomhedens e-mail til at logge sig på sex-chatsider, havde haft en temme-

lig privat e-mail-korrespondance med to personer udenfor virksomheden og havde angive-

ligt videregivet illoyale oplysninger om virksomheden som ’lukningstruet’ til sin samlever. 

Det fandtes ikke godtgjort, at medarbejderen havde udtalt sig illoyalt om virksomhedens 

forhold til sin samlever. Landsretten udtalte, at de øvrige aktiviteter - i mangel af en inter-

netpolitik i virksomheden - skulle vurderes efter almindelige regler. Landsretten lagde vægt 

på, at virksomhedens identitet ikke blev bekendt for øvrige deltagere på chatsiden, og at de 

omtalte e-mails ikke var ment til videresendelse, og de facto ikke var blevet vist til andre. 

Aktiviteterne havde derfor ingen indflydelse på virksomheden eller dens interesser. Bortvis-

ning blev kendt uberettiget, ligesom opsigelse heller ikke ville have været saglig, og medar-

bejderen fik godtgørelse for usaglig afskedigelse.  

 

Allerede fordi adfærden ikke kunne sættes i forbindelse med virksomheden, 

var den ansættelsesretlige sanktion uberettiget. Landsretten stillede krav om, 

at virksomheden konkret skulle kunne blive påvirket, for at en ansats hand-

linger udenfor tjenesten kan medføre sanktioner.31 

 
29. Afskedigelsesnævnets kendelse af 7. marts 1983, Specialarbejderforbundet i Dan-

mark for AA mod Industrifagenes almindelige Arbejdsgiverforening for Daloon Pro-

ducts A/S, Nyborg. 

30. Østre Landsrets dom af 14. marts 2003, tidligere Kalundborg Byrets dom af 15. febru-

ar 2002, F mod Salut Audio & Video ApS. Afgørelsen er også omtalt af Lind, Medar-

bejderes integritetsbeskyttelse, 2006, p. 229, i forbindelse med misligholdelse af an-

sættelsesforholdet på grund af indholdet af mails. 

31.  Fra Sverige findes et modsatrettet eksempel. I AD 2012 Nr. 25 var en rektor – med 

undervisningsforpligtelser – på et privatgymnasium havde på sin private Facebookside 

billeder med seksuelt indhold og var medlem af ni Facebook grupper, med seksuelt be-
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 Udviser medarbejderen strafbar adfærd udenfor arbejdspladsen, opstår 

spørgsmålet om, hvorvidt adfærden kan berettige til ansættelsesretlige sank-

tioner.32 Der er en righoldig praksis om medarbejderes uhæderlighed uden-

for arbejdspladsen,33 her nævnes få eksempler.  

 
U 2001.203 V.

34 En servicemedarbejder, ansat efter Erhvervsuddannelsesloven, havde 

udenfor arbejdstid stjålet varer fra et butik-stativ til en samlet værdi af 100 kr. Virksomhe-

dens eget reglement omkring tyveri var ikke anvendeligt, da det alene omhandlede tyveri på 

arbejdspladsen. Landsretten fastslog, at eleven ikke havde gjort sig skyldig i væsentlig mis-

ligholdelse af uddannelsesaftalen, og lagde herved vægt på, at der ikke var sket en krænkelse 

af det særlige tillidsforhold mellem arbejdsgiver og ansat.  

 

I mangel af specifikke interne retningslinjer vurderes forhold begået udenfor 

arbejdstiden op mod den effekt, det har på relationen mellem den ansatte og 

arbejdsgiveren. 

 
U 2006.39 Ø.

35 En passageragent fik en straffedom for falsk forklaring for retten, og blev 

efter afsoningen bortvist af arbejdsgiveren. Dommen, der ikke havde sammenhæng med 

hendes arbejde, blev afsonet i forbindelse med ferie og orlov. Bortvisningen var uberettiget, 

da dommen ikke havde berøring med arbejdspladsen eller arbejdets udførelse.
36

 

 

Praksis viser, at det kun er i de få tilfælde, hvor adfærden kan have afsmit-

tende virkning på virksomhedens omdømme, at sanktioner kan være beretti-

gede. Der stilles krav om forbindelse mellem den handling, der er udøvet, 

og virksomhedens virke og omdømme.37 

                                                                                                                             
tonede navne. Rektoren blev opsagt på grund af brud på loyalitetspligten. Arbetsdom-

stolen vurderede begivenheden som et spørgsmål om privatlivets fred og ytringsfrihed, 

ikke ud fra risikoen for konkret skade for gymnasiets interesser. Rektoren fik tilkendt 

godtgørelse for usaglig afsked. Afgørelsen er kritiseret af Sjödin og Sellberg, Anställ-

ningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter, 2013, p. 851. 

32. Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren har krav på at blive underrettet, gennemgås 

nedenfor i afsnit 1.4 og 2.4. 

33. Tendensen hos teorien er, at henvises alene til en strafbar handling som begrundelse, 

så stilles der krav om en konkret sammenhæng mellem det arbejde, den pågældende 

skal udføre, og den strafbare handling, jf. afgørelser ovenfor note 26, samt Sv. Ander-

sen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 257-259. 

34. U 2001.203 V, Vestre Landsrets dom af 25. oktober 2000, tidligere Vejle Byrets dom 

af 6. oktober 1999, K A/S mod E. Spørgsmålet havde tidligere været prøvet af Tvistig-

hedsnævnet, der ved kendelse af 29. juni 1998 nåede samme resultat. 

35. U 2006.39 Ø, Østre Landsrets dom af 5. september 2005, tidligere Tårnby Byrets dom 

af 9. marts 2005, Servisair Danmark A/S mod A. 

36. Nævnt hos Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1566 note 317. 

37. Se også Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1555-1556, der begrunder 

kravene med, at den ansatte må udvise den hæderlighed, som opfyldelse af stillingen 
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1.2.3. Sammenfattende 

En kritisk udtalelse eller handling udenfor tjenesten vurderes for det første 

ud fra den konkrete indflydelse, handlingen reelt har på virksomhedens om-

dømme. Handlingens eventuelle dadelværdighed eller strafbarhed er i sig 

selv irrelevant for vurderingen. Der stilles høje krav til forbindelsen mellem 

arbejdsgiverens virksomhed og den ansattes adfærd, for at sanktioner kan 

anses for berettigede. Kravet er umiddelbart opfyldt ved kritiske udtalelser 

om arbejdsgiveren, og offentlig konkret miskreditering eller mistænkeliggø-

relse af arbejdsgiveren kan som udgangspunkt ikke accepteres. Generel kri-

tik af forhold, der ikke kun knytter sig til den specifikke arbejdsgiver, er 

derimod en del af ytringsfriheden og ikke i sig selv illoyalt. Ytringer på so-

ciale medier vurderes efter samme kriterier som ytringer på andre medier. 

Vedrørende andre typer af adfærd stilles der derimod høje krav, både om at 

adfærden konkret kan forbindes til virksomheden, og om at adfærden kon-

kret kan eller har skadet virksomheden.  

 For det andet kan kun omstændigheder, som arbejdsgiveren konkret kan 

godtgøre, inddrages i vurderingen.  

 For det tredje kan de konkrete omstændigheder lempe eller skærpe vurde-

ringen af væsentligheden af handlingen. Der er lagt vægt på, at en handling 

er en reaktion på forhold i tjenesten, det øvrige forløb omkring en opsigelse, 

grovheden af selve udtalelsen, udspredelsen af kritik, og om arbejdsgiveren 

selv har opfyldt egne forpligtelser.  

 For det fjerde foretages i nogle tilfælde en helheds- eller proportionali-

tetsvurdering, hvori arbejderens ansættelseshistorik indgår. 

 Loyalitetspligt anvendes som begrundelse for sanktioner både på grund af 

kritiske udtalelser og andre typer af handlinger udenfor tjenesten. Der ses 

ingen tendens til at begrunde sanktioner på grund af strafbar adfærd udenfor 

tjenesten med illoyalitet.  

 

                                                                                                                             
kræver, og hvor det afgørende både for hæderlighedskravet og decorumkravet er, 

’hvorvidt lønmodtagerens handling eller undladelse direkte skader arbejdsgiveren eller 

indirekte belaster ham ved at kaste skygge på arbejdspladsen, eller om den dog bort-

fjerner grundlaget for det tillidsforhold der er en nødvendig forudsætning for samar-

bejdet.’ Jf. også hertil Carlsen, Dansk Funktionærret, 2014, p. 170, der anfører at der 

kan tænkes tilfælde ’hvor en funktionærs handlemåde kastser skygge over virksomhe-

den på en måde, der skader den udadtil eller dog ødelægger det interne tillidsforhold’ 

og kriminelle forhold ’af en art, der lægger tanken om misbrug af stillingen nær’. 

Uhæderlighed overfor virksomheden vurderes efter andre kriterier end uhæderlighed 

udenfor tjenesten, og de afgørende kriterier er handlingens konkrete forbindelse til 

virksomheden og en eventuel skadevirkning på virksomhedens beskyttelsesinteresser.  
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1.3. Hensyn til arbejdsgiverens relation til forretningsforbindelser 

I de fleste afgørelser anvender retten arbejdsgiverens relation til de perso-

ner, der har modtaget informationer, som en skærpende eller lempende fak-

tor i vurderingen af væsentligheden af adfærd eller undladelser. Dette illu-

streres i det følgende.    

 

1.3.1. Kritiske udtalelser om arbejdsgiveren til arbejdsgiverens relationer 
U 1987.495 H.

38 En funktionær videregav - under en samtale med sin bankbestyrer om et 

privat lån - oplysninger om arbejdsgiverens økonomiske forhold, herunder at ordretilgangen 

var stagnerende og budgetterne optimistiske. Idet banken også var virksomhedens bank, før-

te informationerne til en henvendelse til arbejdsgiveren fra banken. Medarbejderens oplys-

ning ansås for at være et så alvorligt brud på loyalitetspligten, at bortvisning var berettiget.  

 

I afgørelsen blev givet oplysninger til virksomhedens bank, der løbende 

vurderer en virksomheds værdi og kreditværdighed og lader dette afspejle 

sig i bankmellemværendets vilkår. Overfor eksterne relationer, som virk-

somheden er i et kunde- eller afhængighedsforhold til, skal ansatte være 

særligt opmærksomme på ikke at videregive information om arbejdsgive-

rens forhold. Afgørelsen virker streng, men må ses i lyset af, at informatio-

nen reelt kunne have påvirket virksomhedens finansieringsbetingelser og 

økonomi.  

 Trusler om illoyal adfærd kan i sig selv udgøre bortvisningsgrund. I vur-

deringen af hvorvidt truslen er væsentlig, inddrages de konkrete omstæn-

digheder som lempende eller skærpende elementer.  
 
VLD af 8. december 2005.

39 En opsagt direktør truede med, at hvis hun ikke blev fritstillet i 

opsigelsesperioden, ville hun optræde illoyalt over for virksomheden i forhold til kolleger, 

kunder og konkurrenter. Direktøren afviste at trække udtalelserne tilbage. Retten lagde vægt 

på, at der var tale om en direktør, at udtalelserne blev afgivet i overværelse af en kollega, og 

at truslerne efterfølgende blev fastholdt. Retten anfører også, at den ’ret frie omgangstone’ 

på virksomheden kan lempe vurderingen. Udtalelserne var så væsentlig en misligholdelse af 

ansættelsesforholdet, at en bortvisning var berettiget.  

 
ØLD af 19. december 2008.

40 En opsagt ledende medarbejder udtalte i en samtale med en 

anden leder, at han havde til hensigt at orientere medarbejderne i selskabets afdelinger i 

 
38. U1987.495 H, Højesterets afgørelse af 8. maj 1987, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 12. august 1985, Systemgruppen A/S mod Mogens Saxtorph Mathiasen. 

39. Vestre Landsrets dom af 8. december 2005, Viborg Byrets dom af 14. december 2004, 

F mod H. Uanset at Handelsskolen er en offentlig arbejdsplads, var det materielle 

spørgsmål ikke knyttet til stillingen som offentlig ansat, og afgørelsen er taget med.  

40. Østre Landsrets dom af 19. december 2008, tidligere Lyngby Byrets dom af 20. maj 

2008, A mod B og S. Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og Markedsføringsloven, 2010, 

p. 64, omtaler et andet element i afgørelsen. 
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Norge og Sverige om, at selskabet overvejede at lukke dem. Den opsagte leder blev bortvist 

med henvisning til illoyalitet. Landsretten fandt, at en samtale om fortrolige emner mellem 

to medlemmer af ledelsesgruppen ikke i sig selv udgjorde en tilsidesættelse af tavshedsplig-

ten. Selskabet havde ikke ført bevis for, hvad indholdet af planerne for Norge og Sverige 

var, og derfor var det ikke godtgjort, at medarbejderens videregivelse ville være illoyal, så 

meget desto mindre en trussel om at videregive. Medarbejderen havde ikke tilsidesat sin 

loyalitetsforpligtelse, og bortvisningen var uberettiget.  

 

Det var lempende, at udtalelsen blev fremsat i et ledelsesforum. Retten ef-

terprøver substansen i konflikten, hvor der blev stillet høje krav til arbejds-

giverens bevisførelse. Retten kunne ikke - uden godtgørelse heraf - lægge til 

grund, at videregivelse af oplysningerne ville have været illoyalt.  

 Afgørelser, der efterprøver sanktioner for udtalelser på sociale medier, 

kunne med rimelighed også inddrages her. I alle afgørelserne læggers der 

vægt på, at opdateringerne kan ses af kolleger, konkurrenter, kunder eller 

ansatte hos konkurrenter/kunder.  

 En nyere afgørelse illustrerer de strenge krav til ansattes udtalelser til ar-

bejdsgiverens relationer. 

 
VLD af 27. oktober 2011.

41 En opsagt sælger blev bortvist på grund af indholdet i en mail-

udveksling med en LinkedIn-kontakt, der var ansat hos en af virksomhedens største kunder. 

Virksomheden mente, at mailudvekslingens indhold var illoyalt. Sælgeren udtrykte i ud-

vekslingen tvivl om, hvorvidt virksomheden ville ’komme tilbage på sporet’ efter finanskri-

sen, og omtalte en ny medarbejder som ’en af Johnny Hansens venner’, der nok ’passede 

meget godt’ til virksomhedens direktør. Virksomheden havde ved opsigelsen givet medar-

bejderen pålæg om ikke at tage kontakt til virksomhedens medarbejdere, kunder og kunde-

emner med henblik på at omtale eller diskutere virksomheden. Sælgeren betragtede korre-

spondancen som privat,
42 idet korrespondancen foregik via et medie udenfor virksomhedens 

rammer, og idet sælgeren ikke anvendt virksomhedens computere eller e-mailadresse. 

Landsretten fandt, at sælgeren havde udvist en sådan grad af illoyalitet, at bortvisning var 

berettiget. Der blev lagt vægt på, at virksomhedens instrukser var overtrådt, at personen, der 

blev korresponderet med, var ansat hos en af virksomhedens største kunder, og på den grove 

karakter af de omtalte mails. 

 

Den ansattes betragtning om at korrespondancen var privat, fordi den fore-

gik via LinkedIn,43 og at den heller ikke var tiltænkt at komme til andres 

 
41. U 2012.379 V, Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2011, tidligere Horsens Byrets 

dom af 9. februar 2011, Business Danmark mod anonym virksomhed. Afgørelsen er 

omtalt af Dollerschell, Sociale medier i ansættelsesretten, 2012, p. 65. 

42. Virksomheden havde interne retningslinjer, der fastsatte, at alle mails var virksomhe-

dens ejendom. 

43. Denne sidste sondring er ikke helt så simpel længere. Nogle arbejdsgivere anser Lin-

kedIn og lignende erhvervsrettede medier for et redskab for de ansatte. Spørgsmålet 
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kundskab, kunne ikke lempe vurderingen tilstrækkeligt. Den grove tone, 

overtrædelsen af de konkrete tydelige instrukser og den reelle konkrete risi-

ko for skade på virksomhedens relation til en stor kunde, var så skærpende 

elementer, at bortvisning ansås for berettiget.  

 
Den seneste afgørelse på området om ansattes udtalelser til eksterne relationer er U 

2015.1525 H.
44

 En erhvervs-ph.d.-studerende blev bortvist
45

 på grund af indholdet af en e-

mail-korrespondance med hendes samlever. Arbejdsgiveren mente, at indholdet af de omtal-

te e-mails var en grov overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen, da de omtalte ledelsen af virk-

somheden kritisk. Højesteret fastsatte, at der må accepteres ’et vist frisprog’ i en korrespon-

dance, som den ansatte ikke forventer, vil komme ud til andre. Indholdet af de omtalte e-

mails var på den baggrund ikke illoyale i forhold til ledelsen. Hverken bortvisning eller op-

sigelse var berettiget. 

 

Højesteret fastsætter, at der er videre grænser for indholdet af udtalelser, 

herunder også kritik af virksomheden, når synspunkterne udveksles privat 

og ikke er tiltænkt at komme til andres kundskab.46 Den ansattes hensigt 

lemper vurderingen, ligesom den faktiske risiko for, at korrespondancen 

kommer til udenforståendes kundskab. Dette bekræfter, at loyalitetsspørgs-

mål skal vurderes ud fra arbejdsgiverens beskyttelsesværdige interesser. En 

kritisk udtalelse fremsat privat, der hverken risikerer at blive læst af offent-

ligheden,47 af specifikke kontraktparter48 eller af kolleger eller andre ansat-

                                                                                                                             
om, hvorvidt kontakterne herefter tilhører den ansatte eller arbejdsgiveren, har endnu 

ikke været til prøvelse i Danmark. 

44. U 2015.1525 H, Højesterets dom af 4. februar 2015, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 5. juli 2013, Roche Innovation Center Copenhagen A/S (tidligere Santaris 

Pharma A/S) mod A. Afgørelsen er kommenteret af Blume, Arbejdsgiveres adgang til 

ansattes e-post, 2015.  

45. Afgørelsen tog også stilling til, om funktionærens oprindelige opsigelse var i strid med 

ligebehandlingsloven, og om der skulle tilkendes godtgørelse for tort på grund af ar-

bejdsgiverens gennemgang af mails med privat indhold. Disse forhold udelades her.  

46. Højesteret bekræfter Vestre Landsrets afgørelse af samme type spørgsmål i afgørelsen 

U 2005.1639 V, omtalt nedenfor i afsnit 2.2.2.2 og 2.4.1. Blume, Arbejdsgiveres ad-

gang til ansattes e-post, 2015, pp. 231-232, anfører, at Højesteret fastsætter en ny må-

lestok for de ansattes kommunikation i fritiden eller indenfor privatlivet. Blume anfø-

rer, at Højesteret med målestokken accepterer, at de ansatte kan udvise mindre om-

hyggelighed i situationer, hvor den ansatte ikke regner med, at kommunikationen vil 

være synlig for personer med en arbejdsrelateret interesse. I disse situationer vil krave-

ne til loyalitetspligt være mindre strenge end ellers. Blume er kritisk overfor, at dette er 

tilfældet også i situationer, hvor der – som i afgørelsen – anvendes post, der er dels 

privat og dels arbejdsrelateret.  

47. Ovenfor afsnit 1.2. 

48. Nærværende afsnit 1.3. 
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te49 giver ikke sådanne faste holdepunkter, at arbejdsgiverens interesser kan 

anses for at være kompromitterede.  

 Argumentation af sager med en samlet henvisning til ’tavsheds- og loyali-

tetspligt’,50 er efter afgørelsen unødvendig. Højesteret henviser tydeligt til 

brud på tavshedspligten vedrørende fortrolige oplysninger, som en del-

mængde af loyalitetspligten, ikke som en kombination af pligter.  

 

1.3.2. Øvrige typer af adfærd der påvirker arbejdsgiverens eksterne rela-

tioner 

I dette afsnit fremhæves afgørelser, der vurderer berettigelsen af sanktioner 

for andre typer af handlinger, der kan skade arbejdsgiverens interesse i at 

have gode relationer til sine eksterne samarbejdspartnere. 

 
FV af 9. september 1979,

51 
hvor en tjener, der også var tillidsrepræsentant, blev opsagt på 

grund af en kundes klage, blandt andet over at da kunden bad om at tale med inspektøren, 

havde tjeneren sagt, at inspektøren ikke var til stede, og ’det ville alligevel ikke hjælpe no-

get.’ Arbejdsgiveren opsagde tjeneren, blandt andet med henvisning til at han havde forbrudt 

sig mod sin loyalitetspligt ved omtalen af inspektøren. Det var dog tvivlsomt, hvad der i det 

hele taget var passeret, da kunden ikke ønskede at vidne. Der var på den baggrund ikke tvin-

gende grunde til at afskedige tillidsmanden. Bevisvurderingen afgjorde sagen.  

 
U 1984.570 SH. Et revisionsfirma foretog anonym rekruttering og stillingsannoncering efter 

en ny økonomichef for en klient. En betroet medarbejder afslørede annonceringen overfor 

klientens nuværende regnskabschef. Revisoren blev bortvist. Sø- og Handelsretten var enig 

i, at det var illoyalt at afsløre annonceringen, og ved vurderingen af væsentligheden skulle 

der lægges vægt på, at revisorer normalt har fuld tavshedspligt med alle klienters forhold. 

Annoncering var et naturligt led i revisionsfirmaets virksomhed, selvom det ikke var normalt 

revisorarbejde, og var derfor omfattet af den skærpede tavshedspligt. Bortvisning berettiget. 

 
Mere oplysende er FV af 21. december 1994.

52 Pakhusfonden var en selvstændig fond, der 

havde kontrakt med UNICEF Supply Division om at styre UNICEF’s lagre i København. 

Tillidsrepræsentanten ved Pakhusfonden forsøgte forgæves at forhandle bedre vilkår til de 

 
49. Nedenfor afsnit 2. 

50. Jf. terminologi hos eksempelvis Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og Markedsførings-

loven, 2010, der p. 64 anfører, at tavshedspligten undertiden beskrives som en variant 

eller delmængde af loyalitetsforpligtelsen, men at den også adskiller sig fra loyalitets-

pligten ved, at tavshedspligten fortsætter efter ansættelsesforholdets ophør. Reference 

til begge begreber samtidigt tjener ifølge afhandlingens forfatter ikke til en præcisering 

af begreberne.  

51. Faglig Voldgifts kendelse af 9. september 1979, Tjenerforbundet i Danmark mod Ar-

bejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter, DSB Restauranter, Hovedbanegår-

den. 

52. Faglig voldgift kendelse af 21. december 1994, Specialarbejderforbundet i Danmark 

for Lager- og Handelsarbejdernes forbund mod Pakhusfonden. 
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ansatte. Tillidsrepræsentanten henvendte sig herefter til UNICEF’s direktør i New York med 

en opfordring om at gribe ind og forbedre arbejdsforholdene på de danske lagre. Tillidsre-

præsentanten modtog en advarsel, fordi henvendelsen var illoyal overfor arbejdsgiveren. 

Advarslen blev af opmanden kendt berettiget, da Pakhusfonden var en selvstændig kon-

traktpart med UNICEF, og at tillidsrepræsentanten burde have vidst, at den tidligere direkte 

kontakt til UNICEF om arbejdsforholdene, nu var ophørt. 

 

Henvendelsen satte Pakhusfonden i et dårligt lys overfor en kontraktpartner, 

hvilket medførte, at henvendelsen udgjorde en illoyal misligholdelse. Op-

manden tillægger tillidsrepræsentantens burde-viden vægt ved vurderingen.  

 
SH af 25. marts 2003.

53
 Alima A/S var under salg og forhandlede parallelt med to potentiel-

le købervirksomheder. I løbet af forhandlingerne sendte regnskabschefen i Alima A/S en 

mail med bekymring over de vanskelige forhandlinger til Alima A/S’ ledelse. Mailen inde-

holdt blandt andet oplysning om, at Alima A/S ikke havde hørt fra de andre købere et stykke 

tid, at der var uenighed i ledelsen omkring salget, og at visse medarbejdere var klar til at 

skifte job. Regnskabschefen sendte efterfølgende kopi af mailen til en direktør i den ene kø-

bervirksomhed. Virksomheden bortviste regnskabschefen med henvisning til illoyalitet. Ret-

ten fandt, at det måtte have stået regnskabschefen klart, at han ikke var berettiget til at vide-

regive oplysninger om blandt andet den vanskelige forhandlingssituation til en af de potenti-

elle købere. Handlingen var illoyal og udgjorde en så væsentlig misligholdelse af ansættel-

sesforholdet, at bortvisningen var berettiget.  

 

Mailen forrykkede virksomhedens forhandlingsposition i forhold til de to 

potentielle købervirksomheder og kompromitterede dermed virksomhedens 

interesser, hvilket var illoyalt.  

 
AN af 12. maj 2008.

54
 En luftkaptajn havde modtaget to advarsler vedrørende sin adfærd, og 

blev herefter opsagt på grund af ’stærkt illoyale’ udtalelser om, at Sterlings flysikkerhed var 

dårlig. Nævnet vurderede, at ingen af advarslerne var berettigede. Tilbage stod luftkaptaj-

nens udtalelser om Sterling i en pause på et kursus om en ny pilotuddannelse. Udtalelserne 

kunne ikke efter deres indhold og den sammenhæng, hvori udtalelserne faldt, med rimelig-

hed forstås som udsagn om dårlig flysikkerhed. Udtalelserne var heller ikke i øvrigt illoyale 

eller virksomhedsfjendske. Opsigelsen af luftkaptajnen var herefter uberettiget, og piloten 

blev genansat.
55  

 

Afgørelsen viser, i forlængelse af tidligere afgørelser, at der er nedre græn-

ser for hvilken kritisk adfærd, en arbejdsgiver kan sanktionere. Arbejdsgiver 

har ydermere en forpligtelse til at sikre sig dokumentation af de begivenhe-

 
53. Sø- og Handelsrettens dom af 25. marts 2003, X mod Alima A/S under konkurs. 

54. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 12. maj 2008, Dansk Funktionærforbund for 

A mod Dansk Industri for Sterling Airlines A/S.  

55. Nævnet vurderede, at episoderne ikke kunne være til hinder for et fortsat samarbejde i 

en virksomhed med 172 piloter. 
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der, der henvises til. Afgørelsen synes måske at stille strenge krav til ar-

bejdsgiver. Her kan afgørelsen nok læses i lyset af, at forløbet foregik kort 

efter fusionen mellem Maersk Air og Sterling Air i 2005. Nævnets afgørelse 

kommunikerer, at arbejdsgiveren har ansvar for at finde en løsning på en 

eventuel uro blandt ledelse og ansatte i stedet for at gribe til ansættelsesret-

lige sanktioner. 

 
Mere ligefrem er afgørelsen FV af 21. maj 2010.

56 En opsagt rengøringsmedarbejder rettede 

henvendelse til rengøringsfirmaets kunde, Vejen Kommune, med ønske om at drøfte sine 

arbejdsforhold. Da dette ikke kunne lade sig gøre, forhørte rengøringsassistenten sig om, 

hvorvidt Vejen Kommune havde et ledigt rengøringsjob. Medarbejderen blev bortvist af ar-

bejdsgiveren med henvisning til, at henvendelsen til kunden var foretaget for at skade virk-

somheden, hvilket var illoyal adfærd. Det var ikke godtgjort, at medarbejderen med henven-

delsen eller i øvrigt havde handlet så illoyalt overfor virksomheden, at det kunne berettige til 

bortvisning. 

 

Afgørelsen viser, at arbejdsgiver har bevisbyrden for, at en handling har 

skadet virksomhedens relation til kunden. En henvendelse til en kunde er i 

sig selv ikke illoyalt, heller ikke selvom henvendelsen er med henblik på at 

drøfte den ansattes arbejdsvilkår.  

 

1.3.3. Sammenfattende 

Beskyttelse af relationen til arbejdsgiverens forretningsforbindelser sker ef-

ter lignende retningslinjer som gennemgangen af de ovenfor nævnte interes-

ser har vist. Det afgørende for, hvorvidt en handling er illoyal, er en vurde-

ring af, om arbejdsgiverens interesser er kompromitterede. Det er en betin-

gelse for at anvende loyalitetsbegrundelsen, at der er sket eller har været 

konkret risiko for skade på arbejdsgivers beskyttelsesinteresser. Også trusler 

om illoyale handlinger kan udgøre misligholdelse.  

 Retten efterprøver substansen, og der stilles høje krav til bevisførelsen. 

Bevisbyrden påhviler arbejdsgiver, og udfaldet af en tvist bestemmes re-

gelmæssigt af bevisets stilling. Der lægges stor vægt på at arbejdsgiver skal 

kunne dokumentere de handlinger, der udgør begrundelsen for en henvis-

ning til illoyal adfærd.  

 Gennemgangen viser, at relationen til forretningsforbindelser er af væ-

sentlig værdi for arbejdsgiveren, og at der modsat stilles høje krav til den 

ansattes adfærd desangående. Det er et stærkt skærpende element, at adfærd 

eller udtalelser, der kan sætte arbejdsgiveren i et dårligt lys, kommer til eks-

terne samarbejdspartneres kundskab.  

 Medarbejderens subjektive forhold - viden eller burde-viden – kan skærpe 

vurderingen. Den ansattes subjektive opfattelse af handlingen tillægges kun 

 
56. Faglig Voldgifts kendelse af 21. maj 2010, 3F mod Kongsvang Rengøringsservice A/S. 
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ringe vægt, hvis adfærden strider mod tydelige instruktioner. Derimod kan 

den ansattes subjektive opfattelse af en korrespondance som privat og ikke 

tiltænkt at komme til andres kundskab, lempe vurderingen. Højesteret fast-

slog i 2015, at der i privat korrespondance, der er tiltænkt privat, er plads til 

et vist frisprog.  

 

1.4. Underretning om forhold af betydning for den markedsmæssige 

position 

Dispositionstyperne ovenfor er negative pligter, hvor den ansatte er forplig-

tet til at afholde sig fra en bestemt adfærd for ikke at forrykke arbejdsgive-

rens markedsmæssige position. I dette sidste afsnit undersøges, hvorvidt der 

også påhviler arbejdstageren positiv pligt til aktivt at fremme arbejdsgive-

rens markedsmæssige interesse. Dette vil typiske udmønte sig i en pligt til at 

underrette om forhold, der kan have indflydelse på arbejdsgiverens mar-

kedsmæssige position. 

 
ØLD af 29. august 1997.

57
 En indkøbs- og salgsfunktionær havde en privat bekendt, der 

drev konkurrerende virksomhed med salgsfunktionærens arbejdsgiver. Arbejdsgiver mente 

blandt andet,
58 at det var illoyalt, at funktionæren ikke havde oplyst arbejdsgiveren om for-

hold vedrørende vennens virksomhed, som arbejdsgiveren kunne bruge konkurrencemæs-

sigt. Landsretten afviste dette med henvisning til, at arbejdsgiveren kendte til den bekendtes 

virksomhed, i samme omfang som salgsfunktionæren gjorde. Der var i det konkrete tilfælde 

ikke oplysninger, som funktionæren kunne berige arbejdsgiveren med, og loyalitetspligten 

var med den begrundelse ikke overtrådt.   

 

Rettens reference til forhold, som arbejdsgiveren allerede var kendt med, 

trækker linjer til AN af 21. oktober 199859 om skraldemandens udtalelse til 

avisen. Her udgjorde de forhold, der allerede var offentligt kendte og allere-

de var debatterede på arbejdspladsen, en undergrænse for, hvad den ansatte 

havde ret til at udtale sig om til offentligheden uden at blive mødt med an-

sættelsesretlige sanktioner. Det samme må efter ØLD af 29. august 1997 an-

tages at gælde for den ansattes oplysningspligt i relation til viden erfaret i 

privat regi, at offentlig viden eller viden, som arbejdsgiveren antages allere-

de at være i besiddelse af, ikke skaber underretningspligt for den ansatte.  

 Spørgsmålet er reelt, om der med rette kan sondres mellem på den ene 

side de oplysninger, en ansat får kendskab til gennem sit almindelige virke 

som ansat eller som borger i det offentlige rum, og på den anden side de op-

 
57. Østre Landsrets dom af 29. august 1997, Obel-P-Products v. Ib Obel Pedersen mod A.  

58. Arbejdsgiveren mente også, at salgsfunktionærens videregivelse af oplysninger om 

virksomhedens salgspriser til den bekendte var brud på loyalitetspligten, hvilket ikke 

fandtes godtgjort.  

59. Jf. ovenfor afsnit 1.4. note 15. 
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lysninger, der kan have betydning for arbejdsgiveren, som en ansat får 

kendskab til gennem sit private netværk, venner og familie.  

 Reale hensyn taler imod at oprette en generel pligt, der også omfatter op-

lysninger, man modtager gennem sit private netværk. Der er vel ingen tvivl 

om, at dilemmaet er virkelighed for mange personer i Danmark, og at man 

gennem sit netværk har kontakt til konkurrenter, kunder eller leverandører. I 

langt de fleste tilfælde er parterne opmærksomme på at varetage de udfor-

dringer på en ordentlig og hensigtsmæssig måde, f.eks. ved netop at udøve 

diskretion med, hvilke oplysninger der videregives til andre, jf. ovenfor.  

 Er der ret for arbejdsgiveren til at kræve, at eventuelle informationer rap-

porteres uanset hvordan informationerne er opnået? Spørgsmålet handler 

om, hvor langt ind i privatlivet arbejdsgiverens krav om loyalitet fra den an-

satte kan strække sig. Inspiration kan hentes i de eksisterende afgørelser. I 

ØLD af 29. august 1997 var situationen den, at en ven i netværket havde en 

virksomhed. Det princip, retten fastlagde omkring denne situation, var, at et 

venskab i sig selv ikke formodedes at etablere en sådan deling af viden om 

erhvervsforhold, at det skabte en pligt til at rapportere til arbejdsgiveren. 

Formodningen er imod, at der alene qua et venskab eller en almindelig fa-

miliær relation, videregives særlig information, som arbejdsgiveren ikke 

kan skaffe sig på anden vis. I den nyere afgørelse, U 2015.1525 H ovenfor 

afsnit 1.3.1, var den ansatte samlevende med en person, der ville kunne ud-

øve direkte konkurrence med arbejdsgiveren. I denne afgørelse etablerede 

retten, at kommunikation med en samlever er privat korrespondance, der gi-

ver plads til et vist frisprog. Her udvider retten et princip om, at kommuni-

kation i det de facto fortrolige rum til en vis grad er beskyttet mod, at ar-

bejdsgiveren invaderer det med krav om standarder for sprog og udtalelser. 

Man kunne måske lade sig inspirere af dette princip og anlægge den hold-

ning, at lønmodtager har ret til at holde viden og udtalelser, som man får 

kendskab til i det private fortrolige rum, udenfor arbejdsgiverens berettigede 

interessesfære. Medarbejderen er beskyttet af en ret til privatliv, og den ret 

kan ikke uden videre tilsidesættes af en pligt til loyalitet overfor arbejdsgi-

veren. Begge hensyn konkurrerer om, hvorvidt grænsen mellem den ansatte 

på arbejde, og den ansatte som privatperson kan opretholdes eller må tåle at 

blive gennemtrængt med et krav fra arbejdsgiverens side. Opretholdelse af 

grænsen ville være overensstemmende med reale hensyn, princippet om in-

tegritetsbeskyttelse af medarbejdere60 og med de nævnte afgørelser fra rets-

praksis. Spørgsmålet er endnu ikke afgjort ved retten.  

 Sø- og Handelsretten har fastsat, at loyalitetspligt medfører pligt til at 

underrette om konkurrenters forhold, som man i øvrigt bliver opmærksom 

på.  

 

 
60. Jf. kapitel 9 afsnit 2.3.3. 
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U 2014.1569 SH.
61

 En skadeservicevirksomhed, SSG, havde i løbet af en kort periode ansat 

et betydeligt antal medarbejdere, der forinden var ansat i skadeservicevirksomheden ISS, en 

konkurrent. En regionsdirektør hos ISS blev bortvist, fordi han gennem længere tid havde 

samarbejdet med SSG omkring etablering af de nye afdelinger. Han havde ikke oplyst ISS 

om SSG’s planer og havde derved forvrænget opfattelsen hos ISS om, hvad der var ved at 

foregå. På det grundlag havde regionsdirektøren groft tilsidesat sin loyalitetspligt. Både den 

manglende rapportering om forhold, der havde betydning for arbejdsgiverens virksomhed, 

og handlingerne i forhold til at hjælpe medarbejdere væk fra arbejdsgiveren og over til en 

konkurrent,
62

 var illoyalt.  

 

Det er ikke tydeligt, hvor langt rapporteringspligten om konkurrenter kan 

udstrækkes ud fra denne afgørelse. Der var tale om en ledende medarbejder, 

der selv var aktivt involveret i planlægningen sammen med konkurrenten. 

Ordvalget i afgørelsen tyder dog ikke på, at pligten opstod, fordi medarbej-

deren havde pligt til at underrette om egne forhold, men at pligten opstod, 

fordi medarbejderen havde viden om konkurrenters forhold. Arbejdsgive-

rens markedsposition var truet på grund af konkurrentens handlinger og ved 

ikke at underrette, fratog medarbejderen arbejdsgiveren mulighed for at va-

retage arbejdsgiverens egne interesser. Afgørelsen sætter ikke nogen klar 

grænse, men viser dog, at det ikke er udelukket, at medarbejderen under vis-

se omstændigheder har pligt til at underrette arbejdsgiveren om konkurren-

ters forhold, når medarbejderen får særlig viden, som arbejdsgiveren ikke 

har.   

 

1.5. Sammenfattende om hensynet til arbejdsgiverens markedsposition 

Gennemgangen har vist, at det kan være forbundet med illoyalitet at udvise 

adfærd både i og udenfor tjenesten, der kan skade arbejdsgiverens omdøm-

me eller virksomhed. Det er handlingens konkrete påvirkning af arbejdsgi-

verens interesser, der er afgørende for vurderingen, ikke handlingens moral-

ske eller strafbare dadelværdighed i øvrigt. 

 Arbejdsgiveren har bevisbyrden. Påvises konkrete omstændigheder, der 

har eller har kunnet skade virksomhedens interesser – særligt i form af ned-

gørende omtale af specifikke forhold ved virksomheden – kan handlingen 

udgøre væsentlig misligholdelse. Det øgede antal afgørelser om ytringer på 

sociale medier er ikke ensbetydende med øgede krav til den ansattes hand-

linger. Ytringerne vurderes efter de kriterier, som ytringer til aviser og tids-

skrifter tidligere blev vurderet efter. Handlinger, der ikke flugter med virk-

somhedens omdømme, kan på samme måde være væsentlig misligholdelse, 

men der stilles også her høje krav til bevisførelsen.  

 
61. U 2014.1569 SH, Sø- og Handelsrettens dom af 7. januar 2014, ISS Facility Services 

A/S mod SSG A/S, og ISS Facility Services A/S mod AA. Afgørelsen omtales også ne-

denfor afsnit 2.1 og 2.4. 

62. Jf. omsorg for arbejdsgiverens medarbejdere, nedenfor afsnit 2.1.3. 
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 Loyalitetspligt omfatter pligt til at udvise hensyn i omgangen med ar-

bejdsgiverens forretningsforbindelser, herunder gennem videregivelse af op-

lysninger, der kan påvirke relationen til arbejdsgiveren. Dette gælder også 

information eller holdninger, der deles via medier udenfor virksomheden. 

Det afgørende er, hvorvidt arbejdsgiverens relationer kan blive påvirket.  

 Loyalitetspligt omfatter endelig underretningspligt, når lønmodtageren får 

viden om forhold, der kan true virksomhedens markedsposition. Det gælder 

kun for så vidt angår viden, som arbejdsgiveren ikke selv har kendskab til, 

og viden, der ikke er en del af en fortrolig privatsfære.  

 

 

2. Produktions- og driftsinteressen 
 

I det foregående er dispositionstyper, der knyttes til beskyttelse af arbejds-

giverens markedsmæssige position gennemgået. I nærværende afsnit gen-

nemgås de dispositionstyper, der knyttes til beskyttelse af arbejdsgiveren in-

teresse i, at produktionen foregår effektivt og smidigt. Afsnittet er delt op i 

to overordnede interesser: Hensynet til beskyttelse af aktiverne i bred for-

stand, og hensynet til beskyttelse af driftens tilrettelæggelse. 

 Hensynet til produktionsapparatet stiller krav om, at medarbejderne udvi-

ser omsorg overfor arbejdsgiverens fysiske aktiver – altså selve produkti-

onsapparatet – og for finanser og øvrige værdier. Det stiller også krav om, at 

den ansatte udviser omsorg for den værdi, som den eksisterende medarbej-

derstab udgør. Personalet har ikke alene værdi på grund af viden om virk-

somhedens produkter og metoder, men også på grund af at medarbejderne 

repræsenterer personalemæssige investeringer. 

 Selve driften understøttes af de organisatoriske relationer på arbejdsplad-

sen. Medarbejderen må respektere den organisatoriske struktur, ledelsen har 

fastsat for virksomheden ved ikke at underminere ledelsen eller dennes be-

slutninger gennem handlinger eller kritik. Hensynet til effektivitet i produk-

tionen skaber endelig teoretisk set en pligt til at afholde sig fra unødigt at 

forstyrre produktionsmiljøet – altså en pligt til at udvise passende adfærd 

overfor kolleger og ledelse.  

 Til sidst undersøges en eventuel pligt til at opretholde et særligt kollegialt 

miljø på arbejdspladsen, og hvorvidt en sådan pligt kan knyttes til et krav 

om loyalitet.  

 I afsnittet opsummeres løbende, og der gives en sammenfattende opsum-

mering ved afslutningen af afsnit 2 om hensyn til driften om produktionsap-

paratet.  
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2.1. Omsorg for arbejdsgiverens produktionsaktiver 

Ofte refererer teorien til denne pligt som en omsorgspligt, der betegner de 

typer af handlinger eller undladelser, der orienterer sig i retning af at drage 

omsorg for arbejdsgiverens aktiver, i lighed med omsorgspligt indenfor 

kontraktretten, hvor en part under visse omstændigheder skal drage omsorg 

for modpartens aktiver.  

 I ansættelsesrelationen er pligten til at drage omsorg for modpartens akti-

ver videre end i den almindelige kontraktret, allerede fordi der er tale om en 

løbende udveksling af ydelser, og fordi den ansatte kommer i berøring med 

langt flere typer af aktiver hos arbejdsgiveren. Omsorgspligten kan derfor 

principielt forudses at skulle strækkes langt for en ansat.  

 En ansat har i det daglige arbejde adgang til og rådighed over en hel del 

af arbejdsgiverens aktiver. Først og fremmest de fysiske aktiver som ek-

sempelvis bygninger, inventar, varer, materialer, værktøj, køretøjer. Herud-

over de immaterielle aktiver i form af for eksempel erhvervshemmeligheder 

og andre konkurrenceparametre, der både omfattes af Markedsføringsloven 

og aftalte klausuler, og af forbuddet mod konkurrerende virksomhed under 

ansættelsen, som ikke berøres af afhandlingen. Udenfor disse konkurrence-

mæssige temaer, kunne der teoretisk set skabes supplerende pligter til at 

undlade visse typer af handlinger, og en pligt til at engagere sig i visse typer 

af handlinger. Disse undersøges nærmere i det følgende.  

 Analyserne i afsnittet er opdelt efter subjektet for omsorgspligten.  

 

2.1.1. Aktiver i form af materialer og filer - både fysiske og digitale 

De ansattes skadegørende eller potentielle skadegørende handlinger vedrø-

rende arbejdsgiverens aktiver er ikke tydeligt argumenteret som et loyali-

tetsbrud eller brud på omsorgspligten. I mange tilfælde argumenteres ud fra 

almindelig misligholdelse. De følgende tre nyere afgørelser illustrerer dette. 

 
ØLD af 17. september 2001.

63 En medarbejder slettede i forbindelse med oprydning på sin 

harddisk en række filer, der ikke uden videre kunne gendannes. Firmaets systemer, herunder 

økonomisystemet, var ikke berørt. Det var ikke bevist, at sletningen var en hævnakt. Virk-

somheden førte endvidere ikke tilstrækkeligt bevis for, at de mistede dokumenter var vigtige 

eller væsentlige. På den baggrund fandtes bortvisningen uberettiget. Loyalitet var ikke ar-

gumenteret. 

 
VLD af 18. december 2006.

64 En opsagt medarbejder blev bortvist på grund af sletning af et 

antal filer på virksomhedens edb-anlæg. Hverken byret eller landsret mente, at bortvisningen 

 
63. Østre Landsrets dom af 17. september 2001, tidligere Københavns Byrets dom af 22. 

november 2000, Wiik og Co. A/S mod Christina Dall. 

64. Vestre Landsrets dom af 18. december 2006, tidligere Herning Byrets dom af 10. ja-

nuar 2006, Appellanten (F) mod Indstævnte (Ejendomsmægler K). 
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var berettiget. Landsrettens anførte, at sletning af filer ikke i sig selv udgør bortvisnings-

grund og lagde vægt på, at virksomheden ikke havde retningslinjer omkring sletning af filer, 

og at det var overladt den enkelte at rydde op i egne edb-mapper – herunder ved sletning af 

filer. Landsretten mente desuden, at virksomheden ikke havde godtgjort, at indholdet af de 

slettede filer var af væsentlig værdi, eller at sletningen var sket i skadeshensigt. Loyalitet var 

ikke argumenteret. 

 
U 2008.254 Ø.

65 En salgsassistent hos Bilka blev bortvist, fordi han havde kasseret to sofaer 

ved at skære betrækket itu. Landsretten udtalte, at salgsassistenten vidste, at de 2 nye sofaer 

havde en salgsværdi, og ved sin beslutning om at kassere dem havde udvist et så alvorligt 

tillidsbrud over for Bilka og dermed en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at 

bortvisning uden advarsel var berettiget. Adfærden var endvidere så groft uforsvarlig, at Bil-

ka havde krav på erstatning for tabet. Der henvises ikke til illoyalitet, men til at handlingen 

udgjorde et alvorligt tillidsbrud.  

 

Der findes afgørelser om samme type handlinger, der henviser til brud på 

loyalitetspligten. De følgende afgørelser fra samme tidsperiode illustrerer 

dette.  

 
VLD af 13. marts 2002.

66 En medarbejder blev bortvist, efter at han – samme dag han havde 

opnået ansættelse hos en konkurrent – havde kopieret fortroligt materiale fra arbejdsgiveren 

og placeret kopierne i sin bil. Der kunne ikke gives nogen troværdig forklaring på situatio-

nen. Handlingen var så illoyal, at det var berettiget at bortvise ham.
67  

 
VLD af 19. februar 2013.

68 En konferencekoordinator arbejdede med virksomhedens er-

hvervskunder og stod for firmaaftaler omkring konferencer. Koordinatoren sendte kopi af to 

firmaaftaler fra arbejdsgiverens computer til sin private e-mail for at videresende dem til en 

kollega, der var i opsagt stilling. Kollegaen skulle finde ny ansættelse og kunne måske bruge 

firmaaftalerne som ’inspiration’ i et nyt job. Landsretten fandt, at det var illoyalt at udlevere 

fortroligt materiale til brug for en kollegas ansættelse andetsteds. Handlingen var så væsent-

lig, at bortvisning var berettiget. 

 

Disse to afgørelser viser, at en adfærd gribes af loyalitetspligten, når hand-

lingen ikke er i strid med hverken Markedsføringslovens regler eller for-

buddet mod konkurrence. Hensigt og begyndende handling var tilstrække-

 
65. U 2008.254 Ø, Østre Landsrets dom af 8. oktober 2007, tidligere Odense Byrets dom 

af 23. november 2006, Bilka Lavprisvarehus A/S mod A. 

66. Vestre Landsrets dom af 13. marts 2002, tidligere Århus Byrets dom af 19. april 2001, 

F mod Maersk Logistics Danmark A/S. 

67. Afgørelsen er argumenteret med illoyalitet og tillid, og ikke med overtrædelse af Mar-

kedsføringsloven eller med illoyal konkurrence, da medarbejderen endnu ikke havde 

videregivet eller anvendt dokumenterne. 

68. Vestre Landsrets dom af 19. februar 2013, tidligere Randers Byrets dom af 3. august 

2011, person 1 mod virksomhed 1. 
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ligt i afgørelsen fra 2002. Heller ikke handlingen fra 2013 var i strid med 

Markedsføringslovens regler eller forbuddet mod konkurrence. Oplysnin-

gerne var dog en del af virksomhedens ejendom, som ikke skulle benyttes af 

andre.  

 

Gennemgangen illustrerer, at ikke al skødesløs omgang med arbejdsgive-

rens aktiver argumenteres med henvisning til brud på loyalitetspligt. Sær-

ligt, når handlingerne kan have tilknytning til trussel om konkurrence, an-

vendes loyalitetsargumentet.  

 

2.1.2. Medarbejdere 

Hver medarbejder er udtryk for en investering i tid og økonomi. Det koster 

ressourcer at få medarbejderen fundet, ansat, etableret, opstartet og eventu-

elt oplært. I den forstand er forsøg på at påvirke medarbejdere til at forlade 

virksomheden også en misligholdelse af pligt til omsorg for arbejdsgiverens 

aktiver. En medarbejders forsøg på at få øvrige medarbejdere til at fratræde 

– både gennem at bistår andre virksomheder med hvervning og gennem an-

dre typer af påvirkning – argumenteres ofte med illoyalitet.69 Medvirken til 

konkurrerende virksomheders hvervning af medarbejdere anføres ofte som 

illoyalt på grund af konkurrence.70 Konkurrence er dog ikke den eneste be-

grundelse for, at forsøg på at få medarbejdere til at forlade virksomheden er 

illoyalt. Det vil skade den afgivende virksomheds medarbejderstab, idet 

virksomheden selv mister medarbejdere og derved skal ansætte nyt persona-

le. Det kræver en investering i tid, økonomi, m.v., og det kan endvidere på-

virke produktionsniveauet. Disse skader er ikke forbundet til konkurrencen 

– altså den relative konkurrenceposition – men er forbundet med, at virk-

somhedens eget produktionsapparat svækkes for en tid.  
 
En kendt afgørelse om arbejdsgivers tab af medarbejdere er U 1991.378 H,

71 der kort næv-

nes her for at sætte de senere afgørelser i relief. Syv medarbejdere opsagde efter indbyrdes 

aftale deres stillinger med 4 måneders varsel for sammen at opstarte ny konkurrerende virk-

somhed. Hverken Højesteret eller Sø- og Handelsretten kategoriserede handlingen som il-

loyal, men henviser alene til, at medarbejderne ville starte konkurrerende virksomhed i ar-

bejdstiden. Det skærpede vurderingen af handlingens grovhed, at de fratrædende medarbej-

 
69. Langer og Ritter, Rekrutteringsbegrænsninger, 2009, pp. 38-39.  

70. Langer og Ritter, Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, p. 24. Det er selvsagt, at 

medarbejdere, særligt nøglemedarbejdere eller medarbejder med særlig viden eller ev-

ner, der opnår ansættelse hos en konkurrent vil forskyde konkurrencen mellem de to 

virksomheder til skade for den oprindelige arbejdsgiver. Det kan argumenteres, at der 

kan stilles nogle krav til både typen af medarbejder og typen af den nye virksomhed, 

for at hvervning af medarbejdere er en konkurrenceforvridende handling.  

71. U 1991.378 H, Højesterets dom af 13. marts 1999, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 30. juni 1989, Henning Brok Pedersen mod Dansk Maltcentral A/S. 
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dere udgjorde en meget stor andel af medarbejderne i afdelingen – herunder alle sælgerne, 

og at sælgerne først ville fratræde ved årets udgang. Bortvisning var berettiget.  

 

Udsigten til at miste medarbejderne indgik som et skærpende element, men 

udgjorde ikke en overtrædelse i sig selv. Overtrædelsen var medarbejdernes 

opstart af konkurrerende virksomhed.  

 Bistår en ansat konkurrerende virksomheders forsøg på at hverve den an-

sattes kolleger, henviser retten nu ofte til illoyalitet. 

 
ØLD af 7. juni 2010.

72
 En opsagt daglig leder i et rengøringsselskab fremlagde på et møde 

med to medarbejdere detaljerede planer om etablering af sin nye rengøringsvirksomhed, og 

opfordrede medarbejderne til at opsige deres stilling og tage ansættelse i sin kommende 

virksomhed. Landsretten tiltrådte, at den daglige leder havde handlet illoyalt i forhold til ar-

bejdsgiveren, og dermed væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold. Misligholdel-

sen var potentielt meget skadelig for arbejdsgiveren. Den var udøvet af en daglig leder og 

var af en grov, illoyal karakter. Bortvisning var berettiget, og arbejdsgiveren kunne desuden 

kræve tilbagebetaling af udbetalte løn- og pensionsbeløb, der dækkede perioden efter episo-

den.  

 

Graden af grovhed blev vurderet efter lederens overordnede stilling, omfan-

get af skaden, og den grove karakter af det skete. 

 
Den nyeste afgørelse er U 2014.1569 SH.

73
 Regionsdirektøren havde her groft tilsidesat sin 

loyalitetspligt både ved den manglende rapportering
74

 og ved de bevidste handlinger for at 

hjælpe medarbejdere væk fra arbejdsgiveren og over til en konkurrent.
75  

 

I de nævnte tre afgørelser er illoyal påvirkning af arbejdsgiverens medarbej-

dere knyttet til en konkurrencesituation.  

 Modsat har der været afgørelser vedrørende påvirkning af medarbejdere, 

hvor et eventuelt konkurrenceelement ikke var tydeligt.  

 
En tidlig afgørelse er U 1970.184 H.

76 En afskediget repræsentant sendte et brev til en afde-

lingsleder, hvori han kritiserede ledelsen og opfordrede afdelingslederen og afdelingen til at 

 
72. Østre Landsrets dom af 7. juni 2010, D og D ApS mod Allianceplus A/S (tidligere FBT 

Rengøring A/S). 

73. Refereret ovenfor afsnit 1.4.  

74. Jf. nedenfor afsnit 2.4. 

75. Afgørelsen er omtalt af Schwarz og Nolsø, Loyalitet og rapporteringspligt, 2014, der 

finder det overraskende, at regionsdirektøren trods det klare ansvarsgrundlag ikke 

skulle betale erstatning for virksomhedens lidte tab, og at størrelsen på den aftalte kon-

ventionalbod for regionsdirektøren ud fra Aftalelovens § 36 blev nedreguleret til 2 

måneders løn. Retten var ifølge forfatterne for lempelige overfor direktøren, hvilket ud 

fra den gennemgåede praksis er forståeligt. 

76. Jf. nedenfor afsnit 2.2.2.2. 
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udvandre fra virksomheden. I lyset af at repræsentanten havde modtaget flere tidligere påta-

ler om utilbørlig adfærd og illoyalitet, var henvendelsen en så grov misligholdelse, at det be-

rettigede til bortvisning. 

 

I afgørelsen var konkurrenceelementet ikke væsentligt. Kritikken af virk-

somheden og opfordringen til at øvrige medarbejdere nedlagde arbejdet 

gennem udvandring udgjorde her misligholdelsen. 

 
VLD af 15. maj 2003.

77
 En ansat blev bortvisning på grund af illoyal adfærd overfor ar-

bejdsgiveren, med henvisning til den ansattes påståede misbrug af et benzinkort og forsøg på 

hvervning af 2 øvrige ansatte. Bortvisningen (og opsigelsen) kendtes uberettiget af både by-

retten og landsretten. Uanset at medarbejderen havde omtalt, at han ville opstarte eget firma 

og havde tilbudt to kolleger ansættelse heri, var det ikke godtgjort, at medarbejderen havde 

planer om at opstarte eget firma, heller ikke indenfor arbejdsgiverens branche. Henvendel-

sen bevirkede ikke, at kollegerne antog, at den bortviste havde konkretiserede planer om 

eget firma. Der blev også lagt vægt på, at den ansatte ikke efter sin fratræden havde opstartet 

eget firma. Retten udtalte, at der skal mere konkrete planer til, eksempelvis drøftelse af an-

sættelsessted, løn eller arbejdets karakter, for at en medarbejder kan bortvises med henvis-

ning til forsøg på hvervning.  

 

Arbejdsgiverens argumentation om illoyal adfærd var baseret på et for løst 

grundlag i forhold til den påtænkte virksomhed og dens branche, men også i 

forhold til hvordan de involverede medarbejdere havde opfattet sig påvirket 

til at skifte ansættelse. Afgørelsen tog ikke stilling til, hvilken rolle virk-

somhedens karakter af konkurrerende eller ikke-konkurrerende ville have 

spillet.  

 
VLD af 20. september 2001.

78 En direktør blev opsagt på grund af samarbejdsproblemer
79 

og blev senere bortvist på grund af illoyalt forsøg på hvervning af en kollega til direktørens 

fremtidige virksomhed. Direktøren benægtede, at have forsøgt at hverve kollegaen. Ar-

bejdsgiveren kunne ikke med tilstrækkelig sikkerhed dokumentere, at det foregåede under 

samtalen var illoyalt, eller at det udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og 

bortvisningen kendtes uberettiget.
80  

 

 
77. Vestre Landsrets dom af 15. maj 2003, tidligere instans Tønder Byrets dom af 11. ok-

tober 2002, Krone Camping A/S mod Jørgen Pedersen. Landsretsafgørelsen, der pri-

mært tog stilling til tilbagebetalingskravets størrelse, var enig med byretten i, at hand-

lingerne ikke berettigede til bortvisning.  

78. Vestre Landsrets dom af 20. september 2001, tidligere Gråsten Byrets dom af 18. sep-

tember 2000, F mod A Kommunikation A/S. 

79. Desuden var opsigelsen begrundet med faldende indtjening, der ikke berøres her.  

80. Retten vurderede også, at opsigelsen var uberettiget, da arbejdsgiver heller ikke i til-

strækkelig grad kunne dokumentere de forhold hos direktøren, der ifølge arbejdsgiver 

berettigede til opsigelse.  
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I afgørelsen var det alene forsøget på hvervning, der var illoyalt. Konkurre-

rende virksomhed var ikke en del af hverken begrundelse eller argumentati-

on. Retten vurderede det foregåede ud fra den præmis, at det kunne have 

været illoyalt. Sagen blev afgjort på bevisets styrke. Arbejdsgiverens bevis 

var alene baseret på vidneudsagn, der reelt blot etablerede påstand mod på-

stand. Bevisførelsen udgjorde ikke et tilstrækkeligt bevisgrundlag til at løfte 

bevisbyrden for arbejdsgiveren. Der blev stillet høje krav til bevisets styrke.  

 
VLD af 21. december 2009.

81 En virksomheds administrerende direktør D blev bortvist med 

henvisning til sin aftale med en anden direktør, M, om at de begge skulle opsige deres stil-

ling. I forbindelse med forhandlinger om overtagelse af den virksomhed, hvori de begge var 

ansat, indgik D og M aftale om, at de begge ville opsige deres stillinger og i en toårig perio-

de ikke ville arbejde for virksomheden, hvis forhandlingerne ikke var succesfulde. Forhand-

lingerne var resultatløse, og virksomheden fortsatte med M som ny direktør, hvorefter D 

blev bortvist. Retten underkendte bortvisningen, da det måtte antages, at der i forhold til af-

talen mellem dem havde været tale om et ligeværdigt forhold. Samarbejdet mellem D og M 

om at overtage virksomheden var godkendt af hovedaktionærerne.  

 

Lignende argumentation er fremhævet i en nyere afgørelse om en medarbej-

ders pligt til loyalt medvirke til sin egen tilbagevenden til arbejdet efter sy-

gemelding. I afgørelsen er arbejdsgivers interesse af lignende karakter.  

 
En nyere og i denne sammenhæng interessant afgørelse er U 2009.2431 H.

82 En bankfilial-

chef blev sagt op efter lang tids sygemelding på grund af psykiske problemer, der var forår-

saget af forhold på arbejdspladsen. Opsigelsen blev begrundet med, at medarbejderen ikke 

deltog i møder om tilbagevenden til arbejdet, idet arbejdsgiveren mente, at det var i strid 

med loyalitetspligten ikke at medvirke aktivt i et forløb om at vende tilbage på arbejdet. Hø-

jesteret anførte, at den almindelige loyalitetspligt også gælder under sygdom, og at den in-

debærer pligt til at medvirke til en afklaring af mulighederne for at genoptage arbejdet. Hø-

jesteret fandt det dog godtgjort, at chefen på grund af sygdom ikke kunne deltage i møder 

med banken, og opsigelsen var uberettiget.  

 

Gennemgangen illustrer, at medarbejderne er en beskyttelsesinteresse for 

arbejdsgiveren. Det betyder, at der er pligt for lønmodtageren til at afholde 

sig fra at påvirke arbejdsgiverens øvrige personale. Illoyalitet er ikke be-

grænset til situationer, hvor påvirkning af medarbejderne sker i sammen-

 
81. Vestre Landsrets dom af 21. december 2009, tidligere Kolding Byrets dom af 21. april 

2008, Tresu A/S mod D. Afgørelsen er omtalt af Langer og Ritter, Rekrutterings-

begrænsninger, 2009, p. 37, der belyser de særlige krav, der stilles til medarbejdernes 

påpasselighed, hvis den rekrutterende virksomhed er i konkurrence med den afgivende 

arbejdsgiver. Afgørelsen er også omtalt i Boe, Hansen og Mosbek, Direktørkontrak-

ten, 2012, p. 127, der anfører, at situationen er ’særegen’.  

82. U 2009.2431 H, Højesterets dom af 23. juni 2009, tidligere Østre Landsrets dom af 19. 

december 2007, Nordea Bank Danmark A/S mod A. 
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hæng med en konkurrencesituation. Det kan være illoyalt i sig selv at forsø-

ge at skade virksomheden ved at påvirke medarbejdere til at sige op. Afgø-

relserne viser, at der stilles høje krav til beviset for, at en medarbejder har 

forsøgt at påvirke medarbejderne på en illoyal måde. Med hensyn til ar-

bejdstageres egen arbejdsmæssige situation stiller loyalitetspligt krav om 

aktiv medvirken til afklaring. Pligten gælder også under sygdom i det om-

fang, at den konkrete aktivitet er mulig.  

 

2.1.3. Aktiver – egen uhæderlighed 

En ansat kan skade arbejdsgiverens aktiver gennem sin egen uhæderlige ad-

færd – herunder forsøg på berigelse på arbejdsgiverens bekostning. Adfær-

den er naturligvis ikke tilladt. Hensigten med analysen er at undersøge, 

hvorvidt forbuddet argumenteres med loyalitet.  

 Argumentationsmønsteret i disse typer af sager kan illustreres med hen-

visning til tidligere afgørelser.  

 
ØLD af 24. september 1999.

83
 En administrationschef blev opsagt og herefter bortvist, til 

dels
84 med henvisning til uregelmæssigheder med overtidsregnskabet og kørselsregnskabet. 

Landsretten udtalte, at det foregåede udgjorde en misligholdelse. Hvorvidt misligholdelsen 

var så grov, at den i sig selv kunne berettige til bortvisning, blev vurderet under hensyntagen 

til, at der ikke tidligere havde været noget at påtale i hans lange ansættelsestid, at næsten 

halvdelen af opsigelsesperioden var gået på tidspunktet for bortvisningen, og at han ikke 

havde modtaget advarsel inden bortvisningen. Herefter blev adfærden ikke betragtet som så 

væsentlig, at en bortvisning havde været berettiget.  

 

Landsrettens principper for vurderingen følger ikke hverken byrettens eller 

parternes argumentation. Det er på den baggrund interessant, at landsretten 

på eget initiativ opdeler vurderingen i en misligholdelse/ikke-misligholdelse 

som det første punkt og en graduering af misligholdelsen ud fra de konkrete 

omstændigheder som det næste punkt. 

 
VLD af 16. maj 2001.

85 En direktør blev bortvist blandt andet med henvisning til forkert ud-

fyldelse af besøgsrapporter, der medførte en økonomisk fordel for direktøren. Da det ikke 

var godtgjort, på hvilken måde udfyldelsen adskilte sig fra virksomhedens praksis eller in-

struks, og da direktøren ikke havde anført urigtige oplysninger, var den mangelfulde udfyl-

delse ikke en væsentlig misligholdelse. Virksomheden begrundede også bortvisningen med, 

at direktørens bestyrelsespost i et andet selskab var uforenelig med hans ansættelse som di-

rektør.
86

 Bestyrelsesposten var tidligere godkendt, og godkendelsen var ikke trukket tilbage. 

 
83. Østre Landsrets dom af 24. september 1999, tidligere Glostrup Byrets dom af 9. juli 

1997, Niels Helmer Pedersen mod Albertslund Boligselskab.  

84. Jf. nedenfor afsnit 2.2.2.  

85. Vestre Landsrets dom af 16. maj 2001, S mod Legra A/S.  

86. Jf. kapitel 10 afsnit 3.1. 
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Direktøren havde ikke havde afgivet usande eller vildledende oplysninger. På den baggrund 

kunne heller ikke bestyrelsesposten begrunde en bortvisning. Bortvisningen blev kendt ube-

rettiget.  

 

Det eventuelle forsøg på berigelse blev ikke argumenteret som loyalitet, 

mens den eventuelle sammenblanding af interesser ved at have en bestyrel-

sespost i et andet selskab var et loyalitetsspørgsmål.  

 
VLD af 16. august 2007.

87 En opsagt direktør blev bortvist med henvisning til hans illoyale 

engagement i et andet selskab. Bortvisningen blev efterfølgende også begrundet med uberet-

tiget brug af firmakreditkort til hævning af ikke-ubetydelige beløb (et udestående på ca. 

108.000 kr.). Engagementet i det andet selskab var ikke en misligholdelse. Hævningerne ud-

gjorde dog så grov en misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det ville have berettiget til 

bortvisning. Bestyrelsen havde dog ikke reageret straks ved kendskab til omfanget af hæv-

ningerne. Muligheden for bortvisning var forpasset. 

 

Det forhold, der kunne begrunde en reaktion, var de private hævninger, hvor 

direktøren ikke havde givet tilstrækkeligt klare oplysninger til bestyrelsen 

om hævningernes omfang. Den adfærd blev dog ikke argumenteret med il-

loyalitet. Engagementet i det andet selskab kunne potentielt have været il-

loyalt, men var det ikke i det konkrete tilfælde.88  

 Afgørelser, der argumenterer uhæderlighed med henvisning til loyalitet, 

er få.  

 
FV af 10. maj 1996.

89
 To truckførere blev bortvist på grund af deres omgang med paller. 

Tyveri kunne ikke godtgøres, men bortkomsten kunne på den anden side ikke forklares til-

fredsstillende. Truckførerne ansås for groft at have tilsidesat deres loyalitetspligt over for 

virksomheden i forbindelse med deres arbejde, og bortvisningen var berettiget. 

 
I ØLD af 18. september 2014

90
 opstod en tvist om illoyal anvendelse af fiktive fakturaer.

91 
En ejendomsmester var gennem sin enkeltmandsvirksomhed ansat som ejendomsmester ved 

et boligselskab. Ejendomsmesteren forsøgte ved fremsendelse af en fiktiv faktura til bolig-

selskabet, at få dette til at betale ejendomsmesterens gæld til tredjemand. For boligselskabet 

 
87. Vestre Landsrets dom af 16. august 2007, Karsten Klitmøller mod Direct Parcel Di-

stribution (Denmark) A/S.  

88. Jf. nedenfor afsnit 3.4.   

89. Faglig Voldgifts kendelse af 10. maj 1996, Specialarbejderforbundet i Danmark, For-

bundets Odense F afdeling mod Stora Dalum A/S, Odense. 

90. Østre Landsrets dom af 18. september 2014, tidligere Glostrup Byrets dom af 2. okto-

ber 2013, Anonym mod Domea s.m.b.a. 

91. Jf. VLD af 21. december 2009 ovenfor afsnit 2.1.2. indeholdt også et spørgsmål om 

forsøg på at lade virksomheden betale uretmæssige fakturaer. Misligholdelse på grund 

af fremsendelse af uretmæssige fakturaer blev dog i dette tilfælde ikke argumenteret 

med illoyalitet. 
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fremstod fakturaen som et forsøg på bedrageri. Landsretten afviste for det første, at der var 

grundlag for at sondre mellem ejendomsmesteren og dennes firma i situationen. Ejendoms-

mesterens adfærd blev vurderet ud fra samme retningslinjer som medarbejderes adfærd. For 

det andet fandt retten, at fremsendelsen af fakturaen var en så illoyal adfærd, at det udgjorde 

en væsentlig misligholdelse af aftalen, og at en ophævelse af samarbejdsaftalen dermed var 

berettiget. Retten henviste til, at ejendomsmesterens adfærd var et væsentligt tillidsbrud, og 

at han kort tid forinden var blevet indskærpet proceduren omkring anvisning af udgifter til 

betaling. Bortvisningen var berettiget. 

 

Gennemgangen illustrerer, som allerede fastsat af den tidligere retsteori,92 

at uhæderlighed med arbejdsgiverens midler vurderes strengt og ofte beret-

tiger til bortvisning. Argumentet om at uhæderlighed udgør en illoyal hand-

ling er af nyere dato. 

 Hensynet bag forbuddet mod illoyalitet er det samme som hensynet bag 

forbuddet mod uhæderlighed – at medarbejderen af hensyn til egne interes-

ser kompromitterer arbejdsgiverens interesser. Idet hæderlighedsargumentet 

er et velafprøvet og velkendt argument, er der i nærværende forfatters optik 

ingen grund til at tilføje et argument omkring illoyalitet. Afgørelserne kan 

dog inddrages som inspiration for vægtning af misligholdelsens væsentlig-

hed.   

 

2.1.4. Risiko for tab 

Ovenfor er gennemgået illoyalitet i forbindelse med hensyn til arbejdsgive-

rens aktiver i form af ting og stab og som et grundlæggende krav til medar-

bejderens hæderlighed med arbejdsgiverens aktiver. I det følgende ses på il-

loyalitet i forbindelse med at påføre arbejdsgiver risiko for økonomisk tab i 

bredere forstand.  
 
FV af 15. februar 1989.

93
 En funktionær i et rejsebureau blev bortvist med henvisning til, at 

hun havde optrådt illoyalt over for virksomheden. Medarbejderen havde benyttet arbejdsgi-

verens telex til at bestille hotelværelser for en konkurrerende virksomhed, og dette havde 

skabt risiko for, at betalingen af den bestilte tur kunne ende hos arbejdsgiveren. Bortvisning 

fandt dog sted for sent (efter 2 måneder) og på et tidspunkt, da der ikke længere var risiko 

for tab for virksomheden. Derimod udgjorde adfærden en rimelig grund til opsigelse.  

 

Det kan være illoyalt at påføre arbejdsgiveren risiko for tab.  

  

 
92. Jf. kapitel 9 afsnit 2.1. og 3.1. 

93. Faglig Voldgifts kendelse af 15. februar 1989, AA mod CARAT rejser/Måløv Turist-

fart. 
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U 1996.1001 H.
94

 En opsagt direktør udtalte i en anbefaling til en opsagt salgschef, at salgs-

chefen var nem at samarbejde med. Direktøren blev bortvist på grund af illoyalitet, da udta-

lelsen var afgivet uden at orientere bestyrelsen. Udtalelsen kunne skade virksomhedens posi-

tion i en aktuel tvist om godtgørelse for usaglig afskedigelse af salgschefen på grund af sam-

arbejdsproblemer. Direktøren havde ikke til hensigt at forbedre salgschefens forhandlings-

position eller at bringe virksomhedens interesser i fare. Fejlen gav ikke rimelig grund til at 

antage, at direktøren ikke loyalt ville varetage selskabets interesser i den resterende del af 

opsigelsesperioden. Bortvisningen var herefter ikke berettiget.  

 

Direktørens adfærd kunne bedst betegnes som en uheldig fejl. Afgørelsen er 

interessant, både fordi den er tidlig i forhold til at anvende loyalitet som ar-

gument, og fordi begrundelsen henviser til en subjektiv vurdering af direk-

tørens fortsatte loyalitet. Den subjektive vurdering af den fortsatte loyalitet 

må anses for at være en sekundær vurdering efter VLD af 6. december 

2006,95 hvor vurderingen af, hvorvidt den ansatte loyalt ville samarbejde var 

dissensens – ikke flertallets – begrundelse.  

 
VLD af 4. april 2007.

96 En medarbejder blev bortvist på grund af en række handlinger, der 

ifølge arbejdsgiveren var illoyale. For det første havde medarbejderen ikke dokumenteret 

vaskearbejder på en kundes lastbiler korrekt, hvorfor virksomheden mistede en stor kunde. 

Landsretten afviste, at adfærden var illoyal, da virksomheden var bekendt med den benytte-

de fremgangsmåde og ikke havde gjort indsigelse, hvorfor medarbejderen ikke kunne be-

brejdes noget i den anledning. For det andet havde medarbejderen udtrykt sig utilbørligt 

overfor en chef. Landsretten lod dette indgå med en vis vægt i den samlede vurdering. For 

det tredje havde medarbejderen uden arbejdsgiverens vidende ændret en afdelings mobiltele-

fonabonnementer til et selskab i medarbejderens families eje. Hertil udtalte landsretten, at 

det måtte have stået medarbejderen klart, at ændringen af abonnementerne kunne være til 

skade for virksomheden, såfremt medarbejdere fra den pågældende afdeling forlod virksom-

heden. Denne handling, der indebar risiko for økonomisk skade og som var foretaget uden at 

orientere arbejdsgiveren, udtrykte mangel på loyalitet over for virksomheden. Bortvisningen 

var efter en samlet vurdering berettiget. 

 

Landsretten gennemgår hvert klagepunkt for sig, og vurderer om adfærden 

udgør en misligholdelse. Henviser arbejdsgiveren til en kombination af år-

sager som begrundelse for en sanktion, vil hvert enkelt klagepunkt blive 

selvstændigt vurderet, og en samlet vurdering foretages herefter. I afgørel-

sen var det alene risikoen for økonomisk skade kombineret med en mang-

lende underretning herom, der blev anset for at være illoyal adfærd.  

 
94. U 1996.1001 H, Højesterets dom af 1. maj 1996, tidligere Vestre Landsrets dom af 15. 

marts 1995, D mod A. 

95. Jf. nedenfor afsnit 2.2.2.2. 

96. Vestre landsrets dom af 4. april 2007, tidligere Herning Byrets dom af 20. april 2005, 

Flemming Jensen mod BFB System Transport & Spedition A/S. Jf. nedenfor under 

2.2.2.2.  
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AN af 24. juni 2010

97
 fortsatte den tilgang, Vestre Landsret anlagde med afgørelsen VLD af 

4. april 2007 (ovenfor). En opsagt frisørsvend fik i salonens navn leveret produkter til et pri-

vat arrangement. Frisørsvenden blev bortvist med henvisning til illoyalitet. Arbejdsgiveren 

mente, at frisørsvenden svigagtigt havde opnået en materiel fordel, der ellers ville være 

kommet frisørsalonen til gode. Opmanden lagde til grund, at handlingen ikke var illoyal, 

idet svenden havde handlet ærligt overfor leverandøren af produkterne, der vidste, at arran-

gementet var privat. Der fandtes ingen interne forskrifter i salonen, der var overtrådt, og fri-

sørsalonen havde ikke godtgjort et tab.  

 

Gennemgangen illustrer at det er illoyalt, at den ansatte – mod bedre viden-

de – foranlediger, at arbejdsgiveren udsættes for risiko for tab. I alle afgø-

relserne henvises til den ansattes hensigt eller burde-viden, så vurderingen 

ligner en sammenligning med culpa fra erstatningsretten. Der er ikke fundet 

ældre afgørelser, der refererer til loyalitet i denne sammenhæng.  

 

2.1.5. Sammenfattende 

Manglende omsorg for arbejdsgiverens aktiver kan udgøre illoyalitet. Ikke 

al skødesløs omgang med arbejdsgiverens aktiver er dog illoyalt. Argumen-

tet anvendes mest tydeligt, når lønmodtagerens handling har tilknytning til 

konkurrerende virksomhed. Øvrig skadende omgang med arbejdsgiverens 

aktiver vurderes oftest som misligholdelse. 

 Også risiko for skade kan udgøre illoyalitet, der stilles ikke krav om, at 

skaden skal være materialiseret. Loyalitet orienterer sig i retning af medar-

bejderens handlinger, ikke i retning af selve skaden.  

 Den ansattes egen uhæderlighed med arbejdsgiverens midler anses fortsat 

som grov misligholdelse, men er senest forsøgt argumenteret med illoyalitet 

– hvilket der ikke ses behov for.  

 Forsøg på forstyrrelse af personalets ansættelsesmæssige tilknytning til 

arbejdsgiveren kan udgøre illoyale handlinger. Det ses særligt i situationer, 

hvor en ansat bistår en konkurrerende virksomhed med at hverve kolleger, 

men er ikke begrænset hertil. Ved forsøg på hvervning til den ansattes egen 

eventuelt fremtidige virksomhed stiller retten krav til både bevisførelsen og 

til, at planerne har en vis konkretisering.   

 Det er en nyere tendens at henvise til loyalitetsargumentet også udenfor 

situationer med konkurrerende virksomhed. 

 

2.2. Driftsinteressen 

I nærværende afsnit gennemgås de pligter, der udspringer af arbejdsgivers 

interesse i at kunne tilrettelægge og lede selve driften af virksomheden.  

 
97. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 24. juni 2010, Dansk Frisør og kosmetiker 

forbund for A mod Danmarks Frisørmesterforening for Frisør MonaMona. 
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 Arbejdsgiveren tilrettelægger driften efter egne præferencer og leder virk-

somheden. Udover at understøtte ledelsesretten gennem at følge instrukser, 

medfører arbejdsgivers beskyttelsesværdige interesse i at kunne lede driften 

også andre typer af pligter for den ansatte.  

 Ledelsen af virksomheden udmønter sig i en organisationsstruktur, som 

arbejdsgiveren har en driftsmæssig interesse i at opretholde. Det betyder, at 

medarbejderne i et vist omfang er underlagt pligt til at overholde de organi-

satoriske beslutningsveje. Den ansatte må også afholde sig fra at undermine-

re eller miskreditere ledelsen eller ledelsesbeslutninger overfor ledelsen og 

andet personale. 

 En lang række afgørelser vurderer grænserne for medarbejderens adfærd 

overfor kolleger og overordnede. I det følgende undersøges efter hvilke kri-

terier og hvilke retlige argumenter, situationerne vurderes.  

 

2.2.1. Utilbørlig adfærd overfor den foresatte 

Mange afgørelser indenfor arbejdsretten løser tvister om en ansats upassen-

de adfærd overfor en overordnet. I tidligere tider blev dette omtalt som re-

spektpligt. Pligten påhviler alle i virksomheden i hele hierarkiet.  

 Det er tydeligt, at der er rammer for medarbejdernes adfærd i over-

underordnelsesrelationen.98 Det blev fastslået allerede i ældre praksis.  

 
U 1947.617 V.

99
 En brugsbestyrer blev bortvist på grund af udtalelser overfor personalere-

præsentanter, bestyrelsen og uddelere. På et møde opstod kraftige uoverensstemmelser. Be-

styreren kaldte sine kolleger for ’et Par Originaler - Skideprinser’, og mente, at bestyrelsen 

’kunde rende og pisse Blanksværte’. Han afslog at give en undskyldning. Landsretten vurde-

rede, at adfærden viste mangel på evne og vilje til at optræde på sømmelig måde under de 

nødvendige forhandlinger. Bortvisningen kendtes berettiget.   

 

Adfærden var problematisk. Der stilles krav om sømmelig optræden, og kan 

eller vil man ikke følge den standard, kan bortvisning være berettiget. Den 

ansattes afvisning af at undskylde100 udgør et skærpende element i vurderin-

gen.  

 

 
98. Se mere om krav til arbejdsgiverens adfærd i over-underordnelsesrelationen i kapitel 

12.   

99. U 1947.617 V, Vestre Landsrets dom af 15. april 1947, Købmand Chr. Nielsen, Frede-

ricia mod Arbejdernes Brugsforening, Fredericia.   

100. I ældre afgørelser stilles der krav om ’undskyldning’ eller ’beklagelse’. Også i nyere 

afgørelser lægges der vægt på, hvordan den ansatte reagerer efterfølgende, om end 

’undskyldning’ ikke optræder lige så regelmæssigt. Der lægges vægt på, om den ansat-

te på opfordring tager afstand fra uacceptabel adfærd og trækker grove udtalelser til-

bage. 
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U 1961.566 H. En mælkekusk blev flere gange irettesat for at drikke mælk direkte fra pro-

duktionsområdet. Der opstod en hidsig ordveksling, da bestyreren igen påtalte adfærden. 

Mælkekusken råbte, at bestyreren skulle ’dyppes i mælkekanten’, og ’han gad ikke stå skole-

ret for dem’. Herefter opstod håndgemæng, eventuelt med skub fra kuskens side. Kusken fik 

efterfølgende mulighed for at beklage, hvilket han afviste. Højesteret fandt, at kusken havde 

optrådt truende og fornærmeligt overfor bestyreren, og da kusken ikke ville give en und-

skyldning for episoden, var bestyrelsen berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel.  

 
U 1969.419/2 H.

101 En salgsingeniør blev bortvist på grund af indholdet af en henvendelse 

til selskabets direktør. Brevet indeholdt kritik af aftaler om bolig og lønforhøjelse og havde 

en form, der af selskabet blev betegnet som usaglig, urimelig og fornærmende. Selskabet 

mente, at både loyalitetspligt og respektpligt var tilsidesat. Højesteret udtalte, at brevets ind-

hold kunne berettige til påtale og advarsel og eventuelt give anledning til opsigelse, men at 

brevet, der alene var sendt til direktøren, ikke kunne anses for en så grov misligholdelse af 

tjenesteforholdet, at det berettigede til bortvisning. Flertallet tiltrådte dermed Sø- og Han-

delsrettens vurdering og begrundelse.  

 

Højesteret fastsatte, at der er en større margin for kritik, når kritikken alene 

kommer til den overordnedes kundskab. Det lempede vurderingen, at virk-

somheden ikke havde søgt at få afklaret de klagepunkter, der var brevets 

ærinde.  

 Også afgørelser fra nyere tid fastsætter, at der fortsat er krav om at den 

ansattes adfærd lever op en vis standard for sømmelighed eller ordentlighed, 

man at adfærden må vurderes under hensyn til situationens konkrete om-

stændigheder.  

 
U 1987.634 H.

102
 Lagermedarbejder kaldte angiveligt selskabets direktør for ’sindssyg 

stodder, der er værre end Voerster’. Arbejdsgiveren anførte, at udtalelsen var ringeagtende, 

ærekrænkende og umuliggør et fortsat samarbejde. Højesteret udtalte, at selv hvis lagermed-

arbejderen havde udtalt sig som hævdet, kunne ordvalget under de foreliggende omstændig-

heder ikke anses som en misligholdelse, der berettigede til bortvisning. Højesteret lagde 

vægt på, at medarbejderens sprogbrug ikke tidligere havde givet anledning til påtale, at ord-

vekslingen skyldtes provokation, og at det ikke var tilsigtet, at udtalelsen skulle høres af an-

dre end direktøren. Hverken anbringender eller begrundelse henviser til loyalitet, men alene 

til, at det foregåede er en grov misligholdelse.  

 

 
101. U 1969.419/2 H, Højesterets dom af 14. maj 1969, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 8. januar 1969, Danish Printed Electronics A/S mod ingeniør H. Bjarnhoff Sø-

rensen. 

102. U 1987.634 H, Højesterets dom af 19. juni 1987, tidligere Sø- og Handelsrettens dom 

af 23. august 1985, Rosenberg og Remmer ApS mod Jan Nielsen. 
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VLD af 4. april 2007.
103

 En medarbejder havde ifølge arbejdsgiveren ’utilbørligt’ udtalt, at 

direktøren var utroværdig og at kun anvisninger på skrift ville blive accepteret. Illoyalitet 

blev argumenteret af arbejdsgiveren, men blev ikke anvendt i begrundelsen. Landsretten 

henviser i stedet til, at samarbejdet er nedbrudt, hvilket berettiger bortvisning.  

 

Her blev muligheden for et fortsat samarbejde anvendt som en retlig be-

grundelse for, at bortvisningen var berettiget. Samarbejde er en forudsæt-

ning for ansættelsesrelationen, og som nævnt ovenfor i kapitel 10 afsnit 4 er 

henvisning til samarbejdsproblemer en vanskelig begrundelse. Grundforud-

sætningen ansås for at være en mere passende begrundelse end henvisnin-

gen til loyalitet, som anført af arbejdsgiveren. Substansen i udtalelserne var, 

at den ansatte afviste at samarbejde med direktøren, og forsøgte at diktere 

vilkårene for, hvordan ledelsesbeslutninger skal formidles. Afgørelsen kun-

ne også være begrundet med henvisning til illoyalitet ved at underminere 

ledelsen. 

 
U 2015.1112 Ø.

104
 En lægesekretær blev bortvist, efter at hendes mand havde udvist truen-

de adfærd overfor klinikkens indehaver. Manden var utilfreds med aftaler omkring hans hu-

strus arbejdsvilkår og truede og forfulgte indehaveren rundt i klinikken i vrede. Samme dag 

bortviste indehaveren lægesekretæren og indgav politianmeldelse mod manden. Arbejdsgi-

veren mente, at adfærden var både uacceptabel, illoyal og ødelæggende for en fortsat samar-

bejdsrelation. Landsretten lagde blandt andet til grund, at mandens adfærd havde været 

grænseoverskridende og egnet til at skabe en ikke-ubetydelig utryghed hos de tilstedevæ-

rende, og at det måtte have stået manden klart, at hans adfærd under de foreliggende om-

stændigheder blev opfattet som truende, navnlig af indehaveren.  

 

Retten etablerede identifikation mellem den ansatte og hendes ægtefælle. 

Den udviste adfærd var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der 

berettigede til bortvisning. Landsretten gentog ikke illoyalitetsargumentet, 

men alene at adfærden i sig selv var grænseoverskridende og truende og 

dermed en misligholdelse. 

 
ØLD af 5. marts 2015.

105 En landsforenings direktør blev bortvist på grund af utilbørlig op-

førsel overfor bestyrelsesformanden i flere situationer. Landsretten anerkendte, at det skete 

var utilbørligt i to af tilfældene. I den episode var det utilbørligt at kalde formanden for ’en 

farlig mand’, der ’ødelagde alt’, at formanden var ’uartig’, ’burde gå’, og at det ikke var 

godt for foreningen, at formanden var der. På baggrund af begge personers stærke påvirk-

ning af alkohol kunne direktørens adfærd ikke karakteriseres som så utilbørlig, at den i sig 

 
103. Vestre Landsrets dom af 4. april 2007, tidligere Herning Byrets dom af 20. april 2005, 

Flemming Jensen mod BFB System Transport & Spedition A/S. 

104. Østre Landsrets dom af 19. december 2014, tidligere Helsingør Byrets dom af 14. ok-

tober 2013, A mod B. 

105. Østre Landsrets dom af 5. marts 2015, tidligere Københavns Byrets dom af 28. okto-

ber 2013, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem mod person 1.  
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selv kunne begrunde en bortvisning.
106 I den anden episode blev direktøren vred på for-

manden, slog ud med armene, afbrød formanden flere gange, knaldede et stykke papir ned i 

bordet og anklagede formanden for at tale usandt. Episoden blev heller ikke karakteriseret 

som så utilbørlig, at den i sig selv kunne begrunde en bortvisning. De to episoder indgik dog 

i den samlede bedømmelse og blev vurderet i lyset af, at direktørens adfærd beviseligt gen-

nem en længere periode havde modarbejdet landsformanden og hovedbestyrelsen, og bort-

visningen kendtes derfor berettiget.  

 

Gennemgangen illustrerer, at de tidlige afgørelser om upassende adfærd ik-

ke henviste til loyalitet som retligt grundlag for vurdering af sager om util-

børlig adfærd eller udtalelser overfor den foresatte. Først fra midten af 

00’erne, anvendes loyalitet i den retlige argumentation, men dette blev ikke 

imødekommet af afgørelsesorganerne, der fortsatte med at henvise til grov-

heden af det foregåede, eller til sammenbruddet af samarbejdet. Heller ikke 

i de nyeste afgørelser, anvendes loyalitet i begrundelsen.  

 Det må anses for at være en tydelig indikation, at de judicielle organer ik-

ke begrunder afgørelserne med henvisning til illoyalitet, heller ikke efter at 

parterne anvender illoyalitet i anbringenderne. Betegnelsen respektpligt an-

vendes ikke (længere) konsekvent, men betegnelsen ’utilbørlig’ adfærd eller 

udtalelser anvendes i stigende grad.  

 Situationer, hvor den ansatte optræder utilbørligt direkte overfor den fore-

satte, mangler måske også det element af skøn, der karakteriserer illoyalitet. 

Den ansatte er i direkte kontakt med den foresatte, og overvejelsen/skønnet i 

forhold til at skulle udvise et hensyn til virksomhedens beskyttelsesinteres-

ser er ikke fremtrædende i netop den situation.  

 De enkelte situationer vurderes ud fra adfærdens karakter, og væsentlig-

heden af en eventuel utilbørlig adfærd justeres i lyset af de konkrete om-

stændigheder.  

 

2.2.2. Indirekte illoyalitet 

Foregående afsnit gennemgik situationer, hvor en ansat havde udvist upas-

sende adfærd direkte overfor den foresatte. I nærvende afsnit undersøges 

andre typer af situationer, der kan anses for at udgøre illoyal adfærd overfor 

arbejdsgiverens interesse i en velfungerende drift. 

 
106. Byretten fandt derimod, at adfærden – uanset at begge parter havde indtaget alkohol – 

var en så utilbørlig adfærd, at det var en grov misligholdelse af ansættelsesaftalen. By-

retten fandt det også bevist, at der havde været fysisk kontakt mellem dem, at direktø-

ren ’gjorde noget’, selvom det ikke var bevist, at der, som påstået af foreningen, var 

slået med en knyttet hånd i brystet.  
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2.2.2.1. Urigtige anklager om ledelsen  
U 1971.422 H.

107
 En lærer på en privatskole tog ikke i tilstrækkelig grad afstand fra et rygte 

blandt eleverne om, at skolelederen under krigen havde været i tysk tjeneste. Læreren, der 

havde været i modstandsbevægelsen, havde endvidere i en samtale med eleverne udtalt, at så 

’kunne han bedre forstå, at (skoledirektøren) ikke kunne lide ham’. Læreren blev bortvist. 

Højesteret fandt bortvisningen berettiget, fordi læreren ikke på utvetydig måde havde taget 

afstand fra rygtedannelser om skolelederens forhold under besættelsen, men tværtimod hav-

de underbygget dem og havde givet andre ansatte og bestyrelsesmedlemmer grund til at tro, 

at han anså rygterne for sande.  

 

En undladelse af at berigtige grove, nedladende udtalelser om kolleger eller 

foresatte kan berettige til bortvisning. Afgørelsen henviser til, at elevernes 

adfærd med at danne rygter om skolelederen var illoyalt overfor skolelede-

ren, men skolelærerens adfærd blev ikke begrundet med illoyalitet. Illoyali-

tet ansås i denne sammenhæng ikke for at være et ansættelsesretligt argu-

ment. Substansen var, at pligten til ikke at underminere ledelsen affødte en 

pligt til aktivt at tage afstand fra eller endda berigtige andres undermineren-

de udtalelser. Afgørelsen er nok meget konkret.  

 
VLD af 28. september 1998.

108 En kontorassistent på en efterskole blev opsagt på grund af 

illoyalitet. Told og Skat indledte efter et besøg på efterskolen en skattesag mod forstanderen. 

I den anledning rettede kontorassistenten henvendelse til bestyrelsesformanden og fremkom 

med beskyldninger om forstanderen, der var egnede til at drage forstanderens hæderlighed i 

forhold til efterskolen i tvivl. Beskyldningerne var uden belæg. Under hensyn hertil og til at 

forstanderen var kontorassistentens eneste foresatte, fandtes handlingen at måtte karakterise-

res som illoyal overfor forstanderen. Det indgik i vurderingen, den fortsatte ansættelse var 

vanskeliggjort af, at administrationen alene bestod af kontorassistenten, forstanderen og for-

standerens hustru. Opsigelsen var berettiget. 

 
VLD af 15. maj 2007.

109 En medarbejder udtalte til sine kolleger, at direktørens tidligere 

selskab var ’fup og fidus’ og at direktøren var ’dømt for bedrageri’. Virksomheden bortviste 

medarbejderen med henvisning til groft illoyal adfærd. Landsretten vurderede ikke, at med-

arbejderens udtalelse om, at direktøren var dømt for bedrageri, kunne anses for godtgjort. 

Bortvisningen kunne alene begrundes med udtalelsen om, at selskabet var ’fup og fidus’. 

Det lempede vurderingen, at der var en fri omgangstone på virksomheden, og at Håndvær-

kerrådets Nyhedsbrev netop i en artikel havde beskrevet, at direktørens tidligere selskab var 

dømt for overtrædelse af Markedsføringsloven. Udtalelsen var ikke så grov, at den beretti-

gede til bortvisning.  

 
107. Højesterets dom af 21. april 1979, tidligere Østre Landsret dom af 16. december 1969, 

Lærer Erling Højgaard Pedersen mod Den selvejende institution Jyderup Realskole. 

108. Vestre Landsrets dom af 28. september 1998, tidligere Holsted Byrets dom af 14. 

marts 1997, F mod Den selvejende institution A. 

109. Østre Landsrets dom af 15. maj 2007, tidligere Københavns Byrets dom af 3. oktober 

2006, F mod Internet Danmark ApS. 
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I disse afgørelser blev urigtige eller miskrediterende udtalelser anset som 

misligholdelse på grund af illoyalitet.   

2.2.2.2. Kritiske udtalelser, der underminerer ledelsen 

Kritik af ledelsen der inddrager flere personer ændrer karakter i forhold til 

den mere direkte selvstændige kritik nævnt ovenfor under 2.2.1.  

 
U 1970.184 H.

110 En opsagt repræsentant sendte et brev til sin afdelingsleder, hvori han op-

fordrede til udvandring fra virksomheden. Repræsentanten omtalte virksomhedens ledelse 

som ’dårlig og ukvalificeret’, der udsatte medarbejderne for ’vilkårlighed, snobisme og pro-

fitbegær.’ Repræsentanten blev bortvist med henvisning til illoyale udtalelser. Repræsentan-

ten var tidligere blevet advaret mod at tilsidesætte hensynet til gode samarbejdsforhold og 

mod at udvise utilbørlig optræden i forhold til ledelsen. Ledelsen havde endvidere skriftligt 

tilkendegivet overfor repræsentanten, at udtryk for egen misfornøjelse med interne forhold i 

selskabet overfor medarbejdere, leverandører og konkurrenter, blev betragtet som illoyalt. I 

det perspektiv var brevet såvel ved den kritiske omtale af ledelsen som ved opfordringen til 

udvandring fra selskabet, en så groft utilbørlig krænkelse af hans pligter, at bortvisning var 

berettiget. Illoyalitet var inddraget i argumentationen, men ikke i Højesterets begrundelse.  

 

Handlingen blev vurderet i lyset af, hvad der var foregået op til handlingen. 

I afgørelsen blev kravene til adfærden skærpet betragteligt via de tidligere 

advarsler, og den skriftlige præcisering af, at netop den udviste type adfærd 

blev betragtet som illoyal adfærd. Højesteret anvendte ikke argumentet 

loyalitet. Højesteret anerkendte virksomhedens advarsler til den ansatte, 

hvilket indikerer, at handlingerne også objektivt set kunne anses for illoyale. 

Idet der forelå tydelige retningslinjer og advarsler, der i sig selv forbød den 

udøvede adfærd, blev afgørelsen vurderet som en tilsidesættelse af konkrete 

anvisninger, altså et spørgsmål om lydighed i stedet for om loyalitet.  

 Utilfredshed og kritiske forslag til ændring af virksomhedens ledelse kan 

udgøre illoyale handlinger. 

  
U 1970.502 H.

111 En salgsleder tog initiativ til en fælles erklæring til indehaveren fra en 

række medarbejdere. Erklæringen indeholdt forslag til ændringer i virksomheden og udtalte, 

at ’såfremt man ikke kan stille sig positivt for ovennævnte ændringer, vil fremtidigt samar-

bejde være vanskeliggjort.’ Højesteret fandt, at afdelingslederen herved havde handlet illoy-

alt, og at bortvisningen var berettiget. Retten lagde vægt på, at lederen havde taget initiativet 

til erklæringen, at erklæringens indhold var kritisk overfor ledelsen, og at den indeholdt en 

trussel om etablering af samarbejdsvanskeligheder.  

 
110. U 1970.184 H, Højesterets dom af 27. januar 1970, tidligere Østre Landsrets dom af 

16. december 1968, Grosserer Børge Brandt mod Sprøjteselskabet af 1948 A/S. Om-

talt ovenfor afsnit 2.1.2. 

111. U 1970.502 H, Højesterets dom af 20. maj 1970, tidligere Vestre Landsrets dom af 19. 

januar 1970, Forhandler Einer Skov mod tømrermester Helge Frandsen. 
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VLD af 28. februar 2001.

112 En leder udfærdigede sammen med to underordnede et brev 

med kritik af ledelsen. Brevet blev placeret på chefernes borde. Landsretten anførte, at bre-

vet var en reaktion på uheldigt gennemførte ændringer i ledelsesstrukturen. Reaktionen hav-

de dog en uhensigtsmæssig form og skete på en mindre loyal måde. Arbejdsgiver havde dog 

ikke gennemført processen omkring opsigelsen korrekt. Henset til lederens anciennitet, at 

han ikke havde modtaget en advarsel, og at hændelsen foregik på et tidspunkt, hvor der skete 

ændringer i ledelsesstrukturen, blev afskedigelsen anset for usaglig.  

 

Medarbejdere skal anvende de formelle procedurer på virksomheden for at 

udtrykke deres utilfredshed eller komme med kritiske forslag, også når hen-

sigten erklæres at være at fremme virksomhedens interesser. Den utilfredse 

salgsleder fra 1970 valgte at udøve forhandlingspres gennem virksomhedens 

medarbejdere. Det var ikke acceptabelt. Højesteret henviste til, at afdelings-

lederen havde en lederstilling og derfor kunne frembringe forslag til forbed-

ring af firmaet på chefmøderne.  

 Den samme handling fra en utilfreds afdelingsleder blev i 2001 ikke anset 

for tilstrækkeligt til en opsigelse. Handlingens væsentlighed blev vurderet i 

lyset af de konkrete omstændigheder, herunder at arbejdsgiverens handlin-

ger i opsigelsesprocessen ikke i tilstrækkeligt omfang havde udvist hensyn 

til den ansatte.113 

 
U 2005.1639 V.

114 En medarbejder havde fået tildelt en advarsel og omtalte i en privat e-

mail til en kollega chefen som ’noget af en sæk’. Medarbejderen blev opsagt på grund af e-

mailens indhold. Landsretten lagde vægt på, at e-mailen var sendt som led i en privat korre-

spondance. Medarbejderen havde derfor grund til at regne med, at den ikke blev læst af an-

dre. Indholdet blev trods alt anset for at være af mindre grov karakter. Opsigelsen var ikke 

berettiget.
115  

 

En kritisk udtalelses væsentlighed blev lempet med henvisning til, at den 

ikke var tiltænkt at skulle læses af andre. Indholdet var desuden kun ’mindre 

groft’.  
 

 
112. Vestre Landsrets dom af 28. februar 2001, tidligere Viborg Byrets dom af 7. april 

1999, Per Hartmann mod Hedeselskabet. 

113. Dette emne omtales i kapitel 12 afsnit 5. 

114. U 2005.1639 V, Vestre Landsrets dom af 23. februar 2005, tidligere Sønderborg By-

rets dom af 8. marts 2004, B ApS mod A, jf. nedenfor afsnit 2.4.1.  

115. Medarbejderen blev senere bortvist på grund af manglende underretning om udlands-

rejse under sygdom, hvilket arbejdsgiver mente, var illoyalt, se om dette nedenfor af-

snit 2.4.1.  
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VLD af 6. december 2006.
116

 En medarbejder blev bortvist, på grund af en e-mail til virk-

somhedens ledende medarbejdere. E-mailen indeholdt udtalelser, der var egnede til at rejse 

tvivl om den administrerende direktørs lederevner, og henviste til ’åbenlyse ligegyldighed 

med leverancer’, ’arrogante behandlinger af besøgende’, og at gamle kunde/leverandør-

relationer var ’ødelagt’. Landsretten fandt, at afsendelse af e-mailen var illoyalt på grund af 

indholdet. Flertallet
117 i landsretten fandt, at e-mailen ikke var så grov at den berettigede til 

bortvisning, ad den kun var sendt til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Dissensen 

mente, at bortvisningen var berettiget, henset til at der var rimelig grund til at antage, at 

medarbejderen i en opsigelsesperiode ikke loyalt ville samarbejde med den administrerende 

direktør. 

 
ØLD af 28. februar 2013.

118 En medarbejder blev bortvist på grund af en e-mail han havde 

udsendt til en række ledere i virksomheden, hvori han rejste tvivl om firmaets forretnings-

mæssige hæderlighed. E-mailen indeholdt blandt andet udtalelserne, at ’firmaet bevidst har 

fortiet, at der er fejl på kundernes udstyr’, og at ’man åbenbart ikke har tænkt over følger-

ne’. Landsretten anførte, at e-mailens ordlyd kunne berettige til påtale, advarsel og opsigelse 

uden advarsel, idet han havde handlet illoyalt over for sine nærmeste ledere. Da e-mailen 

kun var sendt til ledere i virksomheden og dermed ikke til kunder eller øvrige medarbejdere, 

var overtrædelsen dog ikke grov nok til at berettige til bortvisning. 

 

Selv grove udtalelser lempes under henvisning til udbredelsen af kritikken. 

Afgørelsen fra 2013 er et godt eksempel på, at progressionen i reaktionerne 

er reelle skridt, hvor adfærden sættes i relation til hver enkelt reaktion, 

skridt for skridt gennem sanktionens intensitet. Den viser tydeligt, at retten 

foretager en proportionalitetsafvejning mellem sanktionen og det foregåede. 

Afgørelsen viser også, at det gør en væsentlig forskel for vurderingen af 

handlingens virkning, om en kritisk e-mail, der kan skabe tvivl om virk-

somhedens profil, kommer til andre end ledernes kendskab. 

 
ØLD af 2. maj 2012.

119
 En medarbejder udtalte sig på en introduktionsdag for nye medar-

bejdere kritisk om selskabets administrerende direktør. Udtalelserne kritiserede direktørens 

 
116. Vestre Landsrets dom af 6. december 2006, tidligere Varde Byrets dom af 29. septem-

ber 2005, A mod B&W Group Denmark A/S (tidligere Ludvigsen Møbler A/S). Jf. 

ovenfor afsnit 2.1.4. 

117. Landsretten delte sig, med hensyn til hvilket vurderingsgrundlag væsentligheden skul-

le afvejes op mod. Flertallet valgte at fokusere på omfanget af skaden, dissensen valgte 

at fokusere på den subjektive vurdering af den fremtidige loyalitet. Med afgørelsen må 

henvisning til den subjektivt opfattede evne eller vilje til loyalitet eller samarbejde for 

fremtiden anses for et mere sekundært vurderingsgrundlag for væsentligheden af illoy-

ale handlinger. Argumentet er dog gentaget igen i FV af 15. september 2010, jf. oven-

for afsnit 1.2.1.  

118. Østre landsrets dom af 28. februar 2013, tidligere Hillerød byrets dom af 20. juli 2012, 

virksomhed 1 mod person 1. 

119. Østre landsrets dom af 2. maj 2012, virksomhed 1 mod person 1.  
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kompetencer og ledelsesstil, og medarbejderen foreslog, at de sammen skulle forsøge at æn-

dre virksomhedens ledelsesstil nedefra. Arbejdsgiveren bortviste medarbejderen med hen-

visning til grov illoyalitet. Landsretten tiltrådte, at medarbejderens udtalelser på introdukti-

onsdagen var af en sådan karakter, at han måtte anses for at have misligholdt sin loyalitets-

forpligtelse som ansat i virksomheden. Henset til at han havde været ansat i virksomheden i 

10 år, var forseelsen ikke så grov, at den kunne begrunde bortvisning.   

 

Groft kritiske og underminerende udtalelser kan lempes med henvisning til 

den ansattes anciennitet. 

 

2.2.2.3. Handlinger, der underminerer ledelsen 
ØLD af 24. september 1999.

120 En driftschef mente, at en nyansat administrationschef hav-

de håndteret en kollegial situation forkert, ved at tildele en advarsel til en ejendomsmester 

for spiritusindtagelse. Den opsagte driftschef rettede henvendelse til bestyrelsen omkring 

advarslen. Endvidere henvendte driftschefen sig til en anden ejendomsmester i firmaet og 

bad denne spørge den advarede ejendomsmester til hans spiritusindtagelse. Arbejdsgiveren 

mente, at de to henvendelser var illoyale, og driftschefen blev bortvist. Landsretten fandt, at 

henvendelsen til bestyrelsen ikke var illoyal, idet det var aftalt, at driftschefen skulle instrue-

re, rådgive og bistå den nye administrationschef, og en orientering af bestyrelsen om en kri-

tisabel handling var derfor ikke illoyalt overfor administrationschefen. Den anden henven-

delse til en underordnet ejendomsmester var illoyal uanset formålet med henvendelsen.
121  

 

Den kritiske henvendelse til bestyrelsen var berettiget, idet sådan adfærd var 

en del af den ansattes arbejdsbeskrivelse. I modsat fald kunne den kritiske 

henvendelse til bestyrelsen have været illoyal. Inddragelse af en underordnet 

i handlinger, der ikke flugtede med den foresattes instruktioner, var illoyalt. 

Væsentligheden blev vurderet i lyset af driftschefens anciennitet, pletfrie hi-

storik som ansat, og at en stor del af opsigelsesperioden var forløbet uden 

klager. Fejlen kunne på den baggrund ikke berettige til bortvisning – i hvert 

fald ikke uden forudgående advarsel. 

 
VLD af 4. april 2013.

122 En driftsleder modtog en advarsel for chikane og mobning af det 

øvrige personale. Driftslederen indkaldte personalet og spurgte, om de var enige i klage-

punkterne. Under mødet kritiserede han ledelsen, og kaldte blandt andet virksomhedens ejer 

for en ’drengerøv’. Driftslederen blev bortvist. Landsretten lagde vægt på, at driftslederen 

selv indkaldte til personalemødet, at årsagen var utilfredshed med advarslen, at driftslederen 

kritiserede ledelsen i overværelse af andre medarbejdere, at der blev anvendt stærke vendin-

 
120. Østre Landsrets dom af 24. september 1999, tidligere Glostrup Byrets dom af 9. juli 

1997, Niels Helmer Pedersen mod Albertslund Boligselskab. Omtalt ovenfor afsnit 

2.1.3.  

121. Omtalt nedenfor afsnit 2.2.2.4   

122. Vestre Landsrets dom af 4. april 2013, tidligere Kolding Byrets dom af 7. februar 

2012, Virksomhed 1 mod Person 1. 
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ger om virksomhedens ejer, og at driftslederen havde ledelsesansvar. Retten fandt, at hand-

lingen var illoyal i en sådan grad, at bortvisning var berettiget.   

 

Det var klart illoyalt at inddrage de øvrige medarbejdere i kritik af en ledel-

sesbeslutning, og at udtale sig kritisk om virksomhedens indehaver.  

 
ØLD af 19. januar 2015.

123
 I forbindelse med en telefonisk forhandling med sin leder følte 

en ansat sig truet. Den ansatte kontaktede firmaets advokat, der også var medlem af besty-

relsen, og fortalte om den truende telefonsamtale. Herefter blev ansatte bortvist, til dels be-

grundet med den illoyale klage over en leder og til dels den falske påstand om at være blevet 

truet. Landsretten lagde til grund, at den ansatte havde følt sig truet og havde reageret ved at 

kontakte virksomhedens advokat for at få denne til at tale den truende person til fornuft. 

Herudover var telefonsamtalen alene omtalt overfor den ansattes egen advokat. Det var ikke 

godtgjort, at den ansatte havde misligholdt sin ansættelse af de øvrige grunde, bestyrelsen 

henviste til i bortvisningsskrivelsen. Herefter var det alene den telefoniske henvendelse til 

virksomhedens advokat, der kunne bruges som begrundelse for en bortvisning. Landsretten 

fandt ikke, at den handling udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det 

gav virksomheden grundlag for straks at ophæve ansættelsesforholdet uden yderligere kon-

takt.  

 

Landsretten fastsatte, at det foregåede ikke var en grov misligholdelse. Ar-

bejdsgiveren skulle løfte bevisbyrden for hver enkelt begivenhed, der blev 

anført som begrundelse for den ansættelsesretlige reaktion. Arbejdsgivere 

kan ikke kumulere en række upopulære begivenheder og herefter samlet 

henvise til illoyalitet. Ved vurderingen af selve handlingens grovhed blev 

der lagt vægt på, hvor mange personer der fik kendskab til udtalelsen, og at 

virksomheden havde bortvist den ansatte uden yderligere kontakt til denne.  

 

2.2.2.4. Diskretion internt  

Arbejdsgiveren kan forvente, at medarbejderne udviser diskretion med, 

hvilke oplysninger der bliver givet videre til kolleger. Interessen bunder i, at 

arbejdsgiveren skal have mulighed for at lede virksomheden, også ved at 

styre hvilke typer af informationer, der bliver givet videre til grupper af per-

soner. Det er ikke kun et spørgsmål om at sikre, at der ikke bliver givet urig-

tige informationer til kolleger, der kan skabe uro og utryghed, men også at 

der ikke bliver givet flere informationer, end arbejdsgiveren ønsker.  

 
VLD af 19. december 2008.

124 En sikkerhedsrepræsentant, der var blevet opsagt med hen-

visning til virksomhedens dårlige økonomi, meddelte hans nærmeste kolleger at økonomien 

 
123. Østre landsrets dom af 19. januar 2015, tidligere Frederiksbergs byrets dom af 4. de-

cember 2013, virksomhed 1 mod person 1.  

124. Vestre Landsrets dom af 19. december 2008, tidligere Kolding Byrets dom af 24. april 

2008, Danfort A/S mod F. 
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var dårlig, og at der måske skulle fyres flere medarbejdere. Arbejdsgiveren bortviste medar-

bejderen, med henvisning til at medarbejderen havde handlet illoyalt ved at videregive be-

vidst urigtige oplysninger om virksomhedens økonomi og fremtidsudsigter. Landsretten an-

førte, at medarbejderen ikke var blevet pålagt tavshedspligt da han blev opsagt, og at han på 

mødet fik et berettiget indtryk af, at økonomien var dårlig og at der muligvis skulle afskedi-

ges flere. På den baggrund var orienteringen til de nærmeste medarbejdere ikke en grov til-

sidesættelse af hans forpligtelser som ansat eller som sikkerhedsrepræsentant. 

 

Landsretten gentager ikke påstanden om illoyalitet. Det var lempende for 

vurderingen af overtrædelsen, at der var faktisk belæg for udtalelserne, og at 

oplysningerne ikke var videregivet til et bredt publikum. Arbejdsgiver hav-

de mulighed for at varetage egne interesser ved at give medarbejderen på-

læg om tavshedspligt til mødet. 

 
Igen kan her inddrages afgørelsen nævnt ovenfor, ØLD af 24. september 1999.

125 Driftsche-

fens henvendelse til en anden ejendomsmester i firmaet var illoyal. Henvendelsen involve-

rede en ansat i en situation, der var uenighed om.   

 

Det illoyale bestod i at inddrage en underordnet i uenigheder om ledelse af 

virksomheden. Driftschefens omsorgsfulde hensigt med henvendelsen var 

irrelevant ved vurderingen af væsentligheden af misligholdelsen.  

 

2.2.2.5. Dårlig stemning på arbejdspladsen eller ’samarbejde’ 

Ofte henvises til ’samarbejdsproblemer’ i sager om en ansats generelt nega-

tive og kritiske adfærd eller omgang med kolleger og foresatte. I dette afsnit 

nævnes kort de ’samarbejdsvanskeligheder’ der orienterer sig i retning af 

samarbejde med ledelsen. Nedenfor i afsnit 2.3. undersøges hvorvidt der 

mere generelt stilles krav til den ansattes samarbejdsevner på virksomheden.  

 Er en medarbejder kritisk og har vanskeligt ved at indordne sig de be-

slutninger, som ledelsen har taget, og de hierarkiske systemer, der er opstil-

lede, er det i sidste ende medarbejderen, der må bære risikoen for, at samar-

bejdet er umuliggjort. Virksomheden har ledelsesretten og har krav på at 

medarbejderne respekterer dette, også gennem at undlade at sprede negativi-

tet og underminere beslutninger. 

 Det er ikke al negativitet, der er misligholdelse. Kun sådan adfærd, der 

underminerer eller hindrer virksomhedens drift.  

 
Ledernævnets tilkendegivelse af 7. maj 2012.

126 En underdirektør blev afskediget med hen-

visning til samarbejdsproblemer på grund af negative udtalelser og underminering af den 

administrerende direktør. Underdirektøren udtalte sig kritisk om virksomhedens fusion og 

 
125. Omtalt ovenfor afsnit 2.1.3. og 2.2.2.3. 

126. Ledernævnets tilkendegivelse af 7. maj 2012, Ledernes Hovedorganisation for A mod 

Dansk Byggeri for Corona Pitzner A/S. 
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den nye administrerende direktør overfor andre ledende medarbejdere og eksterne samar-

bejdspartnere. Kritikken havde en negativ påvirkning af medarbejderne i hans egen afdeling. 

Han henvendte sig direkte til bestyrelsesformanden udenom direktøren og drøftede fusionen 

og dens betydning for hans ansættelse, hvilket bragte den administrerende direktør i en van-

skelig situation i forhold til bestyrelsen. Opmanden udtalte, at det efter bevisførelsen måtte 

lægges til grund, at samarbejdsrelationen mellem underdirektøren og den nye administre-

rende direktør på opsigelsestidspunktet, blandt andet som følge af underdirektørens forhold, 

havde udviklet sig så negativt, at et fremtidigt samarbejde måtte anses for umuliggjort. Af-

skedigelsen var berettiget.  

 

Afskedigelsen ansås ud fra en samlet vurdering for rimeligt begrundet i un-

derdirektørens forhold. Afgørelsen begrundes med, at samarbejdet var umu-

liggjort.  

 
ØLD af 7. juni 2012.

127 En medarbejder fik en advarsel fra ledelsen, fordi hun optrådte il-

loyalt ved at skabe dårlig stemning og samarbejdsvanskeligheder. På et senere tidspunkt 

bortvistes hun. Landsretten fandt ikke, at der, i perioden fra den berettigede advarsel om for-

bedring af den ansattes adfærd og til bortvisningen skete, var påvist sådanne konkrete for-

hold, der kunne berettige til en bortvisning.   

 

Landsretten stillede igen høje krav til beviset, herunder krav om at bortvis-

ning begrundes med konkrete situationer, der kan tid- og stedfæstes, og som 

i sig selv har en vis tyngde.128 Retten fandt, at advarslen for illoyal negativ 

adfærd og samarbejdsproblemer var berettiget.129 Det er uklart, om det indi-

kerer andet, end at adfærden både udgjorde samarbejdsvanskeligheder, og at 

elementer i adfærden var illoyale.  

 
TN af 24. marts 2014.

130 Et guldsmedefirma opsagde en elev på grund af elevens seksuelle 

forhold med den ene indehaver, der var den anden indehavers tidligere ægtefælle. Ophævel-

sen blev begrundet med, at det var illoyalt at indlede et seksuelt forhold, der ødelagde mu-

lighederne for samarbejde med arbejdsgiveren. Nævnet fandt, at ophævelsen af aftalen var 

uberettiget og at eleven ikke, når en medindehaver er involveret, er den nærmeste til at bære 

risikoen for, at en forudsætning for uddannelsesaftalen brister.  

 

 
127. Østre landsrets dom af 7. juni 2012, tidligere Odense byrets dom af 22. september 

2011, Person 1 mod Foreningen ... 

128. Landsrettens vurderingsprincipper flugter med de principper omkring samarbejdsvan-

skeligheder, som Ombudsmanden fremsatte i 2000, jf. kapitel 10 afsnit 4. 

129. Adfærden omfattede en hård og ubehagelig tone overfor kolleger, kunder og bestyrel-

se, anklagende udtalelser om kollegers omgang med hestene, negativ omtale af elever-

ne, upassende sprogbrug, og at adfærden medførte kundeklager og var begyndt at gå 

ud over forretningen. 

130. Tvistighedsnævnets kendelse af 24. marts 2014, A mod B.  
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2.2.2.6. Samlende 

Hensynet til at kunne drive virksomheden er et væsentligt beskyttelseshen-

syn, der fastsætter pligter for de ansatte. Ifølge den almindelige underord-

nelsespligt, skal arbejdstagerne ikke blot følge anvisninger, men er også 

forpligtet i øvrigt at undlade at forstyrre eller underminere ledelsen, ledel-

sesbeslutninger eller organisatoriske hierarkier, der er opstillet. Der ses ge-

nerelt en tendens til, at tvister indenfor disse områder løses med henvisning 

til loyalitet.  

 Gennemgangen illustrerer, at afgørelser om kritiske ytringer og handlin-

ger, der kan underminere ledelsen, ikke bliver færre. Indenfor de senere år-

tier er begrundelsen loyalitet knyttet til flere af dispositionstyperne omkring 

misligholdende adfærd og udtalelser internt i virksomheden.   

 Loyalitetspligt anvendes ikke til at begrunde, at utilbørlig adfærd direkte 

overfor den foresatte udgør misligholdelse. Når en ansat derimod inddrager 

kolleger eller ledelsen i handlinger, der forstyrrer, kritiserer eller på anden 

måde underminerer ledelsen af virksomheden, begrundes disse afgørelser 

ofte tydeligere med en henvisning til illoyalitet. Det samme er tilfældet, når 

en ansat afgiver urigtige beskyldninger om ledelsen. Det er illoyalt, når en 

ansat anvender alternative kommunikationsveje for at fremføre utilfredshed 

med beslutninger eller ledelsen. Det er mindre tydeligt, hvorvidt loyalitets-

argumentet anerkendes omkring medarbejdere, der modarbejder ledelsen di-

rekte eller indirekte gennem negativ stemning på arbejdspladsen. 

 Beskyttelsesinteressen – hensynet til driften – er væsentligt. I afgørelser, 

der omhandler tvister omkring adfærd, der har indflydelse på driften, ses 

måske en større margin for den ansattes forstyrrende handlinger end om-

kring adfærd, der har indflydelse på markedspositionen. Der ses mere mar-

gin til en upassende intern adfærd, der kritiserer virksomheden eller den fo-

resatte, end til kritik af virksomheden overfor eksterne. Omfanget af skaden 

ved intern upassende adfærd kan være mere begrænset, særligt hvis kritik-

ken kun er kommet en begrænset kreds af de øvrige ansatte til kundskab. 

Adfærd overfor kolleger og ledere adskiller sig også fra eksterne handlinger 

ved, at samarbejdsformer, kommunikation og beslutninger er en del af ar-

bejdspladsens daglige aktiviteter. Ikke al upassende adfærd skal håndteres 

ansættelsesretligt. Utilfredshed og kritik af ledelsen må påregnes. Det er kun 

i de få tilfælde, hvor driften for alvor forstyrres, at upassende adfærd sankti-

oneres.  

 Der hviler en tung bevisbyrde på arbejdsgiveren, når forhold, der begrun-

der bortvisning på grund af illoyalitet, skal godtgøres. 

 Endelig stilles der også indenfor disse typer af dispositioner krav til ar-

bejdsgiveren. Arbejdsgiveren har bevisbyrden og skal kunne eftervise de 

grunde, der gives for den ansættelsesretlige sanktion. Arbejdsgiveren kan 

ikke blot kumulere en række upopulære begivenheder og samlet henvise til 
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illoyalitet. Der stilles krav om konkrete tids- og stedfæstede begivenheder. 

Der stilles endvidere krav til arbejdsgiverens adfærd i forbindelse med sank-

tioneringen. Virksomhedens adfærd indgår i vurderingen, herunder om den 

ansatte er blevet kontaktet inden en bortvisning, og om aftalte procedurer er 

fulgt. 

 

2.3. Det kollegiale miljø 

I dette afsnit undersøges nærmere lønmodtagerens hensyn til at opretholde 

et produktivt arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem generel tilbageholden-

hed med at skabe uro og opføre sig upassende. Under udøvelse af arbejdet 

kan der stilles krav til den ansattes adfærd overfor andre personer enten på 

eller i tilknytning til arbejdspladsen. På en arbejdsplads er den sociale om-

gangstone ikke fuldstændig fri. Der stilles krav til de ansattes adfærd i rela-

tion til det kollegiale miljø, krav, der både kan begrundes med hensynet til, 

at den enkelte medarbejder ikke krænkes, og også kan begrundes ud fra ar-

bejdsgiverens interesse i at sikre et smidigt og effektivt produktionsmiljø.  

 Alle parter kan berettiget forvente et ikke-krænkende arbejdsmiljø. Ar-

bejdsgiveren er ved lov forpligtet til at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø er 

sundt. Herudover er det i arbejdsgiverens egen interesse, at produktionen fo-

regår smidigt og uden forstyrrelser. Formålet med, at de ansatte befinder sig 

i de sociale rammer på arbejdspladsen, er forretningsdrift. Arbejdsgiveren 

kan qua ledelsesretten fastsætte regler og retningslinjer også for de rammer, 

som det kollegiale miljø skal fungere under. Ud fra den interesse kunne man 

opstille en forventning om, at personer på arbejdspladsen indretter deres ad-

færd i henhold til det forretningsmæssige formål, og at overtrædelse argu-

menteres som illoyalitet overfor arbejdsgiveren. 

 Naturligvis varierer forventningen til adfærd fra arbejdsplads til arbejds-

plads, og vurderingen af, hvorvidt en adfærd overfor kolleger kan udgøre 

misligholdelse, der kan sanktioneres ansættelsesretligt, sker ud fra de kon-

krete omstændigheder. Der er stor forskel på det image, de værdier og den 

omgangstone, en virksomhed ønsker at fremme.  

 I det følgende illustreres med tre eksempler fra retspraksis, i hvilket om-

fang krav til kollegial adfærd også kan begrundes med henvisning til loyali-

tet.  

 
AN af 4. oktober 1990.

131 Under en periode med en anspændt stemning på virksomheden, 

blev en værkfører tildelt en advarsel for at have mødt op på lederens kontor iklædt ishock-

eyhjelm og albuebeskyttere og udtalt, at lederen nok skulle ’blive ordnet efter fyraften’. 

Nævnet fandt, at begivenheden var en utilstedelig provokation, særligt under de anspændte 

forhold på virksomheden, og at advarslen var berettiget. Omkring 2 måneder senere blev 

 
131. Afskedigelsesnævnets kendelse af 4. oktober 1990, Dansk Metalarbejderforbund for A 

mod Industriens arbejdsgivere for Bilia Motor A/S. 
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værkføreren bortvist på grund af hans grove og provokerende udtalelse ’kan du så se at fise 

ned til dig selv’ til en kollega, der viste en kunde rundt på virksomheden. Nævnet lagde vægt 

på, at selvom der er et vist frisprog på en virksomhed, skal det holdes inden for kredsen af 

personer, man har et nærmere samarbejde med. Udtalelsen blev fremsat helt uden anledning 

og kunne kun opfattes som en provokation. Den blev fremsat i overværelse af en kunde og 

må navnlig derfor betegnes som grov, hvilket værkføreren burde have været klar over. Bort-

visning var berettiget. Der blev ikke argumenteret eller begrundet med loyalitet.  

 
AN af 3. december 2001.

132 En ansat blev bortvist med henvisning til, at han ikke levede op 

til virksomhedens værdier, herunder loyalitet og respekt. I forbindelse med terrorangrebet på 

World Trade Center 11. september 2001 udtalte den ansatte sig over for to kolleger sympati-

serende om terrorangrebet. De følgende dage var hans udtalelse et samtaleemne på virksom-

heden, og der opstod rygtedannelser og uro blandt nogle af medarbejderne, hvorefter virk-

somheden bortviste den ansatte. Opmanden udtalte, at uanset indholdet af bortvisningsskri-

velsen, var bortvisningen reelt sket for at genoprette roen blandt medarbejderne. Da virk-

somheden ikke havde forsøgt at dæmpe eller bringe uroen til ophør, var bortvisning ikke be-

rettiget, og afskedigelse var heller ikke rimeligt begrundet. Virksomhedens påstand om, at 

udtalelsen var illoyal, blev ikke gentaget af opmanden.  

 
AN af 29. januar 2015.

133 Under en arbejdsnedlæggelse hos Kohberg oprettede nogle strej-

kende medarbejdere en Facebookgruppe. En del af de ikke-strejkende medarbejdere følte sig 

udsat for trusler, både på arbejdspladsen og via Facebookgruppen. Gennem et opslag i Face-

bookgruppen tog virksomheden afstand fra eventuelle trusler og tilkendegav, at personer, 

der fremsatte trusler, ville blive bortvist. Kort efter blev virksomheden opmærksom på udta-

lelser i Facebookgruppen, der anførte, at en ikke-strejkende afghansk kollega skulle sendes 

’til Afghanistan med en bombe omkring livet, den kakerlak’, og om øvrige ’skruebrækkere’, 

at der vil komme et ’trykket arbejdsklima’, ’frys dem ud’ senere, og at de skulle passe på 

næste gang, der blev lavet rasp - ’der kunne hurtigt komme noget med i rasperen’. Udtalel-

serne var ifølge virksomheden stødende, truende og illoyale, samt uforenelige med ’de Koh-

bergske værdier’. De to implicerede medarbejdere blev bortvist med henvisning til oprethol-

delse af et fremtidigt godt arbejdsklima også for de ikke-strejkende medarbejdere. Opman-

den udtalte, at selve kommunikationsformen, en lukket chatgruppe, ikke afskærer arbejdsgi-

veren fra at reagere ansættelsesretligt på udtalelser om kolleger. Opmanden fandt imidlertid, 

at udtalelserne ikke indeholdt trusler om fysisk overlast mod de kolleger, der havde valgt at 

arbejde. Enkelte udtalelser kunne forstås som en tilkendegivelse af, at der ville komme re-

pressalier af social art, og et deraf følgende psykisk dårligt arbejdsklima. En påtale havde 

derfor været berettiget. Udtalelserne fandtes dog ikke at have en sådan grovhed og karakter, 

at de i sig selv kunne begrunde en afskedigelse af medarbejderne, der ikke tidligere havde 

 
132. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 3. december 2001, Specialarbejderforbundet 

for A mod Dansk Industri for V. 

133. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 29. januar 2015, A og B mod Kohberg Bakery 

Group A/S. 
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modtaget advarsler eller lignende for mobning eller anden ukollegial adfærd. Opsigelse og 

bortvisning var uberettiget, og begge medarbejdere fik tilkendt godtgørelser.
134  

 

Afgørelserne viser, at overtrædelse af grænserne for kollegial adfærd på ar-

bejdspladsen ikke argumenteres med illoyalitet overfor virksomheden. Der 

er ikke fundet indikationer på, at retten anerkender, at standarden for adfær-

den på arbejdspladsen argumenteres ud fra et loyalitetsperspektiv, eller i det 

hele taget ud fra et hensyn til driften. Overskridelse af grænserne for kolle-

gial adfærd betegnes som uacceptabelt og misligholdende, men ikke som il-

loyalt overfor virksomheden. Illoyalitet anvendes sågar ikke, når virksom-

hedens eget anbringende refererer til, at adfærden er illoyal overfor virk-

somhedens ’værdier’. Det tyder på, at kollegial adfærd i sig selv udgør en 

tilstrækkelig begrundelse, og at der i disse situationstyper (endnu) ikke har 

været behov for en yderligere rubricering eller etiket omkring illoyalitet 

overfor virksomheden.  

 

2.4. Underretningspligt om forhold af betydning for produktionen 

Afsnit 1.4. ovenfor gennemgik de ansattes underretningspligt omkring for-

hold, der har betydning for virksomhedens markedsposition. I nærværende 

afsnit undersøges de ansattes underretningspligt om forhold af betydning for 

arbejdsgiverens drift. Arbejdsgiveren skal have mulighed for at varetage si-

ne interesser, når der opstår forhold, der kan have indflydelse på hans virk-

somheds drift.135 Dette kan medføre en pligt for medarbejderne til at under-

rette om uregelmæssigheder, der kan være af betydning for arbejdsgiverens 

drift eller produktionsapparat.  

 
En sådan underretningspligt har forbindelse til fænomenet whistleblowerordninger, der for 

tiden i Danmark er genstand for stigende teoretisk,
136

 lovgivningsmæssig
137 og mediemæs-

 
134. Afgørelsen er overraskende. Særligt når henses til, at nævnet alene tog stilling til de 

generelle trusler om repressalier, og ikke til, hvorvidt udtalelserne i sig selv var så 

krænkende, at de kunne have berettiget til en ansættelsesretlig reaktion. Nævnets afgø-

relse kan indikere, at de generelt videre rammer for ytringer i forbindelse med faglig 

kamp, jf. kapitel 7 afsnit 4.4., har fået afsmittende virkning på rammerne i den indivi-

duelle relation. 

135. Jf. ovenfor afsnit 1.4. 

136. Generelt om whistleblowerordninger i Danmark, Schøn og Hagelskjær, Whistleblo-

wing – less talk, more action!, 2014, om sammenligning af whistleblowerordninger i 

Danmark og i udlandet Lind, Whistleblowing i kontekst, 2011. Fra lidt ældre tid om of-

fentligt ansatte Arnesen, Whistleblowing og lojalitet i tjenesteforhold, 1996. Ombuds-

manden udtalte allerede i FOB 1977.623, p. 269, at også privatansatte har ret til (om-

end ikke pligt til) at foretage anmeldelser til eksterne tilsynsmyndigheder, når de fin-

der, at noget er ulovligt på arbejdsstedet, og at en sådan anmeldelse ikke bør sanktione-

res ansættelsesretligt. 
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sig138 opmærksomhed. Whistleblowing karakteriseres som ’en ansats aktivitet i form af at 

advare en bredere gruppe personer eller interessenter om tilbagegang for deres interesser 

som et resultat af eksempelvis korruption, bedrageri eller profitmageri’.
139  

Ansattes pligt til at underrette internt om uregelmæssigheder i organisationen udspringer 

af pligt til loyalitet. Hvis den ansatte har klager, eller er bekymret over organisationens vir-

ke, må dette håndteres internt i organisationen. Den ansattes ret til at underrette eksternt om 

uregelmæssigheder i organisationen begrænses af loyalitetspligten overfor arbejdsgiveren. 

Selve whistleblower handlingen er de facto et brud på loyalitetspligten overfor arbejdsgive-

ren.
140 Whistleblowing bliver dermed kun aktuelt i de situationer, hvor interne klagemeka-

nismer til forbedring af uregelmæssigheder svigter eller er utilstrækkelige,
141 og hvor ure-

gelmæssigheden har betydning for samfundet. Samfundets generelle interesse i at kende til 

                                                                                                                             
137. Indenfor den offentlige sektor er der en række tiltag omkring whistleblowerordninger. 

Nyeste tiltag er Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerord-

ninger, Betænkning nr. 1553 fra april 2015. Betænkningen blev afgivet af et bredt 

sammensat sagkyndigt udvalg. Den daværende regering ønskede at sikre, at offentligt 

ansatte oplever, at de har mulighed for at ytre sig, hvis forholdene ikke er i orden – 

uden konsekvens for den enkeltes karrieremuligheder, jf. p. 10. Betænkningens formål 

var at oprette en samlet whistleblowerordning for offentligt ansatte. Udvalget var delt i 

sine anbefalinger, men flertallet anbefalede ikke, at der skulle oprettes yderligere lov-

givning for offentligt ansatte om whistleblowerordninger. Der findes nu whistleblo-

werordninger for offentligt ansatte, der arbejder med socialt tilsyn, i Lov om socialtil-

syn, Lov nr. 608 af 12. juni 2013. Folketingsbeslutning om oprettelse af en whist-

leblowerordning for ansatte i forsvarets og politiets efterretningstjenester blev fremsat 

27. marts 2015, men bortfaldt på grund af udskrivelse af valg. I den private sektor fik 

virksomheder i den finansielle sektor 1. januar 2014 pligt til at oprette en whistleblo-

werordning, mens private virksomheder i øvrigt opfordres til at oprette lignende ord-

ninger. Ordninger i den private sektor skal anmeldes og godkendes af Datatilsynet, der 

har udgivet Retningslinjer ved anmeldelse af whistleblowerordninger i den private sek-

tor, http://www.datatilsynet.dk/erhverv/whistleblowerordninger/.  

138. Fra USA kendes begivenhederne omkring whistlebloweren Edward Snowden, der i 

juni 2013 afslørede, at USA's efterretningstjeneste, National Security Agency, foretog 

massiv, hemmelig og verdensomspændende overvågning, blandt andet af EU-

kontorer. Fra Danmark kendes den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard, der 

i 2011 lækkede en hemmelig videooptagelse fra Irak-krigen i 2004 for at afsløre, at 

Forsvaret løj om sit kendskab til militære aktioner, hvor civile irakere brutalt blev taget 

til fange og sendt i fængsler, hvor man vidste, at der foregik tortur. Der var på det tids-

punkt ingen beskyttelse af ansatte i Forsvaret efter whistleblowing. En tidligere kendt 

sag var fra England fra 1985, hvor Clive Ponting, der var embedsmand i det britiske 

forsvarsministerium afslørede, at forsvaret foretog militære manøvrer under Falk-

landskrigen, der ikke stemte overens med regeringens forklaringer. Ponting blev arre-

steret og anklaget for overtrædelse af tavshedspligten. Et nævningeting frifandt ham i 

februar 1985.   

139. Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6.1.  

140. Jf. ovenfor afsnit 1.1.1. 

141. Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6.1.  
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forholdene kan være så stærk, at den kan tilsidesætte kravet på loyalitet, der udmønter sig 

som pligt til at udvise diskretion omkring virksomhedens interne forhold. 

Den ansatte står i et spænd mellem hensynet til samfundsinteressen og hensynet til loyali-

tetspligten overfor arbejdsgiveren. Samfundets interesse kan indskrænke loyalitetspligten 

overfor arbejdsgiveren. Modsat vil loyalitetspligten begrænse muligheden for at ytre sig eks-

ternt om interne problematikker.  

Den interesse, der skal beskyttes med whistleblowing, er primært samfundets interesse i, 

at uregelmæssigheder indenfor visse brancher opdages. En eventuel positiv virkning for 

virksomheden selv vil kun være en bi-effekt. Whistleblowing for privatansatte må være en 

sidste udvej. De organisatoriske fejl må være tilstrækkeligt alvorlige, klagen må være velbe-

grundet, den potentielle whistleblower må overveje, om denne på grund af sin stilling i or-

ganisationen har et særligt ansvar for at handle, og endelig, da formålet med whistleblowing 

er at skabe en forandring, må det overvejes, om whistleblowing i det enkelte tilfælde kan an-

ses for at være et effektivt middel til at opnå den forandring.
142  

Der kan nok ikke stilles krav om, at whistlebloweren motiveres af omsorg for dem, hvis 

interesser sættes på spil. Whistleblowerens motivation kan være et element i vurderingen af 

lødigheden af de oplysninger, der måtte komme frem. Er oplysningerne dog fremsat for at 

skade arbejdsgiveren, og er oplysningerne ikke af den karakter, der kan berettige til whist-

leblowing, er loyaliteten fortsat det grundlæggende hensyn, og handlingen kan berettige til 

ansættelsesretlige sanktioner.
143  

 

Den interne underretningspligt i den ansættelsesretlige kontekst orienterer 

sig alene i retning af varetagelse af arbejdsgiverens interesser. Hensynet bag 

pligten er, at arbejdsgiveren skal have anledning til at kunne varetage sine 

interesser ud fra den viden, medarbejderen besidder, og herudfra kunne fo-

retage de ønskede beslutninger.  

 

2.4.1. Underretningspligt om egne forhold 

Ansatte har pligt til at underrette arbejdsgiver om egne forhold, der kan ha-

ve betydning for arbejdsgiverens forretning, og som arbejdsgiveren kan ha-

ve en interesse i at reagere overfor. Fortielse er misligholdelse.  

 
U 1991.378 H.

144 Afgørelsen om medarbejdernes samlede opsigelse fra Maltcentralen hen-

viste blandt andet til, at en afdelingschef var involveret i at koordinere medarbejdernes sam-

lede planer og samlede indgivelse af opsigelse. Landsretten fandt, at afdelingschefen ved ik-

ke at underrette ledelsen om planerne havde handlet i strid med hans varetagelse af tjenesten 

som afdelingsleder.  

 

 
142. Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6.1.  

143. Urigtige oplysninger fremsat for at skade virksomheden mister ikke sin karakter af at 

være misligholdelse af de ansættelsesretlige pligter og vil skulle løses efter de alminde-

lige ansættelsesretlige regler, jf. også Svenning Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, 

p. 263. 

144. Refereret ovenfor afsnit 2.1.2. 
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I den følgende afgørelse skiftede vurderingsgrundlaget fra Landsretten, der 

henviste til brud på underretningspligten, til Højesteret, der henviste til op-

fyldelse af positive påbud om rådighed i stedet for en uskreven pligt til un-

derretning.  

 
U 1992.125 H.

145 En direktør i opsagt stilling blev fritstillet med påbud om at holde sig til 

disposition for arbejdsgiveren. Direktøren flyttede i opsigelsesperioden til Jylland og forbe-

redte at overtage et selskab der. Direktøren blev herefter bortvist. Landsretten mente, at 

bortvisningen var berettiget, idet direktøren havde undladt at underrette virksomheden om 

sit engagement og om flytningen til Jylland. Højesteret vurderede, at direktøren fortsat ville 

kunne opfylde sin rådighedsforpligtelse fra Jylland, og lagde vægt på, at arbejdsgiveren 

endnu ikke havde gjort brug af rådighedsforpligtelsen På den baggrund fandtes hverken en-

gagementet i det nye selskab eller flytningen til Jylland at udgøre en væsentlig misligholdel-

se. Bortvisning var uberettiget.  

 

Højesteret lagde vægt på, at arbejdsgiverens interesser ikke var krænkede, 

og at adfærden ikke umuliggjorde varetagelse af direktørens fortsatte plig-

ter. Højesteret foretrak, at vurdere situationen ud fra hvorvidt tydelige påbud 

eller aftaler var blevet overtrådt, frem for hvorvidt en uskreven pligt var 

overtrådt.  

 En af de første gange, hvor overtrædelse af en pligt til at underrette om 

egne forhold karakteriseres som illoyalitet, er i følgende afgørelse. 

 
U 1997.1399 V.

146 En opsagt funktionær, der var ansvarlig for virksomhedens branddørs-

produktion, fik forbud mod at deltage i et branddørsseminar. Funktionæren fik bevilget tje-

nestefrihed til en ansættelsessamtale, men undlod at oplyse, at ansættelsessamtalen blev 

gennemført under transport til branddørsseminaret. Funktionæren blev bortvist på grund af 

fortielsen. Landsretten fandt, at funktionæren kunne have deltaget i seminaret som privatper-

son, men at det var illoyalt ikke at oplyse arbejdsgiver om, at den ansættelsessamtale, han 

havde fået fri til, foregik i tilknytning til seminaret. Under hensyntagen til medarbejderens 

lange anciennitet var den illoyale handling ikke væsentlig nok til at berettige til bortvisning.  

 

Landsretten konstaterede, at den manglende oplysning om en handling, der 

gik imod arbejdsgiverens instruks, var en illoyal handling, også selvom den 

foregik i medarbejderens fritid. Handlingen var ikke grov nok til at legitime-

re en bortvisning særligt henset til funktionærens anciennitet. 

 Manglende underretning kan være illoyalt, fordi det sætter arbejdsgiveren 

i en tvivlssituation.  

 

 
145. U 1992.125 H, Højesterets dom af 22. november 1991, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 19. april 1990, Bent Treldal mod Schouw Jørgensen Aluminium A/S. 

146. Vestre Landsrets dom af 11. august 1997, tidligere Århus Byrets dom af 7. marts 1996, 

Svend Andresen A/S mod F. 
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FV af 4. juni 1998.
147

 En tillidsmand i rejsebureauet Tigerbus A/S afskedigedes, fordi han, 

uden forudgående godkendelse, havde anvendt selskabets busser til at arrangere busture til 

Paris. Busturene var ikke konkurrerende med rejsebureauets ture, og det var sædvanligt, at 

de ansatte lejede busser af arbejdsgiveren og arrangerede private ture. Tillidsmanden fandtes 

desuagtet at have tilsidesat sin loyalitetspligt ved ikke at opnå virksomhedens forudgående 

godkendelse af et arrangement, der af virksomheden med rette kunne opfattes som konkur-

rerende virksomhed. Opmanden lagde vægt på, at tillidsmanden kunne have lejet bussen på 

de sædvanlige vilkår, hvis han havde henvendt sig til virksomheden i forvejen. Tilsidesæt-

telse af loyalitetspligten var dermed ikke så grov, at den berettigede til bortvisning. Situatio-

nen udgjorde dog tvingende afskedigelsesgrund.  

 

Underretningen var her afgørende for, at handlingen, der ikke materielt var 

en misligholdelse, udgjorde et brud på loyalitetspligten. Underretningen var 

en processuel forudsætning for handlingens lovlighed. Der var pligt til at 

varetage et hensyn til, at arbejdsgiver ikke skulle bringes i en tvivls-situa-

tion. En underretning ville have sikret, at arbejdsgiveren kunne have vareta-

get egne interesser. 

 Et mere aktivt forsøg på at undgå at underrette arbejdsgiveren var til prø-

velse i følgende afgørelse. 

 
ØLD af 28. februar 2003.

148
 En sekretariatschef i Finansforbundet blev bortvist på grund af 

manglende underretning om et aktiekøb. Sekretariatschefen havde i hemmelighed foretaget 

opkøb af aktier få dage før offentliggørelsen af en fusionsaftale. Statsadvokaturen for særlig 

økonomisk kriminalitet indledte en undersøgelse om insiderhandel hos Finansforbundet. 

Sekretariatschefen burde af egen drift have oplyst om sit aktiekøb, og fik derudover flere an-

ledninger til at oplyse om aktiekøbet, hvilket skærpede pligten til at underrette arbejdsgive-

ren. Han deltog i møder i anledning af sagen om insiderhandel, han forestod bortvisning af 

en anden medarbejder for insiderhandel, han orienterede de øvrige medarbejdere om sagen 

og pålagde dem straks at give meddelelse til ham om eventuelle aktiekøb i tiden op til fusi-

ons offentliggørelse, han påtog sig kontakten til pressen og statsadvokaturen, og først da han 

selv blev sigtet for insiderhandel, orienterede han arbejdsgiver om sit eget aktiekøb. Under 

disse omstændigheder
149 fandt landsretten, at sekretariatschefen havde tilsidesat sin loyali-

tetsforpligtelse overfor Finansforbundet på en sådan måde, at en ophævelse af ansættelses-

forholdet var berettiget.  

 

Underretningspligten blev i sagsforløbet skærpet i takt med sagens udvik-

ling. Den ansattes egen manglende underrettelse og fortsatte foregivelse af 

 
147. Faglig Voldgifts kendelse af 4. juni 1998, AHTS/Turistvognmændenes Arbejdsgiver-

forening for Tigerbus Rejser mod Specialarbejderforbundet i Danmark. 

148. Østre Landsrets dom af 28. februar 2003, Jørgen Borre Larsen mod Finansforbundet.  

149. Om flere fortielser se ØLD af 13. august 2010 nedenfor afsnit 2.4.4.2. 
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uvidenhed150 udgjorde en så væsentlig misligholdelse, at bortvisning var be-

rettiget.  

 
VLD af 22. november 2005.

151 En servicetekniker blev frakendt kørekortet på grund af spiri-

tuskørsel i sin sommerferie. Han underrettede arbejdsgiverens afdelingskontor i Danmark, i 

stedet for arbejdsgiverens administrationskontor i Tyskland. Arbejdsgiveren bortviste tekni-

keren 17 dage senere, hvorfor teknikeren mente, at bortvisningsmuligheden var tabt på 

grund af passivitet. Landsretten godkendte bortvisningen, og lagde blandt andet vægt på, at 

serviceteknikeren måtte have en forventning om, at underretning til en kontorassistent i 

Danmark ikke havde samme virkning som underretning til hovedkontoret i Tyskland.  

 

Der stilles krav til en underretnings karakter. Selv når der loyalt underrettes, 

er det ikke altid tilstrækkeligt til, at handlepligten overgår til modparten. 

Her fik – på samme måde som i FV af 4. juni 1998 netop omtalt - den 

manglende eller ukorrekte underretning processuel virkning for den ansatte.  

 
U 2005.1639 V.

152 En medarbejders bortvisning var til dels begrundet med medarbejderens 

manglende underretning om en udlandsrejse under sygemelding i opsigelsesperioden. 

Landsretten fastsatte indledningsvist, at selve udlandsrejsen efter de konkrete omstændighe-

der ikke udgjorde en misligholdelse. Landsretten afviste endvidere, at den manglende under-

retning i sig selv var illoyal med henvisning til, at HK under udlandsrejsen varetog medar-

bejderens interesser overfor arbejdsgiveren. 

 

Landsretten vurderede, om en handling overhovedet var illoyal, ud fra hvor-

vidt arbejdsgiverens interesser faktuelt var tilsidesat, og ikke ud fra arbejds-

giverens præferencer. Arbejdsgiverens interesser var i afgørelsen ikke kom-

promitterede. 

 
U 2006.1046 H.

153
 En læge i opsagt stilling, hvis arbejdsopgaver bestod i opdatering af læ-

geligt indhold på en hjemmeside, sygemeldte sig i opsigelsesperioden på grund af en muse-

skade, der umuliggjorde computerarbejde. Selskabet, der ikke havde krav på at få oplyst 

sygdommens art og omfang, havde ikke selv haft mulighed for at bedømme, hvorvidt lægen 

havde en resterende arbejdsevne. Højesteret fandt, at lægen var i stand til at udføre andre af 

de opgaver, han havde i ansættelsesforholdet, og at en sygemelding uden at oplyse arbejds-

giveren om den resterende arbejdsevne var en grov misligholdelse. Bortvisning var dermed 

berettiget.  

 

 
150. Dette kunne have været argumenteret som et forsøg på at skjule handlingen, jf. neden-

for afsnit 2.4.4.1. 

151. Vestre Landsrets dom af 22. november 2005, F mod MMM Münchener Medizin Me-

chanik GmbH. 

152. Jf. ovenfor afsnit 2.2.2.2. 

153. U 2006.1046 H, Højesterets dom af 6. januar 2006, tidligere Københavns Byrets dom 

af 17. december 2002, F mod A. 
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I afgørelsen havde arbejdsgiveren ikke mulighed for at varetage egne beret-

tigede interesser. Lægens manglende underretning om forhold, der var af 

betydning for arbejdsgiverens interesse i at kunne udnytte den til rådighed 

værende arbejdskraft, var en illoyal handling.154 

 
VLD af 21. december 2009.

155
 Bortvisningen af en direktør skete til dels med henvisning til, 

at direktøren ikke gav underretning om en mail fra en potentiel køber. Den manglende un-

derretning var ifølge ledelsen illoyalt i lyset af salgsbestræbelserne. Henset til de konkrete 

omstændigheder udgjorde den manglende underretning ikke bortvisningsgrund.  

 
SH af 24. marts 2011.

156 En salgs- og marketingsdirektør blev bortvist på grund af over-

skridelse af beføjelser ved at lave aftaler i strid med firmaets politik. Det var en skærpende 

omstændighed, at direktøren ikke havde underrettet virksomheden om de ændrede vilkår i 

aftalerne. Den manglende underretning var et væsentligt tillidsbrud. 

 

Gennemgangen illustrerer, at der er pligt til at underrette om egne forhold 

af betydning for virksomhedens drift. Underretningspligten omfatter alle 

forhold, der kan have reel betydning for arbejdsgiverens varetagelse af sine 

interesser, herunder adgangen til at disponere over den ansattes arbejdskraft.  

 Manglende underretning om relevante forhold er illoyalt. Hensynet er va-

retagelse af interesserne, og der er ikke pligt til at underrette, når arbejdsgi-

verens interesser de facto varetages. I modsætning hertil er det anført, at det 

kan være en illoyal misligholdelse at sætte arbejdsgiveren i en tvivlssituati-

on gennem manglende underrettelse, også selvom den materielle handling 

ikke er en misligholdelse. Det må komme an på en meget konkret vurdering, 

hvordan netop dette hensyn afvejes i den enkelte afgørelse.  

 Der kan stilles krav til underretningens karakter for at frigøre den ansatte 

for yderligere ansvar for den bagvedliggende handling, der underrettes om. 

 Manglende underretning er sjældent i sig selv en så grov tilsidesættelse af 

den ansattes loyalitetspligt, at det berettiger til bortvisning. Underretning 

kan dog inddrages som en processuel betingelse for at anse den ansattes 

handlinger for lovlige, og manglende underretning får i den sammenhæng 

en indirekte virkning for vurderingen af selve den ansattes handlinger eller 

for vurderingen af tillidsforholdet. 

 

 
154. Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og Markedsføringsloven, 2010, p. 60 anfører, at afgø-

relsen handler om arbejdsvægring/uretmæssig sygdom. Præmisserne tyder dog på, at 

det er unddragelsen af retmæssig oplysning af arbejdsgiveren, der er omdrejnings-

punktet for afgørelsen. 

155. Jf. ovenfor afsnit 2.1.2.  

156. Sø- og Handelsrettens dom af 24. marts 2011, Stenhøj Autolift A/S mod F.  
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2.4.2. Underretningspligt om kollegers handlinger 

Der er pligt til at underrette om kollegers handlinger, der kan have indfly-

delse på arbejdsgiverens drift, eller som arbejdsgiveren kan have en interes-

se i at reagere overfor.  

 
U 66.115 H.

157 En salgschef blev bortvist på grund af manglende underretning om øvrige 

medarbejderes illoyale handlinger. Salgschefen havde kendskab til en kollegas planer om at 

opnå eneforhandling til et produkt, som arbejdsgiveren forsøgte at opnå forhandlingsret til. 

Bortvisning af salgschefen var berettiget, og salgschefens stilling var et skærpende element i 

vurderingen.  

 
SH af 7. marts 1985.

158
 Det var en væsentlig misligholdelse, at en ansat ikke havde oriente-

ret sin arbejdsgiver om en overordnets illoyale optræden i relation til en kunde.  

 
FV af 30. juni 1993.

159 Fællestillidsmanden orienterede ikke virksomheden om, at nogle af 

de ansatte besvarede spørgeskemaer og deltog i interviews med journalister. Den manglende 

underretning udgjorde ikke tvingende grund til opsigelse af fællestillidsmand.  

 

Der er ikke underretningspligt om alle forhold, en ansat bliver bekendt med 

omkring kolleger. Begivenheder, der foregår i fritiden, er som udgangspunkt 

udenfor arbejdsgiverens sfære. Dette gælder også kollegers handlinger.  

 
U 2003.1570 H.

160 En barsupervisor ansat i DFDS var i sin fritid på tur med nogle under-

ordnede kolleger. Under turen blev to af de underordnede alvorligt syge, angiveligt på grund 

af indtagelse af euforiserende stoffer. Barsupervisoren blev afskediget blandt andet med 

henvisning til, at han straks burde have underrettet DFDS om de to underordnedes situation. 

Sø- og Handelsretten
161 anførte, at der skulle helt konkrete omstændigheder til for at pålæg-

ge den ansatte en underretningspligt. Idet den ansatte ikke medvirkede til forgiftningen og 

hverken var klar over eller burde være klar over, at de øvrige deltagere i turen havde eller fik 

de stoffer, der førte til forgiftningen, var der ikke pligt til at underrette arbejdsgiveren. 

 

 
157. U 1966.115 H, Højesterets dom af 7. januar 1966, tidligere Sø- og Handelsrettens dom 

af 9. februar 1965, Metalife A/S mod repræsentant Bent Vestergaard og salgschef Hal-

vor Olsen. 

158. Sø- og Handelsrettens dom af 7. marts 1985, jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 

2014, p. 287 note 287. 

159. Refereret ovenfor afsnit 1.1.1. 

160. U 2003.1570 H, Højesterets dom af 29. april 2003, tidligere Sø- og Handelsrettens 

dom af 3. april 2001, A mod DFDS A/S. 

161. Højesteret tog ikke stilling til substansen, men afgjorde tvisten med henvisning til, at 

der ikke var hjemmel til at pålægge arbejdsgiveren at udrede en godtgørelse. Betragt-

ningerne om det materielle i afgørelsen er fra Sø- og Handelsrettens behandling i første 

instans.  
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Sø- og Handelsretten vurderede, at der ikke var ansættelsesretlig pligt til at 

underrette om kollegernes handlinger i fritiden.162 Underretningspligten om 

kollegers forhold kan ikke uden videre udstrækkes til at omfatte forhold i 

fritiden. 

 Den seneste afgørelse, der understreger, at manglende underretning kan 

udgøre grov misligholdelse, er fra 2007. 

 
VLD af 31. august 2007.

163
 En medarbejder blev bortvist på grund af manglende underret-

ning. Medarbejderen havde helt konkrete og bestemte formodninger om, at en overordnet 

tilegnede sig firmaets penge til lån eller eje med risiko for, at virksomheden ville lide bety-

delige tab. Medarbejderen havde efter ordre fra den overordnede i flere år bogført i strid med 

grundlæggende principper for bogføring, men havde undladt at rådføre sig med økonomi-

chefen om forholdet. Væsentligheden blev skærpet på grund af at forholdet stod på i mange 

år, uden at medarbejderen underrettede arbejdsgiveren. Bortvisningen var berettiget. 

 

Den manglende underrettelse af arbejdsgiveren om, at en kollegas forhold 

udsatte arbejdsgiverens interesser for skade, var en helt argumentation helt 

stringent holdt i loyalitets-regi. 

 

Gennemgangen illustrerer at der er underretningspligt for alle ansatte med 

hensyn til kollegers handlinger i tjenesten, som kan have indflydelse på ar-

bejdsgiverens drift eller økonomi. Det er et skærpende element, at den an-

satte er i en lederstilling, og at den manglende underretning er opretholdt i 

flere år. Der er som udgangspunkt ikke underretningspligt om kollegers for-

hold i fritiden.   

 

2.4.3. Underretningspligt om forhold ved driften 

Den ansatte har en almindelig pligt til at underrette arbejdsgiveren om for-

hold vedrørende driften, som arbejdsgiveren har en driftsmæssig interesse i 

at kende til.  

 
FV af 2. oktober 2007.

164 ARLA havde ifølge overenskomsten pligt til at varsle overarbejde 

for chaufførerne. ARLA fastsatte i forlængelse af dette, at chaufførerne havde pligt til at op-

lyse lederen, såfremt arbejdet under kørslen udviklede sig sådan, at der måtte påregnes over-

arbejde. Chaufførerne mente ikke, at der kunne pålægges dem sådan en pligt. Opmanden ud-

talte, at ’efter almindelige arbejdsretlige regler har parterne i et ansættelsesforhold gensidig 

loyalitetspligt over for hinanden. Kommer en chauffør på sin rute ud for forsinkelser, som 

 
162. De konkrete omstændigheder kunne heller ikke etablere pligt til at underrette om den 

ansattes egen færden.  

163. Vestre Landsrets dom af 31. august 2007, tidligere Viborg Byrets dom af 4. august 

2006, S og P mod R og D.  

164. Faglig Voldgifts kendelse af 2. oktober 2007, Fagligt Fælles Forbund – Transport-

gruppen mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Arla Foods, Slagelse Mejeri. 
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arbejdsgiveren ikke har forudset ved ruteplanens fastlæggelse, og som ikke uden videre kan 

indhentes, er det alene chaufføren, som har kendskab til det herved opståede behov for over-

arbejde, og det følger derfor allerede af chaufførens almindelige loyalitetspligt over for ar-

bejdsgiveren, at han – i det omfang det er muligt – må underrette arbejdsgiveren herom, så-

ledes at arbejdsgiveren får mulighed for at varetage sine interesser.’  

 

Opmanden valgte at vurdere situationen med loyalitetspligt som vurde-

ringsgrundlag for fortolkning af ledelsesrettens udstrækning. Det var ikke i 

strid med ledelsesretten at kræve, at chaufførerne skulle underrette om ure-

gelmæssigheder under kørslen, idet en sådan pligt fulgte allerede af den al-

mindelige loyalitetspligt.  

 Den ansatte har en almindelig underretningspligt vedrørende forhold ved 

driften, som den ansatte under varetagelse af sit arbejde får kendskab til, 

som arbejdsgiveren ikke kender til, og som har indflydelse på tilrettelæggel-

sen af virksomhedens forhold. Hensigten er, at arbejdsgiveren skal sættes i 

stand til at kunne varetage egne interesser. Afgørelsen ligger helt i tråd med 

det i øvrigt fastlagte omkring underretningspligten.  

 

2.4.4. Aktive forsøg på at skjule egne eller andres handlinger 

Medarbejdere må ikke skjule handlinger, der kan have indflydelse på ar-

bejdsgiverens drift. Medarbejdere har pligt til at udvise ærlighed omkring 

forhold, der er væsentlige for arbejdsgiver. I forlængelse heraf må medar-

bejdere på forespørgsel sandfærdigt oplyse om sådanne relevante forhold, 

der bliver spurgt til. Sandhedspligt orienterer sig på samme måde som un-

derretningspligt i retning af, at arbejdsgiveren skal have mulighed for at va-

retage egne interesser, mens tilliden til medarbejderen naturligvis spiller en 

rolle som konsekvens af samtalen. En del afgørelser handler om sandheds-

pligt. Urigtige eller vildledende svar kan få ansættelsesretlige virkninger.  

 

2.4.4.1. Forsøg på at skjule handlinger 
U 1971.313 H.

165
 En driftsleder blev bortvist, fordi han skjulte og forsøgte at få øvrige an-

satte til at skjule, at der skete fejl i kvalitetskontrollen af produkter. Afgørelsen blev begrun-

det med, at en driftsleder har en særlig pligt til loyalt at påse, at kontrollen blev udført.  

 
U 1994.110 SH.

166 En bankfunktionær blev bortvist med henvisning til, at han trods ind-

skærpelse om at yderligere låntagning ikke ville blive accepteret. Han var bekendt med de 

berettigede krav banken stillede til de ansattes privatøkonomi. Han var også klar over, at 

yderligere etablering af gæld ikke ville blive accepteret. Med det formål at skjule sit samlede 

løbende underskud for banken, forøgede han sin gæld ved at benytte sit Eurocard kreditkort. 

 
165. U 1971.313 H, Højesterets dom af 29. marts 1971, tidligere Østre Landsrets dom af 3. 

november 1969, Ingeniør Flemming Olsen mod Ludvigsen og Hermann Prefabrikati-

on A/S. Jf. nedenfor afsnit 3.1. 

166. U 1994.110 SH, Sø- og Handelsrettens dom af 23. juni 1993, K mod Unibank A/S.  
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Derved fandtes han at have tilsidesat sin loyalitetspligt i så væsentlig grad, at bortvisning var 

berettiget.  

 

Forsøg på at skjule bevidste overtrædelser af instrukser eller ansvarsopgaver 

er som udgangspunkt en væsentlig misligholdelse af loyalitetspligten. I de 

fleste situationer er forsøg på at skjule handlinger en fortielse, der begrundes 

med henvisning til overtrædelse af pligten til loyalt at underrette arbejdsgi-

veren om egne forhold.167  

 

2.4.4.2. Svare sandfærdigt 
ØLD af 29. august 1997.

168 En indkøbs- og salgsfunktionær gav to gange arbejdsgiveren 

urigtige oplysninger om, hvem han talte i telefon med, på et tidspunkt hvor han var i færd 

med at videregive oplysninger om salgspriser til en bekendt, der drev konkurrerende virk-

somhed. Salgspriserne var ikke fortrolige, og videregivelsen var i sig selv ikke illoyal. Den 

urigtige besvarelse gav dog anledning til mistænksomhed omkring medarbejderens loyalitet. 

Dette udgjorde rimelig grund til at opsige medarbejderen.  

 

Hverken telefonsamtalen eller videregivelsen af oplysningerne var et brud 

på loyalitetspligten, men det usandfærdige svar skabte mistanke om den an-

sattes loyalitet.169  

 
ØLD af 13. august 2010.

170
 En førerhundeinstruktør ved Dansk Blindesamfund deltog i 

etablering og daglig drift af en ny organisation, der trænede førerhunde i konkurrence med 

Dansk Blindesamfund. Instruktøren underrettede ikke Dansk Blindesamfund om engage-

mentet. På forespørgsel oplyste han endvidere, at han ikke var bekendt med, at ansatte in-

struktører var involveret i etablering af den nye organisation. Den manglende underretning 

om engagementet i en konkurrerende virksomhed og det usandfærdige svar på forespørgsel 

udgjorde illoyal adfærd. Landsretten fandt,
171

 at tilliden til førerhundeinstruktøren var uop-

retteligt ødelagt, hvorfor bortvisningen var berettiget. 

 

Fortielserne var illoyal adfærd, og henvisningen til den manglende under-

retning og ødelæggelsen af tillidsbruddet indgik i vurderingen af sanktio-

nens styrke.  

 Begge de nævnte afgørelser har berøring med konkurrerende virksomhed 

og de ansattes engagement i disse. De forhold, retten etablerede en ansættel-

 
167. Jf. ovenfor afsnit 2.4.1. 

168. Refereret ovenfor afsnit 1.4. 

169. Jf. ovenfor afsnit 2.1.4. 

170. Østre Landsrets dom af 13. august 2010, tidligere Frederiksberg Byrets dom af 28. ja-

nuar 2009, F mod Dansk Blindesamfund. 

171. Endvidere orienterede instruktøren ikke udtrykkeligt om, at han købte ydelser til 

Dansk Blindesamfund hos et firma, der var drevet af hans datter og svigersøn. Dette 

forhold indgik ikke i loyalitetsvurderingen, men i en samlet vurdering.  
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sesretlig pligt til at besvare sandfærdigt, var væsentlige for arbejdsgiverens 

indtjeningsgrundlag. Lønmodtagerens sandhedspligt kan i sagens natur kun 

følge sådanne forhold, som lønmodtageren af egen drift ville have underret-

ningspligt omkring.  

 

2.4.4.3. Underretningspligt i forbindelse med ansættelsen 

Sandhedspligt kan på sin vis eksistere også i forløbet inden ansættelseskon-

trakten er underskrevet. Der er principielt ikke en kontraktlig pligt til loyali-

tet inden kontrakten er underskrevet, men ansættelsen sker på baggrund af 

de oplysninger der gives under ansættelsen, herunder også hvorvidt forhold, 

der er fortiet, burde have været oplyst. Endelig ses det, at argumentet om at 

tillidsforholdet til medarbejderen etableres også på baggrund af medarbejde-

rens adfærd inden kontrakten er underskrevet er anvendt.  

 
ØLD af 31. marts 2011.

172 En medarbejder blev afskediget på grund af illoyalitet, fordi hun 

havde opført urigtige oplysninger i hendes CV om lederfaring fra Magasin. Hun havde ikke 

berigtiget oplysningen under ansættelsessamtalen, heller ikke da hun blev oplyst om, at hun 

ville skulle undervise ansatte fra Magasin. Arbejdsgiver havde tillagt oplysningerne om le-

dererfaring fra Magasin væsentlig betydning, og det var derfor et afgørende brud på deres 

tillidsforhold. Afskedigelsen fandtes berettiget.   

 

Usande oplysninger i en ansøgers CV og under jobsamtaler kan danne 

grundlag for senere opsigelse på grund af illoyalitet, især hvis det har stået 

den ansatte klart, at den usande oplysning blev tillagt væsentlig vægt ved 

ansættelsen. Den gensidige tillid i ansættelsesforholdet påvirkes af, hvad der 

sker inden ansættelsen. Det havde måske været mere nærliggende, at argu-

mentere afgørelsen ud fra det obligationsretlige urigtige forudsætninger, der 

havde berettiget til annullation af aftalen.173 Vurderingen ud fra tillidsfor-

holdet orienterer sig i retning af en bristende forudsætning. Brud på tillids-

forholdet eller loyaliteten der sker i ansættelsesforholdet, men som rækker 

tilbage til begivenheder der er sket inden ansættelsesforholdet, er en lidt an-

strengende argumentation.174  

 
Højesteret stadfæstede 9. juni 2015

175 afgørelsen i U 2013.626 V. En (offentlig) arbejdsgi-

vers annullation af en ansættelse var berettiget. Den ansatte havde ikke under ansættelses-

samtalen oplyst, at hun havde haft langvarigt sygefravær på grund af arbejdsrelateret stress, 

og at hun på ansøgningstidspunktet stadig var sygemeldt. Arbejdsgiver mente, at den ansatte 

 
172. ØLD af 31. marts 2011, F mod Handelsskolen Sjælland Syd. 

173. Jf. straks nedenfor.  

174. Se i det hele om urigtige og bristende forudsætninger for ansættelsesaftalen, Hassel-

balch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1126-1133. 

175. Afgørelsen er endnu ikke trykt ved afslutning af redigeringen, 15. august 2015.  
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havde tilsidesat sin oplysningspligt, enten ifølge Helbredsoplysningslovens § 6 stk. 1
176

 el-

ler som en almindelig loyal oplysningspligt. Højesteret tiltrådte, at annullation var berettiget, 

da den ansatte havde tilsidesat sin pligt ifølge Helbredsoplysningsloven og idet hun aktivt 

havde givet indtryk af, at være aktiv i uopsagt stilling.  

 

Handlingen blev vurderet som en overtrædelse af den lovfastsatte oplys-

ningspligt i Helbredsoplysningsloven, og til dels en urigtig oplysning. Høje-

steret vurderede dermed ikke, hvorvidt fortielsen ville have udgjort en til-

sidesættelse af en generel loyal oplysningspligt under ansættelsesaftalen.  

 Afgørelsen etablerer endvidere, at urigtige eller vildledende oplysninger 

under ansættelsessamtalen i visse tilfælde kan berettige til annullation af an-

sættelsen, frem for senere bortvisning eller afskedigelse.  

  

Gennemgangen illustrerer, at de fortiede eller urigtige oplysninger skal væ-

re af væsentlig betydning for varetagelsen af netop det specifikke job for at 

udgøre en misligholdelse. I den seneste afgørelse anvender Højesteret en 

test for lønmodtagerens oplysningspligt af egen drift om sygdomme, der er 

streng og fortsat beskytter lønmodtageren i meget vidt omfang. Kravet om, 

at ansøgere af egen drift kun er forpligtede til at oplyse om forhold, der 

etablerer nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed, medmindre lønmodtage-

ren kan se sig fri af den nævnte risiko, kan nok ikke overføres som et mere 

generelt kriterie for loyal oplysningspligt før ansættelsen.   

 

2.5. Sammenfattende 

Eksemplerne viser, at hensynet til at arbejdsgiveren skal kunne varetage eg-

ne interesser er udtalt, og medfører at lønmodtagerne under ansættelsen177 

har en udtalt pligt til at underrette arbejdsgiveren om forhold af betydning 

for driften. Det gælder både egne forhold og kollegers forhold.  

 Underretningspligten begrundes nu konsekvent med en henvisning til 

loyalitetspligt overfor arbejdsgiveren. Dette er overensstemmende med, at 

loyalitetspligten etablerer pligt til at udvise hensyn til arbejdsgiverens inte-

resser. Underretningspligten afspejler, at arbejdsgiveren via underretningen 

 
176. Helbredsoplysningsloven bestemmelse fastsætter, at lønmodtagere inden ansættelsen 

af egen drift skal oplyse om sygdomme eller symptomer på sygdomme, der er af væ-

sentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed. Højesteret anfører, at det kræ-

ver at sygdommen eller symptomet giver ’nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed’, 

medmindre lønmodtageren kan se sig fri af den nævnte risiko. Afgørelsen præciserer 

betingelserne i Helbredsoplysningsloven. Den faktiske test Højesteret anvender, kan 

ikke uden videre overføres på forhold udenfor Helbredsoplysningslovens beskyttelse.  

177. Pligt til af egen drift at oplyse om egne forhold under ansættelsessamtalen har ikke den 

samme udstrækning som underretningspligten under ansættelsesforholdet. Før ansæt-

telsen omfatter pligten til af egen drift at oplyse om egne forhold, kun sådanne forhold 

den ansatte har viden om, vil kunne påvirke varetagelsen af præcis det aktuelle job. 
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skal gives anledning til at kunne varetage sine driftsmæssige interesser eller 

overveje sin stilling.  

 Underretningspligten påhviler alle178 ansatte. Der er underretningspligt 

om egne eller kollegers forhold, der kan have indflydelse på driften, og som 

arbejdsgiveren antages ikke at kende til. På samme måde er der pligt til at 

underrette om generelle driftsmæssige uregelmæssigheder, så arbejdsgiver 

kan indrette sine driftsmæssige overvejelser herefter.   

 Overtrædelse af underretningspligten kan sanktioneres ansættelsesretligt. 

Den beskyttede interesse bag pligten er væsentlig, og tilsidesættelse af un-

derretningspligten har i sig selv berettiget til bortvisning.  

 

 

3. Afgrænsning til andre typer af pligter 
 

I en række afgørelser har retten afvist at anvende loyalitetspligt som vurde-

ringsgrundlag for situationen. I dette afsnit fremhæves nogle af de pligter, 

hvor loyalitetspligt ikke er anerkendt som argument.  

 Argumentet inddrages af parterne i en bredere vifte af tilfælde, end de 

bliver accepteret af domstolene. Loyalitet er et vagt og elastisk begreb, der 

kan anføres ofte. Samtidig har det en vist tyngde, når det anføres. Hvem har 

lyst til at blive kaldt illoyal? Domstolene har i en række situationer afvist at 

anerkende et loyalitetsargument, og har henvist til andre kendte og veletab-

lerede pligter og rettigheder.  

 Sådan stringent anvendelse af loyalitet som en retlig begrundelse er med-

virkende til at skærpe begrebets indhold og betydning.  

 

3.1. Arbejdspræstationen 

Manglende opfyldelse af arbejdspræstationen er en misligholdelse i sig selv. 

Henvisning til illoyalitet i forhold til erlæggelse af arbejdsydelsen er unød-

vendig. Der foreligger ikke et skønselement i hvorvidt en ansat er forpligtet 

til at varetage de opgaver, der er aftalt. Det er eksempelvis set i U 1971.313 

H179 om en driftsleders tilsidesættelse af kvalitetskontrollen, der blev be-

grundet med, at en driftsleder har en særlig pligt til loyalt at påse, at kontrol-

len blev udført. Her var loyalitetsargumentet overflødigt, idet kvalitetskon-

trollen var en del af arbejdsopgaverne, og tilsidesættelse af en arbejdsopga-

ve er ikke illoyalt, men misligholdelse af arbejdspræstationen. Endvidere U 

 
178. Enig i dette Schwarz og Nolsø, Loyalitet og rapporteringspligt, 2014, p. 11, der dog 

ikke nævner, at andre end personer med skærpet loyalitetspligt kan have underret-

ningspligt.  

179. Jf. ovenfor afsnit 2.4.4.1. 
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2001.585 H,180 hvor en bademester blive bortvist på grund af illoyalitet. 

Den misligholdende handling var at udeblive fra et møde og i stedet ned-

lægge arbejdet. Her var illoyalitetsargumentet overflødigt, idet der er pligt 

til at levere arbejdspræstationen, herunder deltage i møder.  

 

3.2. Arbejdstiden 

Pligten til at levere arbejdstiden er på samme måde en veletableret pligt, der 

anvendes som selvstændigt grundlag for misligholdelse. Der er ikke behov 

for en henvisning til illoyalitet, såfremt en medarbejder ikke leverer arbejds-

tiden. Et nyere eksempel er VLD af 22. oktober 2010,181 hvor en økonomi-

chef blev bortvist, fordi arbejdsgiver mente, at omfanget og den tidsmæssige 

placering af en bibeskæftigelse var illoyalt. Retten vurderede, at bibeskæfti-

gelsen ikke var i strid med kontraktens aftaler om økonomichefens arbejds-

tid og bibeskæftigelse. Der var ikke behov for at henvise til illoyalitet, men 

alene til aftalen omkring arbejdstid. 

 

3.3. Ledelsesret/underordnelsespligt 

En del ældre forfattere anførte,182 at lydighedspligt er en del af loyalitets-

pligten. Lydighedspligten er en generel pligt til at efterkomme arbejdsgive-

rens tjenstlige anvisninger, samt underordne sig den orden, de reglementer 

og ledelsesstrukturer, som arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten fastsætter 

på arbejdspladsen. Der er ikke behov for at argumentere vægring af at efter-

komme klare tjenstlige anvisninger med illoyalitet.  

 Interne instrukser, irettesættelser og advarsler er anvisninger, der præcise-

rer arbejdsgiverens ønsker overfor den ansatte. Når der findes en instruks el-

ler en ansat har modtaget en præcisering eller advarsel, vil fortsættelse af 

den uønskede adfærd i højere grad tage karakter af tilsidesættelse af under-

ordnelsespligten.  

 Loyalitetspligt kan i relation til efterkommelse af tjenstlige anvisninger 

alene anvendes som begrundelse i de tilfælde, hvor de tjenstlige anvisninger 

efterlader medarbejderen en margin for selvstændig vurdering. Udfyldes 

denne margin på en måde, så medarbejderen varetage egne interesser til 

skade for arbejdsgiverens interesser, vil det kunne argumenteres med hen-

visning til loyalitetspligt. 

 

 
180. U 2001.585 H, Højesterets dom af 18. december 2000, tidligere Østre Landsrets dom 

af 3. juni 1999, Bent Reif mod Strib Svømmehal. Jf. kapitel 12 afsnit 2.1.3.3. 

181. Vestre Landsrets dom af 22. oktober 2010, tidligere Herning Byrets dom af 13. no-

vember 2009, F mod Liagro A/S. 

182. Jf. kapitel 9 afsnit 2.1. og 2.2.  
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3.4. Bibeskæftigelse 

Ikke al bibeskæftigelse er illoyalt, heller ikke for direktører. Der er forbud 

mod enhver konkurrerende virksomhed under ansættelsen. Bibeskæftigelse 

er forsøgt argumenteret med illoyalitet.  

 Bibeskæftigelse kan være misligholdelse af loyalitetspligten i form af at 

udgøre konkurrerende virksomhed. Bibeskæftigelse kan også udgøre mis-

ligholdelse af arbejdsforpligtelsen. I U 1960.411 SH183 etablerede Sø- og 

Handelsretten, at en bibeskæftigelse, der ikke er konkurrerende, ikke i sig 

selv udgør en misligholdelse. Dertil kræves, at bibeskæftigelsen har skade-

lig virkning for arbejdsgiveren, eller influerer på den ansattes arbejde. De 

samme kriterier blev anvendt i VLD af 7. oktober 1997,184 hvor en direktørs 

bibeskæftigelse ikke var en grov misligholdelse, idet virksomheden ikke var 

konkurrerende eller uforenelig med arbejdstiden. 

 Manglende underretning om bibeskæftigelse kan være illoyalt. Har ar-

bejdsgiver accepteret at den ansatte har bibeskæftigelse, er der ikke under-

retningspligt, så længe bibeskæftigelse ikke er konkurrerende eller uforene-

ligt med arbejdstiden. 

 Den seneste afgørelse, der viser at bibeskæftigelse alene tilsidesætter loy-

alitetspligten når der er konkurrerende indhold er følgende. 

 
VLD af 16. august 2007.

185
 En direktør blev bortvist på grund af illoyalt engagement i et 

andet selskab, der blev ejet i sameje med en af arbejdsgiverens samarbejdspartnere. Der var 

ikke forbud mod engagementet i direktørens kontrakt. Retten undersøgte hvorvidt engage-

mentet skadede arbejdsgiverens interesser. Der blev for det første ikke udført konkurrerende 

virksomhed af nogen art. For det andet var selskabet stiftet som passiv investering, og havde 

en begrænset virksomhed, og var ikke uforeneligt med arbejdets udførelse. For det tredje var 

det ikke sandsynliggjort, at det personlige bekendtskab med en af firmaets samarbejdspart-

nere havde medført skade for arbejdsgiverens relation til samarbejdspartneren. Endelig var 

den manglende oplysning om deltagelse i stiftelse og erhvervelse af anparter ikke i sig selv 

en så grov misligholdelse, at det berettigede til ophævelse. Arbejdsgiverens bortvisning var 

ikke berettiget, og retten lagde vægt på, at Direktøren skulle have modtaget en advarsel in-

den, for at give direktøren mulighed for at udtræde af den anden bestyrelse.  

 

Vurderingen indrettes efter, om virksomhedens interesser er eller potentielt 

kunne være blevet kompromitteret ved engagementet. Arbejdsgiverens på-

stand om illoyalitet bliver efterprøvet konkret. Da ingen af virksomhedes in-

teresser var blevet kompromitteret, og da arbejdsgiver ved bortvisningen 

 
183. U 1960.411 SH, af 3. juli 1959, Erik Nevermann mod Vime A/S. 

184. Vestre Landsrets dom af 7. oktober 1997, tidligere Holsted Byrets dom af 4. november 

1996, A og F mod BC Inventar A/S. 

185. Jf. ovenfor afsnit 2.1.3. 
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selv havde handlet uden at udvise hensyn til direktøren,186 var bortvisningen 

ikke berettiget. 

 

 

4. Opsamlende 
 

Her sammenfattes de helt generelle tendenser, som den tematiserede gen-

nemgang i nærværende kapitel har vist. I kapitel 13 uddybes tværgående 

træk både fra nærværende kapitel om lønmodtagerens loyalitetspligt og fra 

kapitel 12 om arbejdsgiverens loyalitetspligt. I kapitel 13 diskuteres derfor 

afhandlingens 3 hovedspørgsmål omkring loyalitet i den individuelle relati-

on: Er loyalitetspligt et princip, hvilke principper kan udledes omkring ind-

holdet af loyalitetspligt, og hvilke argumentationsmønstre kan genkendes?  

 Omkring de enkelte temaer kan her fremdrages enkelte forhold. I nærvæ-

rende kapitel om lønmodtagerens loyalitetspligt har analyserne været struk-

tureret omkring arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser. Under beskyttelse af 

markedsinteressen (afsnit 1) blev lønmodtagerpligter i relation til diskretion 

omkring arbejdsgiverens interne forhold, diskretion af hensyn til arbejdsgi-

verens omdømme, omsorg for arbejdsgiverens relation til eksterne forret-

ningsforbindelser og underretningspligt om forhold, der har betydning for 

den markedsmæssige position, gennemgået. Under beskyttelse af produkti-

ons- og driftsinteressen (afsnit 2) blev omsorg for arbejdsgiverens produkti-

onsapparat, omsorg for driften, for det kollegiale miljø og underretnings-

pligt om forhold af betydning for driften undersøgt.  

 Loyalitetspligt beskytter arbejdsgiverens interesser, og domsbegrundel-

serne indeholder tydelige referencer til dennes interesser. I afgørelser, der 

begrundes med henvisning til loyalitet, vurderes det, hvorvidt arbejdsgive-

rens interesse er kompromitteret eller har været udsat for risiko på grund af 

arbejdstagerens handlinger.  

 Den tematiserede fremstilling struktureret ud fra arbejdsgiverens interes-

ser har været en ramme, der var velegnet til formålet. Sammenhængen mel-

lem tidligere afgørelser om samme type disposition er tydeliggjort. Ikke alle 

dispositionstyper, hvor lønmodtageren krænker arbejdsgiverens interesser, 

henviser til loyalitet. Det kan blandt andet skyldes, at der findes et veletable-

ret selvstændigt princip, der sikrer netop den interesse. Her kan af de gen-

nemgåede typer af dispositioner nævnes forbuddet mod uhæderlighed med 

arbejdsgiverens midler (afsnit 2.1.3.), strafbar adfærd udenfor tjenesten (af-

snit 1.3.2.), medvirken til at opretholde det kollegiale miljø (afsnit 2.3.) og 

upassende adfærd direkte overfor chefen (afsnit 2.2.1.). Domstolene er lige-

ledes tilbageholdende med at anvende loyalitet som argument i de tilfælde, 

 
186. Jf. kapitel 12 afsnit 5.1. 
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hvor der findes veletablerede arbejdsretlige principper, der kan give til-

strækkeligt retligt grundlag (afsnit 3.).  

 Gennemgangen har ikke på forhånd sondret mellem den ansattes aktivite-

ter i og udenfor tjenesten. Analyserne har dog vist, at beskyttelsen af den 

ansattes fritid fortsat er vigtig, og der skal konkrete elementer til for at ud-

strække loyalitetspligten udenfor tjenesten. Forhold, der foregår udenfor tje-

nesten, skal vurderes ud fra skadevirkningen eller en potentiel skadevirk-

ning på arbejdsgiverens konkrete interesser. Det afgørende i vurderingen var 

ikke mediet eller adfærden. Fokus var på den ansattes handling, og hvorvidt 

den kunne skade eller skabe risiko for skade for arbejdsgiverens pligter. De 

nye typer af dispositioner vurderes efter samme typer principper som andre 

dispositioner udenfor tjenesten. Eksempelvis skal der ikke meget til, før en 

privat opdatering på Facebook opfylder både kravet om at kunne identifice-

re arbejdsgiveren, og at handlingen direkte skader eller skaber risiko for 

skade på virksomhedens omdømme eller relationer.  

 Konkret offentlig kritik, der kan forbindes direkte til arbejdsgiveren, ud-

gør som udgangspunkt væsentlig misligholdelse. Loyalitetspligten begræn-

ser ikke udtalelser, der er beskyttede af ytringsfriheden, det vil sige udtalel-

ser om forhold, der ikke knytter sig til den specifikke arbejdsgiver. Vedrø-

rende sanktioner af andre typer af lønmodtagerens adfærd i fritiden er stil-

lingen uændret fra tidligere. Der stilles høje krav til forbindelsen til virk-

somheden og en eventuel skadevirkning, for eventuelt at udstrække loyali-

tetspligten til fritiden.  

 De ansatte må udvise omtanke omkring arbejdsgiverens relationer og for-

retningsforbindelser (afsnit 1.3.). Relationen er af væsentlig værdi, og der er 

tydelig pligt til at udvise omtanke i omgang med arbejdsgiverens forret-

ningsforbindelser både i og udenfor tjenesten.  

 Loyalitetspligten medfører pligt til at drage omsorg for arbejdsgiverens 

aktiver i bred forstand. Det bagvedliggende hensyn er beskyttelse af produk-

tionsapparatet og arbejdsgiverens økonomi mod forstyrrelse. Det gælder bå-

de materialer og produkter (afsnit 2.1.1. og 2.1.3.). Det gælder også i et vist 

omfang medarbejdere (afsnit 2.1.2.), hvor det kan være illoyalt at forsøge at 

forstyrre øvrige ansattes ansættelse hos arbejdsgiveren.  

 Den ansattes loyalitetspligt omfatter også pligt til at tage hensyn til driften 

på arbejdspladsen (afsnit 2.2.). Det er et væsentligt beskyttelseshensyn. Her 

vurderes den ansattes handlinger i tjenesten. Der stilles krav om, at eventuel 

utilfredshed eller kritik kommunikeres ad de korrekte veje. Arbejdsgiveren 

skal ikke tåle upassende eller kritisk adfærd, der involverer andre ansatte el-

ler anvender uautoriserede kommunikationsveje og har et omfang, der al-

vorligt forstyrrer driften eller underminerer ledelsen. Der er flere elementer, 

der kan lempe sanktioneringen af illoyal adfærd internt på virksomheden.   

 Endelig er den ansatte underlagt underretningspligt som en loyalitetspligt 

(afsnit 2.4.). Underretningspligten omfatter forhold, som den ansatte bliver 
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opmærksom på, som kan forstyrre driften, og som det ikke kan antages, at 

arbejdsgiveren kender til. Det gælder både viden, som den ansatte bliver be-

kendt med under udførelse af tjenesten (afsnit 2.4.2. og 2.4.3.), og underret-

ning om egne forhold af betydning for virksomheden eller for varetagelse af 

arbejdet (afsnit 2.4.1.). Det gælder som udgangspunkt ikke viden, som den 

ansatte bliver bekendt med gennem bekendtskaber, familie og sine fortrolige 

relationer.  

 Det har været tydeligt, at domstolene henviser til loyalitetspligt som be-

grundelse for vurdering af handlinger i stigende grad gennem de seneste år-

tier. Det kan skyldes en eskaleret illoyal adfærd fra de ansatte side og en in-

tensiveret beskyttelsesinteresse eller overvågning fra arbejdsgiverens side. 

Begge forhold kan eftervises ud fra materialet. Der er i de seneste årtier op-

stået flere typer af handlinger, der kan udgøre illoyalitet, og der opstår flere 

tilfælde, hvor arbejdsgiveren opdager den ansattes adfærd og griber til sank-

tioner henvist til loyalitet.  

 Stigningen skyldes også en ændring i sproglig betegnelse. Gennemgangen 

har inddraget en del ældre afgørelser, der viser, at lignende materiel adfærd 

også tidligere har været til prøvelse, men i højere grad alene har været be-

grundet som misligholdelse. 

 Endelig skal det til sidst pointeres, at stigningen er sket indenfor temaer, 

der ligger udenfor den ansattes illoyalitet på grund af konkurrerende virk-

somhed. Det er en udvikling, der øger de typer af handlinger, der kan udgø-

re brud på loyalitetspligten.  

 En stigning er endvidere set særligt indenfor de handlinger, som arbejds-

tageren foretager udenfor tjenesten. Stigningen kan her ses både som en na-

turlig konsekvens af ændrede livsmønstre og nye kommunikationsmulighe-

der for den ansatte selv, men nok særligt som en konsekvens af, at den an-

sattes handlinger i langt højere grad nu kan give en potentiel skadevirkning 

på virksomhedens omdømme eller forretningsrelationer. 

 Loyalitetspligten udvides altså for lønmodtageren gennem de seneste årti-

er. De facto skærper det kravene til lønmodtagerens loyalitet overfor ar-

bejdsgiveren. Det er ikke ensbetydende med, at kravene til arbejdsgiveren 

slækkes. Samtidig ses en tendens til at skærpe kravene til arbejdsgiverens 

hensyn overfor arbejdstageren i situationerne. Domstolene er ikke tilbage-

holdende i deres krav til arbejdsgiverne, hverken omkring bevisførelsen, ef-

terprøvelse af bevisets stilling eller efterprøvelse af realiteten, ligesom der i 

øget omfang stilles krav til, at også arbejdsgiveren udviser hensyn overfor 

lønmodtageren i udøvelse af sin virksomhed. Dette emne behandles i næste 

kapitel.  
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Arbejdsgiverens loyalitetspligt 

Bidrag fra retspraksis m.v. 
 

 

 

 

 

 

Som nævnt i kapitel 9 har en kontraktlig loyalitetspligt for arbejdsgiver ikke 

i samme omfang som en kontraktlig loyalitetspligt for lønmodtageren haft 

teoriens bevågenhed. Det udfyldende princip omkring arbejdsgiverens ret-

tigheder under ansættelsesforholdet er den frie ledelsesret, jf. ovenfor kapi-

tel 9. De ledelsesmæssige beslutningsbeføjelser har direkte indflydelse på 

medarbejdernes arbejde, person og deres ansættelsessituation.  

 En eventuel loyalitetsforpligtelse for arbejdsgiveren, der fastsætter, at 

denne skal afholde sig fra visse handlinger og endog kan være forpligtet til 

aktivt at foretage visse handlinger af hensyn til lønmodtagerens interesser, 

vil udgøre en begrænsning i arbejdsgiverens frie ledelsesret. Emnet støder 

dermed op til debatten blandt teoretikere i Danmark om, hvorvidt ledelses-

retten reelt er begrænset af et almengældende krav om saglighed.1  

 Det principielle udgangspunkt for arbejdsgiverens pligter og rettigheder 

under ansættelsesforholdet er den frie ledelsesret, der udspringer af kontrak-

tens etablering af et tjenesteforhold, og som også kommer til udtryk i 

DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 1. Ledelsesretten som grundpræmis betyder, 

at arbejdsgiveren har ret til at lede virksomheden efter sin egen bedste over-

bevisning, og at denne ledelsesret er det udfyldende retsprincip, der hvor 

kontrakten, overenskomsten eller lovbestemmelser er tavse. Ledelsesretten 

medfører, at arbejdsgiveren har en række ledelsesmæssige beslutningsbefø-

jelser, der har direkte indflydelse på medarbejdernes arbejde og hverdag, 

herunder ansættelsesbeføjelsen, afskedigelsesbeføjelsen, beføjelsen til at 

fastsætte arbejdspladsens reglementer og instruere i arbejdets udførelse, ud-

føre kontrol og overvågning af medarbejderne. 

 Det frie udgangspunkt for arbejdsgiverens udøvelse af disse beføjelser er 

dog begrænset ad flere veje. Begrænsninger i ledelsesretten i form af for-

 
1.  Jf. kapitel 9 afsnit 4.2. 
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pligtelser og hensyn, som arbejdsgiveren skal udvise overfor lønmodtage-

ren, kan følge af lov, overenskomst, bindende kutyme og af saglighedskra-

vet. Mange af disse forpligtelser kommer til udtryk som lønmodtagerbeskyt-

telser. Pligter, der begrænser arbejdsgiverens handlemuligheder, har traditi-

onelt ikke været samlet under et loyalitetsbegreb. 

 I nærværende kapitel undersøges arbejdsgiverens loyalitetspligt i den in-

dividuelle relation nærmere. Som fastsat ovenfor i kapitel 6, 7 og 8 er en 

gensidig loyalitetspligt mellem parterne på det kollektive plan anerkendt, en 

pligt der også forpligter arbejdsgiveren. De samme grunde, som på det kol-

lektive plan taler for en loyalitetspligt, kan være til stede også på det indivi-

duelle plan. Hverken retsteorien eller retspraksis har beskæftiget sig indgå-

ende med arbejdsgiverens loyalitetspligt under ansættelsen. Der er ikke fun-

det nogen retspraksis, hvor retten henviser specifikt til, at en handling udgør 

misligholdelse, fordi den tilsidesætter en pligt til loyalitet fra arbejdsgive-

rens side.  

 Kapitlet indeholder derfor bidrag fra flere typer af kilder, end analysen 

omkring lønmodtagerens loyalitetspligters udvikling gjorde. Der er, som 

nævnt i de foregående analyser om lønmodtagerens loyalitetspligter og en 

kollektiv loyalitetspligt, sket en udvikling af loyalitetspligten i løbet af de 

senere årtier. Kapitlet vil undersøge, hvorvidt de pligter til at udvise hensyn, 

der udvikles for tiden også for arbejdsgiver, måske nu kan henvises til et 

bagvedliggende loyalitetsprincip for arbejdsgiver. Derfor inddrager kapitlet 

i højere grad bidrag fra både lovgivning, retspraksis og dansk teori. Endvi-

dere inddrages i høj grad engelsk teori om arbejdsgiverens accessoriske 

pligter. Den engelske teori er inddraget til inspiration, idet den engelske an-

sættelsesretlige domstolspraksis og retsteori i løbet af de seneste årtier har 

udviklet specifikke uskrevne accessoriske pligter for arbejdsgiver, herunder 

pligt til at udvise hensyn overfor lønmodtagerens interesser.  

 Som i foregående kapitel er undersøgelserne struktureret ud fra modpar-

tens – her lønmodtagerens – beskyttelsesinteresser. Som nævnt i kapitel 10 

fokuserer afhandlingen på at undersøge to af disse interesser – personbe-

skyttelsen (afsnit 1) og erhvervsmulig-hederne (afsnit 2). Under hver af dis-

se overordnede interesser er opstillet kategorier af hensyn eller pligter, som 

kapitel 10 tentativt efterviste. Under hver af kategorierne gennemgås bidrag 

fra teori, praksis og lovgivning, for at undersøge hvordan arbejdsgiverens 

pligt til at tage hensyn udfolder sig eller anvendes retligt, og med hvilke be-

grundelser. 
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1. Udviklingen i engelsk ansættelsesret 
 

Inden analyserne iværksættes, redegøres her for den engelske retsudvikling 

omkring arbejdsgiverens accessoriske forpligtelser. Tankegangen, om at og-

så arbejdsgiveren har reciprokke eller gensidige forpligtelser på uskrevent 

grundlag til at udvise hensyn overfor lønmodtagerens interesser, er i løbet af 

de seneste årtier blevet anerkendt i engelsk ansættelsesret.  

 
I England har arbejdsgiverens uskrevne forpligtelser overfor lønmodtageren særligt indenfor 

de seneste årtier været genstand for en del retsteoretiske bidrag.2 I 1971 indførtes en lovfast-

sat beskyttelse mod urimelig afsked, unfair dismissal, for alle lønmodtagere i England ved 

en ændring af Redundancy Payments Act. Indtil da havde arbejdsgiveren kunnet afskedige 

en medarbejder vilkårligt, og afskedigelser blev i vidt omfang anvendt som straf for uønsket 

adfærd og for at etablere et eksempel for de øvrige medarbejdere. Den nye virkelighed, hvor 

arbejdsgiveren i udøvelsen af sin ledelsesret skulle tage hensyn til lønmodtageren, ved at af-

skedigelsen skulle være fair, blev starten på en række retsafgørelser, der etablerede forplig-

telser for arbejdsgiveren overfor arbejdstageren. Arbejdsgiverens uskrevne forpligtelser er 

udvidet i væsentligt omfang siden. 

 Præmissen for en fair opsigelse var, at arbejdsgiveren måtte tage hensyn til arbejderens 

interesser, når han overvejede afskedigelse.
3 Det var en ny type dilemma, at arbejdsgiverens 

driftsmæssige interesser måtte afvejes overfor hensynet til arbejderen.
4
 Med henvisning til 

lovens formål
5 og anvendelse indfortolkede domstolene en række uskrevne forpligtelser

6
 for 

arbejdsgiveren.  

 Bestemmelsen om forbud mod usaglig afskedigelse fik først indflydelse på arbejdsgive-

rens håndtering af afskedigelser, ved at domstolene opstillede processuelle krav. Domstole-

ne ønskede at sikre, at der ved overvejelse af afskedigelse blev lagt vægt på relevante fakto-

 
2.  Se blandt andet hertil Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, pp. 201-217, Elias, 

Unravelling the Concept of Dismissal-II, 1978, pp. 100-112, Barmes, The Continuing 

Conceptual Crisis, 2004, pp. 435-464, Brodie, The Heart of the Matter: Mutual Trust 

and Confidence, 1996, pp. 121-136, Hepple, Employee Loyalty in English Law, 1998, 

pp. 205-224, Brodie, Mutual Trust and the Values of the Employment Contract, 2001, 

pp. 84-100, Brodie, Legal Coherence and the Employment Revolution, 2001, pp. 604-

625, Collins, Claim for unfair Dismissal, 2001, pp. 305-309, Lindsay, The Implied Du-

ty of Trust and Confidence, 2001, pp. 1-16, Freedland, The Personal Employment 

Contract, 2003, særligt pp. 113-196, Hepple, Rights at Work: Global, European and 

British Perspectives, 2004, Cabrelli, The Implied Duty of Mutual Trust and Confi-

dence: An Emerging Overarching Principle?, 2005, pp. 284-307. 

3.  Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, p. 211. 

4.  I James v Waltham Holy Cross UDC (1973) udtalte Judge Donaldson, p. 403, at for 

arbejdsgiveren gjaldt kun en regel: ‘an employer's duty is to be fair both to the em-

ployee and to the business in all the circumstances’.  

5.  Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, p. 201. 

6.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 113-115. 
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rer i arbejdstagerens favør.
7 Arbejdsgiveren måtte i højere grad indtage en tilrettevisende 

rolle overfor lønmodtageren og i mindre grad en rolle, hvor afskedigelse var en afstraffende 

sanktion for uønsket adfærd. Der blev stillet krav om, at arbejdsgiveren indikerede, hvad han 

forventede af arbejdstageren, og, hvis de ansatte ikke levede op til standarderne, gav dem en 

chance for at forbedre sig gennem tildeling af en advarsel. Det betød også, at arbejdsgiveren 

var forpligtet til at søge at omplacere medarbejderen før afskedigelse, endda give arbejdsta-

geren nødvendig ny træning, for at kunne varetage nye opgaver i virksomheden i stedet for 

at opsige medarbejderen. En opsigelse kunne ikke materielt begrundes i de af lønmodtage-

rens forhold udenfor arbejdspladsen, der ikke havde indflydelse på arbejderens arbejdsfor-

pligtelse i virksomheden. Opsigelse kunne ikke bruges som en reprimande for adfærd, som 

arbejdsgiveren ikke var sympatisk overfor.
8
 Ved vurdering af opsigelsens saglighed, skulle 

der endelig tages hensyn til den ansattes anciennitet og virksomhedens størrelse og ressour-

cer.
9
  

 I takt med at arbejdsgiveren blev pålagt nye uskrevne pligter
10

 overfor lønmodtageren, 

fik arbejdstagerens hæveret på grund af arbejdsgiverens misligholdelse, constructive dismis-

sal,
11 en øget betydning.

12 Hermed blev åbnet nye muligheder for at indfortolke uskrevne 

pligter for arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten.  

 En duty of co-operation, er et veletableret kontraktligt fænomen i Common Law, der på-

lægger parterne en begrænset forpligtelse til at undgå at tage skridt til at forhindre modpar-

ten i at kunne præstere dennes ydelse.
13

 Indenfor ansættelsesretten blev pligten først udvidet 

til at fastsætte en positiv forpligtelse for lønmodtageren til at gøre sit bedste for at fremme 

virksomhedens drift. Begrundelsen herfor var, at lønmodtagerens vilkår i kontrakten måtte 

forstås på den måde, at de var omfattet af og underlagt arbejdsgiverens kommercielle for-

mål.
14 Sådan som doktrinen udvikledes, markerede den en udvidelse af pligten fra at være 

en begrænset pligt til ikke at hindre modparten i at levere en bestemt præstation ifølge kon-

 
7.  Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, p. 201. 

8.  Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, p. 202. 

9.  Elias, Fairness in Unfair Dismissals, 1981, p. 202. 

10.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 363, og Elias, Unravelling the Concept of 

Dismissal – II, 1978, p. 100. Domstolene forsøgte oprindeligt at indfortolke en rime-

lighedsstandard, hvorefter arbejdsgiveren i det hele taget måtte udvise en adfærd, der 

var rimelig og levede op til en standard for god arbejdsmarkedsskik, good industrial 

relations practice. En sådan standard for arbejdsgivers adfærd blev dog afvist i afgø-

relsen Western Excavating (ECC) Ltd v Sharp (1978) hvor Lord Denning udtalte, at 

rimelighedsdoktrinen var alt for uforudsigelig, og doktrinen kunne friste voldgifts-

dommerne til at anlægge et urealistisk perspektiv på, hvad der udgjorde rimelig ad-

færd, jf. pp. 718-19. 

11.  Nu er arbejdstagerens adgang til at afslutte kontrakten på grund af arbejdsgivers mis-

ligholdelse fastsat ved lov i den gældende Employment Relations Act, section 95 (1) 

(c). 

12.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, anfører p. 488, at de omstændigheder, der kan 

berettige arbejdstager til at hæve er as varied as those of employment itself. 

13.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 361. 

14.  Secretary of State for Employment v A.S.L.E.F. (1972), Lord Judge Buckleys formuler-

ing, p. 972.  
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trakten, til en for lønmodtageren positiv pligt til at tage alle nødvendige skridt til at opnå an-

sættelseskontraktens formål.
15

  

 Den kontraktlige samarbejdspligt var også grundlaget for, at domstolene indfortolkede 

pligter for arbejdsgiver i forlængelse af lovbestemmelsen om usaglig afsked. Pligten udmøn-

tede sig allerede i 1977-78
16

 i en forpligtelse til ikke at ødelægge tillidsforholdet, mutual 

trust and confidence.
17 En sådan pligt til at opretholde tilliden i et ansættelsesforhold bygger 

på en anerkendelse af, at et ansættelsesforhold er mere end en statisk løn- og arbejdsydelses-

transaktion eller en fortløbende udveksling af gensidige løfter, da det også er en fortløbende 

personlig relation. Indtil lovbestemmelsen i 1971 om forbud mod usaglig afsked var dom-

stolene tilbageholdende med at etablere uskrevne forpligtelser for arbejdsgiveren. Efter lov-

bestemmelsen om saglig afsked fik domstolene anledning til at undersøge arbejdsgiverens 

forpligtelser overfor arbejdstageren nærmere og anerkendte en begyndende forandring i de 

retlige rammer omkring ansættelsesrelationen.
18  

 Mutual trust and confidence kan anvendes til at sanktionere mange af de af arbejdsgive-

rens handlinger, der synes urimelige, men som ikke udgør brud på et specifikt kontraktsvil-

kår. Udviklingen fik indflydelse på arbejdsgiverens generelle udøvelse af ledelsesretten, og-

så udenfor opsigelsessituationerne. Arbejdsgiver var også generelt forpligtet til at udøve le-

delsesretten på en måde, der ikke underminerer tillidsforholdet.
19 Eksempler fra praksis

20 
omfatter: arbejdsgiverens bebrejdelse af en leder i overværelse af andre ansatte, falske be-

skyldninger for tyveri, uværdig og hensynsløs behandling af en medarbejder med høj anci-

ennitet, vedholdende og uønskede tilnærmelser til en kvindelig arbejdstager, samt en arro-

gant og nedladende behandling af en medarbejder.
21

 Ikke kun enkeltbegivenheder, men og-

så arbejdsgiverens adfærd over et stykke tid kan udgøre et brud på forpligtelsen til at opret-

holde tilliden.
22

 Årsagen til arbejdsgiverens upassende adfærd, eksempelvis lønmodtagerens 

provokation, kan ikke legitimere arbejdsgiverens handlinger, men kan anvendes som en fak-

tor i vurderingen af erstatningsudmålingen.
23   

 I 1981 argumenterede Patrick Elias
24 dog for, at den udvikling var en naturlig følge af, at 

en medarbejderen var forpligtet til at udføre sit arbejde på en måde, så det ikke skader ar-

bejdsgiverens driftsmæssige formål. På den baggrund anså Elias det for naturligt, at også ar-

bejdsgiveren blev underlagt en forpligtelse til ikke at udøve sin ledelsesret på en måde, der 

 
15.  Hepple, Employee loyalty in English Law, 1998, p. 135, og Deakin & Morris, Labour 

Law, 2012, pp. 361 og 365. 

16.  At dette er en specifik kontraktlig forpligtelse er nu endeligt fastsat af Judge Kilner 

Brown i Robinson v Crompton Parkinson Ltd (1978), og af Bob Hepple som opmand i 

voldgiftsafgørelsen M. A. Wood v Freeloader Ltd (1977), hvor pligten blev opfattet 

som en udmøntning af den kontraktlige uskrevne pligt til samarbejde. 

17.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 126. 

18.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 107. 

19.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 106. 

20.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 102 

21.  Judge Kilner Browns udtalelse i Garner v Grange Furnishing (1977). 

22.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 103. 

23.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 109.  

24.  High Court Judge, præsident for the Employment Appeal Tribunal, og medlem af 

Queens Council. 
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skadede arbejdstagerens legitime interesse i kontrakten. En sådan interesse ville som mini-

mum omfatte en ret til at fortsætte med at arbejde i en atmosfære, der ikke er fjendtlig.
25

 Nu 

anfører den engelske retsteori, at pligten kan tænkes at forpligte arbejdsgiveren til at tage 

nødvendige skridt for at effektuere kontraktens formål for lønmodtageren.
26

 

 Doktrinen blev i 1997
27

 udvidet betragteligt, da en medarbejder fik tilkendt erstatning for 

arbejdsgiverens forårsagelse af tab af fagligt omdømme. En banks mellemledere begik be-

dragerier, og bedragerierne fik en afsmittende virkning på de øvrige medarbejderes alminde-

lige faglige omdømme. Arbejdsgiveren blev anset for at have brudt pligten til at opretholde 

det gensidige tillidsforhold overfor medarbejderen, uden at arbejdsgiveren havde udvist den 

misligholdende adfærd direkte overfor den individuelle lønmodtager, og uden at arbejdsgi-

veren kendte til bedragerierne. Den nye doktrin
28 om mutual trust and confidence, der etab-

lerede uskrevne forpligtelser også for arbejdsgiveren, anses af den engelske retsteori for at 

være den største nyskabelse i engelsk ansættelsesret i nyere tid.
29

 

 Arbejdsgiverens uskrevne forpligtelser er et tema i fortsat udvikling. Senest er den kon-

traktlige duty of co-operation blevet anvendt til at etablere en ansættelsesretlig pligt til mu-

tual care and co-operation.
30 Domstolene indfortolker en pligt for begge parter til at udvise 

omsorg for modpartens fysiske og økonomiske
31 interesser og til at samarbejde med hinan-

den om at realisere kontraktens formål.
32 I England er pligten til care and co-operation nu 

anerkendt som fuldt ud gensidig, og skaber dermed også for arbejdsgiveren forpligtelser til 

at udvise omsorg for medarbejderen og at samarbejde omkring kontraktens formål vedrø-

rende lønmodtageren. 

 
25.  Elias, Unravelling the Concept of Dismissal – II, 1978, p. 106. 

26.  Det kan medføre pligt til at fastsætte en klageprocedure på virksomheden, jf. WA 

Goold (Pearmak) Ltd v McConnell (1995), jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 

365.  

27.  Malik v Bank of Credit and Commerce International SA (1997), jf. Deakin & Morris, 

Labour Law, 2012, p. 363. 

28.  Brodie, The Heart of the Matter: Mutual Trust and Confidence, 1996, pp. 121-136. 

29.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, p. 125, og Lindsay, The Obliga-

tion of Trust and Confidence, 2001, pp. 15-16. På et tidspunkt var doktrinen så popu-

lær, at nogle anså den for at være et altfavnende superprincip, der omfattede alle de 

mere traditionelle pligter, også eksempelvis arbejdsgiverens pligt til at udvise omsorg 

for arbejdstagerens fysiske sikkerhed, jf. Cabrelli, The Implied Duty of Mutual Trust 

and Confidence: An Emerging Overarching Principle?, 2005, p. 284. Cabrelli tilbage-

viser synspunktet, p. 304, og pligt til at opretholde tillidsforholdet anses som en blandt 

flere pligter, der påhviler arbejdsgiveren på uskrevent grundlag. 

30.  Freedland, The Personal Employment Contract, 2003, pp. 140-151, og Deakin & Mor-

ris, Labour Law, 2012, p. 262 og pp. 366-368.  

31.  Pligt til at drage omsorg for den ansattes økonomiske interesser medførte i afgørelser 

fra 1992 og 1994, jf. nedenfor afsnit 3.1.3., at en arbejdsgiver ansås forpligtet til at vej-

lede den ansatte om den mest fordelagtige pensionsordning, arbejdsgiveren kunne til-

byde, Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 367. 

32.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 361, og Freedland, The Personal Employment 

Contract, 2003, p. 140-41. 
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 Gensidigheden har affødt tanker om, hvorvidt der findes en pendant på arbejdsgiversiden 

til lønmodtagerens pligt til loyalitet i snæver forstand, altså som forbuddet mod at drive 

konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse hos konkurrenter under ansættelsen. Bob 

Hepple anførte i 1999, at begge parters forpligtelser vakte stigende anerkendelse i domstols-

fortolkningen.
33 Senere, er arbejdsgiverens korresponderende forpligtelser overfor lønmod-

tageren formuleret som en pligt til at udvise respekt for lønmodtagerens privatliv og værdig-

hed, private life and dignity.
34 Udviklingen omkring arbejdsgiverforpligtelser i engelsk an-

sættelsesret har forrykket den traditionelle balance i ansættelsesrelationen.  

 

Nogle af de nævnte konkrete hensyn, som den engelske arbejdsgiver på 

uskrevent grundlag er forpligtet til at udvise overfor lønmodtageren, er også 

anerkendt i Danmark. Beskyttelse af medarbejdernes integritet, herunder 

privatliv, er i Danmark et anerkendt princip.35 Pligt til beskyttelse af medar-

bejdernes fysiske sikkerhed er ligesom den ideelle personbeskyttelse aner-

kendt, se nedenfor afsnit 2.2. Pligt til at drage omsorg for lønmodtagerens 

økonomiske interesser eller interesse i at kunne fortsætte ansættelsen under-

søges nærmere nedenfor. Endnu har ingen af beskyttelserne været promove-

ret som generelle tillids- eller omsorgs-pligter, endsige loyalitetspligter, som 

påhviler arbejdsgiveren. 

 Nærværende kapitel undersøger derfor, hvorledes arbejdsgiverens pligt til 

at tage hensyn til arbejdstagerens interesser også på uskrevent grundlag 

nærmere udfolder sig.  

 

 

2. Personbeskyttelsen – fysisk og ideel 
 

Som nævnt ovenfor, er gennemgangen af kapitlet struktureret efter at under-

søge arbejdsgiverens hensyn til lønmodtagerens beskyttelsesinteresser. Som 

illustreret i kapitel 9, er en af de væsentligste og tidligt anerkendte beskyt-

telsesinteresser arbejdsgiverens fysiske sikkerhed, ligesom arbejdstagerens 

krav på at blive behandlet med værdighed også tidligt var anerkendt. Her 

undersøges begge forhold. Emnerne er behandlet af den eksisterende retste-

ori, og den særlige tilgang i nærværende sammenhæng er at undersøge det 

indhold eller det grundlag, som beskyttelserne bygger på, og de hensyn, der 

udtrykkes gennem domstolenes fortolkningsvirksomhed.  

 

2.1. Hensynet til lønmodtagerens interesse i værdig behandling 

Beskyttelsesinteressen er lønmodtagerens krav på respektfuld behandling, 

den ideelle personbeskyttelse. Den ideelle personbeskyttelse indebærer for-

 
33.  Hepple, Employee loyalty in English Law, 1998, p. 224. 

34.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 370. 

35.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006.  
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bud mod krænkende, usømmelig, nedværdigende eller injurierende behand-

ling. Den ansatte skal behandles med værdighed og respekt.36 Overskridelse 

af pligten vil udgøre misligholdelse af arbejdsgiverens forpligtelser.  

 
Ole Hasselbalch formulerer dette således, at arbejdsgiveren er forpligtet af en ’mere restrik-

tiv og af det samarbejde, der forudsættes i arbejdssituationen, betinget norm, der dog er for-

skellig alt efter stillingens mere eller mindre betroede karakter, lønmodtagerens egne for-

hold, herunder hans anciennitet, køn og alder, den almindelige omgangstone på arbejds-

pladsen samt de konkrete omstændigheder hvorunder krænkelsen fandt sted.’
37 Denne 

norm, der forpligter arbejdsgiveren til at moderere hans adfærd overfor arbejdstageren, er 

ifølge Hasselbalch en uskreven naturlig forudsætning for samarbejdet, på samme måde som 

mange af lønmodtagerens uskrevne forpligtelser overfor arbejdsgiveren. Normen har hjem-

mel i den særlige samarbejdsform, der for sin effektive udmøntning i praksis forudsætter, at 

arbejdsgiveren tager hensyn til lønmodtagerens interesser.  

 

Normen fastsætter pligter for arbejdsgiveren selv og ansvar for arbejdsgive-

ren for krænkende behandling, som den ansatte oplever på arbejdspladsen 

fra anden side. Dette indebærer også beskyttelse mod fysisk vold, eller trus-

ler om vold, både fra arbejdsgiverens og kollegers side. Fysisk vold eller 

trusler herom udgør krænkende handlinger overfor lønmodtageren38 og om-

fattes ikke (længere) af den fysiske personbeskyttelse.   

 En arbejdsgiverens grundlæggende pligt til at sikre trygge arbejdsforhold 

for medarbejderen er anerkendt i både teori og praksis, og princippet gen-

findes endvidere i en række lovbestemmelser. Nu findes specifikke krav til 

arbejdsgiverens adfærd overfor arbejdstageren fastsat i en række love. Lov-

bestemmelserne suppleres af en standard for arbejdsgiverens adfærd overfor 

lønmodtageren på uskrevet grundlag.  

 Beskyttelsen spejler lønmodtagerens pligt til ikke at udvise upassende op-

førsel overfor arbejdsgiveren, jf. kapitel 11 afsnit 2.2. Substansen i konflik-

ten – grænserne for samspillet på arbejdspladsen – genkendes fra området 

for lønmodtagerens loyalitetspligt. Pligten begrundes for lønmodtagerens 

vedkommende med henvisning til en loyalitetspligt, når handlingerne un-

derminerer eller skader arbejdsgiverens driftsmæssige interesser. På samme 

 
36.  Jf. netop ovenfor fra engelsk ret vedrørende arbejdsgivers pligt til at respektere den an-

sattes dignity, der modsvarer den ansattes pligt til at udvise konkurrencemæssig loyali-

tet. 

37.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1990. 

38.  Jf. Svenning Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 286. Synspunktet er samstem-

mende med opdelingen af beskyttelsen i Arbejdsmiljøloven. Her kategoriseres psykisk 

eller fysisk voldoverfor den ansatte fra kollegaer, ledere eller underordnede som psy-

kisk arbejdsmiljø, mens fysisk vold fra ikke-ansatte, kategoriseres under beskyttelse af 

det fysiske arbejdsmiljø, jf. At-vejledning F.0.8, Aftaler, der begrænser Arbejdstilsy-

nets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler, 2005, afsnit 2.1.  
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måde kunne arbejdsgiverens forbud mod at underminere eller skade løn-

modtagerens interesser også være udtryk for illoyalitet.  

 Arbejdsgiverens loyalitetspligt vil derfor orientere sig i retning af at udvi-

se hensyn overfor lønmodtagerens interesser. Personbeskyttelsen i dansk ar-

bejdsret askiller sig derved, at den i udpræget grad er fastsat ved lov. Be-

stemmelser fastsat ved lov kan være en kodificering af det underliggende 

hensyn. Arbejdsmiljøloven fastsætter regler om etablering af et sundt og 

sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø.39 Forskelsbehandlings-loven og Li-

gebehandlingsloven fastsætter forbud mod diskrimination på arbejdsmarke-

det på grund af visse forhold ved den ansattes person.40 Beskyttelse af løn-

modtagerens integritet og privatliv er fastsat både i Helbredsoplysningslo-

ven og Persondataloven og gennem domstolsfortolkning af lovbestemmel-

ser.41 Grundrettigheder som ytringsfrihed og foreningsfrihed er fastsat ved 

lov og begrænser arbejdsgiverens udøvelse af ledelsesretten.42 Straffeloven 

fastsætter regler om forbud mod injurierende eller æreskrænkende udtalel-

ser.43 Sådanne pligters indhold og rækkevidde forfølges nærmere i special-

litteraturen. I det omfang de kodificerede bestemmelser ikke er tilstrækkeli-

ge til at skabe den ønskede beskyttelse, vil den almindelige ansættelsesretli-

ge standard for behandling af arbejdstageren blive aktiveret. Loyalitetspligt 

kan både være kodificeret ved lov og kan indfortolkes på uskrevent grund-

lag. I det følgende undersøges grundlaget for de kodificerede bestemmelser 

 
39.  Om Arbejdsmiljøloven findes kun begrænset litteratur. Se f.eks. Kristiansen, Grund-

læggende arbejdsret, 2014, pp. 393-457, Thomas Nielsen, Arbejdsmiljøloven, 2011, 

Huulgaard og Knudsen, Arbejdsmiljøloven I og II, 1991, R. Nielsen, Arbejdsmiljøet, 

2004, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1978-1999. 

40.  Om beskyttelse mod diskrimination på arbejdspladser i Danmark findes en særdeles 

righoldig litteratur. De mere generelle danske fremstillinger inkluderer Frederiksen og 

Krarup, Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 2008, Agnete 

Andersen, Ligestillingslovene med kommentarer, Bind I, 2015, Greisen, Forskelsbe-

handlingsloven, 2012, og Schwarz, Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarke-

det, 2011, ligesom der findes værker, der fokuserer på de enkelte forbudte kriterier. 

Disse emner forfølges ikke i nærværende. 

41.  Se om dette Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, og Hasselbalch, Den 

danske arbejdsret II, 2009, pp. 824-844. 

42.  F.eks. Foreningsfrihedsloven. Fra England et nyere lovinitiativ The Human Rights Act 

fra 1998, der etablerer mulighed for, at en arbejdsgivers adfærd, der udgør et brud på 

en international konvention, kan klassificeres som et brud på pligten til samarbejde, jf. 

Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 364. 

43.  Straffeloven, Lovbekendtgørelse nr. 871 af 4. juli 2014, § 267: Den som krænker en 

andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede 

sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres ag-

telse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 
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om hensyn til lønmodtagerens interesser og grundlaget for uskrevne pligter 

til at tage hensyn til lønmodtagerens værdighed.  

 

2.1.1. Beskyttelser fastsat ved lov 

Her fremhæves to typer af beskyttelse fastsat ved lov, der har som sit grund-

indhold, at arbejdsgiveren skal udvise hensyn overfor lønmodtagerens vær-

dighed. Hensigten er ikke at foretage en selvstændig udtømmende gennem-

gang af en retlig tilgang til værdighed på arbejdspladsen, idet det falder 

udenfor afhandlingens emne. Enkelte temaer kan dog illustrere, at også be-

skyttelser, der er kodificeret ved lov, kan være udtryk for et bagvedliggende 

hensyn, der ligner de hensyn, der i øvrigt begrundes med henvisning til en 

uskreven loyalitetspligt.  

 De nedenfor nævnte situationer består af en konflikt mellem på den ene 

side arbejdsgiverens interesse i at lede sin arbejdsplads frit, herunder frit at 

vælge hvilke tiltag der skal iværksættes, og på den anden side arbejdstage-

rens interesse i at blive beskyttet mod krænkende handlinger. Konflikter af 

denne type kan genkendes eksempelvis i pligten til at sikre et miljø, hvor 

der ikke foregår mobning eller chikane. For at varetage lønmodtagerens in-

teresser er arbejdsgiveren i sådanne situationer forpligtet til i et vist omfang 

at tilsidesætte egne driftsmæssige interesser. Dette er kernen i en ansættel-

sesretlig loyalitetspligt for arbejdsgiver.  

 Arbejdsmiljøloven beskytter lønmodtagerne mod både fysisk og psykisk 

overlast ved arbejdets udførelse, jf. Arbejdsmiljølovens § 1a.44 Til forskel 

fra anden lovgivning indenfor ansættelsesretten etablerer Arbejdsmiljøloven 

forpligtelser for arbejdsgiveren overfor staten. Grænsen mellem beskyttelse 

af det psykiske arbejdsmiljø efter arbejdsmiljølovens regler og en pligt til i 

den ansættelsesretlige relation at sikre acceptable arbejdsvilkår for medar-

bejderne kan dog i stigende grad45 være svær at fastsætte, i takt med at lo-

vens anvendelsesområde udvides.  

 Loven etablerer krav til arbejdsgiverens etablering af et arbejdsmiljø, der 

beskytter arbejdstageren mod krænkelser. Formålet med lovens bestemmel-

ser er at sikre, at lønmodtagerens psykiske sundhed ikke tager skade gen-

nem varetagelse af arbejdet, og loven skaber pligt for arbejdsgiveren til at 

udvise konkret og aktivt hensyn i form af foranstaltninger. 

 De statssanktionerede pligter i Arbejdsmiljøloven er begrænset til sådan-

ne forhold, der udspringer af lønmodtagerens udførelse af sine arbejdsfunk-

tioner. Almindelige samarbejdsspørgsmål mellem ledelse og medarbejdere 

 
44.  Jf. kapitel 9 afsnit 5.3. 

45.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 408. 
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falder udenfor loven.46 Mobning eller seksuel chikane er dog omfattet af lo-

ven, uanset i hvilken sammenhæng problemerne opstår.47 

 Sådanne forhold mellem ledelse og medarbejder, der ellers ville være be-

skyttet af det ansættelsesretlige forbud mod krænkende adfærd, kan dermed 

nu også være tilgodeset gennem en forpligtelse for arbejdsgiveren overfor 

det offentlige.48 Den praksis, der har udviklet sig omkring særligt mobning, 

kan give et bidrag til indholdet af arbejdsgiverens uskrevne forpligtelse til at 

udvise hensyn til lønmodtagerens personbeskyttelse.  

 Arbejdsmiljøklagenævnet efterprøver grænserne i praksis. Arbejdsmiljø-

klagenævnet har udvidet arbejdsgiverens pligter til at beskytte mod mob-

ning på arbejdspladsen både fra arbejdsgiveren selv, fra kolleger og fra an-

dre i ledende stillinger i virksomheden.  

 
I Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. september 2014

49 oplevede de ansatte, at ar-

bejdsklimaet var dårligt, stemningen trykkende, og at der forekom mobning. Medarbejdere 

oplevede at være ofre for mobningen jævnligt og oplevede mobbehandlingerne som sårende 

og nedværdigende. Påbud om, at sikre at arbejdet ikke medførte risiko for fysisk eller psy-

kisk helbredsforringelse som følge af mobning, blev fastholdt.  

 

I Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 13. februar 2015
50 fik en administrationsafdeling i 

en kommune påbud om at sikre mod mobning. To medarbejdere blev mobbet af den daglige 

leder gennem grove krænkende handlinger, grim og nedladende tiltale, og grove irettesættel-

ser i andre kollegaers nærvær. Kommunen anførte, at påbuddet skulle ophæves, fordi der ik-

ke var tale om bevidste mobbehandlinger fra ledelsens side. Nævnet udtalte, at det er uden 

betydning, om den, der udøver de krænkende handlinger, har intentioner om at mobbe eller 

ej. Påbuddet afgør, at der forekommer mobbehandlinger, som personerne, der er udsat for 

handlingerne, oplever som krænkende. Flertallet (7 ud af 11 medlemmer) opretholdt påbud-

det. 

 

I den sidste afgørelse tydeliggøres, at der ikke lægges vægt på intentionen 

bag handlingerne, men på den subjektive oplevelse hos modtageren. Det er 

endvidere skærpende, at de krænkende handlinger er sket under overværelse 

af kolleger. På dette punkt er der lighed med lønmodtagerens handlinger 

overfor ledelsen. Pligten til at sikre mod et mobbefrit miljø har flere træk til 

 
46.  Sondringen var udtrykkeligt udtalt i den første udgave af loven i 1975 og er opretholdt 

i seneste lovændring i 2013, Lov nr. 356 af 9. april 2013, L 112 FT 2012-2013, p. 3. 

47.  At-intern instruks IN-4-1, Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, 2013, af-

snit 1.2.1.  

48.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, nævner p. 409, at grænsen flytter sig og 

er uklar.  

49.  J.nr. 2014-6024-18142 - retsinformation.dk.  

50.  J.nr 2014-6024-21699 og 2014-6010-21700 ’Påbud om at sikre, at arbejdet ikke med-

fører risiko for helbredsforringelse som følge af mobning samt et påbud om at bruge 

en autoriseret arbejdsmiljørådgiver’. 
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fælles med pligten til at handle loyalt overfor arbejdstageren. Her skal ar-

bejdsgiverens frie ledelsesret til selv at til- eller fravælge de personalemæs-

sige tiltag tilsidesættes af hensyn til lønmodtagerens beskyttelsesværdige in-

teresse. Endvidere er der fokus på skaden – den oplevede krænkelse hos 

lønmodtageren, frem for alene på hensigten med handlingen i sig selv. På 

dette punkt er der ligeledes ligheder med vurderingen af lønmodtagerens 

handlinger overfor ledelsen.  

 Forskelsbehandlingsloven sikrer lønmodtageren mod diskrimination og 

chikane på grund af en række forbudte kriterier. Et af disse er seksuel orien-

tering.  

 
VLD af 22. februar 2008.

51 En bagersvend meddelte sin chef, at han var homoseksuel. I den 

følgende tid var svenden udsat for udtalelser af chikanøs og nedværdigende karakter fra ba-

gerens side, hvilket var ydmygende og nedværdigende. Til sidst resulterede udtalelserne i, at 

svenden sygemeldte sig og fratrådte. Landsretten tildelte svenden en godtgørelse på 100.000 

kr. for bagerens chikanøse forskelsbehandling på grund af svendens seksuelle orientering. 

 

Her var arbejdsgiverens interesse i at kunne lede sin virksomhed efter egne 

præferencer i konflikt med lønmodtagerens interesse i respekt for privatliv 

og værdighed i form af ikke-krænkende behandling. Lovens forbud mod 

chikane greb ind i arbejdsgiverens ledelsesret. Landsretten vurderede, at lo-

vens bestemmelser kunne finde anvendelse på forløbet, og at nedværdigen-

de og ydmygende behandling var udtryk for chikane, der kunne udløse en 

godtgørelse. Det var krænkelsen af lønmodtagerens værdighed, der igen 

blev fremhævet som et afgørende element i vurderingen af, om det foregåe-

de var udtryk for chikane i lovens forstand. Det bagvedliggende hensyn af-

gørelsen er baseret på, er overensstemmende med det bagvedliggende hen-

syn der er udtrykt gennem en ansættelsesretlig pligt til loyal adfærd overfor 

modparten.  

 

2.1.2. Integritetsbeskyttelse af medarbejderen 

Integritetsbeskyttelse er et princip, der begrænser arbejdsgiverens ledelses-

ret. Integritetsbeskyttelsen inddrages her, fordi formålet bag loyalitetsplig-

ten – at tage hensyn til lønmodtagerens interesser – ligger til grund også for 

den anerkendte pligt for arbejdsgiveren til at beskytte medarbejderens inte-

gritet. Integritetsbeskyttelse handler om beskyttelse af lønmodtagerens pri-

vatsfære på og udenfor arbejdspladsen.52 Der er retlige grænser for beskyt-

telsen, som arbejdsgiveren ikke må overskride.53 Grænserne er fastsat både 

 
51.  Vestre Landsrets dom af 22. februar 2008, tidligere Hjørring Byrets dom af 21. marts 

2007, S mod B. 

52.  Se i det hele Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006. 

53.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, p. 4. 
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ved lovbestemmelser og i kollektive aftaler. Lønmodtageren har en legitim 

og beskyttelsesværdig interesse i at kunne have sit privatliv i fred, også i sit 

arbejdsliv. Selvom lønmodtageren deltager på arbejdspladsen med sin per-

son, er der en række forhold, der anses at høre til privatlivet, og som ar-

bejdsgiveren ikke har ret til at blande sig i, endsige overvåge, kontrollere el-

ler teste. Der gælder en grundsætning om privatlivets fred, som arbejdsgive-

ren må respektere i udøvelsen af sin ledelsesret.54 

 Integritetsbeskyttelse adskiller sig indholdsmæssigt fra loyalitet, idet in-

tegritet handler om at oprette en grænse for arbejdsgiverens indblanding i 

arbejdstagerens private forhold på og udenfor arbejdspladsen. Helt bredt 

forstået handler loyalitet om at udvise et hensyn til modpartens interesser, 

der i visse tilfælde udkonkurrerer ens egne interesser. Det er sandt for inte-

gritetsbeskyttelse, at arbejdsgiveren må udvise det hensyn overfor lønmod-

tageren at beskytte dennes privatliv, selvom arbejdsgiveren har driftsmæssi-

ge interesser i at vide så meget som muligt om medarbejderen, der kan in-

fluere arbejdet eller driften. Hensynene deler samme afsæt. Integritets- og 

privatlivsbeskyttelse udfolder sig dog alene omkring beskyttelsen af en be-

stemt interesse, nemlig privatlivets fred. Integritetsbeskyttelse er begrænset 

til at overholde de retlige grænser, der beskytter netop denne interesse. Plig-

ten til at udvise hensyn udmønter sig i en række helt specifikke hensyn, som 

arbejdsgiveren må udvise, eksempelvis at undlade at læse medarbejderens 

private beskeder,55 gennemsøge private rum, overvåge medarbejderen uden 

samtykke, eller blande sig i medarbejderens private holdninger.56 Årsagerne 

til, at arbejdsgiveren ønsker at overskride grænserne, kan være fuldt legiti-

me, idet arbejdsgiveren ønsker at optimere sit informationsniveau, så han 

kan lede forretningen bedst muligt. I beskyttelse af privatlivets fred ses på 

selve handlingens karakter, ikke så meget på hensigten med handlingen.  

 Heroverfor står loyalitet, der på samme måde benyttes som samlebegreb 

for en række specifikke interesser. Interessen i den ideelle personbeskyttelse 

medfører et krav på respekt omkring personen. Forskellen til integritetsbe-

skyttelsen ligger mestendels i årsagen til den illegitime handling. Der er bå-

de afstand og overlap mellem typerne af handlinger, der krænker privatli-

vets fred, og handlinger, der kan krænke personens krav på respektfuld be-

handling.57 Den væsentligste forskel er dog motivationen og hensigten med 

 
54.  Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, p. 58. 

55.  Se også VLD af 27. oktober 2011, jf. kapitel 11 afsnit 1.3.1., hvor det var berettiget, at 

arbejdsgiveren læste medarbejderens korrespondance på dennes LinkedIn-profil. 

56.  Se i det hele Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse, 2006, pp. 139-325. 

57.  Arbejdsgiver kan udvise manglende respekt uden at overskride grænserne for privatli-

vets fred. F.eks. er råberi, nedladende bemærkninger eller respektløse handlinger ikke 

en overskridelse af privatlivets fred. Modsat vil en overskridelse af grænsen for privat-

livets fred ofte også udgøre en krænkelse af medarbejderens person, f.eks. ved video-
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handlingen. Ideel beskyttelse handler om at udvise respekt for modparten. 

Respektløs optræden kommer til udtryk gennem chikane eller anden ned-

værdigende og krænkende behandling. Sådanne uacceptable handlinger kan 

være udtryk for manglende respekt, ligegyldighed eller måske endda en de-

struktiv hensigt overfor personen.  

 En konkret handling, der overskrider privatlivets fred, for eksempel gen-

nemsøgning af en medarbejderens private skab, kan dermed både være et 

udslag af chikane, en illegitim behandling af medarbejderen, og det kan væ-

re et udslag af, at arbejdsgiveren er ivrig efter at indhente informationer om 

arbejdstageren til brug for virksomhedsdriften, og derved overskrider privat-

livets grænser, hvilket ligeledes er en illegitim handling. I sådan en situation 

kan den krænkede både fremsætte anbringender om chikane og anbringen-

der om overskridelse af privatlivets fred.  

 Der er ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem de to typer af 

beskyttelse, som ved nogle typer af hændelser endda kan supplere hinanden.  

 

2.1.3. Misligholdende adfærd i øvrigt 

Som nævnt har lovgivning og overenskomster fastsat en række beskyttelser, 

som arbejdsgiveren er pligtig at yde lønmodtageren i form af at etablere for-

bud mod diskrimination og krænkende behandling begrundet i personlige 

forhold hos lønmodtageren. Arbejdsgiveren kan herudover gennem sin ad-

færd også på kontraktligt grundlag misligholde sine forpligtelser overfor 

medarbejderen. Misligholdende adfærd af denne karakter58 begrundes med 

henvisning til overskridelse af en uskreven grænse for, hvad medarbejdere 

skal tåle. Adfærden er af retsteorien betegnet som arbejdsgiverens respekt-

pligt,59 lønmodtagerens almindelige personlighedsværn60 eller forbud mod 

krænkelse af funktionærens personlige rettigheder.61 Den bagvedliggende 

pligt for arbejdsgiveren er at udvise hensyn overfor lønmodtagerens interes-

se. I varetagelsen af det hensyn må arbejdsgiveren tilsidesætte sine egne in-

teresser, for eksempel i at kunne behandle lønmodtageren efter forgodtbe-

findende eller at give udtryk for utilfredshed i en selvvalgt form.  

 De følgende eksempler fra retspraksis illustrerer fænomenet og begrun-

delserne.  

                                                                                                                             
overvågning, offentliggørelse af følsomme oplysninger om medarbejderen, læsning af 

private e-mails, eller krav om påklædning, der krænker den ansattes religion. 

58.  Se Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 243-244, og Hasselbalch, Den danske 

arbejdsret II, 2009, p. 1991, med en lang række eksempler. 

59.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1990. 

60.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online, Afsnit XIX, 10.2.1. 

61.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 242. 
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2.1.3.1. Fysisk overlast  

Der gælder et undtagelsesfrit forbud mod vold mod den ansatte fra arbejds-

giverens side, også selvom den ansatte har optrådt provokerende.62 Vold fra 

arbejdsgiverens side er hævegrund. Krænkelsen i sig selv kan være alvorlig 

nok,63 eksempelvis slag, lussinger, kast med genstande efter den ansatte og 

lignende.64 Arbejdsgiver kan endvidere misligholde gennem at undlade at 

sikre mod gentagelser.65  

 

2.1.3.2. Grov eller nedsættende tiltale66 

Nedenstående afgørelser illustrerer, at arbejdsgiveren har ansvar for, at 

lønmodtageren kan udføre sit arbejde i ikkefjendtligt og ikkekrænkende mil-

jø.  

 
U 1997.966 V.

67 Det var berettiget at ophæve en uddannelsesaftale på grund af arbejdsgive-

rens grove misligholdelse.
68

 Eleven blev anklaget for at have stjålet af kassen. Desuden ud-

talte arbejdsgiveren, at hun havde ’lort i hovedet’, var ’fed og dejlig’, og at hun ’skulle have 

sin røv sat op på nogle rustne pigtråd på Store Torv og have drejet den rundt’. Retten fandt, 

at udtalelserne ikke kunne forsvares med henvisning til, at omgangstonen kan variere eller 

til, at der i forvejen var et vist frisprog i virksomheden. Udtalelserne var særdeles krænken-

de, og grænsen for sømmelig behandling var overskredet. 

 

ØLD af 20. april 2001.
69

 En arbejdsgiver behandlede en kontor- og butiksassistent med 

vredladenhed, råberi, og udtrykte utilfredshed med hendes arbejdsindsats. Hun var endvide-

re blevet fastholdt i skulderen og råbende beskyldt for ikke at passe sit arbejde. Assistenten 

sygemeldte sig og blev bortvist. Landsretten anførte, at den ansattes arbejdsforhold var ble-

vet ’uacceptable på grund af arbejdsgiverens forhold’. Bortvisningen var uberettiget. 

 

TN af 9. juli 2007.
70

 To elever var berettigede til at ophæve uddannelseskontrakterne på 

grund af, at arbejdsgiver havde råbt og skreget til dem, skældt ud, irettesat dem foran gæ-

 
62.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 242. 

63.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1986 note 1058, og Sv. Andersen 

m.fl., Funktionærret, 2011, p. 286. 

64.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1986 note 1058. 

65.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 1985-1986. 

66.  Jf. fra engelsk ansættelsesret at pligt til at beskytte mod verbal abuse kategoriseres 

som en udmøntning af pligten til at opretholde den gensidige tillid, jf. Deakin & Mor-

ris, Labour Law, 2012, p. 363. 

67.  U 1997.966 V, Vestre Landsret dom af 17. april 1997, L mod M under konkurs, jf. 

samme sag med samme resultat i Tvistighedsnævns kendelse af 29. april 1993. 

68.  Erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, Lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 

2015. 

69.  Østre Landsrets dom af 20. april 2001, tidl. Hørsholm Byrets dom af 4. februar 2000, 

Heidi Abildgaard Glass mod Multi Elektrik v/Claus Larsen. 

70.  Tvistighedsnævnets kendelse af 9. juli 2007 i sagerne 43.2006 og 44.2006. 
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sterne, og herunder brugt betegnelser som ’idiot’ og ’kyllingehjerne’. Nævnet henviste til, at 

adfærden var ’uacceptabel’.  

 

Afgørelserne begrundes med henvisning til, at adfærden eller situationen er 

’uacceptabel’ eller ’særdeles krænkende’ – altså en uskreven grænse for ad-

færden. Krænkende eller diskvalificerende udtalelser, der nedsætter den an-

satte i egne eller andres øjne, kan udgøre misligholdelse.71 Det samme er til-

fældet med injurierende eller urigtige anklager om strafbare handlinger, ek-

sempelvis om tyveri fra arbejdsgiver.72  

 Bag disse misligholdelser ligger en uskreven pligt, der sætter grænser for 

arbejdsgiverens adfærd overfor den ansatte.  

 

2.1.3.3. Nedladende og nedværdigende behandling73 

Ledelseshandlinger kan være nedladende og nedværdigende i et sådant om-

fang, at de berettiger den ansatte til at hæve.  

 
VLD af 20. maj 1998.

74
 En opsagt speditør blev placeret bagerst i lokalet uden sollys, uden 

telefonstik og uden kontakt med andre kolleger. Speditøren blev sat til at sortere køreskiver. 

Ansættelsesforholdet kunne ophæves fra speditørens side begrundet med arbejdsgiverens 

væsentlige misligholdelse gennem ændring af ansættelsesforholdet.  

 

Pligt til at behandle den ansatte med værdighed sætter også grænser for ar-

bejdsgiverens adfærd overfor den ansatte i opsigelsesperioden.  

 I et andet tilfælde var arbejdsgiverens forsøg på at lade den ansatte tage 

ansvaret for en upopulær beslutning til prøvelse.  

 

 
71.  Jf. et eksempel fra engelsk ret, hvor det var i strid med pligten til at opretholde tillids-

forholdet at insistere på at en medarbejder skal mental-undersøges, jf. Deakin & Mor-

ris, Labour Law, 2012, p. 364. 

72.  Eksempelvis anklager for at have stjålet fra arbejdsgiver, U 2000.298 H, jf. nedenfor 

afsnit 3.1.2., hvor en ekspedient blev bortvist på et løst grundlag og uden høring, på 

grund af mistanke om, at hun havde tilegnet sig et beløb, mens hun stod ved kassen. 

Bortvisning ikke berettiget. Urigtige anklager er i engelsk ansættelsesret i strid med 

pligten til at opretholde tillidsforholdet, jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 

364. 

73.  Fra engelsk ret er arrogant og devaluerende behandling af medarbejderen i strid med 

pligten til at opretholde den gensidige tillid, Elias, Unravelling the Concept of Dismis-

sal – II, 1978, pp. 105-106. 

74.  Vestre Landsrets dom af 20. maj 1998, tidligere Vejle Byrets dom af 11. juni 1997, A 

Aps mod F. 
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U 2001.585 H.
75 En svømmehals bestyrelse havde ændret svømmehallens åbningstider, 

hvilket var upopulært blandt lokalbefolkningen. Et bestyrelsesmedlem skrev i lokalavisen, at 

ændringen skete efter forslag fra bademesteren. Dette blev bademesteren oprevet over og til-

sidesatte i løbet af de næste dage sine forpligtelser. Bademesteren blev herefter afskediget. 

Højesteret fandt ikke, at afskedigelsen var saglig henset til, at bademesterens reaktion på be-

styrelsens handling var forståelig, og at bestyrelsen burde have forsøgt at løse konflikten på 

andre måder end gennem at gribe til opsigelse.  

 

Arbejdsgiverens reaktion på lokalbefolkningens kritik var – i strid med 

sandheden – at forsøge at placere ansvaret hos den ansatte. Dette mente Hø-

jesteret var så grelt, at det i væsentligt omfang lempede vurderingen af ba-

demesterens tilsidesættelse af sine pligter. Her fastslår Højesteret, at ar-

bejdsgiver må tage ansvar for egne beslutninger, og ikke behandle den an-

satte nedværdigende eller miskrediterende.  

 Endelig har en enkelt afgørelse fastslået, at en arbejdsgiverens hemmelig-

holdelse af sine afskedigelsesplaner overfor en ansat var så groft krænken-

de, at den ansatte fik tildelt en erstatning.  

 
U 1980.655 Ø.

76 En direktør fik tilkendt erstatning for en groft krænkende stillingsophævel-

se. Direktøren, der deltog i forhandlinger om sin eventuelle fremtidige fratræden, blev under 

forhandlingerne holdt i uvidenhed om, at virksomheden ensidigt havde taget skridt, så direk-

tørens fortsatte deltagelse i et projekt var udelukket. Der var intet at udsætte på direktørens 

egen optræden i forbindelse med opsigelsen og forhandlingerne om en eventuel tidligere fra-

træden. Virksomhedens ensidige skridt, der udelukkede direktøren fra fortsat arbejde i virk-

somheden, var under disse omstændigheder groft krænkende. Direktøren var berettiget til at 

ophæve og fik tilkendt erstatning.  

 

2.1.3.4. Misligholdelse gennem illoyalitet ? 

 
U 2007.1272 H.

77 Direktøren i Mercuri Urval Østrig opsagde sin stilling med henvisning til 

at Mercuri Urvals koncerndirektør havde misligholdt ansættelsesforholdet ved illoyalitet. På 

grund af fakturaer, der var udstedt mellem Mercuri Urval Østrig og Mercuri Urval Italien og 

som nok ikke dækkede over reelle ydelser, var den østrigske direktør bekymret for repressa-

lier fra de østrigske skattemyndigheder. Den østrigske direktør bad gentagne gange kon-

cerndirektøren om skriftligt at bekræfte, at fakturaerne var udstedt efter dennes instruks, 

hvilket ikke blev imødekommet. Højesteret fandt, at koncerndirektøren ikke havde udvist et 

sådant illoyalt forhold, at det måtte sidestilles med misligholdelse. Retten henviste til, at di-

rektøren i det østrigske selskab måtte indse, at fakturaerne næppe kunne medføre et ansvar 

 
75.  U 2001.585 H, Højesterets dom af 18. december 2000, tidligere Østre Landsrets dom 

af 3. juni 1999, Bent Reif mod Strib Svømmehal. Jf. nedenfor afsnit 3.1.1. 

76.  U 1980.655 Ø, Østre Landsrets dom af 8. februar 1980, Direktør Arne Bjergfelt mod 

Wiltax A/S. 

77.  U 2007.1272 H, Højesterets dom af 14. februar 2007, tidl. Sø- og Handelsrettens dom 

af 17. august 2005, A mod Mercuri Urval GmbH, Østrig. 
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for ham overfor de østrigske skattemyndigheder, og at direktøren ikke havde godtgjort at 

have en reel og anerkendelsesværdig interesse i at modtage den udtrykkelige bekræftelse.  

 

Afgørelsen er usædvanlig og nok meget konkret. Afvisningen af at bekræfte 

udvekslingen af fakturaerne var ikke en illoyal handling, idet afvisningen 

ikke skadede direktørens beskyttelsesinteresse. Direktøren havde ikke godt-

gjort, at hans interesser var kompromitteret, og derfor var handlingen ikke 

illoyal. Her sondrer Højesteret meget tydeligt mellem forhold, der er omfat-

tet af begrebet illoyalitet, og forhold, der ikke er. Fokus er på, hvorvidt den 

forurettede har beskyttelsesværdige interesser, som har lidt skade.  

 Arbejdsgiverens uskrevne pligt til at udvise rimeligt hensyn overfor løn-

modtagerens værdighed indebærer, at arbejdsgiveren må lade egne interes-

ser i at kunne håndtere situationen efter forgodtbefindende vige for hensynet 

til lønmodtagerens værdighed. 

 I England opsamles sådan en grænse for arbejdsgiverens adfærd under 

pligten til at opretholde tillidsforholdet, mutual trust and confidence. I 

Danmark opsamles pligterne ikke under en fælles betegnelse omkring den 

interne relations karakter (loyalitet eller tillid), men vurderes i mange tilfæl-

de alene som en misligholdelse.  

 

2.1.4. Opsummerende 

Arbejdsgiver har pligt til at udvise respektfuld adfærd overfor arbejdstage-

ren. Pligter kan både være fastsat ved lov, i et princip om integritetsbeskyt-

telse og på uskrevent grundlag som krav på acceptabel behandling.   

 Ikke overraskende viser praksis, at der generelt stilles skrappere krav til 

arbejdsgiverens adfærd overfor medarbejderen end til medarbejderens ad-

færd overfor arbejdsgiveren eller kolleger. Arbejdsgiveren har ikke den 

samme margin som lønmodtageren for, hvornår opfarende eller upassende 

adfærd kan accepteres. Der stilles hermed høje krav til arbejdsgiverens fat-

tethed, herunder at arbejdsgiveren må være den, der opretholder roen under 

konflikter, og professionalisme overfor medarbejderen.  

 Der er ikke fundet nogen indikation af, at praksis eller teori har opstillet 

pligt til at respektere lønmodtagerens ideelle person i sammenhæng med en 

loyalitetsbetegnelse. Dette, uagtet at interessevaretagelsesmekanismen i de 

nævnte eksempler, som nævnt flere gange, er overensstemmende med inte-

ressevaretagelsesmekanismen i loyalitet. Substansen i de nævnte eksempler 

er endvidere overensstemmende med substansen i situationer, der er beteg-

net som illoyale handlinger for lønmodtageren. Det er illoyalt for lønmodta-

geren at nedgøre eller kritisere arbejdsgiveren. De samme typer handlinger 

er fra arbejdsgiverens side alene betegnet som uacceptable.  

 Ud fra teorien om, at loyalitetspligten har et rent kontraktligt afsæt og 

derfor principielt er gensidig, kunne man derfor have forventet, at der også 
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for arbejdsgiveren ville forekomme henvisninger til, at overskridelse af 

grænsen for acceptabel adfærd overfor lønmodtageren er illoyalt.  

 I engelsk ret opsamles disse forpligtelser for arbejdsgiveren under en pligt 

til at udvise omsorg og samarbejde og en pligt til at opretholde tillidsforhol-

det. Pligterne medfører, at den ansatte skal behandles med værdighed, hvil-

ket anses for at være en pendant til lønmodtagerens pligt til at udvise (ar-

bejdsmæssig) troskab, fidelity, overfor arbejdsgiveren.78  

 Spørgsmålet om, hvorvidt der påhviler arbejdsgiver en loyal pligt til at 

udvise hensyn overfor lønmodtagerens værdighed, bliver efterhånden nær-

mere en strid om ord, end det er en strid om substansen. Arbejdsgiveren har 

pligt til at udvise loyalitet overfor lønmodtagerens interesse i værdig be-

handling. 

  

2.2. Hensynet til lønmodtagerens interesse i fysisk personbeskyttelse 

Personbeskyttelsen omfatter endvidere en pligt til at udvise hensyn overfor 

lønmodtagerens fysiske sikkerhed.  

 I den individuelle relation har arbejdsgiveren en generel pligt til at sikre, 

at lønmodtageren arbejder under fysisk trygge rammer under arbejdets udfø-

relse. Denne grundlæggende pligt er et grundprincip.79 Lønmodtageren kan 

lovligt vægre sig ved at udføre arbejdet, hvis arbejdets udførelse udsætter 

lønmodtageren for risiko for liv og sundhed.80 Princippet er alment gælden-

de og kommer nu også til udtryk i Arbejdsmiljølovens § 17 a.  

 Det er ikke enhver risiko eller overtrædelse af arbejdsmiljølovgivnin-

gen,81 der medfører ret til ikke at udføre arbejdet. Der skal være en reel ob-

jektiv fare for liv eller helbred, og faren skal udgøre en tvingende grund til 

at standse arbejdet.82 Fare ved udførelse af arbejdet er ikke en misligholdel-

se fra arbejdsgiverens side i sig selv, men arbejdsgiveren kan ikke kræve, at 

lønmodtagerne udfører arbejdet, så længe det er forbundet med sådan fare. 

 
78.  Brodie, The Heart of the Matter: Mutual Trust and Confidence, 1996, p. 121. 

79.  Princippet fastsætter på det kollektive plan en undtagelse fra fredspligten, ved at tillade 

arbejderne at nedlægge arbejdet i tilfælde af, at der opstår risiko for sikkerhed og 

sundhed, jf. Normen – Regler for behandling af faglig strid indgået mellem DA og LO 

d. 27. oktober 2006, § 17. Formuleringen før 2008 lød, at der skulle være tvingende 

hensyn til liv, ære og velfærd, jf. den tidligere Normen § 5, stk. 2. Der var med den 

sproglige ændring ikke tilsigtet en indholdsmæssig ændring, jf. Kristiansen, Kollektiv 

arbejdsret, 2014, p. 545. 

80.  Svenning Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 284, og Kristiansen, Kollektiv ar-

bejdsret, 2014, p. 545.   

81.  Arbejdsmiljølovgivningen er omfattende. Der er omkring 10 love med indflydelse på 

arbejdsmiljøet, i øjeblikket mere end 110 gældende bekendtgørelser udstedt i medfør 

af Arbejdsmiljøloven, og endnu flere At-vejledninger, jf. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love.aspx (tilgået 15. august 2015).  

82.  Kristiansen, Kollektiv arbejdsret, 2014, p. 546. 
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Højesteret har afvist at pålægge arbejdsgiveren ansvar ud over en eventuel 

arbejdsskadeerstatning.83  

 Princippet om beskyttelse af den ansattes liv og sundhed er et veletableret 

princip. Hensynet bag princippet er, at arbejdsgiver er pligtig at indrette sin 

virksomhedsdrift på en måde, så der udvises hensyn overfor lønmodtagerens 

fysiske sikkerhed.84 Mekanismen bag pligten er overensstemmende med 

loyalitetspligt. Princippet er dog allerede veletableret med et kendt indhold 

og virkeområde, og der er ikke på samme måde som i relation til den ideelle 

personbeskyttelse adgang til at opsamle hensynet i en henvisning til en loya-

litetspligt. 

 

 

3. Beskyttelse af erhvervsevne og erhvervsmuligheder 
 

Ovenfor er arbejdsgiverens pligt til at udvise hensyn overfor lønmodtage-

rens person gennemgået. I nærværende afsnit 3 gennemgås den anden type 

interesse, som lønmodtageren investerer i ansættelsesrelationen – erhvervs-

muligheden. 

 Lønmodtagerens ansættelse er en væsentlig interesse. Ved at arbejde tje-

ner man til livets opretholdelse. Arbejdet er ikke ’bare’ en kontrakt som an-

dre kontrakter, idet lønmodtageren principielt investerer sin indtjeningsmu-

lighed og dermed sit økonomiske livsgrundlag85 i en ansættelseskontrakt. 

Arbejdstagerens grundlæggende interesse i at kunne tjene til livets ophold 

dækker både interesser i forhold til at opretholde den nuværende ansættelse, 

og interesser i forhold til at kunne opnå en fremtidig ansættelse. 

 I de situationer, hvor arbejdsgiveren overvejer at iværksætte ansættelses-

retlige sanktioner, kunne man anlægge den betragtning, at arbejdsgiveren 

har en loyal pligt til at udvise et vist hensyn overfor lønmodtagerens interes-

 
83.  U 2004.720 H, Højesterets dom af 1. december 2003, tidl. Sø- og Handelsrettens dom 

af 6. juni 2002, COOP Danmark A/S mod A, hvor Højesteret afviste at idømme ar-

bejdsgiver erstatningsansvar ifølge Erstatningsloven for en eventuel medvirken til, at 

en medarbejder udviklede posttraumatisk belastningsreaktion efter et overfald. Den 

eventuelle medvirken i form af manglende omsorg for medarbejderens person udgjor-

de ikke en retsstridig krænkelse. 

84.  I engelsk ansættelsesret bevirkede pligten til beskyttelse af liv og sundhed, at en ar-

bejdsgiver ikke var berettiget til at administrere en individuel ansættelsesaftale ifølge 

de aftalte bestemmelser. I aftalen var der mulighed for, at arbejdsgiveren kunne på-

lægge den ansatte op til 40 timers overarbejde per uge. Den ansatte havde herefter væ-

ret på arbejde 88 timer om ugen, og blev til sidste sygemeldt. Retten fastsatte, at ar-

bejdsgiveren var forpligtet til at udvise hensyn til den ansattes sundhed, ved admini-

strationen af det aftalte, Johnstone v Bloomsbury Health Authority (1992), Collins, 

Employment Law, 2012, pp. 35-36. 

85.  Jf. kapitel 4. 
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se i den fortsatte ansættelse.86 I relation til de situationer, hvor arbejdsgive-

ren kan påvirke lønmodtagerens fremtidige erhvervsmuligheder, kan det li-

geledes anføres, at arbejdsgiveren er underlagt en loyal pligt til at udvise et 

vist hensyn overfor den ansattes kommende erhvervsmuligheder.  

 Nedenfor undersøges i hvilket omfang sådanne pligter kommer til udtryk.  

 

3.1. Interessen i fortsat ansættelse 

Domstolene har indfortolket visse processuelle krav til opsigelser ifølge be-

stemmelserne i Funktionærlovens § 2 b og DA/LO Hovedaftalens § 4. Des-

uden har domstolene indfortolket processuelle krav, for at bortvisninger kan 

anses for berettigede.  

 

3.1.1. Processuelle hensyn ved opsigelse 

Funktionærlovens § 2 b og DA/LO Hovedaftalens § 4 fastsætter, at en opsi-

gelse skal have saglig grund, og at arbejdsgiver i modsat fald må erlægge en 

godtgørelse til funktionæren. Bestemmelserne fastsætter materielle be-

grænsninger for arbejdsgiverens opsigelsesbeføjelse ved at etablere krav 

om, at en opsigelse skal have saglig grund. 

 Udover den materielle begrænsning af opsigelsesgrundene, fastsat af be-

stemmelserne, har domstolene indfortolket visse krav til arbejdsgiverens 

håndtering af selve opsigelsesprocessen, for at en opsigelse ifølge bestem-

melserne kan anses for at være saglig. Der kunne nævnes mange eksempler 

fra retspraksis, her nævnes alene enkelte afgørelser, der i øvrigt behandles i 

afhandlingen, til at illustrere fænomenet og overvejelserne.  

 
AN af 21. juli 2014.

87 En medarbejders udtalelser om arbejdspladsen var ifølge arbejdsgive-

ren illoyale, og medarbejderen blev opsagt. Da arbejdsgiver ikke, da han første gang blev 

bekendt med udtalelserne, benyttede anledningen til at give medarbejderen en påtale, kunne 

de udtalelser, der lå før dette tidspunkt, ikke indgå i vurderingen af berettigelsen af opsigel-

sen. De efterfølgende udtalelser blev vurderet som det eneste grundlag for opsigelsen.  

 

Arbejdsgiveren havde pligt til at reagere overfor medarbejderens uønskede 

adfærd i form af en advarsel. En reaktion bevirker, at medarbejderen kan va-

retage sine interesser gennem at indrette adfærden i overensstemmelse med 

anvisningerne. En advarsel eller tilrettevisning er en selvstændig sanktion, 

men fungerer også som et hensyn til medarbejderens interesser. 

 

 
86.  Jf. fra engelsk ret de indfortolkede processuelle beskyttelser ved i forbuddet mod usag-

lig afsked fra 1971, ovenfor afsnit 1. 

87.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.2.1. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 21. juli 2014, 3F 

for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Letz Sushi ApS. 
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U 2001.585 H.
88

 En bademester blev opsagt på grund af tilsidesættelse af sine forpligtelser. 

På baggrund af begivenhedsforløbet og henset til den lange anciennitet mente Højesterets 

flertal ikke, at en reaktion i form af afskedigelse, uden en tilstrækkelig forudgående indsats 

for at løse den akut opståede konflikt, kunne anses for rimeligt begrundet i bademesterens 

forhold.  

 

Processen omkring opsigelsen medførte her, at opsigelsen blev kendt usag-

lig. Arbejdsgiveren havde ikke i tilstrækkeligt omfang forsøgt at løse kon-

flikten på anden vis. Konflikten var opstået akut, og årsagen til konflikten 

var arbejdsgiverens uretmæssige forsøg på at placere bademesteren i søge-

lyset for offentlighedens kritik. Arbejdsgiveren burde have forsøgt at løse 

den efterfølgende konflikt med andre midler i stedet for at løse konflikten 

gennem sanktionering af bademesterens forståelige adfærd med en afskedi-

gelse. Den lange anciennitet skærpede både hensynet til den ansatte, men 

kunne også udgøre et konkret element, der støttede, at fortsat ansættelse var 

mulig.  

 Arbejdsgiveren har pligt til at reagere kontrolleret og proportionelt i for-

hold til den begåede fejl. Arbejdsgiveren havde her pligt til at tage rimeligt 

hensyn til den ansattes interesser i en afskedigelsessituation. 

 
VLD af 28. februar 2001.

89 En leder blev afskediget på grund af et illoyalt brev til ledelsen. 

Arbejdsgiveren afskedigede lederen uden at afholde et møde, der i parternes ansættelseskon-

trakt var aftalt som en procedure forbindelse med afslutning af ansættelsesforholdet. Ar-

bejdsgiveren mente ikke, at mødet ville tjene et formål. Landsretten mente, at arbejdsgiveren 

måtte godtgøre, at afholdelse af mødet ikke ville have kunnet bilægge uenigheden. Arbejds-

giveren havde ikke godtgjort dette og henset til lederens anciennitet, at han ikke havde mod-

taget en advarsel, og at hændelsen foregik på et tidspunkt, hvor der skete ændringer i ledel-

sesstrukturen, blev afskedigelsen anset for usaglig. 

 

Arbejdsgiveren kan selvsagt ikke ensidigt tilsidesætte fælles aftaler, heller 

ikke selv om arbejdsgiveren mener, at det aftalte ikke vil give et resultat. 

Der gælder en almindelig pligt til at overholde det aftalte. Landsretten næv-

ner endvidere, at arbejdsgiveren burde have givet en advarsel og burde have 

vurderet lederens adfærd lempeligere i lyset af de konkrete ændringer i le-

delsesstrukturen, der var gennemført på arbejdspladsen.  

 
Som nævnt ovenfor, bevirkede indførslen af beskyttelse mod usaglig afskedigelse i England, 

at domstolene indfortolkede processuelle hensyn, som arbejdsgiveren var forpligtet til at ud-

vise overfor lønmodtageren. I 1996 blev bestemmelsen opdateret med the Employment Rela-

tions Act, der indførte en to-trins-test for vurderingen af en opsigelses rimelighed. Den mate-

 
88.  Jf. ovenfor afsnit 2.1.3.3. note 75.  

89.  Jf. kapitel 9 afsnit 2.2.2.2. Vestre Landsrets dom af 28. februar 2001, tidligere Viborg 

Byrets dom af 7. april 1999, Per Hartmann mod Hedeselskabet.  
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rielle begrundelse og arbejdsgiverens adfærd vurderes hver for sig.
90 Hvis domstolen finder, 

at årsagen til opsigelsen kunne udgøre et grundlag for en opsigelse, vurderes som næste 

skridt, hvorvidt arbejdsgiverens adfærd var rimelig eller urimelig. Loven henviser specifikt 

til det rimelige i processen ikke kun til det rimelige i resultatet.
91 I relation til hvad der udgør 

en rimelig proces, har Advisory, Conciliatory and Arbitration Service 92
 vedtaget en Code of 

Practice on Disciplinary and Grievance Procedures, der fastsætter de konfliktløsningspro-

cedurer, virksomheden er forpligtet
93 til at følge. Reglerne kodificerer, hvordan arbejdsgive-

ren helt operationelt tager hensyn til medarbejderens interesser, også når afskedigelsespro-

cessen er forårsaget af medarbejderens forhold. 

 

I Sverige gælder der en lovfastsat pligt til at forsøge omplacering af en medarbejder som 

forudsætning for, at en opsigelse kan kendes rimelig, jf. ovenfor kapitel 9 afsnit 4.2. Pligten 

gælder alle typer af lønmodtagere.  

 

I Danmark er der på det kollektive område i Normen94 fastsat bestemmelser, 

der anviser særlige processer i forbindelse med håndtering af konflikter på 

den enkelte arbejdsplads. På det individuelle område er der ikke lovfastsat 

hjemmel om krav til processen i forbindelse opsigelsers saglighed, og her 

findes alene de krav, der kan anses for fastsat af domstolene, i lighed med 

ovenstående eksempler.  

 Der kan nok i Danmark som illustreret ovenfor udledes et generelt krav 

om, at arbejdsgiveren i et vist omfang skal udvise hensyn til den ansatte i si-

tuationer, hvor opsigelsen er begrundet i den ansattes forhold.95 Kravets 

konkrete udmøntning varierer. I mange tilfælde stilles krav om advarsel, i 

 
90.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 504. 

91.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 504. 

92.  ACAS, jf. http://www.acas.org.uk/ (tilgået 15. august 2015), er et uafhængigt organ 

etableret ved Employment Relations Act til at rådgive om gode relationer og praksis på 

arbejdspladsen. ACAS har herunder fastsat retningslinjer for konfliktløsning på ar-

bejdspladsen, jf. http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2174 (tilgået 15. august 

2015).  

93.  Følger en arbejdsgiver ikke retningslinjerne, kan en eventuel erstatning eller godtgø-

relse øges med 25%, hvis opmanden skønner, at den manglende overholdelse var uri-

melig, Deakin & Morris, Labour Law, 2012, pp. 535-536. 

94.  Normen Regler for behandling af faglig strid, 2006, jf. ovenfor note 79.  

95.  Svenning Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 736, anfører samstemmende her-

med, at der ’kan stilles krav’ om, at arbejdsgiveren i en række forhold har forsøgt at 

afklare problemerne forinden han skred til en opsigelse af medarbejderen. Carlsen 

m.fl., Dansk funktionærret, 2014, anfører p. 365, at det er ’naturligt’ at stille krav om 

en advarsel efter nogenlunde samme regler som i bortvisningstilfælde (se om dette i 

næste afsnit 3.1.2.). Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 2009, p. 937, anfører, at det 

er ’normalt’, at den afskedigede har fået en opfordring – i form af en advarsel – om at 

rette op på forholdene.  
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andre tilfælde stilles krav om at afhjælpe på konflikten på anden vis, ek-

sempelvis gennem omplacering, efteruddannelse eller lignende.96  

 Et sådant krav om at udvise hensyn i løbet af opsigelsesprocessen er ud-

tryk for, at arbejdsgiveren skal udvise hensyn overfor lønmodtagerens inte-

resse i at fortsætte i ansættelsen. Hensynet kan varetages ved at stille krav 

om, at arbejdsgiveren tilrettelægger processen omkring opsigelse på grund 

af lønmodtagerens forhold på en måde, så lønmodtagerens interesser er sik-

ret inddragelse i processen. 

 

3.1.2. Processuelle hensyn ved bortvisning 

I relation til bortvisning, er der på uskrevent grundlag opstillet visse krav til 

arbejdsgiverens håndtering af bortvisningsprocessen som betingelse for at 

anse en bortvisning for berettiget.97 Der kunne nævnes mange eksempler fra 

retspraksis, her nævnes alene enkelte afgørelser, der i øvrigt behandles i af-

handlingen, til at illustrere fænomenet og overvejelserne.  

 Der stilles generelt krav om advarsel inden bortvisning.98 Baggrunden 

herfor er, at den ansatte herigennem får anledning til at indrette sin adfærd 

efter arbejdsgiverens anvisninger. Det er både et hensyn, der udvises overfor 

den ansattes interesse i at fortsætte ansættelsen, men også et element, der 

skærper bedømmelsen af den ansattes efterfølgende fortsatte handling i strid 

med arbejdsgiverens anvisninger. Et eksempel, der udtrykker dette tydeligt 

er: 

 
VLD af 16. august 2007.

99
 bortvisning af en direktør for engagement i andet selskab var ik-

ke berettiget, uden ved forudgående advarsel at have givet direktøren mulighed for, at ud-

træde af den anden bestyrelse.  

 

Desuden kan medarbejderens anledning til at redegøre for det begivenheds-

forløb, der danner grundlag for en bortvisning, være et så væsentligt ele-

ment, at bortvisningen alene på denne baggrund kendes uberettiget:  

 
U 2000.298 H.

100 En medarbejder blev bortvist på baggrund af en kundes indikation af, at 

medarbejderen tilegnede sig et betalingsbeløb. Højesterets flertal lagde vægt på, at medar-

 
96.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret, online, XIV, 2.5.3.2. (p. 940). 

97.  Carlsen er afvisende overfor tilstedeværelsen af et krav om nogen særlig procedure, 

eksempelvis om høring af medarbejderen, i bortvisningssituationer, jf. Carlsen m.fl., 

Dansk funktionærret, 2014, p. 303, og mener også, at kravet om advarsel varierer alt 

efter hvilken forpligtelse funktionæren misligholder. 

98.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 298, Svenning Andersen m.fl., Funktio-

nærret, 2011, p. 824, og Hasselbalch, Den danske arbejdsret, online, Afsnit XVII, 

2.1.3.1.1. (trykt pp. 1346-1348). 

99.  Jf. kapitel 9 afsnit 3.4. Vestre Landsrets dom af 16. august 2007, Karsten Klitmøller 

mod Direct Parcel Distribution (Denmark) A/S.  
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bejderen ved bortvisningen hverken var blevet gjort bekendt med hvilke beløb, som hun ef-

ter arbejdsgiverens opfattelse havde tilegnet sig, hvilken dokumentation, arbejdsgiveren 

havde for sin alvorlige beskyldning, eller fik oplyst identiteten på kunden før under retssa-

gens skriftudveksling. Under disse omstændigheder påhvilede der arbejdsgiveren en særde-

les tung bevisbyrde, og det fandtes ikke godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed, at medarbej-

deren havde tilegnet sig betalinger. Bortvisningen kendtes uberettiget. 

 

Ifølge flertallets vurdering, var arbejdsgiverens håndtering af processen det 

afgørende. Den uhensigtsmæssige håndtering etablerede en så høj bevisbyr-

de for arbejdsgiveren omkring selve tilegnelsen, at den ikke kunne løftes. 

Dissensen mente, at forholdet alene skulle afgøres på bevisets stilling i for-

hold til det materielle spørgsmål om, hvorvidt medarbejderen reelt havde 

unddraget betalinger fra kasseapparat. Flertallet etablerede, at arbejdsgive-

rens pligt til at tage hensyn til medarbejderens interesser vægtede tungt i si-

tuationen, og at spørgsmålet ikke kun skulle afgøres ud fra vurdering af 

lønmodtagerens eventuelle uhæderlighed. Arbejdsgiveren havde afskåret 

medarbejderen fra at kunne varetage egne interesser i forløbet, hvilket burde 

have været tilgodeset gennem den ansattes nærmere redegørelse for om-

stændighederne omkring kassebetjeningen.  

 Arbejdsgiveren kan endvidere ikke gribe til bortvisning uden først at have 

forsøgt at afhjælpe den opståede konflikt. 

 
AN af 3. december 2001.

101
 I forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center 11. 

september 2001 udtalte en medarbejder sig med sympati om bombeangrebene. Udtalelserne 

var de følgende dage et samtaleemne på virksomheden, og medførte rygtedannelser om den 

ansatte og uro blandt nogle af medarbejderne, hvorefter virksomheden bortviste medarbejde-

ren. Opmanden udtalte, at opsigelsen reelt var sket for at genoprette roen blandt medarbej-

derne, men at dette ikke var en rimelig grund til bortvisning, da virksomheden ikke først 

havde forsøgt at bringe uroen til ophør eller dæmpe den. Både bortvisning og opsigelse var 

uberettiget.  

 

Arbejdsgiveren havde pligt til ikke at iværksætte en bortvisning, idet årsa-

gen til konflikten ikke var søgt løst, og idet der var udsigt til, at en anden 

løsning reelt var en mulighed. I valget mellem flere løsninger står det ikke 

altid arbejdsgiveren frit for, at vælge bortvisningsløsningen.  

 Endelig er der krav om, at arbejdsgiveren skal reagere straks, han bliver 

bekendt med en misligholdende adfærd fra medarbejderens side.102 Kravet 

om ’straks’ er et hensyn til medarbejderen. Medarbejderen har krav på at 

                                                                                                                             
100.  U 2000.298 H, Højesterets dom af 3. november 1999, tidl. Østre Landsrets dom af 5. 

februar 1998, NPA Group A/S mod A. 

101.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.3. Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 3. december 2001, 

Specialarbejderforbundet for A mod Dansk Industri for V.  

102.  Høyer Jørgensen, 2010 pp. 80-83. 
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vide, om en handling bliver sanktioneret, eller om han kan fortsætte. Det er 

ikke acceptabelt at holde medarbejderen hen i uvidenhed om sin ansættelse. 

Arbejdsgiver må udvise det hensyn, at tage stilling til sin holdning til med-

arbejderens adfærd og straks give besked. Arbejdsgiverens passivitet kan 

medføre, at muligheden for at sanktionere adfærden med en bortvisning for-

passes.   

 
VLD af 23. august 2002.

103 En funktionær handlede illoyalt ved at forsøge at få medarbej-

dere hos arbejdsgiveren til at tage ansættelse hos en konkurrent. På et møde foreholdt ar-

bejdsgiveren funktionæren, at handlingerne medførte, at der ville blive foretaget yderligere 

undersøgelser. 9 dage senere blev funktionæren bortvist. På mødet blev medarbejderen ikke 

beskyldt for illoyal optræden eller i øvrigt gjort bekendt med hvilke konsekvenser, de fore-

stående undersøgelser kunne få for hans fremtidige ansættelse. Under de omstændigheder 

mente Landsretten, at arbejdsgiveren havde en særlig forpligtelse til hurtigst muligt at gen-

nemføre de fornødne undersøgelser. Ved først at bortvise den ansatte 9 dage senere, havde 

arbejdsgiveren fortabt muligheden for at bortvise medarbejderen. 

 

Her etableredes en pligt for arbejdsgiveren til at reagere straks overfor den 

grove misligholdelse, og en pligt til at handle hurtigt i forhold til de nød-

vendige undersøgelser om hvad handlingerne berettigede til. Begge pligter 

er begrundet i et hensyn til lønmodtagerens interesser.  

 

3.1.3. ’Økonomiske interesser’ 
I engelsk ret findes flere ansættelsesretlige afgørelser, hvor arbejdsgiveren er kendt pligtig at 

udvise omsorg for lønmodtagerens bredere økonomiske eller indtjeningsmæssige interesser. 

På samme måde som arbejdsgiver har pligt til at udvise omsorg for lønmodtagerens fysiske 

velfærd, har arbejdsgiveren også pligt til at udvise omsorg for lønmodtagerens økonomiske 

velfærd.
104 Pligten til at udvise omsorg for lønmodtagerens økonomiske interesser kan være 

overtrådt ved, at arbejdsgiveren undlader at oplyse en medarbejder om nye jobmuligheder 

hos arbejdsgiveren, om nye attraktive pensionsordninger, som lønmodtageren kunne teg-

ne,
105 eller ikke udviser behørig omsorg og omtanke, når han udfærdiger en reference til tid-

ligere eller nuværende arbejdstagere.
106

 

 

Der er ikke på samme måde endnu i dansk ansættelsesretlig teori konstateret 

en pligt for arbejdsgiver til at udvise hensyn overfor lønmodtagerens ’øko-

 
103.  Vestre Landsrets dom af 23. august 2002, tidl. Fredericia Byrets dom af 1. november 

2001, DFDS Transport A/S mod F. 

104.  Lord Gof in Scally v Southern Health and Social Services Board (1992), jf. Deakin & 

Morris, Labour Law, 2012, p. 367 og Lord Woolf in Spring v Guardian Assurance plc 

(1994), jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 367. 

105.  Scally v Southern Health and Social Services Board (1992), jf. Deakin & Morris, La-

bour Law, 2012, p. 367. 

106.  Spring v Guardian Assurance plc (1994), Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 

367. 
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nomiske interesser’. Nærværende afsnit har eftervist beskyttelser, der er ind-

rettet efter at tage hensyn til lønmodtagerens interesse i at opretholde den 

nuværende ansættelse. Det er en økonomisk interesse. Næste afsnit gen-

nemgår arbejdsgiverens pligter i relation til lønmodtagerens interesse i at 

kunne opnå en potentiel ny ansættelse. Det er også en økonomisk interesse. 

Her undersøges netop arbejdsgiverens omtale af arbejdstageren i referencer 

til kommende arbejdsgivere. De øvrige økonomiske interesser, der er kendt 

beskyttelsesværdige i engelsk ret, har endnu ikke været efterprøvede ved 

danske domstole. 

 

3.1.4. Opsummerende 

Gennemgangen af arbejdsgiverens eventuelle pligt til at udvise hensyn til 

lønmodtagerens interesse i en fortsat ansættelse har vist, at arbejdsgiverens 

afskedigelsesbeføjelse ikke er fuldstændig fri. Domstolene indfortolker, bå-

de for så vidt angår usaglige opsigelsessituationer og for så vidt angår bort-

visningssituationer, visse krav til arbejdsgiverens håndtering af processen. 

 Disse krav udmønter sig i form af handlinger, der har til hensigt at ind-

drage og varetage lønmodtagerens interesser, ved iværksættelse af sanktio-

ner, der kan kompromittere den fortsatte ansættelse. Domstolene har stillet 

krav om advarsel, irettesættelse, pligt til at forsøge omplacering, pligt til at 

løse konflikten med andre midler end bortvisning eller afskedigelse, og krav 

på høring af medarbejderen. Domstolene har også stillet krav om, at ar-

bejdsgiver udviser en professionel adfærd ved konflikter på arbejdspladsen, 

herunder ved at holde hovedet koldt og ikke lade sig rive med af en spændt 

stemning, og ikke anvender opsigelse eller bortvisning som middel til løs-

ning af konflikter, der kan løses på anden vis. Hverken opsigelse eller bort-

visning bør anvendes som disciplinærmiddel.  

 Kravene kan – uanset om de indfortolkes i ly af bestemmelser om krav til 

en opsigelses materielle saglighed, eller om de indfortolkes i ly af skærpede 

krav til bortvisningsgrunde – anses som udtryk for, at arbejdsgiver i et vist 

omfang skal udvise et hensyn til lønmodtagerens interesse i at kunne fort-

sætte ansættelsen.   

 

3.2. Fremtidige erhvervsmuligheder 

Ved lov og gennem retspraksis er der etableret pligt for arbejdsgiveren til at 

udvise et særligt hensyn til lønmodtagerens fremtidige erhvervsmulighe-

der.107  

 Princippet kommer til udtryk ved lov flere steder. For eksempel bestem-

melsen om, at en funktionær i opsigelsesperioden har krav på at få at få tje-

 
107.  Fra engelsk ret var det hævegrund, at arbejdsgiveren ikke oplyste en ansat på barsels-

orlov om en stilling i organisationen hun ville have søgt, hvis hun havde kendt til den, 

jf. Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 489. 
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nestefri med løn til at deltage i jobsamtaler, jf. Funktionærlovens § 16. Det 

gælder også de betingelser, der er opstillet for gyldigheden af funktionærers 

erhvervsbegrænsningsklausuler, jf. Funktionærlovens §§ 18 og 18 a. Aftale-

lovens § 38 giver mulighed for at tilsidesætte urimelige konkurrenceklausu-

ler helt eller delvist for alle ansatte. En række gyldighedsbetingelser i den 

gældende Jobklausullov108 begrænser arbejdsgiverens anvendelse af 

jobklausuler. Reglerne afspejler, at en lønmodtager ikke af den nuværende 

arbejdsgiver må begrænses urimeligt i sin erhvervsudøvelse efter ansættel-

sens ophør. 

 Praksis har endvidere indfortolket en række uskrevne hensyn, som ar-

bejdsgiveren må udvise overfor sin nuværende ansattes fremtidige er-

hvervsmuligheder. Mest tydeligt har vi i Danmark set, at arbejdsgiveres 

hemmeligholdelse af jobklausuler for de ansatte har medført flere lovgiv-

ningstiltag for at begrænse sådan praksis.109 Endvidere har arbejdsgiverens 

udtalelser i referencer til fremtidige arbejdsgivere været til prøvelse.    

 

3.2.1. Hemmeligholdelse af vilkår 

I 2006 fastslog Sø- og Handelsretten110 at en fortrolig aftale, indgået mellem 

to virksomheder om ikke at rekruttere den anden virksomheds medarbejde-

re, var overtrådt. Afgørelsen tog ikke stilling til rimeligheden af, at aftalen 

var hemmelig for den ansatte og i praksis kunne have konsekvenser for den 

ansattes fremtidige ansættelsesmuligheder. Dette accepteredes, også selvom 

klausulen etablerede en situation for arbejdstageren, der lignede en aftale 

om konkurrence- og kundeklausuler. Afgørelsen var direkte årsag til, at lov-

giverne kort efter iværksatte tiltag for gennem lov at begrænse virksomhe-

ders anvendelse af hemmelige og omkostningsfrie jobklausuler.111 

 Flere sager nåede at blive rejst, inden det politiske arbejde med at forbe-

rede den nye lov var færdiggjort.112 I en afgørelse fra 2008113 overvejede 

retten en hemmeligholdt jobklausuls indflydelse på den ansattes erhvervs-

muligheder, og fastsatte, at en jobklausul var et væsentligt vilkår, idet den 

begrænser de ansattes muligheder for at søge job andre steder. Vilkåret var 

derfor omfattet af arbejdsgiverens oplysningspligt ifølge Ansættelsesbevis-

loven. Klausulen blev dog opretholdt som gyldig, idet den ikke kunne til-

 
108.  Jf. nedenfor afsnit 3.2.1. 

109.  Jf. nedenfor afsnit 3.2.1. 

110.  Sø- og Handelsrettens dom af 28. juli 2006, Neoprocess A/S mod WM-data Danmark 

A/S. 

111.  Forslag til lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler, L 81, FT 2007-08, 2. Lovforsla-

gets baggrund. 

112.  Den første Jobklausullov blev fremsat d. 27. februar 2008, vedtaget d. 12. juni 2008, 

og trådte i kraft d. 1. juli 2008. 

113.  Sø- og Handelsrettens dom af 19. december 2008, Pharmadanmark for F mod A.  
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sidesættes hverken for at være i strid med Grundlovens § 74,114 Danske 

Lovs 5-1-2115 eller Aftalelovens § 36.116 Retten fandt, at vilkåret var sæd-

vanligt inden for et erhverv, hvor medarbejdere udstationeres hos kunder, og 

at arbejdsgiverens interesse i at minimere risikoen, for at de ansatte tager 

ansættelse hos kunder, er et anerkendelsesværdigt formål. Arbejdstageren 

blev tilkendt en mindre godtgørelse efter Ansættelsesbevisloven, men mod-

tog ikke erstatning for tab af erhvervsmuligheder. 

 I 2007 kom Arbejdsretten frem til det modsatte resultat med afgørelsen 

AR 2005.721117 om en hemmelig samarbejdsklausul mellem et vikarbureau 

og dets kunder. Klausulen indeholdt et vilkår om, at den modtagende virk-

somhed ikke måtte ansætte vikarer fra vikarbureauet i op til 12 måneder fra 

samarbejdsaftalens ophør. Arbejdsretten udtalte, at det sædvanlige ved vi-

karudleje er, at vikaren er fritstillet overfor bureauet og berettiget til at tage 

ansættelse hos kunden. Dette grundvilkår forsøgte vikarbureauet at begræn-

se, ved at kunden forpligtede sig til ikke at ansætte de lejede vikarer i en pe-

riode. Arbejdsretten udtalte omkring hemmeligholdelsen af vilkåret, at  

 
’… det må endvidere lægges til grund, at de ansatte ikke var gjort bekendt med samarbejds-

aftalens § 12, og at de ikke modtog nogen økonomisk kompensation på trods af, at bestem-

melsen var egnet til at påføre dem en ikke uvæsentlig begrænsning i deres muligheder for at 

opnå fastansættelse. Det omtvistede vilkår findes i hvert fald under disse omstændigheder at 

indebære en sådan urimelig og illoyal begrænsning af arbejdstagernes arbejdsmuligheder, at 

vilkåret må anses for stridende mod Hovedaftalens § 9, stk. 2.’ 

 

Kristiansen fremhæver i sin kommentar til afgørelsen,118 at der i den kon-

krete sag var tale om en både illoyal og urimelig klausul. Arbejdsrettens 

 
114.  Danmarks Riges Grundlov, Lov nr. 169 af 5. juni 1953, § 74: ’Alle indskrænkninger i 

den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves 

ved lov’. 

115.  Danske Lov indeholder princippet om, at aftaler, der strider mod lov eller ærbarhed, 

ikke skal holdes, jf. Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 15. april 1683, Femte 

Bog om Adkomster og forpligtelser, 5-1-2: ’Alle Contracter, som frivilligen giøris af 

dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Salg, Gave, 

Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis 

kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og 

Puncter, saa som de indgangne ere.’ 

116.  Aftalelovens § 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.’ 

117.  AR 2005.721, Arbejdsrettens dom af 7. september 2007, Forbundet Træ-Industri-Byg 

i Danmark mod Bach og Søndergaard I/S. Jf. kapitel 7 afsnit 5.5. note 147. 

118.  Kristiansen, Erhvervsbegrænsende klausuler, 2007. 
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vurdering hviler på, at klausulen hindrede et berettiget ønske om fastansæt-

telse på en vedvarende kontrakt fra arbejdernes side, at klausulen var hem-

melig, og at arbejderne derfor ikke havde mulighed for at varetage egne in-

teresser, herunder overveje om vikaransættelse på de vilkår var ønskeligt, og 

at der endelig ikke blev ydet økonomisk kompensation for indskrænkningen 

i vikarernes arbejdsmuligheder. Aftaler mellem en overenskomstpart og en 

tredjemand, der gik på tværs af overenskomstpartens interesser, og som ikke 

gav overenskomstparten mulighed for at varetage egne interesser, var illoya-

le.  

 Hemmeligholdelse af jobklausuler blev herefter forbudt med Jobklau-

sulloven, der trådte i kraft 1. juli 2008. Det indgik i udvalgets overvejelser, 

at hemmelige aftaler er en begrænsning i lønmodtagerens erhvervsudøvelse, 

mens denne er ansat hos den pågældende arbejdsgiver, og at begrænsningen 

er ensidigt bestemt fra arbejdsgiverens side.119 Det indgik også i overvejel-

serne, at hemmelige klausuler reelt kan have den samme effekt som konkur-

rence- og kundeklausuler for de berørte medarbejdere, der uden deres viden 

bliver begrænset i deres fremtidige erhvervsudfoldelse. Dette kunne virke 

betænkeligt, når Funktionærloven præceptivt sikrer funktionæren kompen-

sation for sådanne klausuler.120  

 I 2010 udarbejdedes en rapport om Jobklausulloven,121 der viste, at lo-

vens regler ikke var blevet afprøvet i retspraksis, og at det var umuligt at si-

ge noget konkluderende om det faktiske niveau for jobklausuler eller udvik-

lingen i brugen af dem siden lovens ikrafttræden.  

 I 2012 nedsatte den daværende regering en Produktivitetskommission, der 

i Analyserapport 2 om konkurrence, internationalisering og regulering, au-

gust 2013, omtalte brugen af arbejdsmarkedsklausuler. Kommissionen kon-

kluderede, at den empiriske forskning peger på, at arbejdsmarkedsklausuler 

sænker mobiliteten på arbejdsmarkedet og derigennem hæmmer innovation, 

iværksætteri og produktivitet, samt at den erkendelse kun i begrænset om-

fang er slået igennem i lovgivningen. Kommissionen foreslog på den bag-

grund, at virksomhedernes brug af arbejdsmarkedsklausuler begrænses væ-

sentligt.122  

 Rapporten resulterede i et forslag om en ny Lov om ansættelsesklausuler, 

Lovforslag nr. 196, fremsat 29. april 2015. Forslaget indeholdt blandt andet, 

at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skulle skærpes og samles i 

en ny lov, og at jobklausuler med nogle enkelte undtagelser helt skulle for-

 
119.  Rapport fra Udvalget om brugen af hemmelige klausuler mv., der begrænser lønmod-

tagermobiliteten på arbejdsmarkedet, 2007, p. 20. 

120.  Rapport fra Udvalget om brugen af hemmelige klausuler mv., der begrænser lønmod-

tagermobiliteten på arbejdsmarkedet, 2007, p. 23. 

121.  Beskæftigelsesministeriet, Rapport om jobklausulloven, 2010. 

122.  Lovforslag L 196, 2014-15, som fremsat, Bemærkninger til lovforslaget, 2.2.  
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bydes.123 Afsættet for ændringen var dog ikke hensynet til den enkelte løn-

modtageres erhvervsmuligheder afvejet op mod arbejdsgiverens forretnings-

interesse, men var i stedet italesat som samfundets vækstmuligheder afvejet 

op mod arbejdsgiverens forretningsinteresse. Lovforslaget bortfaldt inden 

vedtagelsen på grund af udskrivelsen af valget. 

 Der er to forskellige interesser, man søger at fremme med de to versioner 

af beskyttelse mod brug af jobklausuler. Den første lov om jobklausuler fra 

2008 havde til hensigt at etablere en gunstig balance mellem virksomhedens 

ønske om ikke miste ansatte til samarbejdspartnere, hvilket skulle afvejes 

overfor arbejdstagerens interesse i at kunne udøve sit erhverv frit. Lovens 

ærinde var at beskytte lønmodtagerens interesse ved lov, og det skete blandt 

andet gennem at indskrænke arbejdsgiverens adgang til at hemmeligholde 

jobklausuler overfor arbejdstageren. Det nye lovforslag fra 2015, der helt 

ville afskaffe jobklausuler og yderligere begrænse øvrige erhvervsbegræn-

sende klausuler, tog ikke sit afsæt i at fremme lønmodtagerens frie er-

hvervsudøvelse ud fra et individuelt synspunkt, men tog i stedet sit afsæt i 

hensynet til samfundets samlede vækst og produktivitet, hvor arbejdsmar-

kedsklausuler hæmmede den frie udveksling af viden og iværksætteri på ar-

bejdsmarkedet. Hensynet til lønmodtagerens interesser er ikke en del af ar-

gumentet i det nyeste lovforslag. Lovforslaget får dog konsekvenser i det 

individuelle forhold mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, der selvføl-

gelig er en velkommen ny frihed for lønmodtagerne, og en beskyttelse, ar-

bejdsgiverne må opgive. Ved det nye lovforslag måtte den enkelte arbejds-

givers interesser i at kunne drive sin virksomhed og beskytte sine aktiver, 

herunder medarbejdere, vige for hensynet til det kollektive produktionsap-

parat, markedet. Hensynet til arbejdstagerens fremtidige erhvervsmulighe-

der blev fremmet på et helt ideologisk samfundsmæssigt grundlag om 

vækst, produktivitet og iværksætteri, og ikke ud fra en mere traditionel til-

gang, hvor arbejdstagerens interesser afvejes op mod arbejdsgiverens inte-

resser i lyset af samfundsudviklingen.  

 
Det samme tema er i England mødt af en udpræget tilbageholdenhed med at tillade er-

hvervsbegrænsningsklausuler af nogen art i at blive opretholdt efter ansættelsen. Klausuler-

ne begrænses af den engelske doktrin om, at der ikke må lægges hindringer i vejen for er-

hvervslivet, restraint of trade-doktrinen.
124 Samfundets interesse i at opretholde en sund 

konkurrence på markedet er den vægtigste faktor. Hensynet til beskyttelse af en virksom-

 
123.  Lovforslaget er kommenteret af H. K. Nielsen, Nyt lovforslag om ’ansættelsesklausu-

ler’, 2015. 

124.  Brearly and Bloch, Employment Covenants and Confidential Information, 2009, p. 

299, Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 377. 
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heds rene overlevelse kan dog i ganske få tilfælde tillade, at en klausul opretholdes.
125

 De 

engelske principper om opretholdelse af tillidsforholdet, eller pligt til gensidig omsorg og 

samarbejde, er ikke de bærende elementer omkring, hvorvidt en klausul kan anerkendes eller 

ej. Hensynet til arbejdstagerens erhvervsmuligheder, der indirekte tilgodeses gennem restra-

int of trade-doktrinen, tillægges ingen vægt i vurderingen.
126  

 

Den danske ændring i perspektivet for at justere lovgivningen vedrørende 

ansættelsesklausuler ser ud til at bevæge sig i retning af en engelsk tilgang 

til erhvervsbegrænsende klausuler. Fokus ændres væk fra at opnå en balance 

mellem lønmodtagerens og arbejdsgiverens erhvervsmuligheder og hen til at 

opnå de bedst mulige betingelser for et velfungerende marked.  

 I relation til at en begrænsning af lønmodtagerens fremtidige erhvervsmu-

ligheder i form af lovligheden af ansættelsesklausuler, er status fortsat ved 

afslutning af redigeringen i august 2015, at et lignende lovforslag endnu ik-

ke er genfremsat.  

 

3.2.2. Illoyale referencer 

Det andet aspekt af hensyn til lønmodtagerens fremtidige erhvervsmulighe-

der er som nævnt arbejdsgiverens referencer eller udtalelser om den ansatte 

til potentielle nye arbejdsgivere.  

 Praksis har haft anledning til at overveje de retlige rammer for de udtalel-

ser, en nuværende arbejdsgiver afgiver overfor kommende arbejdsgivere. 

Der er ingen afgørelser fra det private arbejdsmarked, men tre fra det offent-

lige, der alle er inddraget her. Afgørelserne indeholder forvaltningselemen-

ter, men også overvejelser om udtalelsernes lovlighed i lyset af anden lov.  

 
U 1973.190 V.

127
 Et sygehus, R, var i færd med at ansætte en sygeplejerske og søgte en ud-

talelse hos et andet sygehus, V, hvor ansøgeren tidligere havde været beskæftiget. V udtalte 

om ansøgeren, at hun ’sur og uomgængelig og absolut ikke interesseret’, at hun havde ’dår-

lig tilpasningsevne’, ’arbejdede ukonstant og med svingende humør’ og ’som følge heraf til 

tider havde samarbejdsvanskeligheder’. Sygeplejersken rejste sag mod V om erstatning i an-

ledning af, at hun som følge af udtalelserne aldrig havde kunnet opnå fast ansættelse. Erklæ-

ringen om sygeplejersken, der var indhentet for at søge information om ansøgerens faglige 

kvalifikationer, beskæftigede sig i stedet overvejende med hendes væsen og hendes person-

lige egenskaber. Erklæringen blev afgivet alene på grundlag af udtalelser fra personer, der 

havde kendskab til sygeplejersken inden for det sidste år af ansættelsestiden, og personen, 

 
125.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 379. Det afhænger konkret af den enkelte 

virksomheds behov for overlevelse, f.eks. er 1-årige og 5-årige klausuler opretholdt, 

mens andre er kendt ugyldige. 

126.  Brearly and Bloch, Employment Covenants and Confidential Information, 2009, p. 

300. 

127.  U 1973.190 V, Vestre Landsrets dom af 18. oktober 1972, tidl. Vejle Byrets dom af 

23. marts 1972, Sygeplejerske fru S, København mod Vejle Sygehus.  
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der underskrev udtalelsen, havde ikke foretaget en nærmere efterprøvelse af disse stærkt ne-

gative udtalelser. Landsretten fandt på det grundlag, at erklæringen fandtes krænkende for 

sygeplejersken i en sådan grad, at udtalelserne kendtes ubeføjede. Ansøgeren blev tilkendt 

en skønsmæssigt fastsat erstatning.  

 

I afgørelsen lagde landsretten vægt på, at både udtalelsens indhold og pro-

cessen omkring udtalelsen var krænkende. Den tidligere arbejdsgiver havde 

ved ikke at efterprøve det stærkt negative indhold ikke udvist hensyn til den 

tidligere ansattes interesser. Indholdet udtalte sig om sygeplejerskens person 

i stedet for om hendes faglige kvalifikationer, hvilket skadede sygeplejer-

skens faglige erhvervsmæssige interesse. Afgørelsen er tidlig i forhold til 

loyalitetsargumentets senere øgede anvendelse. Det kan anføres, at begrun-

delsen henviser netop til sådanne underliggende fænomener i forløbet, der 

senere ville kunne opsamles med en henvisning til loyalitet.  

 Loyalitetsargumentet blev senere afprøvet i en lignende sag.  

 
ØLD af 17. april 2008.

128 En kommune afgav reference om en medarbejder til en nabo-

kommune, der potentielt ville ansætte medarbejderen. I referencen udtaltes ’hold fingrene 

fra hende’, og at hun ’har været langtidssygemeldt i denne stilling og er vist nu opsagt.’ Den 

ansatte mente, at referencen var illoyal og byggede på et usagligt grundlag, idet vurderingen 

ikke var begrundet, og idet der uden belæg tales om hendes sygdomsforløb. Endvidere men-

te den ansatte, at oplysningen om sygemelding var en overtrædelse af Persondataloven, da 

der ikke var givet udtrykkeligt samtykke. Tilsidesættelsen af de forvaltningsretlige regler om 

høring kunne ifølge landsretten ikke udløse et krav, idet medarbejderen ikke havde lidt et 

tab. Oplysningerne om langtidssygemeldingen og opsigelsen måtte ifølge landsretten anses 

for oplysninger omfattet af Persondataloven, og idet samtykke ikke var indhentet, udgjorde 

videregivelsen en overtrædelse. Overtrædelsen udløste på grund af særlige omstændigheder 

ikke en kompensation. Videregivelse af oplysningerne om sygemeldingen fandtes heller ik-

ke omfattet af Helbredsoplysningsloven. Landsretten vurderede herefter, hvorvidt videregi-

velse af oplysninger af den karakter og med den formulering på andet grundlag var uaccep-

tabelt. Idet kommunerne var bekendt med, at de som følge af kommunalreformen ville blive 

lagt sammen og derfor i realiteten havde etableret løbende drøftelser og samarbejde vedrø-

rende personalet, fandtes videregivelsen, uanset formuleringen, ikke usaglig. 

 

Landsretten vurderede, at den snart forestående kommunesammenlægning 

reelt havde ændret situationen fra at være en videregivelse af oplysninger 

mellem arbejdsgivere til en udveksling af oplysninger mellem personale hos 

samme arbejdsgiver. På den baggrund var videregivelsen ikke usaglig. Af-

gørelsen må nok siges at være noget konkret, og vurderingen af, hvorvidt en 

udtalelse med det nævnte indhold i øvrigt ville være illoyal, kan ikke anses 

 
128.  Østre Landsrets dom af 17. april 2008, JJ mod Lolland kommune, tidligere Højreby 

Kommune og Maribo Kommune. 
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for afgjort. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landsretten ikke gentog illoy-

alitetsbetegnelsen i begrundelsen. 

 I en nyere afgørelse fik Højesteret anledning til igen at tage spørgsmålet 

op. 

 
U 2011.2343 H.

129
 En arbejdsgiver fortalte en anden arbejdsgiver, at en bestemt medarbej-

der formodentlig havde et alkoholmisbrug. Den ansatte anførte, at videregivelse af oplysnin-

gen var i strid med Helbredsoplysningsloven, Persondataloven og Forvaltningsloven. Loya-

litetsargumentet blev ikke anført. Højesteret udtalte, at informationen ikke var omfattet af 

Helbredsoplysningsloven, da loven ikke omfatter misbrug, herunder af alkohol. Højesteret 

fandt, at oplysning om formodet alkoholmisbrug er en oplysning om en persons helbreds-

mæssige forhold, der er omfattet af Persondatalovens § 7, stk. 1. Videregivelse af sådanne 

oplysninger kræver udtrykkeligt samtykke. Et generelt samtykke til indhentelse af reference 

hos en tidligere arbejdsgiver kunne ikke anses for at udgøre et udtrykkeligt samtykke. Den 

kommune, der afgav oplysningen, havde heller ikke anledning til at tro, at den ansattes sam-

tykke til at give en reference omfattede et samtykke til at videregive oplysninger om for-

modningen for alkoholmisbrug. Den ansatte havde gentagne gange bestridt oplysningens 

rigtighed og havde direkte anmodet kommunen om at hindre spredningen af rygter om, at 

hun skulle have et misbrug af alkohol. Højesteret fandt videregivelsen ulovlig ifølge Person-

dataloven. 

 

Substansen i situationen lignede de to tidligere situationer. Kommunen hav-

de videregivet diskvalificerende oplysninger om en ansats personlige for-

hold til en potentielt ny arbejdsgiver. I situationen fra 2011 kunne alkohol-

misbruget anses for omfattet af den type personlige oplysninger, der er be-

skyttet af Persondataloven. Dette argument afslutter dog heller ikke spørgs-

målet om, hvorvidt arbejdsgiverens kontakt til en fremtidig potentiel ar-

bejdsgiver er underlagt en pligt til at udvise hensyn overfor den ansatte inte-

resser.  

 
I engelsk ret gælder et forbud mod at afgive urigtige eller devaluerende oplysninger i en re-

ference til en fremtidig arbejdsgiver. Forbuddet er alene baseret på en uskreven pligt for ar-

bejdsgiveren til at udvise omsorg for arbejdstagerens økonomiske interesser, jf. ovenfor. 

Pligten til at udvise omhu med at udforme referencer er blevet præciseret til at være en pligt 

til at sikre, at en reference er sand, præcis og rimelig, true, accurate and fair. Referencen må 

ikke give et misvisende overordnet billede gennem en uretfærdig selektiv brug af informati-

on eller brug af misvisende ukorrekt information.
130 Det er dog ikke en forpligtelse for ar-

bejdsgiveren til at rapportere om alle faktiske aspekter af arbejderens arbejdsindsats.
131  

 

 
129.  U 2011.2343 H, Højesterets dom af 27. maj 2011, tidligere Østre Landsrets dom af 15. 

juni 2009, Helsingør Kommune og Hillerød Kommune mod A. 

130.  TSB Bank v Harris (2000), Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 364. 

131.  Deakin & Morris, Labour Law, 2012, p. 368 note 773, med en række afgørelser fra 

1998-2011. 
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I Danmark er retstilstanden endnu ikke helt så afklaret. Opsamlende kan det 

om den danske retstilstand konkluderes, at Persondataloven beskytter mod 

oplysninger af personlig eller følsom karakter, der videregives til en poten-

tiel ny arbejdsgiver. Udtrykkeligt samtykke til videregivelse af oplysninger 

beskyttet af Persondataloven kan ikke antages at være givet gennem en ge-

nerel accept af, at der indhentes en faglig reference. Helbredsoplysningslo-

ven beskytter mod videregivelse af oplysninger om sygdomme eller symp-

tomer herpå, men ikke om andre forhold ved kroppen, der ikke er sygdom-

me. Kritiske oplysninger bør efterprøves. For offentligt ansatte gælder end-

videre Forvaltningslovens krav om høring. For privat ansatte har retten tid-

ligere stillet krav om, at ansatte forelægges miskrediterende information for 

at give den ansatte mulighed for at forklare sig.132 Hvor langt en eventuel 

beskyttelse Persondataloven og Helbredsoplysningsloven kan strækkes i 

forhold til at sikre imod, at en arbejdsgiver afgiver urigtige eller irrelevante 

oplysninger til en potentiel fremtidig arbejdsgiver, er fortsat uafklaret i 

praksis.  

 I denne situation kan det særligt tydeligt argumenteres, at de begrænsnin-

ger, arbejdsgiveren er underlagt ved kontakt til fremtidige arbejdsgivere, 

kan udtrykkes gennem en loyalitetspligt overfor medarbejderen.133 Loyali-

tetspligt ville medføre, at arbejdsgiveren var underlagt en pligt til ikke at 

skade eller underminere den ansattes interesse i at kunne opnå den næste an-

sættelse. De oplysninger, der herefter kunne videregives, ville være begræn-

set til oplysninger om faglige kvalifikationer. Der kunne med inspiration fra 

engelsk ansættelsesret stilles krav om, at oplysningerne skulle være sande, 

præcise og rimelige. Uklarheder skulle dermed afklares, eventuelt gennem 

høring af medarbejderen om miskrediterende informationer.  

 

 

4. Opsummerende  
 

Gennemgangen har illustreret, at der indenfor de nævnte to kategorier af 

hensyn, hensynet til lønmodtagerens person (afsnit 2) og hensynet til løn-

modtagerens erhvervsmuligheder (afsnit 3), stilles krav til arbejdsgiverens 

adfærd. Her opsummeres kort de konklusioner, gennemgangen har illustre-

ret.134  

 
132.  Jf. ovenfor afsnit 3.1.2., og U 2000.298 H. 

133.  Jf. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 383, og Paulsen, Afskedigelse, 

2015, p. 72. 

134.  I kapitel 13 gennemgås de tværgående træk og mønstre, der kan udledes omkring ar-

bejdsgiverens pligt til at udvise hensyn overfor lønmodtagerens beskyttelsesinteresser, 

og afhandlingens tre spørgsmål søges besvaret på det individuelle plan. 
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 For det første er de nævnte interesser anerkendte beskyttelsesværdige in-

teresser for lønmodtageren. Interesserne er valide og udgør konkurrerende 

interesser i forhold til arbejdsgiverens erhvervsinteresser. 

 For det andet henvises i ingen af afgørelserne til, at arbejdsgiveren er un-

derlagt en loyalitetspligt. Alene i afgørelsen om den kritiserende omtale af 

en sygeplejerske fra 2008 var loyalitetsargumentet forsøgt. Det er endnu ik-

ke gennem praksis udtrykt, at arbejdsgiveren har loyalitetspligt overfor 

lønmodtageren.  

 For det tredje er den manglende sproglige betegnelse dog ikke ensbety-

dende med, at arbejdsgiveren ikke er underlagt krav om at udvise hensyn til 

lønmodtagerens beskyttelsesværdige interesser. De krav, der eksempelvis 

opstilles for så vidt angår arbejdsgiverens adfærd overfor lønmodtageren i 

relation til ikke at udvise krænkende adfærd, er baseret på hensyn, der er 

overensstemmende med de hensyn, som lønmodtageren er underlagt overfor 

arbejdsgiveren, som illustreret i kapitel 11.  

 For det fjerde udvikler området for den ideelle personbeskyttelse sig. 

Lønmodtageren har krav på at blive behandlet med værdighed. Beskyttelse 

mod chikane på grund af personlige forhold er varetaget gennem special-

lovgivning, og beskyttelse mod mobning er i stigende grad omfattet af Ar-

bejdsmiljølovens bestemmelser. Forbuddet mod at krænke lønmodtagerens 

integritet supplerer og overlapper et eventuelt forbud mod at handle illoyalt 

overfor lønmodtagerens interesser. Herudover findes en række situationer, 

som i praksis afgøres med henvisning til en kontraktlig misligholdelse, og 

disse argumenteres som ’uacceptable’. Alle de nævnte beskyttelser udtryk-

ker det grundlæggende synspunkt om, at arbejdsgiverens ledelsesret ikke 

kan udøves frit, men at arbejdsgiveren af hensyn til arbejdstagerens værdig-

hed er forpligtet til at justere sin adfærd desangående. Dette hensyn kan 

sammenfattes i en henvisning til loyalitetspligt overfor arbejdstagerens inte-

resse i at blive behandlet med værdighed.  

 For det femte findes et veletableret princip om beskyttelse mod fysisk 

overlast. Der er endnu ikke i Danmark set typer af situationer, hvor arbejds-

giverens pligt til at udvise hensyn til den ansattes liv og sundhed har udfol-

det sig som et forbud mod illoyal anvendelse af det aftalte. Beskyttelse af 

arbejdstagerens liv og sundhed er et grundprincip også på det individuelle 

plan, og hensynet til arbejdstageren varetages indtil videre tilstrækkeligt 

gennem dette princip.  

 For det sjette illustrerede gennemgangen af beskyttelser af lønmodtage-

rens interesse i en fortsat ansættelse en tydelig tendens til en øget indfor-

tolkning af processuelle hensyn, som arbejdsgiveren skal udvise overfor den 

ansatte. Lønmodtagerens interesser skal inddrages eller varetages i de pro-

cesser, der kan få konsekvenser for lønmodtagerens fortsatte ansættelse. Det 

gælder i de situationer, hvor arbejdsgiveren påtænker at iværksætte ansæt-

telsesretlige sanktioner. Både i bortvisningstilfælde og også i et vist omfang 
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i situationer omkring usaglig afsked stiller domstolene krav om, at arbejds-

giveren inddrager eller udviser konkrete hensyn overfor den ansattes inte-

resser. Et sådant hensyn kan sammenfattes i en henvisning til, at også ar-

bejdsgiveren må udvise loyalt hensyn til arbejdstageren i opsigelses- og 

bortvisningssituationer i form af processuelle hensyn.  

 For det syvende er en sådan tendens endnu mere fremtrædende i forhold 

til hensyn til lønmodtagerens fremtidige erhvervsmuligheder. Hensynet til 

lønmodtagerens fremtidige erhvervsmuligheder kommer til udtryk i afvej-

ningerne omkring anvendelsen af erhvervsbegrænsningsklausuler. Senest er 

forbuddet mod jobklausuler i 2015 foreslået udvidet ud fra en henvisning til 

markedets vækst og produktivitet. Den eksisterende beskyttelse antages at 

udgøre en balance, der er udtryk for et hensyn til lønmodtagerens fremtidige 

erhvervsmuligheder. I relation til arbejdsgiverens kontakt med fremtidige 

arbejdsgivere ses det af de relativt få afgørelser, at domstolene fastsætter en 

vis standard for arbejdsgiveren ved udarbejdelsen af referencer. Standarden 

omfattes indtil videre tilfredsstillende af regler fastsat i lov. En henvisning 

til en generel loyalitetspligt som grundlag er dog allerede anført af teorien. 

Indholdet af et loyalt hensyn til den ansattes fremtidige erhvervsmuligheder 

er overensstemmende med de overvejelser arbejdsgiveren er forpligtet til at 

iagttage ved udarbejdelse af udtalelser om en ansat til en potentielt ny ar-

bejdsgiver.  

 Sammenfattende efterviser kapitlets undersøgelser, at arbejdsgiveren i et 

vist omfang har pligt til at udvise hensyn til lønmodtagerens beskyttelsesin-

teresser. Indenfor en del af temaerne har gennemgangen vist, at en henvis-

ning til en loyalitetspligt ville være overensstemmende med den tendens og 

de hensyn, som arbejdsgiveren allerede er forpligtet til at udvise. Dette både 

gennem pligter fastsat i lov og på uskrevent grundlag.   
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KAPITEL 13 
 

 

Loyalitet i den individuelle relation 
Principper 

 

 

 

 

 

 

Kapitlerne 9, 11 og 12 har redegjort for bidrag fra retsteori og retspraksis 

vedrørende loyalitet i den individuelle relation. I nærværende kapitel rede-

gøres for tværgående mønstre og træk fra analyserne. Afhandlingens 

spørgsmål vil her forsøges besvaret ud fra de resultater, der er fremkommet 

gennem de foregående kapitlers analyser.  

 Afhandlingens mål er at opstille tre typer af principper for loyalitet i de 

arbejdsretlige relationer. For det første spørgsmålet om, hvorvidt loyalitets-

pligt er et princip i sig selv, for det andet spørgsmålet om, hvilke principper 

der regulerer indholdet af loyalitetspligten, og for det tredje, hvilke princip-

per der udmønter sig for loyalitetspligt i retsanvendelsen.  

 

 

1. Loyalitet – et alment arbejdsretligt princip 
 

Formålet med afhandlingen er for det første at undersøge, hvorvidt loyali-

tetspligt også i den individuelle relation er et alment arbejdsretligt princip, 

der binder retsanvendelsen.  

 Afhandlingens analyser af den eksisterende retsteori har illustreret, at sær-

ligt for lønmodtageren har loyalitetspligt i den ansættelsesretlige relation 

udviklet sig i retning af et alment gældende princip og dermed en pligt, som 

afspejler et retligt ansvar. For arbejdsgiveren har retsteorien været mindre 

konsekvent med at henvise til en loyalitetspligt, der begrænser den frie le-

delsesret, hvor nyere retsteori dog peger på, at også arbejdsgiveren er under-

lagt en loyalitetspligt.  

 Afhandlingen har herefter gennemgået tilgængelig retspraksis struktureret 

ud fra de beskyttelsesinteresser, der er loyalitetspligtens genstand. Tilgan-

gen har været stringent organiseret ud fra beskyttelsesinteresserne, som en 

systematiseret tilgang til den retspraksis, der beskæftiger sig med, at parter-

ne skal udvise hensyn overfor modpartens interesser. Analyserne har ind-

draget relevant praksis, der henviser til en loyalitetspligt indenfor de opstil-
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lede beskyttelsesinteresser. Analyserne har endvidere inddraget retspraksis, 

der – uden at henvise til en loyalitetsbetegnelse – behandler sådanne hensyn, 

som lønmodtageren og arbejdsgiveren er forpligtede til at udvise overfor de 

opstillede interessetyper. Den tematiske gennemgang har inddraget både af-

gørelser, der anvender betegnelsen illoyalitet og afgørelser, hvor substansen 

demonstrerer lignende konflikter. 

 Vedrørende lønmodtageren har analyserne inddraget retspraksis, der på 

uskrevent grundlag indfortolker en pligt til loyalitet eller til at udvise hensyn 

over arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser.  

 Vedrørende arbejdsgiverens pligt var der langt mindre retspraksis, der på 

uskrevent grundlag og med henvisning til en pligt til at udvise hensyn efter-

prøver grænserne for arbejdsgiverens adfærd. Den tilgængelige retspraksis 

er gennemgået. Op gennem tiden er arbejdsgiverens forpligtelser overfor 

lønmodtageren primært blevet varetaget ved gennemførelse af lønmodta-

gerbeskyttelser ved lov. Afhandlingen har derfor desuden inddraget rets-

praksis, der fortolker lovbestemt lønmodtagerbeskyttelse, der udtrykker 

hensyn, som arbejdsgiveren er forpligtet til at udvise overfor arbejdstage-

rens interesser.  

 Analyserne har vist, at særligt lønmodtagere har en loyalitetspligt overfor 

arbejdsgiveren. Pligten udfolder sig ikke alene i form af et hensyn overfor 

arbejdsgiverens konkurrencemæssige position, der begrænser den ansattes 

konkurrerende handlinger. Pligten udfolder sig i nyere tid i stigende grad 

også indenfor andre aspekter af arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser, det 

man kunne betegne for driften og produktionsapparatet. Både lønmodtage-

rens adfærd i og udenfor tjenesten begrænses med henvisning til en loyali-

tetspligt, og afgørelserne begrunder ofte loyalitet med en henvisning til ska-

de på arbejdsgiverens ’interesser’. 

 Loyalitetspligten for lønmodtageren har dermed udviklet sig betragteligt.   

 

1.1. Ensidig loyalitetspligt 

Det mest iøjnefaldende ved loyalitetspligt i den individuelle relation er, at 

pligten oprindeligt blev anset for ensidigt at påhvile lønmodtageren. Såfremt 

det historiske afsæt er den obligationsretlige gensidige loyalitetspligt, er det 

bemærkelsesværdigt, at pligten i ansættelseskontrakten alene har udfoldet 

sig ensidigt. Arbejdsgiveren blev også anset for at være underlagt enkelte 

accessoriske forpligtelser, men disse blev ikke på samme måde opsamlet i et 

fælles hensyn til den ansatte. Der kan ud fra analyserne foreslås flere for-

skellige grunde til det.  

 Arbejdstagerne var allerede tidligt underlagt en række accessoriske for-

pligtelser overfor arbejdsgiveren. De relationer, der var etableret allerede i 

1800-tallet gennem tyenderetten, mester-svenderelationen og fabriksarbej-

derens forhold reguleret ved fabriksreglementer med videre, etablerede for-
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pligtelser for den ansatte i sin adfærd overfor virksomheden og i fritiden. 

Pligterne var inspireret af de stærkt patriarkalske mønstre i ansættelsesrela-

tionen og stillede store krav til den ansattes adfærd overfor virksomheden. 

De samme typer forpligtelser blev i 1930’erne opsamlet under henvisning til 

en troskabspligt, der senere blev ændret til betegnelsen loyalitetspligt. Man 

kunne anlægge den betragtning, at de tidligere patriarkalske mønstre for an-

sættelsesrelationen fik stor indflydelse på de pligter og hensyn, som den se-

nere troskabs- og loyalitetspligt henviste til. De hensyn, der allerede var til 

stede, blev samlet under betegnelsen troskab/loyalitetspligt. Det kontraktlige 

teori omkring loyalitetspligt gav en moderne obligationsretlig teoretisk for-

ankring, men pligtens anvendelsesområde var de allerede eksisterende hen-

syn, som arbejdstageren ansås forpligtet til at udvise overfor arbejdsgiveren. 

Fokus var at beskytte arbejdsgiverens eneret til den ansattes arbejdsydelse 

og beskyttelse mod skadende handlinger i form af konkurrence.  

 For så vidt angår arbejdsgiverens accessoriske forpligtelser var udviklin-

gen anderledes. Jul. Lassen anførte allerede i 1897, at der også påhvilede 

arbejdsgiveren accessoriske forpligtelser overfor den ansatte, herunder til 

ikke at give falske beskyldninger eller udsætte arbejdstageren for skade på 

liv og helbred. Forpligtelserne blev sammenfattet i et uskrevent hensyn til 

personbeskyttelsen – hensynet til arbejderens liv og sundhed. Den uskrevne 

grundsætning blev suppleret af en række begrænsninger og pligter for ar-

bejdsgiveren fastsat ved lov i form af lønmodtagerbeskyttelser. Lønmodta-

gerens accessoriske interesser ud over de løn- og ansættelsesvilkår, der blev 

forhandlet kollektivt, ansås som et primært lovgivningsmæssigt anliggende. 

Herudover udgjorde arbejdsgiverens frie ledelsesret den udfyldende hoved-

regel. Dette medfører en stærk systemisk modstand mod at opstille uskrevne 

principper, der begrænser arbejdsgiverens frie ledelsesret. Først på denne 

side af år 2000 er der fremsat tilkendegivelser om, at arbejdsgiveren også på 

det individuelle plan og udenfor lov og overenskomst skal udvise loyale 

hensyn overfor den ansattes beskyttelsesinteresser.  

 Den ensidigt udviklede loyalitetspligt for lønmodtageren har siden midten 

af 1900-tallet fået et selvstændigt indhold inspireret af den obligationsretlige 

loyalitetspligts karakter. Der er i forlængelse heraf opstået flere typer af ac-

cessoriske forpligtelser for arbejdstageren, hvor der argumenteres med en 

henvisning til loyalitetspligt. Dispositionstyper, der nu anses for at være 

misligholdelse af lønmodtagerens loyalitetspligt, er udvidet i forhold til de 

oprindelige hensyn til arbejdsgiverens konkurrencebeskyttelse og eneret til 

arbejdspræstationen. Mange afgørelser om lønmodtagerens loyalitetspligt 

begrundes med skade eller risiko for arbejdsgiverens ’interesser’. 

 Der er ingen tvivl om, at udviklingen i den retlige anvendelse af loyalitet i 

ansættelsesrelationen for så vidt angår lønmodtageren er interessant. Intro-

duktionen af det obligationsretlige loyalitetsbegreb, der var gensidigt i obli-

gationsretten, fik af historiske årsager en ensidig anvendelse i ansættelses-
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kontrakten. Det obligationsretlige begreb har siden inspireret til en udvidet 

anvendelse af pligten for så vidt angår lønmodtageren. Den obligationsretli-

ge inspiration, og det ændrede anvendelsesområde for pligten på lønmodta-

gersiden, rejser naturligt spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren (nu) på 

lignende vis kan anses for at være underlagt en loyalitetspligt overfor ar-

bejdstageren. Besvarelsen af spørgsmålet diskuteres i det følgende.  

 

1.2. Gensidig loyalitetspligt 

Diskussionen tager ikke udgangspunkt i en anvendelse af betegnelsen ’loy-

al’. Der findes ingen afgørelser, der henviser til en grundsætning om, at ar-

bejdsgiveren skal tage loyalt hensyn til arbejdstagerens interesser. Tvister 

om afvejning af parternes interesser er indtil videre varetaget tilfredsstillen-

de ved henvisning til andre bestemmelser og grundsætninger. Diskussionen 

tager i stedet sit udgangspunkt i de underliggende hensyn, der begrænser ar-

bejdsgiverens handlinger overfor lønmodtageren. Resultaterne i kapitel 12 

viser, at der også for arbejdsgiveren findes pligter, der på uskrevent og på 

lovbestemt grundlag medfører, at arbejdsgiveren må udvise et hensyn til 

lønmodtagerens interesser, således at arbejdsgiverens egne interesser i visse 

tilfælde må vige. De hensyn, som arbejdsgiveren er forpligtet til at udvise, 

er i et vist omfang overensstemmende med de typer af hensyn, der for så 

vidt angår lønmodtageren betegnes som loyalitetshensyn. I det følgende 

gennemgås otte argumenter for, at arbejdsgiveren på uskrevent grundlag er 

forpligtet til at udvise loyalt hensyn overfor lønmodtagerens beskyttelses-

værdige interesser.  

 

1.2.1. Arbejdsgiveren skal udvise hensyn 

Et argument for, at arbejdsgiveren er underlagt en loyalitetspligt, er, at pligt 

til at udvise hensyn overfor lønmodtagerens interesser bryder igennem flere 

steder i den retlige regulering af parternes mellemværende. 

 Det genkendes i domstolenes indfortolkning af processuelle hensyn i de 

mange afgørelser, der påkender berettigelsen af opsigelses- og bortvisnings-

sanktioner. Arbejdstagerens interesse i at opretholde sin nuværende ansæt-

telse skal ikke uden videre kompromitteres. Inden arbejdsgiveren skrider til 

afslutning af ansættelsesforholdet, har domstolene indfortolket visse forplig-

telser for arbejdsgiveren. Blandt andet stilles der krav om, at arbejdsgiveren 

giver en advarsel, undersøger mistanker, forsøger at løse konflikter, hører 

medarbejdere om diskvalificerende mistanker, reagerer straks overfor ad-

færd, der anses som misligholdelse, eller forsøger omplacering indenfor 

virksomheden. Dette også når den materielle baggrund for opsigelsen er 

forhold hos lønmodtageren, der i sig selv ville berettige til en ansættelsesret-

lig sanktion.  
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 Arbejdsgiverens pligt til ikke at krænke den ansattes værdighed og til ikke 

at udøve fysisk vold findes både på lovbestemt og på ulovbestemt grundlag. 

Hensynene kommer til udtryk gennem en række specifikke beskyttelser, der 

ved lov fastsætter grænser for arbejdsgiverens behandling af den ansatte be-

grundet i den ansattes personlige eller private forhold. Det gælder både dis-

kriminationslovgivning og anden lovgivning, der beskytter den ansattes in-

tegritet og privatliv mod indgreb fra arbejdsgiverens side. Kravet på integri-

tetsbeskyttelse begrænser desuden arbejdsgiveren til – i et vist omfang på 

uskrevent grundlag – at udvise hensyn overfor medarbejderens privatliv ved 

tilrettelæggelsen af kontrolforanstaltninger og lignende.  

 Arbejdsgiveren er endelig forpligtet til at udvise et vist hensyn overfor 

den ansattes fremtidige erhvervsmuligheder. Den beskyttelse af erhvervs-

mulighederne, der omhandler regulering af erhvervsbegrænsningsklausuler, 

er fastsat i lovbestemmelser, der etablerer grænser for de aftaler, arbejdsgi-

veren lovligt kan indgå med den ansatte omkring begrænsning af den ansat-

tes fremtidige erhvervsmuligheder. Beskyttelsen af fremtidige erhvervsmu-

ligheder stiller endvidere materielle krav til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren 

må ikke misrekommandere den ansatte overfor potentielle arbejdsgivere. De 

få tilfælde, der har været til påkendelse, er løst gennem henvisning til et al-

mindeligt erstatningsansvar udenfor kontrakt eller i nyere tid til Persondata-

lovens beskyttelse. Jens Kristiansen tilføjer i 2004 og frem samt Jens Paul-

sen i 2015, at arbejdsgiverens loyalitetspligt sætter grænser for skadende 

omtale af den ansatte overfor fremtidige arbejdsgivere.  

 

1.2.2. Lønmodtagerbeskyttelser udtrykt ved lov  

Det kan diskuteres, om begrænsningerne fastsat ved lov specifikt kan ses 

som kodificering af en generel underliggende loyalitetspligt. Retsteorien i 

Danmark og Sverige er uenige på dette punkt. Fra Sverige anførte Malm-

berg allerede i 1997, at den svenske lovfastsatte pligt for arbejdsgiveren til 

at forsøge omplacering inden afskedigelse er udtryk for arbejdsgiverens 

loyalitetspligt. I 2002 anfører Malmberg i samarbejde med Bruun,1 at ek-

sempelvis lovfastsatte procedurer om samråd og information, procedurer, 

der stiller krav om særligt hensyn til syge og ældre, samt grænser for ar-

bejdsgiverens overvågning af de ansatte, er udtryk for loyale hensyn til ar-

bejdstageren. Fra Danmark erklærer Paulsen sig uenig i synspunktet i 2015.2  

 Retspraksis har senest haft anledning til at vurdere spørgsmålet i forbin-

delse med en sygeplejerskes anbefaling i 2011,3 hvor Højesteret fandt, at 

forløbet omkring afgivelse af anbefalingen med det personfølsomme ind-

 
1.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 413-450. Bekræftet af Rönnmar, Arbetsledningsrätt och 

arbetsskyldighet, 2004, pp. 51-52. 

2.  Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 72.   

3.  U 2011.2343 H. 
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hold stred mod beskyttelsen i Persondataloven. Her var bestemmelsen i Per-

sondataloven garant for, at kompromitterende oplysninger ikke kunne vide-

regives uden den ansattes samtykke. Højesteret kunne også have begrundet 

løsningen med, at det var illoyalt af arbejdsgiveren at give udtryk for fru-

strationer eller bekymringer over medarbejderen i en situation, hvor der 

skulle gives en professionel vurdering af arbejderens evner til en potentiel 

ny arbejdsgiver. Arbejdstagerens beskyttelsesværdige interesse kunne ska-

des af arbejdsgiverens handling, og derfor var arbejdsgiveren forpligtet til, 

at denne interessevaretagelse måtte ske på en måde, således at interessen ik-

ke led skade. I tilfældet blev Persondatalovens bestemmelser fundet anven-

delige. Det syn på situationen, der blev varetaget gennem henvisning til Per-

sondataloven, var, at et skadende og irrelevant indhold af en udtalelse ud-

gjorde en krænkelse overfor den ansatte. Dette synspunkt kan genfindes i en 

forpligtelse til loyalt at varetage arbejdstagerens interesser i situationen. 

Lovbestemmelsens anvendelse indikerede, at lovbestemmelsen var udtryk 

for hensyn, der er overensstemmende med indholdet i loyalitetspligten.  

 Baseret på afhandlingens analyser kan det eftervises, at de hensyn, der er 

fastsat udtrykkeligt i lovbestemmelser, og de dommerskabte grænser, der er 

udviklede i tilknytning til lovbestemmelser, i høj grad er overensstemmende 

med de hensyn, der ligger bag en ansættelsesretlig loyalitetspligt. Det kan 

indenfor resultaternes tilkendegivelser anføres, at bestemmelser fastsat ved 

lov er udtryk for, at arbejdsgiveren i et vist omfang er forpligtet til at udvise 

hensyn overfor lønmodtagerens interesser. Hvorvidt bestemmelserne der-

med er udtryk for en grundholdning, der dukker op til overfladen gennem 

lovgivning og domstolenes fortolkningsvirksomhed er i sidste ende et 

spørgsmål om, til hvilken retsfilosofi man bekender sig. 

 

1.2.3. Begrænsning af ledelsesretten 

Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren kan anses for at være underlagt en 

generel loyalitetspligt, er dog ikke trivielt. Et grundsynspunkt i arbejdsretten 

er, at ledelsesretten er fri. Princippet, der er anerkendt i Septemberforliget i 

1899 og i den nugældende Hovedaftales § 4, stk. 1, udspringer af ansættel-

sesrelationens karakter af tjenesteforhold og er en hjørnesten i arbejdsretten. 

Ledelsesretten kan være begrænset ved bestemmelser i lov og overenskomst 

samt ved bindende kutyme. Anerkendes en generel loyalitetspligt for ar-

bejdsgiveren til at tage hensyn til den ansatte, vil det udgøre en begrænsning 

af ledelsesretten, der ikke er fastsat ved lov, overenskomst eller kutyme. En 

uskreven loyalitetspligt ville derfor forrykke et århundredelangt ansættelses-

retligt princip. Til det kan tilføjes yderligere perspektiver fra afhandlingens 

analyser.  

 Det er allerede anerkendt af retsteorien og i retspraksis, at ledelsesretten 

begrænses af uskrevne principper for så vidt angår personbeskyttelsen. Nog-
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le beskyttelser af den ansattes fysiske og psykiske sundhed er kodificeret 

ved lov. I andre tilfælde vurderes arbejdsgiverens handlinger på ulovbestemt 

grundlag som kontraktlig misligholdelse. 

 Det er endvidere anerkendt af dele af retsteorien, at ledelsesretten allerede 

begrænses af et uskrevent generelt krav om saglighed i udøvelsen af ledel-

sesretten. For et generelt saglighedskrav advokerer blandt andet Hassel-

balch.4 Den frie ledelsesret er i den individuelle relation begrænset af et ge-

nerelt krav om saglighed. Saglighedskravet indebærer, at ledelsesmæssige 

beslutninger skal have saglig grund og ikke må kompromittere lønmodtage-

rens integritet5 eller vitale interesser.6 Dette indebærer, at der i visse situati-

oner må foretages en proportionalitetsafvejning mellem styrken i den 

driftsmæssige grund og vægten af indgrebet i de lønmodtagerinteresser, der 

berøres af beslutningen. Synspunktet er etableret af Rønnow Bruun7 og støt-

tes principielt også af Ruth Nielsen,8 der dog begrunder saglighedskravet 

med en henvisning til forholdets natur i lyset af udviklingen navnlig i EU-

retten, og i de øvrige lande, som Danmark sammenligner sig med. På det 

kollektive plan anerkender Kristiansen,9 at ledelsesretten er begrænset af et 

saglighedskrav. Imod et generelt saglighedskrav er Henrik Karl Nielsen,10 

der henviser til manglende belæg i retspraksis og til, at et generelt saglig-

hedskrav ikke findes i obligationsretten og derfor ikke gælder i ansættelses-

retten. Den norske Højesteret anerkendte i 2001, at ledelsesretten er begræn-

set af ’allmene saklighetsnormer’, der af Evju tages som udtryk for en aner-

kendelse af et generelt saglighedskrav.11 I Sverige udtrykte Folke Schmidt i 

1959, at der var uskrevne grænser for arbejdstagerens lydighedspligt, hvil-

ket udgør en begrænsning af ledelsesretten. Senere i Sverige i 2002 fortsæt-

ter Malmberg i samarbejde med Bruun12 den tilgang og opsamler de samme 

grænser for lydighedspligten i et generelt krav om, at arbejdsgiveren er un-

derlagt loyale hensyn i sin udøvelse af ledelsesretten, og at ledelsesretten 

skal udøves i overensstemmelse med god skik.  

 Afhandlingens analyser efterviser, at der findes grænser for ledelsesret-

tens udøvelse på uskrevent grundlag. Et saglighedskrav er udtryk for, at ar-

bejdsgiveren på uskrevent grundlag skal udvise hensyn overfor lønmodtage-

rens interesser. Saglighedskravet udgør en begrænsning i den helt frie ledel-

 
4.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, pp. 750-753. 

5.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009p. 1495. 

6.  Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 751. 

7.  Rønnow Bruun, Usaglig afskedigelse, 2006. 

8.  R. Nielsen, Dansk arbejdsret, 2012. 

9.  Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 2014, pp. 347-349. 

10.  H. K. Nielsen, Funktionærloven, 2013, pp. 239-241. 

11.  Evju, Arbeidsrett og styringsrett, 2003, p. 23.   

12.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 413-450.  



Kapitel 13 

 388 

sesret. Afhandlingens analyser efterviser, at indholdet af en loyalitetspligt 

for arbejdsgiveren i vidt omfang vil være sammenfaldende med indholdet af 

saglighedskravet i ledelsesretten. Det er overensstemmende med den nyere 

tilgang til emnet i svensk ansættelsesretlig teori. Arbejdsgiveren har i et vist 

omfang pligt til i udøvelsen af sin ledelsesret at tage hensyn til lønmodtage-

rens beskyttelsesværdige interesser, hvilket udgør en begrænsning i den frie 

ledelsesret. Loyalitetspligten som begrænsning etablerer endvidere en ram-

me, hvorigennem denne afvejning kan finde sted, jf. nedenfor under afsnit 4 

og 5.  

 

1.2.4. Arbejdsgiverens loyalitetspligt anerkendes af retsteorien 

Anerkendelse af en loyalitetspligt for arbejdsgiveren sker allerede i dele af 

retsteorien. Kristiansen har siden 2004 henvist til arbejdsgiverens loyalitets-

pligt, der udmønter sig som hensyn overfor den ansatte ved udarbejdelsen af 

udtalelser til potentielle arbejdsgivere. Senest har Paulsen i 2015 som nævnt 

erklæret, at ’arbejdsgivere selvfølgelig også har en loyalitetspligt over for 

lønmodtagere.’13 

 I 2002 anførte Bruun og Malmberg,14 at arbejdsgiverens ledelsesret gene-

relt begrænses af loyalitetshensyn, og at loyalitetspligten kommer til udtryk 

som et krav om, at ledelsesretten skal udføres i overensstemmelse med god 

skik. Det er loyale hensyn til arbejdstageren, der ligger bag grænser for 

overvågning af de ansatte, krav om anerkendelsesværdige formål med om-

placeringer, krav om ikke at udøve pres på arbejdstageren, for at formå den-

ne til selv at sige op og ansvar for at beskytte arbejdstageren mod krænkel-

ser på arbejdspladsen. Endelig er det udtryk for loyalitetspligten at arbejds-

giveren skal sikre kompetenceudvikling af de ansatte og i udøvelse af sine 

beføjelser skal tage særligt hensyn til syge og ældre ansatte og til arbejdsta-

gerens familieansvar.  

 

 
13.  Paulsen, Afskedigelse, 2015, p. 72. 

14.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 413-450, og Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbets-

skyldighet, 2004, pp. 51-52. 



Loyalitet i den individuelle relation. Principper 

 389 

1.2.5. Lønmodtagerens accessoriske pligter betegnes loyalitetspligter  

Betragtningerne fra de tidligere retsteoretikere om accessoriske forpligtelser 

til ansættelseskontrakten var baserede på ensartede overvejelser for lønmod-

tageren og arbejdstageren. Misligholdelsesbeføjelserne var omdrejnings-

punktet både for overvejelser om lønmodtagerens og arbejdsgiverens acces-

soriske forpligtelser. De uskrevne pligter, som parterne kunne overtræde, 

blev fastsat ud fra overvejelser over ansættelsesrelationens særlige karakter. 

Pligterne blev ikke opsamlet i en fælles formel, men blev betegnet som kon-

traktens naturalia negotii.  

 Senere retsteori samlede de accessoriske pligter for lønmodtageren i visse 

typer af pligter, og henvisning til en særlig troskabspligt/loyalitetspligt blev 

introduceret i midten af 1900-tallet. 

 Arbejdsgiverens accessoriske forpligtelser er kun i meget begrænset om-

fang samlet i grundsætninger, og mange forpligtelser er senere fastsat ved 

lov. Den retsteoretiske og lovgivningsmæssige udvikling vedrørende ar-

bejdsgiverens accessoriske pligter udvisker dog ikke, at grundhensynene, 

kontraktens naturalia negotii, kan antages for såvel arbejdsgiveren som for 

lønmodtageren at være baserede på ensartede betragtninger. 

 De hensyn, arbejdsgiveren skal udvise overfor lønmodtageren er baseret 

på de samme typer af betragtninger, som de hensyn lønmodtageren skal ud-

vise overfor arbejdsgiveren, og som opsamles i begrebet loyalitetspligt. At 

anvende ensartede retlige betegnelser til at henvise til ensartede retlige be-

tragtninger, er en naturlig retsteoretisk behandling. 

 

1.2.6. Det obligationsretlige udgangspunkt er gensidigt 

Loyalitetspligten var ikke en gensidig pligt ved introduktion af termen ’loy-

alitet’ i ansættelsesretten. Dette skyldes, at begrebet blev indført som en 

samlende betegnelse vedrørende allerede eksisterende pligter, der alene på-

hvilede lønmodtageren. 

 Nu henvises der ofte til det obligationsretlige loyalitetsbegreb som et ud-

fyldende retsgrundlag ved retsvidenskabens behandling af loyalitet i ar-

bejdsretlige relationer. Denne sammenkobling mellem det obligationsretlige 

loyalitetsbegreb og det arbejdsretlige loyalitetsbegreb kan etablere en for-

modning for, at elementer i den arbejdsretlige relation kan udvikles og på-

virkes af elementer fra det obligationsretlige loyalitetsbegreb. Den obligati-

onsretlige gensidighed i loyalitetspligten – der opretholder en balance og af-

vejning mellem parternes interesser – kan få en afsmittende virkning på 

pligten også i arbejdsretlige relationer. Gensidig loyalitetspligt kan også her 

være et element, der kan medvirke til at opretholde en balance og afvejning 

mellem parternes interesser. Dette medfører en formodning for, at arbejds-

giveren nu er underlagt en loyalitetspligt på uskrevent grundlag overfor 

lønmodtageren. 
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1.2.7. Udvikling i loyalitetspligter 

Afhandlingen har vist, at der for lønmodtagerens vedkommende indenfor de 

seneste årtier er sket en stigning i anvendelsen af loyalitetsargumentet. Stig-

ningen dækker til dels over en øget sproglig popularitet, hvor loyalitet an-

vendes som begrundelse for flere typer af eksisterende misligholdelser. Det 

øgede antal afgørelser om loyalitet er dog også et resultat af, at loyalitets-

pligten for lønmodtageren i højere grad anvendes som selvstændig retlig be-

grundelse indenfor en type adfærd, hvor der er en fornyet øget frekvens af 

overtrædelser. Loyalitetspligten har særligt fundet øget anvendelse overfor 

de ansattes handlinger udenfor tjenesten. Samlet set er loyalitetspligten for 

lønmodtageren blevet anerkendt og veletableret i løbet af de seneste årtier. 

Loyalitetspligten anvendes som kilde til vurdering af nye typer af handlin-

ger, ikke kun som samlebetegnelse for eksisterende forpligtelser.  

 Fra arbejdstagerens perspektiv er det en bekymrende udvikling. Grund-

principper i lønmodtagerbeskyttelsen er, at arbejdstageren ikke er underlagt 

forpligtelser overfor arbejdsgiveren i sin fritid, og at arbejdsgiveren ikke må 

overskride grænserne for lønmodtagerens privatliv. Den øgede frekvens 

kunne være tegn på, at disse principper bøjes til fordel for en skærpet loyali-

tetspligt.  

 Skærpelsen er dog ikke et udtryk for, at arbejdsgiverens beskyttelse er 

øget. Nærmest tværtimod. Skærpelsen er udtryk for, at arbejdsgiveren i hø-

jere grad kan udsættes for skadende handlinger og adfærd i de ansattes fritid 

og privatliv. Misligholdelse ved arbejdstagerens handlinger i fritiden var for 

få år tilbage beskrevet som en meget begrænset adgang, og at kun handlin-

ger, der konkret kunne medføre skade eller ’kastede skygge’ på arbejdsgive-

rens virksomhed, kunne udgøre misligholdelse.15 Den samme test anvendes 

fortsat på arbejdstagerens handlinger i fritiden, eksempelvis aktiviteter på de 

sociale medier. Ændringer i almindelige adfærdsmønstre bevirker, at der er 

øget aktivitet på eksempelvis sociale medier. Ansattes aktiviteter på sociale 

medier kan konkret skade arbejdsgiverens interesser. Det øgede antal afgø-

relser er en konsekvens dels af en generel øget brug af sociale medier som 

almindelig kommunikationsform, og af at aktiviteter på sociale medier lette-

re udgør en risiko for skade på arbejdsgiverens virksomhed end andre typer 

af adfærd udenfor tjenesten. Derfor vil der være en øget frekvens af afgørel-

ser, der vurderer den ansattes loyalitetspligt vedrørende handlinger i friti-

den, men der kan ikke eftervises en skærpelse af selve det retlige indhold af 

kravet på loyalitet. Den øgede frekvens afspejler et de facto øget behov for 

beskyttelse af arbejdsgiverens interesser overfor ansattes handlinger udenfor 

tjenesten. Det eksisterende værn i form af lønmodtagerens loyalitetspligt 

anvendes til at vurdere det øgede antal hændelser, hvor lønmodtagerens ad-

 
15.  Kapitel 11 afsnit 1.2.2. note 37.  
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færd udenfor tjenesten nu udgør en konkret risiko for arbejdsgiverens inte-

resser.   

 En sådan øget risiko for skade begrundet i samfundsudviklingen kunne 

siges at være til stede også for så vidt angår lønmodtagerens interesser. 

Lønmodtagerens interesser kan i højere grad udsættes for risiko og skadende 

handlinger fra arbejdsgiverens side. Arbejdsgiveren har øgede muligheder 

for kontrol og overvågning af de ansattes handlinger, digitale korrespondan-

cer og internetvaner både i og udenfor tjenesten. Digital kommunikation be-

virker, at oplysninger om den ansatte kan deles hurtigt og til mange. De 

værn, der beskytter lønmodtageren mod sådanne indgreb, findes i beskyttel-

seslovgivningen, der fastsætter grænser for arbejdsgiverens handlinger, som 

modvirker misbrug eller manglende omtanke. Det kunne dog argumenteres, 

at på samme måde som der for lønmodtagerens vedkommende har været 

brug for en dynamisk og fleksibel bestemmelse til at etablere et værn for ar-

bejdsgiverens interesser, kunne det samme være tilfældet for arbejdstage-

rens interesser. En underliggende grundsætning om loyalitetspligt overfor 

den ansatte udgør et dynamisk og fleksibelt supplement til beskyttelser fast-

sat ved lov og integritetsbeskyttelsen i håndteringen af nye muligheder i takt 

med, at disse opstår.  

 En sådan grundsætning ville på ulovbestemt grundlag etablere et værn 

mod skade på lønmodtagerens interesser, der kunne anvendes ved udviklin-

ger i teknologier eller samfundsmønstre. Grundsætningen ville afstemme 

arbejdsgiverens handlinger overfor lønmodtageren, indtil eventuel lovgiv-

ning blev gennemført. Udviklingen omkring de hemmeligholdte jobklausu-

ler i Danmark er et eksempel på et forløb, der tidligere kunne være justeret 

mere afbalanceret, såfremt praksis og teori havde anerkendt en grundlæg-

gende loyalitetspligt for arbejdsgiveren.  

 Der er mange andre typer af situationer, der endnu ikke er lovreguleret, 

og hvor arbejdsgiveren kunne begrænses af en loyalitetspligt. Den engelske 

pendant, pligten til at opretholde tillidsforholdet, er blevet anvendt til at 

etablere pligt til at informere medarbejderen om pensionsaftaler,16 hvor ar-

bejdsgiveren ikke kunne udnytte en medarbejders manglende viden om hans 

rettigheder til at spare penge på pensionsaftalerne. Pligten er også anvendt 

til at fastsætte, at arbejdsgiveren ikke berettiget kunne administrere en an-

sættelsesaftale ifølge dens ordlyd (88 timers arbejdsuge), men måtte admini-

strere den under hensyn til lønmodtagerens liv og sundhed.17  

 En udvikling af en loyalitetspligt for arbejdsgiveren ville være en relevant 

følge af samfundsudviklingen, der skaber behov for etablering af et kvalifi-

 
16.  Scally v Southern Health and Social Services Board (1992), jf.  kapitel 12 afsnit 3.1.3., 

og Brodie, The Heart of the Matter, 1996, p. 125. 

17.  Johnstone v Bloomsbury Health Authority (1992), jf. kapitel 12 afsnit 2.2., og Brodie, 

The Heart of the Matter, 1996, p. 126. 
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ceret og dynamisk værn mod misbrug eller skade fra arbejdsgiverens side. 

Det samme er etableret for så vidt angår værn mod misbrug eller skade fra 

lønmodtagerens side.  

 

1.2.8. Arbejdsgiveren har loyalitetspligt i den kollektive relation 

Arbejdsgiveren er på det kollektive plan underlagt en loyalitetspligt som 

følge af overenskomsten.18 Pligten medfører, at arbejdsgiveren må udvise 

hensyn overfor lønmodtagersiden i sin administration af det aftalte. Det er et 

hensyn, der udspiller sig mellem den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager. 

Desuden må arbejdsgiveren ikke udøve organisationsfjendtlig adfærd ved at 

påvirke ansatte til et bestemt organisatorisk tilhørsforhold, hverken gennem 

begunstigelser eller diskrimination.19 Forbuddet mod organisationsfjendtlig 

adfærd og forbuddet mod illoyal adfærd indeholder ensartede hensyn. Det er 

endvidere illoyalt af arbejdsgiveren at forhindre en medarbejder i at udøve 

sine retmæssige organisatoriske rettigheder.20  

 De hensyn, der knytter sig til loyalitetspligten på det kollektive plan – den 

smidige og effektive gennemførelse af det aftalte, respekt for modpartens 

interesser som udtrykt i det aftalte og respekt for modpartens interesser som 

forhandlingspart – kan også genfindes på det individuelle plan. Den indivi-

duelle lønmodtager har interesser, der er udtrykt i kontrakten, og i kontrak-

ten kan indfortolkes visse grundlæggende hensyn, som parterne må udvise 

overfor hinanden for at sikre kontraktens smidige gennemførelse. På samme 

måde som i den kollektive relation kan en indfortolket gensidig loyalitets-

pligt også i den individuelle relation medvirke til at sikre kontraktens smidi-

ge gennemførelse ifølge dens formål. Kontraktens formål på det individuelle 

plan er blandt andet at sikre den ansatte et indtjeningsgrundlag i form af en 

fortsat ansættelse.  

 En indfortolket loyalitetspligt i den individuelle relation kan på samme 

måde som i den kollektive relation være medvirkende til at støtte at parter-

nes langvarige relation forbliver bæredygtig. I den kollektive relation anses 

en gensidig loyalitetspligt for at være kontraktens naturalia negotii eller en 

grundforudsætning. Relationen mellem parterne er et væsentligt hensyn, 

uanset om den anskues fra det kollektive eller det individuelle perspektiv. 

Det kunne anføres, at loyalitetspligtens anerkendelse på det kollektive plan 

kunne inspirere til, at lignende fænomener og hensyn, der er til stede på det 

individuelle plan, også anerkendes som loyalitetspligt.  

 Inspiration fra begreber i den kollektive arbejdsret til den individuelle an-

sættelsesret er ikke ukendt. Princippet om, at lønmodtagerne kollektivt har 

ret til at vægre sig ved at udføre arbejde, der udgør en risiko for liv og sund-

 
18.  Jf. kapitel 4 afsnit 3.2.2. 

19.  Jf. kapitel 7 afsnit 4.2.1. 

20.  Sag 3279. 
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hed, kan genfindes i den individuelle relation. Grundsætningen om, at der 

gælder et generelt saglighedskrav i udøvelse af ledelsesretten er anerkendt 

på det kollektive plan og på det individuelle plan. Bestemmelser ved lov, 

der regulerer den individuelle relation, fortolkes ofte i lyset af lignende be-

grebers fortolkning i de kollektive relationer. Eksempelvis fortolkes leder-

begrebet i Funktionærlovens § 1 med inspiration fra lederbegrebets fortolk-

ning i relation til overenskomstens personlige dækningsområde. Udtalelsen 

af opmanden i VLD af 2. oktober 2007, at ’efter almindelige arbejdsretlige 

regler har parterne i et ansættelsesforhold gensidig loyalitetspligt over for 

hinanden’, anvendtes til at fortolke, hvorvidt en bestemmelse udgjorde en 

krænkelse af ledelsesretten. Her blev grænsen for ledelsesretten på det kol-

lektive plan inspireret af princippet i den individuelle relation.21   

 

1.2.9. Sammenfattende omkring arbejdsgiverens loyalitetspligt 

De ovenstående argumenter indkredser nogle af de retlige grunde, der taler 

for, at arbejdsgiveren (nu) kan anses for at være underlagt en generel loyali-

tetspligt overfor arbejdstageren.  

 Loyalitetspligten er et grundhensyn, som arbejdsgiveren i et vist omfang 

og indenfor særlige temaer må udvise overfor lønmodtagerens beskyttelses-

værdige interesser. Pligten er supplerende og finder kun begrænset anven-

delse, idet lønmodtagerens interesser i vidt omfang allerede er varetaget 

gennem lovgivning og øvrige dommerskabte grundsætninger.  

 Loyalitetspligten indebærer, at arbejdsgiveren loyalt må varetage arbejds-

tagerens interesse, i form af at måtte tage rimeligt hensyn til de interesser, 

som lønmodtageren investerer i ansættelsesrelationen. Dette uanset at det 

ikke er kommet til udtryk i retspraksis med en etiket af ’loyalitet’ hæftet på 

sig. Afhandlingens analyser har eftervist, at arbejdsgiveren er underlagt 

pligt til at udvise hensyn, der er overensstemmende med hensynet i loyali-

tetspligten. Diskussionen ovenfor har vist, at en fastsættelse af en sådan 

pligt på nuværende tidspunkt vil være en naturlig følge af retsudviklingen 

og kan anses for at flugte med øvrige retlige mekanismer i den kollektive og 

individuelle ansættelsesret.  

 Et sådant loyalitetskrav ville kunne binde de sporadisk udtrykte uskrevne 

hensyn sammen under en samlende fællesbetegnelse, der ville skabe en ret-

lig forståelses- og anvendelsesramme for de ulovbestemte hensyn. Endvide-

re vil en loyalitetspligt kunne udgøre et vurderingsgrundlag for eksisterende 

og kommende tvister, der ikke løses tilfredsstillende med henvisning til fo-

religgende lov, overenskomst eller uskrevne grundsætninger.  

 Diskussionen har ikke eftervist, i hvilket omfang arbejdsgiveren er for-

pligtet til at udvise hensyn overfor den ansatte. Dette kan ikke besvares. I 

 
21.  Uanset at opmanden erklærer, at loyalitetspligten i den individuelle relation er ’gensi-

dig’, kan der nok ikke heri lægges en etablering af en loyalitetspligt for arbejdsgiveren.  
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lighed med loyalitetspligten for lønmodtageren må de retlige grænser for en 

uskreven loyalitetspligt udvikles gennem retspraksis. Loyalitetspligten hen-

viser til, at der skal udvises ’rimeligt’ hensyn. Det er et begreb næsten uden 

indhold. Grænserne for, hvad der i det enkelte tilfælde anses for at være ri-

meligt, må i de enkelte tilfælde vurderes ud fra de konkrete omstændighe-

der. Nedenfor under afsnit 4 redegøres for de mønstre, der har udviklet sig i 

retsanvendelsen omkring vurderingen af loyalitetspligten for lønmodtage-

ren. De samme mønstre kan anvendes som grundlag for vurdering af loyali-

tetspligten for arbejdsgiveren.  

 

1.3. Loyalitetspligt som princip 

Her fortsættes besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt loyalitetspligt i den 

individuelle relation har antaget karakter af et retligt princip. Spørgsmålet 

er, hvorvidt loyalitetspligt er blevet en så fast etableret grundsætning i den 

individuelle relation, at den – i lighed med den kollektive relation – kan an-

tages at udgøre et alment gældende princip, der binder retsanvendelsen. Be-

svarelsen afhænger af, hvorvidt det kan eftervises, at pligten anses for at væ-

re en naturlig retlig følge af ansættelsesrelationen og dermed anses for altid 

at regulere parternes handlinger. Eller modsat, om pligten indfortolkes som 

et uskrevent vilkår i visse situationer, eller endda blot er en sammenfattende 

betegnelse uden selvstændigt indhold. Spørgsmålet må besvares ud fra afgø-

relsesmaterialet. 

 Allerede fordi pligten aktiveres i alle ansættelseskontrakter og for alle an-

satte, er det nærliggende at antage, at pligten er et princip. Desuden aktive-

res loyalitetspligt i den ansættelsesretlige relation ofte og anvendes i stigen-

de grad i begrundelserne. Det er en pligt, der konstant er indenfor synsfeltet 

i retsanvendelsen, og som inddrages på linje med andre typer af pligter i 

vurderingsgrundlaget. Loyalitetspligt som begrundelse fungerer ikke som en 

særlig undtagelse, eller et fjernereliggende sporadisk aktiveret begreb. Også 

disse grunde taler for, at loyalitetspligt er en grundsætning.  

 Siden pligtens oprindelige introduktion i ansættelsesretten som sammen-

fattende betegnelse, er der særligt i de seneste årtier sket en udvikling. 

Loyalitetspligt anvendes med en øget frekvens i argumentationen. Endvide-

re er der udviklet et genkendeligt mønster for, hvordan overtrædelse af loya-

litetspligter vurderes og eventuelt kan sanktioneres.  

 Særligt for lønmodtageren er pligten veletableret. Parterne procederer 

med henvisning til loyalitet som et argument ud fra den forventning, at ar-

gumentet får indflydelse på den retlige vurdering. Manglende overholdelse 

af loyalitetspligten har nu tydeligt retlige konsekvenser. Særligt for lønmod-

tageren kan loyalitetspligten med en vis tydelighed udtrykkes som et alment 

arbejdsretligt princip. Pligten er en retlig følge af ansættelsesrelationen for 

så vidt angår lønmodtageren.  
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 Princippet udfolder sig for lønmodtageren på en måde, hvor det har en 

særegen natur. For lønmodtageren har pligten gennemgået visse faser. Fra at 

være en relationel pligt, hvis indhold blev bestemt af patriarkalske relati-

onsmønstre i ansættelsesforholdet, til en obligationsretlig pligt, der hentede 

sit indhold fra vurderingsmekanismer fra obligations- og kontraktretten, til 

nu igen i højere grad at blive en pligt, der henter sit indhold fra parternes ka-

rakteristiske relation. Det kan derfor argumenteres, at en loyalitetspligt i den 

ansættelsesretlige relation for så vidt angår lønmodtageren har fået et selv-

stændigt indhold, der ligger ud over indholdet af en ren obligationsretlig 

loyalitetspligt. Man kan advokere for, at loyalitet er blevet en selvstændig 

arbejdsretlig grundsætning såvel på det individuelle plan som på det kollek-

tive plan. Her er ikke blot tale om en særlig udmøntning henset til kontrak-

tens karakter, men at loyalitetspligt har fået sin egen form, der er unik inden 

for dette kontraktområde og ikke kan overføres til andre. Et af de særlige 

forhold er, at loyalitetspligten knyttes til beskyttelse af andet end de rent er-

hvervsmæssige interesser mellem parterne.  

 Udviklingen er mest tydelig i lønmodtagerens loyalitetspligt overfor ar-

bejdsgiveren og i de kollektive organisationers loyalitetspligt overfor hinan-

den. For arbejdsgiverens vedkommende har pligten endnu ikke fået en påvi-

selig selvstændig natur eller anvendelse, idet retspraksis endnu ikke har kva-

lificeret de hensyn, som arbejdsgiveren med henvisning til en loyalitetspligt 

skal udvise overfor lønmodtageren.  

 

 

2. Indholdet af loyalitet 
 

Loyalitet handler også i den individuelle relation om handlinger, ikke hold-

ninger. Loyalitetspligten er en biforpligtelse, hvis tilsidesættelse kan udgøre 

misligholdelse. De gennemgåede afgørelser har illustreret, hvilke elementer 

der fortrinsvist skal være til stede, for at afgørelsesorganerne anvender loya-

litet som en del af begrundelsen.  

 Loyalitet orienterer sig også i den individuelle relation i retning af hensyn 

til modpartens interesser. Pligtens kerne er, at parterne er underlagt en pligt 

til at udvise rimeligt hensyn overfor modpartens interesser. Hensynet med-

fører pligt til – i de situationer, hvor modpartens beskyttelsesværdige inte-

resser er på spil – at tilsidesætte egne interesser og sikre, at modpartens inte-

resser varetages. Pligten skaber både handlepligter og undladepligter. Ind-

holdet er elastisk og kan være meget bredt.  
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 Det anføres ikke direkte i begrundelserne, at det foregåede er illoyalt, for-

di ’lønmodtageren har varetaget egne eller andre interesser i strid med eller 

på bekostning af arbejdsgiverens interesser’. Ofte refereres der dog direkte 

til termen ’interesser’. Det tydeliggøres i en nyere Højesteretsdom at loyali-

tetspligtens kerne er varetagelse af interesser. 
 

I U 2012.1215 H
22

 anfører Højesteret, at ’A herved groft tilsidesatte sine forpligtelser i an-

sættelsesforholdet til loyal varetagelse af ERICO's interesser, herunder forpligtelsen til at 

undlade handlinger, der kunne påføre ERICO konkurrence og skade ERICO's virksom-

hed.’
23

 

 

Den nævnte afgørelse omhandler illoyalitet i forbindelse med konkurrerende 

virksomhed. Den samme type referencer til arbejdsgiverens interesse kan 

dog også genkendes i de afgørelser fra afhandlingens analyser, der omhand-

ler loyalitet i andre sammenhænge end konkurrerende virksomhed. Fra de 

gennemgåede afgørelser kan nævnes U 2005.1639 V – hvor arbejdsgiverens 

interesser var varetaget af HK under den sygemeldtes udlandsrejse, således 

at manglende oplysning om udlandsrejsen ikke var illoyalt, U 2015.1525 H 

– hvor det som et lempende element i vurderingen af handlingen blev frem-

hævet, at den opsagte havde forsøgt at varetage arbejdsgiverens interesser, 

selvom nogle e-mails var uheldigt formuleret, og at hun ikke i tilstrækkelig 

grad havde taget højde for forum, form og indhold, og VLD af 16. august 

2007 – hvor vurderingen af, hvorvidt direktørens engagement i et andet sel-

skab var illoyalt, blev baseret på en vurdering af, om der var opstået risiko 

for nogen af virksomhedens interesser.  

 Varetagelsen af modpartens interesser er illoyalitetens akse. En række af-

gørelser nævner ikke termen ’interesser’, men anfører specifikke forhold 

ved virksomhedens forretningsgrundlag, der er kompromitteret. Det er ek-

sempelvis en ændring af telefonabonnementer, der gav risiko for økonomisk 

tab,24 og at der var skabt risiko for skade på bankens omdømme ved en Fa-

cebook-opdatering.25 Grove beskyldninger om virksomhedens uredelig-

 
22.  Afgørelsen omhandler loyalitet i forbindelse med konkurrence og er ikke omtalt i kapi-

tel 11. U 2012.1215 H, Højesterets dom af 26. januar 2012, tidligere Sø- og Handels-

rettens dom af 19. januar 2010, A og Walraven B.V., Holland, mod ERICO Europe 

B.V., Holland, og ERICO International Corporation, USA. 

23.  Referencen er næsten ordret den af Schmidt anførte i Tjänsteavtalet, 1959, p. 241, jf. 

kapitel 9 afsnit 1. 

24.  VLD af 4. april 2007. 

25.  FV af 11. september 2013. 
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hed,26 misvisende indhold i en artikel om forholdene på en fiskefabrik27 og 

grove miskrediteringer af virksomheden28 er også illoyalt. 

 Underminering eller modarbejdelse af virksomhedens ledelse kan også 

være illoyalt. Det var illoyalt at gå udenom ledelsen til en kontraktpart for at 

få hjælp i kampen for bedre arbejdsvilkår,29 og det var illoyalt igennem en 

længere periode at modarbejde bestyrelsen.30 Modsat var situationen i U 

2003.1430 Ø, hvor medarbejderens sexchat ikke kunne forbindes til virk-

somheden, og der derfor ikke var risiko for skade på virksomhedens interes-

ser, og U 2007.1272 H, hvor den østrigske direktør ikke havde beskyttelses-

værdige interesser, der var blevet udsat for risiko ved koncerndirektørens 

adfærd.  

 Ikke enhver manglende varetagelse eller risiko for skade på arbejdsgive-

rens interesser er illoyalt. Det illoyale består i at forfølge egne eller andres 

interesser på en måde, hvor arbejdsgiverens interesser kompromitteres. Der 

skal være et element af skøn omkring valget mellem at vælge at tilgodese 

egne eller arbejdsgiverens interesser. Afgørelserne viser, at der findes flere 

typer af situationer, hvor der fra medarbejderens side kan være tale om il-

loyale handlinger. Afgørelserne tyder på, at der er en tendens til, at handlin-

gen objektivt set skal være udtryk for en opprioritering af irrelevante inte-

resser. Medarbejderens subjektive holdning inddrages alene i vurderingen af 

handlingens væsentlighed, jf. nedenfor afsnit 4.3.2.2. og 4.3.3.6., og kun i 

det omfang konkrete omstændigheder indikerer en interesse.  

 De handlinger, der er illoyale, kan grupperes i nogle typesituationer.  

 Medarbejderen kan for det første handle med et bestemt ærinde. Her kan 

handlingen have retning i form af at underminere, skade eller tilsidesætte 

arbejdsgiverens relevante forretningsinteresser. Indenfor denne kategori fal-

der handlinger, der er udtryk for en decideret skadeshensigt, eksempelvis 

ved offentligt at udtrykke frustration eller utilfredshed med virksomheden 

eller ledelsen på virksomhedens hjemmeside.31  

 Handlinger kan for det andet også være foretaget for at forfølge egne per-

sonlige holdninger og interesser i, hvordan organisationen burde handle. 

Den ansatte kan eksempelvis ønske at forbedre virksomhedens ledelses-

grundlag, og kan i forfølgelsen af dette inddrage det øvrige personale i en 

kritik af ledelsen.32 Her er det illoyalt at forfølge den personlige præference 

 
26.  AN af 10. oktober 2007. 

27.  FV af 21. september 1983 og FV af 29. juni 1983.  

28.  FV af 15. september 2010. 

29.  FV af 21. december 1994. 

30.  ØLD af 5. marts 2015. 

31.  ØLD af 27. august 2008. 

32.  ØLD af 24. september 1999, VLD af 15. maj 2007, U 1970.502 H, og VLD af 28. fe-

bruar 2001. 
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omkring virksomhedens ledelse på bekostning af ledelsens egen udmelding 

og position. Det er også illoyalt overfor ledelsen at skabe uro blandt perso-

nalet af personlige årsager.33  

 En tredje kategori af handlinger er udtryk for, at medarbejderen har hand-

let uden tilstrækkelig omtanke.34 Eksempler herpå er, at det måtte have stået 

journalisten ’klart’, at ejendomstransaktionen var uforenelig med bladets 

linje,35 og at det måtte have stået bankrådgiveren klart, at det var nærliggen-

de, at en Facebook-opdatering kunne blive spredt til flere end hendes 128 

Facebook-venner.36 Det samme var tilfældet med sikkerhedsrepræsentan-

tens udlevering af rapporter om forholdene ved plastikfremstillingen til en 

gruppe studerende og tillidsrepræsentantens samtale med Land og Folk om 

forholdene på filetfabrikken.37 

 De forskellige typer af tilfælde har det til fælles, at handlingen eller be-

slutningen om at handle ikke flugtede med virksomhedens interesser, men at 

den adfærd, der blev udvist, kompromitterede virksomhedens interesser. 

Hvorvidt en medarbejder rent faktisk er eller ikke er enig i beslutninger eller 

i virksomhedens forretningsdrift, er ikke en del af vurderingen, men vurde-

ringen foretages ud fra de handlinger, som medarbejderen vælger at engage-

re sig i. Er utilfredsheden eller andre interesser kommet til udtryk på en må-

de, så virksomhedens interesser kan blive kompromitteret, er handlingen il-

loyal. En eventuel skærpet tilstand af decideret skadeshensigt eller burde-

viden indgår ikke med tydelighed i vurderingen af, om det foregåede er il-

loyalt. I denne del af vurderingen benyttes en objektiv vurdering af, hvor-

vidt der findes interesser, der har fået lov til at bestemme handlinger, der 

kompromitterer arbejdsgiverens interesser.  

 Fokus er på handlingen og på arbejdsgiverens interesser, ikke på sinds-

stemningen. Det faktiske niveau af loyalitet mellem parterne – forstået i en 

subjektiv forstand – er pligten uvedkommende.38 Der vurderes ikke på en 

opfattet emotionel loyalitet eller tilknytning. For medarbejderens vedkom-

mende skiller domstolene handlingen fra holdningen. Kun i meget få tilfæl-

de inddrages en subjektiv henvisning til den ansattes fremtidige illoyalitet. I 

den eneste afgørelse fra Højesteret39 henvises til den ansattes evne til at 

handle illoyalt i resten af opsigelsesperioden. Afgørelser fra øvrige orga-

 
33.  VLD af 4. april 2013. 

34.  Jf. nedenfor afsnit 4.3.2.2. og 4.3.2.3. om medarbejderens hensigt eller burde-viden 

som skærpende kriterie i væsentlighedsafvejningen.  

35.  U 1977.827 SH. 

36.  FV af 11. september 2013. 

37.  FV af 21. september 1983 og FV af 29. juni 1983. 

38.  Enig heri Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965, p. 276, jf. kapitel 5 afsnit 2. 

39.  U 1996.1001 H. 
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ner40 henviser til, at den ansattes loyalitet er draget i tvivl. Fokus på hand-

lingen og ikke holdningen er overensstemmende med vurderingen af illoya-

litet i den kollektive relation, hvor handlingerne skulle indrettes, efter at 

overenskomstens aftaler skulle fremmes. 

 

2.1. For arbejdstageren 

Retspraksis viser, at der er et øget antal situationer, hvor den ansattes ytrin-

ger i det offentlige rum vurderes efter en loyalitetspligt. Parametrene for 

vurderingen ligner parametrene fra tidligere vurderinger af ansattes offentli-

ge udtalelser til journalister og aviser. Eksterne ytringer af kritiserende eller 

nedgørende karakter opsamles nu entydigt med henvisning til loyalitet.  

 På samme måde opsamles interne handlinger, der underminerer eller 

miskrediterer ledelsen overfor øvrige kolleger eller overfor ledelsen med en 

henvisning til, at det er illoyalt. Det skaber forstyrrelse i virksomhedsdriften 

og uro i organisationens hierarki. Vurderingsparametrene ligner de tidligere 

parametre, og den øgede frekvens tyder ikke på, at der stilles øgede eller 

nye krav til de ansatte i forhold til tidligere. Tendensen kan forklares med, 

at de ansatte måske i højere grad giver deres meninger til kende – også in-

ternt. Der ses ikke at være tegn på, at der reelt er ændrede krav til de ansat-

tes adfærd.  

 Underretningspligt begrundes nu konsekvent med henvisning til loyali-

tetspligten. Der er loyal underretningspligt både om egne og kollegers for-

hold samt forhold ved driften. Det er karakteristisk, at det er de situationer, 

hvor arbejdstagerens driftsmæssige interesser kompromitteres af forhold, 

som den ansatte får kendskab til, og som arbejdsgiveren ikke selv antages at 

kende til.  Den ansatte må her sikre, at arbejdstageren kender til forholdene 

og dermed sættes i stand til at kunne overveje sin stilling desangående. I 

forhold til opfyldelsen af den ansættelsesretlige pligt til at underrette, så har 

den ansatte opfyldt den pligt med en faktisk underretning af arbejdsgiveren. 

Herefter er den ansatte i ansættelsesretlig henseende frigjort for ansvar. 

 
Det næste spørgsmål er, hvordan arbejdsgiveren herefter vælger at reagere. Det er arbejdsgi-

verens ansvar, kompetence og ret at vælge, hvorvidt der skal reageres overfor misligheder, 

og hvilken reaktion der skal foretages. I de tilfælde, hvor den ansatte har underrettet eksem-

pelvis om misligheder, der foregår i virksomheden, og arbejdsgiveren vælger ikke at reage-

re, kan den ansatte blive konfronteret med et dilemma. Her findes skæringsfladen til whist-

leblowerproblematikken. Hvorvidt den ansatte herefter skal underrette til en bredere modta-

gergruppe, eller den ansatte skal slå sig til tåls med tingenes tilstand, er et spørgsmål, der in-

 
40.   VLD af 6. december 2006 og FV af 15. september 2010. Argumentet om den ansattes 

loyalitet som holdning må være forladt med Højesterets tydelige anvisning af loyale 

handlinger i 1996, og flertallets afvisning af at bruge det rent subjektive argument i 

VLD af 6. december 2006.  
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volverer konfliktende loyaliteter. Afhandlingen belyser ikke problematikken om afvejning af 

hensynet til offentligheden og hensynet til loyalitetspligten eller afvejningen mellem hensy-

net til den ansattes egen moral og den ansattes loyalitetspligt. Disse overvejelser ligger uden-

for afhandlingens område. Konsekvensen af omtale af virksomheden på en nedgørende eller 

kritiserende måde udenfor de berettigede kommunikationsveje internt og eksternt i virksom-

heden er, at ansættelsesretlige sanktioner kan være berettigede. Kun i de tilfælde, hvor der 

ved lov eller overenskomst er fastsat regler, der bryder med loyalitetspligten, kan den ansatte 

berettiget tage sin kritik videre uden at imødese ansættelsesretlige sanktioner.  

 

Den ansatte har derimod ikke pligt til aktivt at udføre handlinger for at vare-

tage arbejdsgiverens interesser – eksempelvis ændre procedurer eller indføre 

kontrolmekanismer for kolleger. Det ansvar er arbejdsgiverens. Den ansatte 

har opfyldt sin ansættelsesretlige loyalitetspligt ved at tilvejebringe relevant 

information i de få tilfælde, hvor arbejdsgiveren er ude af stand til selv at 

opnå den viden.  

 

2.2. For arbejdsgiveren 

For så vidt angår arbejdsgiverens loyalitetspligt er det argumenteret ovenfor, 

at de bagvedliggende hensyn, der for lønmodtagerens vedkommende beteg-

nes som en loyalitetspligt, også for arbejdsgiverens vedkommende kunne 

betegnes som en loyalitetspligt. Det omfatter både hensyn, som arbejdsgive-

ren ved lov er forpligtet til at udvise overfor den ansattes interesser, og 

grænser for arbejdsgiverens handlinger baseret på personlige eller private 

forhold ved lønmodtageren. Det gælder også hensyn, som retspraksis påpe-

ger, at arbejdsgiveren er forpligtet til at udvise overfor lønmodtagerens inte-

resser i forbindelse med afslutning af ansættelsesforholdet gennem advarsel, 

høring, forsøg på omplacering eller efteruddannelse. Også arbejdsgiverens 

loyalitetspligt orienterer sig i retning af at udvise et vist hensyn overfor den 

ansattes interesser.   

 Retspraksis har dog ikke fastsat bestemte typer af pligter for arbejdsgive-

ren, der alene baseres på en uskreven loyalitetspligt.  

 Fra Sverige og England har arbejdsgiveren pligt til at udvise loyalt hen-

syn overfor den ansattes personlige interesser. I sin tilrettelæggelse af arbej-

det skal den svenske arbejdsgiver tages særligt hensyn til syge og ældre an-

satte, og i et vist omfang ansatte med særlige familiemæssige behov.41 Både 

fra Sverige og England anses det som en del af arbejdsgiverens loyalitets-

pligt at sikre, at der er tilstrækkelige interne klageordninger til rådighed for 

de ansatte.42 I dansk ansættelsesret er virksomheder, der er medlem af en ar-

bejdsgiverforening, omfattet af de kollektive aftaler om samråd og samar-

 
41.  Jf. kapitel 9 afsnit 2.1. 

42.  WA Goold (Pearmak) Ltd v McConnell (1995), jf. kapitel 12 afsnit 1, og Hållfast Ar-

betsrätt, 2002, pp. 296-306. 
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bejde på virksomheden.43 En uskreven loyalitetspligt kunne fastsætte, at og-

så ikke-organiserede arbejdsgivere havde pligt til at etablere et minimum af 

interne klageordninger på virksomheden. I England har loyalt hensyn til den 

ansattes sundhed sat grænser for administration af en arbejdstagers ansættel-

seskontrakt ifølge det aftalte indhold, hvorefter der ikke var krav på en fast 

88-timers-arbejdsuge.44 I England har arbejdsgiveren også pligt til at udvise 

omsorg for arbejdstagerens økonomiske interesser, der konkret har medført 

pligt til at informere om ledige stillinger i organisationen, fordelagtige pen-

sionsordninger udbudt af arbejdsgiveren og – som i Danmark – grænser for 

indholdet og omtalen af den ansatte ved kontakt med potentielle fremtidige 

arbejdsgivere.45 Her har den engelske retspraksis udviklet konkrete retnings-

linjer for, at indholdet af referencer skal være sandt (true), præcist (accura-

te) og rimeligt (fair).46  

 

 

3. Funktioner i retsanvendelsen 
 

Gennemgangen har vist, at princippet for så vidt angår lønmodtageren op-

rindeligt blev anvendt som en retsteoretisk samlebegreb eller betegnelse for 

allerede eksisterende accessoriske forpligtelser.  

 Den udvikling, som loyalitetspligt som retlig begrundelse har gennemgået 

i de senere årtiers retspraksis, har dog forrykket dette udgangspunkt, og loy-

alitetspligten udgør nu en selvstændig biforpligtelse, der medfører, at visse 

pligter og undladelser udgør misligholdelse. Denne anvendelse er på linje 

med den svenske, hvor det i 2002 anføres,47 at  

 
loyalitetstanken eller -princippet er et holdepunkt i situationer, hvor en udtrykkelig lov eller 

anden bestemmelse savnes, princippet er et udfyldende princip og opfattes som en selvstæn-

dig forpligtelse, der udmønter sig i mere præcise handlepligter. 

 

At loyalitet som begreb fortsat anvendes som et samlingsbegreb af retsteori-

en, kan ikke afvises. Allerede fordi pligten anvendes langt oftere som selv-

stændig begrundelse, er der mindre rum for en retsteoretisk henvisning til et 

loyalitetsbegreb alene som et opsamlingsbegreb for en række uskrevne 

handlepligter.  

 
43.  Normen, Regler for behandling af faglig strid, vedtaget af DA og LO d. 27. oktober 

2006, og Samarbejdsaftalen 2006, Indgået mellem DA og LO d. 9. juni 1986, ændret 

ved aftale d. 27. oktober 2006.  

44.  Jf. kapitel 12 afsnit 2.2. note 84. 

45.  Jf. kapitel 12 afsnit 3.1.3. note 105 og 106, samt afsnit 3.2. note 107. 

46.  Jf. kapitel 12 afsnit 3.2.2. note 130. 

47.  Hållfast arbetsrätt, 2002, pp. 292-293. 
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 Endelig anvendes loyalitet som retningslinje ved fortolkningen af allerede 

etablerede regler, der er holdt i åbne termer, eller som retningslinje ved val-

get mellem, hvilken virkning der skal indtræde. Der er i den individuelle re-

lation et enkelt eksempel, hvor loyalitetspligten blev anvendt som fortolk-

ningsstandard. I FV af 2. oktober 2007 henviste opmanden til en almindelig 

gensidig loyalitetspligt, der påhviler begge parter. Pligten blev inddraget 

som fortolkningselement i vurderingen af, om en aftale om underretnings-

pligt for chauffører var overskridelse af aftaler i en overenskomst. Det var et 

kollektivt spørgsmål om fortolkning af aftalen, men den gensidige loyali-

tetspligt i den individuelle relation blev anvendt som fortolkningsramme for 

rækkevidden af ledelsesretten i den kollektive relation.  

 Analyserne viser, at der også i den individuelle relation – for så vidt angår 

lønmodtageren – er sket en konsolidering af loyalitetspligten, som selv-

stændig begrundelse både for eksisterende misligholdende typesituationer 

og for nyere misligholdende typesituationer.  

 

 

4. Argumentationsmønstre – lønmodtagerens loyalitet 
 

Afhandlingens tredje spørgsmål er at undersøge, hvilke principper de judici-

elle organer anvender i vurderingen af afgørelser, der involverer loyalitets-

spørgsmål. Principperne er her af den type, der fastsætter et bestemt mønster 

eller en bestemt fremgangsmåde, som domstolene anlægger omkring afgø-

relse af en bestemt type spørgsmål. Der har i løbet af gennemgangen udfæl-

det sig et genkendeligt mønster i rækkefølgen og vægten af de retlige vurde-

ringselementer, når lønmodtagerens loyalitetspligter er til prøvelse.48 Argu-

mentationen kan sammenfattes i følgende 4 trin: 

 

1. En bevisvurdering, hvor der stilles høje krav. 

2. En vurdering af, om tvisten er et loyalitetsspørgsmål. Er det foregåede et 

spørgsmål om manglende eller forkert interessevaretagelse? 

3. En væsentlighedsvurdering af det skete ud fra de konkrete omstændig-

heder. 

4. En proportionalitetsvurdering. Kan hændelsen ’bære’ den iværksatte 

sanktion? 

 

I det følgende gennemgås hvert af trinene nærmere, og der trækkes referen-

cer tilbage til de relevante afgørelser i de foregående kapitler.  

 
48.  Tidligere forfattere har udledt en række momenter eller faktorer, der inddrages i vurde-

ringen af adfærden i det enkelte tilfælde, for eksempel Sv. Andersen m.fl., Funktio-

nærret, 2011, p. 820, og Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 265, der typisk 

opstilles som en samlet gruppe af elementer, domstolene har lagt vægt på.  
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4.1. Beviset 

Bevisvurderingen er det første trin. Bevisvurderingen i loyalitetsafgørelser 

har vist sig at have en overordentlig stor indflydelse på udfaldet af sagerne. 

Der stilles høje krav til bevisets styrke, og bevisvurderingen afgør ofte sa-

gen.  

 

4.1.1. Bevisbyrden 

Når arbejdsgiveren reagerer ansættelsesretligt, for eksempel gennem advars-

ler, opsigelser eller bortvisninger, hviler bevisbyrden for reaktionens beret-

tigelse på arbejdsgiveren.49 Det er op til arbejdsgiveren at godtgøre,50 at der 

findes et tilstrækkeligt grundlag for den ansættelsesretlige reaktion, der er 

valgt.  

 Arbejdsgiveren må bevise det faktuelle indhold af de begivenheder, der 

begrunder reaktionen.51 Arbejdsgiveren må også bevise, at begivenheden 

havde en så væsentlig betydning for arbejdsgiverens interesser, at reaktio-

nen var berettiget. Det gjorde arbejdsgiveren ikke i ØLD af 19. december 

2008, hvor arbejdsgiveren manglede at oplyse om indholdet af de virksom-

hedsoplysninger, som en leder truede med at videregive, og domstolen kun-

ne dermed ikke fastslå, at det ville have været illoyalt at videregive oplys-

ningerne.  

 

4.1.2. Bevisvurderingen 

En ansættelsesretlig sanktion berører lønmodtagerens indtjeningsgrundlag.52 

Sanktioner, der potentielt kan kompromittere ansættelsen, er derfor altid 

principielt en indgribende sanktion. Domstolene etablerer en beskyttelse 

mod vilkårligheder i anvendelsen af de indgribende sanktioner ved at stille 

høje krav til beviset.  

 Afgørelsesorganerne stiller generelt store krav til, hvornår arbejdsgiveren 

kan anses for at have løftet bevisbyrden,53 og der foretages en tilbundsgåen-

de prøvelse af beviserne. Arbejdsgiveren må reelt kunne dokumentere og ef-

tervise, hvad der er foregået. Domstolene har afvist at lægge forhold til 

grund, der alene er baseret på en mistanke, på vidneførsel med påstand mod 

 
49.  F.eks. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 380. 

50.  VLD af 15. maj 2003, ØLD af 7. juni 2012, VLD af 20. september 2001, FV af 30. ju-

ni 1993, AN af 21. oktober 1998, VLD af 28. februar 2001, og AN af 12. maj 2008. 

51.  ØLD af 19. januar 2015. 

52.  Jf. Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 380, særligt om bortvisning som 

meget alvorligt indgreb. 

53.  VLD af 15. maj 2003 – misbrug af benzinkort var udokumenteret og kunne ikke læg-

ges til grund, FV af 9. september 1979 – det foregåede var tvivlsomt på grund af 

manglende oplysning af sagen, ØLD af 7. juni 2012 – krav om, at bortvisning begrun-

des med konkrete situationer, der kan tids- og stedfæstes, ikke bare en holdning. 
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påstand,54 på arbejdsgiverens egen hukommelse55 eller på forhold, hvorom 

der fortsat er tvivl, eksempelvis en klage, der ikke kan verificeres.56  

 

4.1.3. Hver enkelt hændelse 

Domstolene adskiller begivenhederne og stiller krav om, at hver enkelt 

hændelse eller situation, som arbejdsgiveren begrunder reaktionen med, skal 

kunne bevises og tids- og stedfæstes for at kunne indgå i vurderingsgrund-

laget. Alene de forhold, hvor arbejdsgiveren formår at løfte bevisbyrden, 

kan indgå i grundlaget for vurderingen af, om en given sanktion var beretti-

get. I ØLD af 19. januar 2015 fandtes en række påståede begivenheder ikke 

eftervist, og arbejdsgiveren kunne til sidst alene begrunde bortvisningen 

med den ansattes reaktion på en telefonsamtale, der blev oplevet som truen-

de. I ØLD af 5. marts 2015 henviste bestyrelsen til en lang række episoder 

som begrundelse for bortvisningen af direktøren, og hvor landsretten vurde-

rede, at nogle episoder var bevist, mens andre ikke var. Det samme var til-

fældet i AN af 21. juli 2014,57 hvor den ansatte kun kunne holdes ansvarlig 

for indholdet af de Facebook-opdateringer, der kunne anses for godtgjort, at 

medarbejderen selv havde foretaget.58  

 Efter sorteringen af begivenhederne gennem bevisvurderingen, kommer 

domstolen til sidst frem til de specifikke begivenheder, der reelt kan henvi-

ses til som grundlag for sanktionen. Disse begivenheder vurderes derefter i 

forhold til, om det faktisk foregåede er illoyalt. 

  

4.2. Illoyalitetsvurdering 

Afgørelsesorganerne vurderer herefter, hvorvidt de efterviste konkrete begi-

venheder udgør en illoyal handling. Illoyalitet er misligholdelse. Det efter-

vises, hvorvidt det foregåede kan anses for at overtræde en loyalitetspligt og 

på den baggrund udgøre en misligholdelse.  

 Vurderingen baseres på de overvejelser, der er beskrevet ovenfor under 2. 

Herudover viser retsafgørelserne, at der stilles yderligere proceduremæssige 

krav for at anse en handling eller undladelse for at være illoyal.  

 

 
54.  VLD af 20. september 2001, AN af 21. oktober 1998, U 1987.634 H og AN af 12. maj 

2008. 

55.  FV af 11. september 2013 – ikke godtgjort at opdatering var slettet fra Facebook sene-

re end påstået af medarbejderen,  

56.  FV af 9. september 1979 – ikke tvingende grunde til at afskedige en tillidsmand, fordi 

det foregåede var tvivlsomt på grund af manglende oplysning af sagen. 

57.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.2.1. 

58.  AN af 21. juli 2014. 
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4.2.1. Krav til konkretisering 

Der stilles krav om, at der i et vist fast indhold i det foregåede. Hentydnin-

ger, uklare planer eller udtalelser uden et nærmere specificeret konkret ind-

hold, er ikke nok til at udgøre illoyal adfærd. 

 I VLD af 15. maj 2003 fastslog retten, at en ansat ikke havde handlet il-

loyalt ved at tage en samtale med arbejdsgiverens personale om eventuel 

fremtidig ansættelse, idet tilbuddet var for ukonkret. For at konstatere il-

loyalitet skulle der eksempelvis angives ansættelsessted, løn og arbejdets 

karakter. I vurderingen af, hvor konkret indholdet af samtalen var, indgik de 

efterfølgende begivenheder og adfærd.  

 En rengøringsassistents henvendelse til en kunde er ikke i sig selv illoy-

alt. Der skal eftervises et konkret illoyalt indhold i henvendelsen.59 Det er 

heller ikke tilstrækkeligt at udtale sig kritisk om en ny pilotuddannelse i en 

pause på et flykursus.60 Der stilles krav om, at handlingen er tilstrækkelig 

konkret i forhold til at kompromittere arbejdsgiverens interesser. 

 En udtalelse fra en ansat om at ville starte egen virksomhed eller en udta-

lelse om at ville miskreditere virksomheden er ikke i sig selv nok. Udtalel-

ser om at starte egen virksomhed eller påtænke at omtale virksomheden dår-

ligt61 skal følges op af mere konkrete handlinger i den retning eller af en af-

visning af at tilbagekalde de mistænkelige udtalelser.62  

 

4.2.2. Individuelt og kumulativt 

Begrundelsen for en sanktion kan henvise til flere begivenheder. Retten ta-

ger i de tilfælde stilling til, om hver enkelt begivenhed udgør en mislighol-

delse, der kunne begrunde en sanktion. Endvidere tager retten hver gang 

stilling til, om begivenhederne efter en samlet vurdering udgør en mislig-

holdelse.63  

 

Opsummerende: Den del af domstolenes virksomhed, der drejer sig om at 

fastsætte, hvorvidt det foregåede er illoyalt, virker efter gennemgang af ma-

terialet ikke til at være den del af vurderingen, der reelt giver parterne eller 

dommerne de største udfordringer. Henvisningen til kompromittering af ar-

bejdsgiverens interesser eller konkrete forhold er tydelig. Der stilles krav 

om, at den begivenhed, der henvises til, er en så konkret illoyal handling, at 

den reelt udgør en trussel. Det vurderes, hvorvidt hver enkelt begivenhed er 

illoyal, og en række begivenheder kan vurderes som tilsammen at udgøre en 

illoyal misligholdelse. 

 
59.  FV af 21. maj 2010. 

60.  AN af 12. maj 2008. 

61.  ØLD af 19. december 2008 og VLD af 8. december 2005. 

62.  VLD af 8. december 2005. 

63.  ØLD af 5. marts 2015. 
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4.3. Væsentlighedsvurdering – grovheden af misligholdelsen 

Når begivenheden er vurderet som illoyal, foretager dommerne en gradue-

ring af det foregåede – en væsentlighedsvurdering – uanset hvilken sanktion 

der er iværksat.64 Vurderingen foretages ud fra en række konkrete elemen-

ter. Det vurderes først, om adfærden i sig selv er utilbørlig. Dernæst ses på 

forhold, der kan skærpe vurderingen, og forhold, der modsat kan lempe vur-

deringen. De forskellige elementer diskuteres i det følgende.  

 

4.3.1. En ydre standard – utilbørlighed 

Før domstolene går ind i en vurdering af elementer, der skærper, og elemen-

ter, der lemper, bliver handlingen evalueret op imod en selvstændig ydre 

grænse for det tilladelige. Domstolene sætter en standard for, hvilken ad-

færd, der bør tolereres på en arbejdsplads både mellem kolleger, overfor 

kunder og overfor ledelsen.  

 Der er tale om en ydre objektiv standard for den kollegiale adfærd på ar-

bejdspladsen, der er uafhængig af omgangsformen på den enkelte virksom-

hed. Overskrides denne grænse i det kollegiale miljø, argumenteres forhol-

det ikke som illoyalt. Handlingen begrundes i disse tilfælde alene med hen-

visning til, at adfærden er grov misligholdelse. Domstolene anvender beteg-

nelser som ’utilbørligt’65 eller ’uacceptabelt’.66 Når man skal arbejde sam-

men, over-/underordnede, men også ligestillede kolleger imellem, er der en 

vis norm for, hvilken adfærd der kan tolereres. Standarden handler både om 

tone, adfærd og udtalelser, der aldrig kan tillades,67 og som ikke kan legiti-

meres med henvisning til den særlige tone, accepterede omgang eller prak-

sis på den enkelte arbejdsplads. Selv utilladelig adfærd kan dog indimellem 

vurderes mere lempeligt. I ØLD af 5. marts 2015 kaldte direktøren under et 

møde landsforeningens formand for en række utilbørlige ting, men landsret-

ten valgte at lempe vurderingen, henset til at både direktør og formand var 

stærkt påvirket af alkohol. 

 På samme måde er der vedrørende udtalelser om virksomheden en vis yd-

re grænse for, hvad der kan tillades. Her henvises indimellem til loyalitet i 

begrundelserne, også med henvisning til udtalelsens form. Der er grænser 

 
64.  For ansatte, der ikke er omfattet af enten Funktionærloven eller DA/LO Hovedaftalen, 

vil vurderingen i forhold til en opsigelses saglighed ikke orientere sig i retning af selve 

handlingen, idet betingelsen om saglighed vedrørende selve opsigelsesgrunden ikke 

anses for at være et alment gældende princip, jf. kapitel 9 afsnit 3.1.1. Væsentligheds-

vurderingen foretages fortsat i forhold til øvrige sanktioner, eksempelvis advarsel og 

bortvisning.  

65.  ØLD af 5. marts 2015.  

66.  U 2015.1112 Ø. 

67.  Man kan f.eks. undre sig over, at dette ikke var en del af argumentationen i AN af 29. 

januar 2015, jf. nedenfor afsnit 4.3.3.1.  
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for det frisprog, der kan tillades på Facebook68 såvel som på virksomhe-

den.69 

 Det er ikke nødvendigt at inddrage illoyalitet som begrundelse for, at 

handlinger er udenfor det tilladelige, idet handlingerne alene drejer sig om 

en ydre objektiv standard for samværet på arbejdspladsen. Illoyalitet ind-

drages derimod som begrundelse for, at udtalelser kan være misligholdelse. 

Der er også en ydre grænse for udtalelsernes form. Denne anvendes også i 

forhold til udtalelser, der begrundes med illoyalitet. 

 

4.3.2. Faktorer, der skærper vurderingen 

I mange domme med påstand om illoyalitet er der et væld af detaljer både 

relevante og irrelevante konkrete omstændigheder. I afgørelserne fremhæver 

dommerne en række faktorer, der lægges vægt på som skærpende eller lem-

pende for vurderingen af grovheden af det foregåede.  

 I det følgende gennemgås de faktorer, dommerne anvender til at skærpe 

vurderingen. Faktorerne er både forhold hos den ansatte, forhold udvist af 

virksomheden, karakteristika ved selve handlingen og elementer tilknyttet 

selve skaden.  

 

4.3.2.1. Medarbejderens stilling eller betroethed 

Nogle af faktorerne bruges til at skærpe det krav, der kan stilles til den an-

sattes loyalitet. Denne faktor anvendes som en skærpelse af vurderingen af 

væsentligheden af det foregåede. Skærpede krav til den ansattes loyalitets-

pligt sænker tærsklen for, hvornår en adfærd i det konkrete tilfælde kan 

sanktioneres.  

 Kravene til en medarbejders loyalitet er skærpet i særlige stillinger. Det 

fremgår som skærpet tavshedspligt for særlige medarbejdergrupper eller en 

skærpet vurdering af, hvad medarbejderen burde vide, en udvidet loyalitets-

pligt, eller en skærpet loyalitetspligt. 

 I tidligere litteratur henvises til, at handlinger skal være forenelige med de 

krav, som stillingen stiller.70 Bestemte krav til loyalitet og adfærd i bestemte 

typer af stillinger er et skærpende element i væsentlighedsvurderingen.  

 Det skærper vurderingen, at den ansatte bestrider en lederstilling i bred 

forstand: driftsledere,71 daglige ledere72 og ledende medarbejdere.73 En 

driftsleder har særlig pligt til loyalt at påse, at en kontrol af produktionen 

 
68.  FV af 15. september 2010 – selvom Facebooksproget kan virke stødende for udenfor-

stående, er der udtalelser, der er over grænsen. 

69.  AN af 4. oktober 1990 – nedladende udtalelse til kollega i overværelse af en kunde. 

70.  Jf. kapitel 9 afsnit 2.1. 

71.  VLD af 4. april 2013. 

72.  ØLD af 7. juni 2010. 

73.  VLD af 7. oktober 1997. 
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bliver udført, hvilket skærpede vurderingen af, om fejl i udførelsen af kon-

trollerne var væsentligt.74  

 Revisorer og advokater har skærpet tavshedspligt omkring klienters for-

hold. Skærpet tavshedspligt blev tillagt betydning ved vurderingen af, om 

afsløring af fortrolige forhold var illoyalt.75 Men det forhold, der er røbet, 

skal i så fald have konkret sammenhæng med fortrolige informationer om 

aktuelle klienter.76 

 Direktører og andre personer i topledelsen af en virksomhed har som be-

kendt til opgave på en særlig måde at varetage virksomhedens interesser. 

Dette medfører en særligt skærpet loyalitetspligt.77 At en ansat er direktør 

skærper dermed væsentlighedsvurderingen. En direktør må ikke udøve sin 

indflydelse i strid med virksomhedens interesser og må ikke handle illoyalt i 

forhold til aktionærerne. Det ses modsætningsvist i VLD af 21. december 

2009, hvor to direktører i forbindelse med forhandlinger om overtagelse af 

virksomheden aftalte at opsige deres stillinger, hvis ikke ordningen faldt på 

plads. Domstolen fastsatte, at det ikke var illoyal brug af den ene direktørs 

indflydelse, da aftalen blev lavet mellem ligeværdige direktører, og at afta-

len heller ikke var illoyal overfor aktionærerne, der var orienteret og bifaldt 

ordningen.  

 Der er en skærpet agtpågivenhed omkring direktørens dispositioner og 

hverv udenfor virksomheden, hvor det vurderes, om der reelt er risiko for 

konkurrence eller skade på virksomhedens interesser. Vurderingen foretages 

ved direktørens bestyrelsesposter i andre virksomheder.78  

 Endelig er der skærpede krav til direktørens udtalelser og adfærd overfor 

kolleger og bestyrelse. I VLD af 8. december 2005 var det skærpende, at 

trusler om illoyale handlinger var fremsat af en direktør. 

 Tillidsrepræsentanten har også en særlig pligt til loyalt at fremme samar-

bejdet i virksomheden.79 Det er et skærpende element ved vurderingen af til-

lidsrepræsentantens handlinger. Tillidsrepræsentanten har endvidere en 

skærpet standard for, hvad hun burde vide. Der blev i AN af 4. oktober 1990 

henvist til, at en værkfører grundet hvervet som tillidsrepræsentant burde 

vide, at udtalelser fremsat i overværelse af udenforstående er ødelæggende.  

 I retsafgørelserne henvises indimellem til en medarbejders ’betroede stil-

ling’ som et skærpende kriterie for vurderingen af grovheden af det foregå-

ede. Er en medarbejder i en betroet stilling, øges kravet til medarbejderens 

loyalitet, hvilket skærper vurderingen af overtrædelsens grovhed. Spørgs-

 
74.  U 1971.313 H. 

75.  U 1984.570 SH. 

76.  VLD af 28. januar 1998. 

77.  Jf. kapitel 10 afsnit 3.1. 

78.  VLD af 16. maj 2001. 

79.  Jf. kapitel 10 afsnit 3.2. 
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målet er, hvorvidt der med reference til ’betroet stilling’ defineres en gruppe 

af ansatte, der er underlagt en særlig loyalitetspligt, eller om referencen ale-

ne er den konkrete intensitet af betroethed, der kan indgå som et skærpende 

element i vurderingen af grovheden. Retspraksis giver ikke yderligere støtte 

for besvarelse af spørgsmålet, men inspiration kan hentes fra øvrige henvis-

ninger til en medarbejders betroethed i ansættelsesretten. 

 I Funktionærloven er en funktionærs ’særligt betroede stilling’80 et krite-

rie for en konkurrenceklausuls gyldighed, ikke en generel stillingskategori. 

Med udtrykket ’særligt betroet stilling’ menes81 ’sådanne funktionærer, der i 

kraft af deres stilling har adgang til oplysninger, der til skade for arbejdsgi-

veren vil kunne udnyttes af konkurrerende virksomheder’.82 Carlsen påpe-

ger,83 at afgrænsningen af gruppen bliver vanskelig ’hvis dette rent faktiske 

Kriterium lægges til Grund, vil Bestemmelsens Anvendelsesomraade ikke 

komme til at afhænge af Stillingernes mere eller mindre overordnede eller 

kvalificerede Karakter.’  

 Tvister angår ofte, hvorvidt en funktionær er ’særligt betroet’. Praksis fo-

retager en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra de faktiske for-

hold.84 Betegnelsen anvendes ikke i en bredere forstand for funktionærer og 

får ikke virkning i andre sammenhænge.  

 Funktionærlovens term etablerer ikke en særlig stillingskategori, men en 

gyldighedsbetingelse. Hvorvidt betingelsen er opfyldt vurderes konkret ud 

fra forholdene på tidspunktet for handlingen. Den samme tilgang genfindes i 

vurderingen af den persongruppe, der omtales i Markedsføringslovens § 1, 

om personer, der under ansættelsen får kendskab til erhvervshemmelighe-

der.85 Vægten er også her lagt på en konkret vurdering af adgangen til op-

lysningerne og oplysningernes karakter.  

 
80.  Se om kravet om ’særligt betroet’ Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, pp. 444-

446, Hasselbalch, Den danske arbejdsret II, 2009, p. 1613, Madsen, Markedsret 2, 

2015, pp. 273-275, Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, pp. 225-230, og 

Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler, 2009, p. 84-95. 

81.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 444. Begrænsningen, der blev indført i 

1964 begrundet med, at arbejdsgiverne rutinemæssigt pålagde personale af alle stil-

lingskategorier konkurrenceklausuler. 

82.  FT 1963-1964, Tillæg B, sp. 262. 

83.  Carlsen, Ændringer i Funktionærloven, 1964. 

84.  Vurderingen foretages ud fra funktionærens stilling og arbejdsfunktion, og ud fra risi-

koen for at kunne påføre arbejdsgiveren konkurrence i det enkelte tilfælde. Madsen, 

Markedsret 2, 2015, p. 274, Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014. p. 445, Poulsen, 

Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991, p. 228, og Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 

2011, pp. 952-956, der gennemgår retspraksis omkring ’særligt betroet’, der ud fra ri-

sikoen for konkurrence afgør, om en person kan anses for at være særligt betroet. 

85.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 953. 
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 I Lovforslag nr. 196 af 29. april 2015 om en ny Lov om ansættelsesklau-

suler blev en ny formulering foreslået, hvorefter kun lønmodtagere, der ind-

tager en ’helt særligt betroet’ stilling,86 gyldigt skal kunne indgå ansættel-

sesklausuler. Hensigten med ændringen var at indskærpe, at der skal helt 

særlige omstændigheder til, for at en arbejdsgiver kan indgå en aftale med 

en lønmodtager om en konkurrenceklausul. ’Lønmodtageren via sin stilling 

skal besidde eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for arbejds-

giveren af en konkurrent, hvis lønmodtageren var ansat hos denne, eller 

hvis lønmodtageren selv påtager sig konkurrerende virksomhed.’ Forslaget 

skærpede vurderingen, men fokus er fortsat primært på den aktuelle adgang 

til viden, der kan skade arbejdsgiveren.  

 Svenning Andersen har foreslået,87 at en funktionær skal anses for at være 

særligt betroet, ’hvis funktionæren indtager en stilling i virksomheden, der 

indebærer, at han ved ansættelse i den konkurrerende virksomhed vil være i 

stand til at påføre arbejdsgiveren væsentlig konkurrence’. Forslaget er en 

øget fokusering på selve stillingen og muligheden for konkurrence i mod-

sætning til den gældende konkrete vurdering.  

 
Svenning Andersens forslag er i overensstemmelse med den udvikling, der er foregået i en-

gelsk ansættelsesret.
88

 I en afgørelse fra 2000
89 om en ansats konkurrerende virksomhed 

udtalte Judge Elias, at ‘whilst the implied contractual duties of fidelity and mutual trust and 

confidence require an employee to ‘take into consideration the interests of the employer’, 

that is to be distinguished from the fiduciary obligations which, where they apply, require 

the employee to act ‘solely in the interests of his employer’. I Common Law opereres heref-

ter med to niveauer af ansættelser i forhold til vurdering af loyalitetspligter: en almindelig 

ansat, employee, der er forpligtet til at afholde sig fra at skade arbejdsgiveren, og en betroet 

ansat, fiduciary employee, der er forpligtet til at ’act solely in the interest of the employer,
90 

herunder også gennem varetagelse af positive pligter. Der er en glidende overgang mellem 

de to kategorier. En ansat kan gribes af fiduciary duties, hvis det vurderes, at medarbejderen 

‘in all the circumstances he has placed himself in a position where he must act solely in the 

interest of his employer. It is only once those duties have been identified that it is possible to 

determine whether any fiduciary duty has been breached’. Vurderes en ansat at være en fi-

duciary, påhviler der herefter den ansatte særlige pligter til også positivt at varetage arbejds-

giverens interesser. 

 

Vurderingen af ansattes betroethed er ikke på samme måde adskilt i trin i 

Danmark udover de nævnte henvisninger til skærpet loyalitetspligt i bestem-

 
86.  L 196 FT 2014-2015, Bemærkninger til § 5, nr.1, og Beskæftigelsesministerens svar af 

19. maj 2015 til Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål to.   

87.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, p. 953. 

88.  van Bever, When is an employee a fiduciary, 2014, p. 39. 

89.  University of Nottingham v Fishel (2000). 

90.  Brearly and Bloch, Employment Covenants and Confidential Information, 2009, p. 30.  
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te typer af stillingskategorier. Ligesom i England kan man i Danmark gribes 

af en særlig loyalitetspligt uden at have aftalt sig til det,91 idet graden af ak-

tuel betroethed inddrages i vurderingen af det foregåede, også selvom stil-

lingsfunktionen skulle have ændret sig siden ansættelsen.  

 Ved henvisning til, at en ansat i relation til loyalitetspligten anses for ’be-

troet’, kan der ikke uden videre sluttes til, at også andre pligter vil være 

skærpede. Et ’særligt betroet’ element i forhold til brud på loyalitetspligten 

er konkret. Det er selvfølgelig ikke udelukket, at øvrige typer af forpligtel-

ser vil være skærpede, men det må ud fra hidtidig praksis og teori antages, 

at domstolen vil vurdere, om hver enkelt type af forpligtelse er overtrådt. 

 

4.3.2.2. Medarbejderens hensigt 

Heller ikke i afgørelser om loyalitet kan dommerne uden videre foretage en 

vurdering af medarbejderens emotionelle eller holdningsmæssige tilstand.92  

 Har medarbejderen dog decideret udtrykt sig om illoyale hensigter som i 

VLD af 8. december 2005, inddrages dette som et skærpende element.  

 Modsat kan en handling være illoyal, selvom medarbejderens positive 

hensigt var at varetage virksomhedens interesser.93 I ØLD af 24. september 

1999 havde en advarsel til en kollega ikke til hensigt at underminere den 

nuværende chef, men at forbedre behandlingen af en kollega. Landsretten 

lagde vægt på, at hensigten med at involvere en underordnet i at hjælpe den 

advarede ejendomsmester var grundet i hensynet til virksomheden og til den 

advarede ejendomsmester. Henvendelsen var dog en omgåelse af beslut-

ningskanalerne og en underminering af den nye chefs autoritet, og den om-

sorgsfulde hensigt lempede ikke vurderingen. I U 2015.1525 H var det 

godtgjort, at en erhvervsph.d.-studerende havde forsøgt at varetage arbejds-

giverens interesser, men på en uheldig måde. 

 Jori Munukka advokerer for, at uagtsomme handlinger ikke kan udgøre 

brud på den kontraktlige loyalitetspligt, da illoyaliteten per definition må 

indebære en hensigt i et eller andet omfang. Helt ubevidste uagtsomme 

handlinger kan ifølge Munukka ikke være illoyale, fordi de helt savner hen-

sigt.94 Den danske praksis omkring ansættelsesretlig loyalitet er ikke 

overensstemmende med et krav om skadeshensigt. En eventuel grad af ska-

deshensigt tillægges værdi i vurderingen. Er der tale om helt ubevidste uagt-

somme handlinger, vil handlingen savne det element af skøn, der igennem 

afhandlingen er forfulgt som en del af indholdet af loyalitet. Der skal dog 

meget til, for at de danske afgørelsesorganer statuerer, at der ikke er udøvet 

 
91.  Judge Moses i Helmet Integrated Systems Limited v Tunnard (2007) jf. Brearly and 

Bloch, Employment Covenants, 2009, p. 33. 

92.  Enig Evald, Retsmisbrug, 2001, p. 298. 

93.  Manglende hensigt omtales nedenfor afsnit 4.3.3.6. 

94.  Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, p. 229 
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et skøn, hvor den ansattes interesser ulovligt er blevet opprioriteret på tværs 

af virksomhedens interesser. Se også det følgende punkt om dette.  

 

4.3.2.3. Medarbejderens viden/burde-viden 

Det vurderes, om medarbejderen selv indså eller burde indse, at det foregå-

ede ville kompromittere arbejdsgiverens interesser. Hvis medarbejderen 

indså eller burde indse det, skærper det vurderingen. Vurderingen lægger sig 

tæt op ad den erstatningsretlige culpavurdering. 

 Eksemplerne er mange. Det var i VLD af 31. august 2007 skærpende, at 

en bogholderimedarbejder havde en ’bestemt formodning om’, at en over-

ordnets snyd med bogføringen skabte risiko for, at virksomheden ville lide 

betydelige tab. I FV af 21. december 1994 burde en ansat ’med sit kendskab 

til pakhusfonden som selvstændig part’ have indset, at hun henvendte sig til 

udenforstående. I FV af 15. september 2010 vidste den ansatte, at der var 

medarbejdere hos konkurrenter, kunder og samarbejdspartnere blandt Face-

book-vennerne. I FV af 11. september 2013 burde bankrådgiveren have ind-

set, at der var risiko for, at banken kunne blive identificeret, og risiko for, at 

Facebook-opdateringen kunne blive delt. 

 Det modsatte er ikke nødvendigvis lempende. I FV af 29. juni 1983 er-

klærer den ansatte selv, at hun ikke kunne forestille sig, at oplysningerne 

kunne skade virksomheden, men udsagnet blev ikke taget med i vurderingen 

som lempende. I FV af 21. september 1983 blev der dog taget hensyn til, at 

medarbejderen ikke havde grund til at forvente, at oplysningerne blev mis-

brugt.  

 En ansat må udvise omtanke omkring forhold, der har med virksomheden 

at gøre.  

 

4.3.2.4. Tvivl om medarbejderens loyalitet overfor virksomheden 

Er der opstået tvivl om medarbejderens loyalitet overfor virksomheden, kan 

det anvendes som et skærpende element i vurderingen. Det er en helt sub-

jektiv opfattelse af, om arbejdsgiveren har eller ikke længere har tilstrække-

lig tillid til, at medarbejderen kan udvise loyal adfærd. Det er ikke entydigt, 

hvorvidt der er tale om bristende forudsætning, eller et element, der påvirker 

vurderingen.  

 Selve vurderingen af, om arbejdsgiveren har mistet tilliden til medarbej-

derens loyalitet, er en konkret vurdering. Der henvises til, at arbejdsgiveren 

har mistet tilliden til medarbejderens loyalitet ’i en sådan grad’,95 at samar-

bejdet er umuliggjort. Begrundelsen anvendes kun i sjældne tilfælde. Det 

inddrages i den endelige vurdering, når balancen skal tippes til den ene eller 

 
95.  VLD af 4. april 2013. 
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den anden side. Det er et moment, der kan være tungen på vægtskålen i for-

hold til, om en adfærd berettiger til en reaktion eller ej.96 

 I ØLD af 29. august 1997 afgav en medarbejder urigtige oplysninger til 

en kollega om, med hvem han talte i telefon. Den urigtige oplysning skabte 

mistanke om medarbejderens loyalitet, og det udgjorde rimelig grund til af-

skedigelse. Mistanken om medarbejderens loyalitetsfølelse var i afgørelsen 

tilstrækkeligt. I U 1996.1001 H anvender Højesteret argumentet og lægger 

vægt på, at den begåede fejl ikke gav rimelig grund til at antage, at direktø-

ren ikke ville handle loyalt i den resterende del af opsigelsesperioden. Høje-

steret fremhæver her, at det er handlingen, der er det afgørende omkring il-

loyaliteten, ikke den emotionelle tilstand. I VLD af 6. december 2006 delte 

landsretten sig.97 Flertallet ville vurdere en illoyal e-mail ud fra omfanget af 

skaden, mens dissensen foretrak at prøve sagen efter vurdering af det frem-

tidige loyale samarbejde. Det kan anføres, at særligt efter denne afgørelse, 

må argumentet om fremtidig loyalitet blive sekundært. I FV af 15. septem-

ber 2010 var argumentet anvendt igen, idet det var skærpende, at udtalelser-

ne på Facebook var egnede til at drage vagtens loyalitet overfor arbejdsgive-

ren i tvivl.  

 Argumentet anvendes, omend sjældent, til at skærpe vurderingen af det 

foregåede. Elementet er ikke forladt, som noget kunne tyde på, men er fort-

sat anvendt. Vurderingen henviser, i hvert fald henset til Højesterets formu-

lering, til, hvorvidt medarbejderen har vilje og evne til at beherske de hand-

linger og ytringer, der måtte gå på tværs af arbejdsgiverens interesser. Altså 

en vurdering af, om medarbejderen har evne til at handle loyalt.  

 En lignende henvisning af karakter som bristende forudsætning er hensy-

net til gensidig tillid. Argumentet blev allerede i 1963 genkendt af Carlsen i 

forbindelse med vurdering af ansattes handlinger udenfor tjenesten. Her 

kunne den ansattes handling være kilde til at ødelægge det interne tillidsfor-

hold.98 Tillidsargumentet anvendes mere regelmæssigt99 og i stigende om-

fang.100  

 

 
96.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 105, i forbindelse 

med tvivl om den ansattes loyalitet i tilfælde af forberedelseshandlinger til egen kon-

kurrerende virksomhed, og jf. Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 364, i for-

bindelse med den ansattes fremtidige ansættelse hos en konkurrent. 

97.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.2.2.2. 

98.  Carlsen m.fl., Dansk funktionærret, 2014, p. 170 og Hasselbalch, Den danske arbejds-

ret II, 2009, pp. 1555-1556.  

99.  ØLD af 13. august 2010, SH af 24. marts 2011, ØLD af 18. september 2014, U 

2008.254 Ø, U 2001.203 V og FV af 28. maj 2002. 

100.  Der er ikke gennem afhandlingens analyser eftervist en bestemt sammenhæng mellem 

de for tiden øgede krav til loyalitet, og en øget anvendelse af tillidsargumentet.  
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4.3.2.5. Interne retningslinjer 

Såfremt der findes interne retningslinjer, personalehåndbøger eller særlige 

forhold, der er nævnt i ansættelseskontrakten, udgør tilstedeværelsen af dis-

se et skærpende element i vurderingen.  

 Interne retningslinjer skærper vurderingen af medarbejderens handlinger i 

strid med retningslinjerne. I VLD af 27. oktober 2011 var det skærpende, at 

virksomheden havde strenge retningslinjer for e-mailkommunikation med 

kunder i opsigelsesperioden.  

 Retten knytter regelmæssigt en bemærkning til de situationer, hvor virk-

somheden ikke har udarbejdet retningslinjer som grund for at stille specifik-

ke krav til de ansatte.101 Der var i AN af 24. juni 2010 ingen interne forskrif-

ter, der forbød frisørsvende at modtage gratis produkter til private arrange-

menter, og i VLD af 20. juni 2008 foreskrev en intern orientering om påpas-

selighed med kontakt til pressen ikke en bestemt procedure for kontakten.  

 Så snart arbejdsgiveren fastsætter retningslinjer kunne man antage, at for-

holdet blev vurderet som en overtrædelse af regler. Dette er indimellem in-

dikeret af parternes argumenter. Afgørelsesorganerne lægger vægt på de in-

terne retningslinjer, men en overtrædelse af reglerne er ikke altid afgørende 

i sig selv. Dette kan umiddelbart undre, henset til at en advarsel om ændring 

af en bestemt adfærd kan få den konsekvens, at en handling ændres fra en 

illoyal handling til en vægring ved at underordne sig ledelsesretten. Så læn-

ge advarslen eller de interne retningslinjer holder sig indenfor rammerne af 

ledelsesretten, kunne man advokere for, at overtrædelse af interne retnings-

linjer alene skulle vurderes som underordnelse. Alene i de tilfælde, hvor der 

er overladt medarbejderen en margin for vurdering af, hvilke handlinger der 

skal iværksættes eller undgås, kan loyalitetselementet finde en plads. I udø-

velsen af medarbejderens forpligtelser indenfor den margin, kan der, lige-

som indenfor andre områder, stilles krav til medarbejderen om, at marginen 

ikke anvendes til at kompromittere arbejdsgiverens interesser. 

 

4.3.2.6. Tidligere advarsler eller indskærpelser  

Hvis den ansatte tidligere har fået advarsler, irettesættelser eller en indskær-

pelse af, at en bestemt adfærd er uønsket i virksomheden, skærper dette vur-

deringen af det foregåede. I ØLD af 27. august 2008 fik en direktør ind-

skærpet sin loyalitets- og tavshedspligt i forbindelse med en fritstilling, 

hvilket skærpede vurderingen af offentlige udtalelser på organisationens 

hjemmeside. 

 Har en virksomhed modsat haft anledning til at påtale en uønsket adfærd, 

men har undladt at give en advarsel eller indskærpe dette overfor medarbej-

 
101.  VLD af 6. december 2006 og VLD af 18. december 2006. 
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deren, anses virksomheden for stiltiende at have accepteret adfærden. Tidli-

gere forhold, der ikke er påtalt, kan derfor ikke bebrejdes medarbejderen.102 

 

4.3.2.7. Handlingens egnethed 

Selve handlingen vurderes fortsat. Selvom den ikke er over grænsen for, 

hvad der er tilladeligt, kan selve handlingens egenskaber fortsat skærpe vur-

deringen. I nogle afgørelser henvises til handlingens ’egnethed’ til at forår-

sage skade.  

 I VLD af 6. december 2006 anfører landsretten i domsresumeet, men ikke 

i selve begrundelsen, at medarbejderens kritiske udtalelser sendt til en kreds 

af ledende medarbejdere i en e-mail var egnet til at rejse tvivl om den admi-

nistrerende direktørs lederevner. I AN af 29. januar 2015 henviste Kohberg 

til, at udtalelserne var egnede til at skabe uro blandt medarbejderne og 

utryghed blandt de ikke-strejkende medarbejdere. Anbringendet blev ikke 

inddraget i begrundelsen.  

 Det er ud fra afgørelserne fortsat ikke helt entydigt, hvilken vægt en 

handlings egnethed til at forårsage skade på virksomheden skal tillægges i 

vurderingen af grovheden af det foregåede.  

 

4.3.2.8. Skadens omfang 

Selve den skade eller den risiko for skade, som handlingen har medført, 

spiller en rolle. Konsekvenserne skærper vurderingen.103 Skadesbegrebet er 

bredt, og der ses på enhver type af skade på forretningen. I ansættelsesretli-

ge sager benyttes skadesvurderingen modsat erstatningsretten som et krite-

rie, men henvisningen til en eventuel skade eller skadesrisiko er en skær-

pende omstændighed i afvejningen. Mest tydeligt fremgår dette af FV af 15. 

februar 1989, hvor en handling havde påført arbejdsgiveren risiko for skade, 

men da risikoen ikke længere var aktuel på opsigelsestidspunktet, kunne 

handlingen ikke berettige til bortvisning, men kun til opsigelse.  

 Der kan være tale om et simpelt økonomisk tab gennem enten skade på 

aktiver, tab af aktiver eller tab af en økonomisk fordel. I AN af 24. juni 2010 

var der ikke eftervist et tab for frisørsalonen, modsat VLD af 4. april 2007, 

hvor ændring af mobilabonnementer medførte risiko for tab.  

 Handlingen kan også udsætte arbejdsgiveren for en mere fjern risiko for 

skade. I ØLD af 7. juni 2010 forhandlede en daglig leder med to medarbej-

dere om at tage ansættelse i hans nye virksomhed, og her lagde landsretten 

 
102.  VLD af 4. april 2007 og AN af 21. juli 2014. 

103.  Langer og Ritter, Konkurrence- og kundeklausuler, 2010, p. 28, anfører, at hovedkon-

klusionen, når bortses fra temaer, hvor spørgsmålet var om medarbejderen var bekendt 

med de relevante faktiske forhold, eller afgørelser, hvor der er lagt vægt på undskylde-

lighed, må være den, at det væsentligste kriterium bliver spørgsmålet om handlingens 

skadevirkning.  
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vægt på, at handlingen potentielt var meget skadelig for arbejdsgiveren. I 

VLD af 31. august 2007 havde en medarbejders manglende underretning om 

uregelmæssigheder medført risiko for, at virksomheden ville lide betydelige 

tab. I AN af 10. oktober 2007104 skabte en politianmeldelse – der gjorde op-

mærksom på, at en rengøringskontrakt var ved at udløbe og snart skulle 

genforhandles – en potentielt dårligere forhandlingsposition for virksomhe-

den. 

 Skadevirkningen af kritiske udtalelser vurderes ud fra udbredelsens om-

fang105 som et kvantitativt kriterie. At kritik fremsættes på en offentligt til-

gængelig hjemmeside er skærpende, jf. ØLD af 27. august 2008. Mens der 

modsat ikke var godtgjort en skadevirkning af en Facebook-opdatering, der 

hurtigt blev fjernet og derfor ikke nåede længere ud, jf. FV af 11. september 

2013.  

 Skadevirkningen af kritiske udtalelser vurderes også ud fra et kvalitativt 

kriterie om, hvem der har fået kendskab. Det er skærpende, hvis kritikken er 

blevet kendt af kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere og virksomhedens 

øvrige medarbejdere. I VLD af 6. december 2006 lagde flertallet vægt på, at 

kun en begrænset kreds af ledelsen kendte til kritikken af ledelsen, mens 

mindretallet lagde vægt på, at hele ledelsen og også øvrige medarbejdere 

kendte til kritikken. I AN af 10. oktober 2007106 var det skærpende, at en po-

litianmeldelse af arbejdsgiverens manglende lønudbetalinger blev sendt i 

kopi til en række offentlige personer og til en kunde. Det var på samme må-

de skærpende i FV af 15. september 2010, at vagtens Facebook-venner in-

kluderede ansatte hos kunder, konkurrenter og leverandører. Det var skær-

pende, at en leder lod et brev med reference til fortrolige forhandlinger 

medunderskrive af to underordnede, jf. VLD af 28. februar 2001. Det sam-

me var tilfældet i VLD af 27. oktober 2011, hvor en ansat via LinkedIn kor-

responderede med en medarbejder hos en af virksomhedens storkunder.  

 Muligheden for at lede virksomheden godt er en vigtig faktor i forretnin-

gens drift. Uro eller negativ indflydelse omkring driften er en skade, der 

skærper vurderingen. I Ledernævnets tilkendegivelse af 7. maj 2012 lægger 

nævnet vægt på, at den opsagte underdirektør udbredte sine negative hold-

ninger omkring en fusion og den nye administrerende direktør, og at hold-

ningen havde bredt sig til medarbejdere i afdelingen, hvor der var en dårlig 

stemning. I AN af 29. januar 2015 anfører Kohberg, at bortvisningen er sket 

for at opretholde ro på arbejdspladsen, modvirke utryghed for de ansatte og 

modvirke samarbejdsproblemer. Begrundelsen blev sporadisk berørt af 

 
104.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1.1. 

105.  Høyer Jørgensen, Loyalitetspligt og markedsføringsloven, 2010, p. 88, og Dollerschell, 

Sociale medier i ansættelsesretten, 2012, pp. 63-66. 

106.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.2.1. 
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nævnet, der anerkender, at begivenhederne medførte risiko for et dårligt 

psykisk arbejdsklima. 

 Endelig henvises indimellem til et krav om årsagsforbindelse mellem den 

skete skade, og medarbejderens handlinger, som vi kender det fra erstat-

ningsretten. I VLD af 21. december 2009 kunne det ikke godtgøres, at den 

opsagte direktørs adfærd var skyld i, at en købsaftale ikke kom på plads. 

Indimellem antydes også et krav om adækvans, som også kendes fra erstat-

ningsretten. I FV af 30. juni 1993107 var en fællestillidsmand ikke ansvarlig 

for indholdet i en artikel, der var baseret på kollegers udtalelser til en jour-

nalist, heller ikke selvom fællestillidsmanden havde sat kollegerne i forbin-

delse med journalisten. Årsagsforbindelse og adækvans optræder ikke kon-

sekvent i begrundelserne og må i højere grad nok være et forhold, der løses 

via bevisvurderingen, ikke som selvstændige elementer eller kriterier i vur-

deringen af, hvor groft det foregåede er.  

 

4.3.2.9. Samarbejdet umuliggjort 

Et umuliggjort samarbejde er en skade. Indimellem lægger afgørelsesorg-

anerne vægt på, at samarbejdet mellem medarbejderen og virksomheden er 

blevet umuliggjort. Det skærper væsentlighedsvurderingen, men har også 

indflydelse på, hvilket udfald en retssag kan få.108 I de tilfælde, hvor der er 

hjemmel til at genindsætte en opsagt eller bortvist medarbejder, er den løs-

ning ikke mulig, hvis samarbejdet er umuliggjort.  

 Samarbejdets status har været genstand for dissens. I VLD af 6. december 

2006, hvor landsretten var delt i forhold til, ud fra hvilken begrundelse sa-

gen skulle afgøres. Flertallet mente, at det foregåede skulle vurderes ud fra 

det illoyale indhold af en kritisk e-mail, mens dissensen mente, at sagen 

skulle afgøres med henvisning til, at der var tvivl om viljen til loyalt at sam-

arbejde i resten af opsigelsesperioden, og at bortvisning derfor var beretti-

get.  

 Vurderingen af den ansattes samarbejdsvilje eller -evne indgår som et 

skærpende element. I ØLD af 27. august 2008 blev vurderingen af en direk-

tørs adfærd i opsigelsesperioden skærpet, idet han var opsagt på grund af 

samarbejdsproblemer. I Ledernævnets tilkendegivelse af 7. maj 2012 umu-

liggjorde en underdirektørs negative holdninger omkring en fusion og en ny 

administrerende direktør samarbejdet.  

 Det er ikke overraskende, at henvisningen til et sammenbrud i samarbej-

det er et væsentligt kriterie. Evne og vilje til samarbejde er en grundforud-

sætning for ansættelsesforholdet. Det er heller ikke overraskende, at hvis 

samarbejdet er umuliggjort, er det medarbejderen, der må bære konsekven-

sen af nedbruddet i samarbejdet. Dette ligger i naturlig forlængelse af ledel-

 
107.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1.1. 

108.  VLD af 4. april 2007. 
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sesretten. Hvis samarbejdet mellem en medarbejder og en chef er umulig-

gjort, så er det som udgangspunkt medarbejderen, der må vige, også selvom 

medarbejderens manglende samarbejde med den foresatte skyldes uenighed 

om, hvad der er bedst for virksomheden, eller i det hele taget uanset hvem, 

der bærer skylden for det dårlige samarbejde. 

 Handlinger, der kritiserer eller underminerer ledelsen, er illoyale. Selvom 

medarbejderen handler for at fremme virksomhedens interesser, har medar-

bejderen altså pligt til ikke at gøre sine personlige holdninger til samar-

bejdsproblemer ved at skabe konflikter og uro med ledelsen eller kolleger. 

Indflydelse på ledelsen af virksomheden må følge de autoriserede kanaler, 

og virksomheden har ledelsesretten til at beslutte, hvem der skal lede, med 

hvilket indhold og efter hvilke retningslinjer. Pligten til at efterkomme le-

delsesretten har mere vægt end en interesse i at fremme virksomhedens inte-

resser efter eget forgodtbefindende. 

 En undtagelse er AN af 12. maj 2008, hvor virksomheden blev irettesat af 

nævnet. Virksomheden anførte, at der var samarbejdsproblemer, og henviste 

til en række episoder. Argumentet blev brugt som begrundelse for, at luft-

kaptajnen ikke kunne genansættes. Nævnet anførte, at de episoder, som 

virksomheden henviste til, savnede sagligt belæg, og episoderne kunne der-

for ikke være til hinder for et fortsat samarbejde i en virksomhed med 172 

piloter. Virksomheden kunne ikke i ly af samarbejdsproblemer få anledning 

til at afskedige en luftkaptajn. 

 En anden konkret undtagelse er TN af 24. marts 2014, hvor samarbejdet 

var umuliggjort på grund af en elevs seksuelle forhold til chefens tidligere 

ægtefælle. Samarbejdsproblemerne berettigede ikke til at ophæve uddannel-

sesaftalen, da der kunne findes andre løsninger. Endvidere udtalte nævnet, 

at det ikke var overbevist om, at det var eleven, der skulle bære risikoen for, 

at en af indehaverne indledte et seksuelt forhold til hende.  

 

4.3.3. Faktorer, der lemper vurderingen 

På samme måde som de konkrete omstændigheder anvendes til at skærpe 

vurderingen af en handlings væsentlighed, kan andre konkrete omstændig-

heder lempe væsentlighedsvurderingen.  

 

4.3.3.1. Virksomhedens forhold op til begivenheden 

Forløbet op til begivenheden har betydning. Ligesom en advarsel eller iret-

tesættelse skærper vurderingen, kan forhold på virksomheden, der er årsag 

til den ansattes handling, lempe vurderingen. Når et sådant forløb er til ste-

de, henviser afgørelsesorganet til det. Der tildeles en større margin til at rea-
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gere uhensigtsmæssigt efter episoder, der har skabt vrede, harme, frustration 

eller ophidselse.109  

 FV af 11. september 2013 henviste til, at en illoyal opdatering på Face-

book var en frustreret reaktion efter en travl arbejdsdag. I ØLD af 19. januar 

2015 blev en medarbejders kontakt til udenforstående vurderet i lyset af, at 

medarbejderen følte sig truet i telefonen. I FV af 15. september 2010 var 

vagtens Facebook-opdateringer foretaget i frustration over ansættelsesfor-

holdets forløb, men det var ikke tilstrækkeligt til at lempe vurderingen. I U 

2001.585 H var bademesterens illoyale handlinger en forståelig reaktion på 

arbejdsgiverens misvisende udtalelse til avisen om bademesterens ansvar for 

upopulære ændringer i svømmehallens åbningstid. I VLD af 28. februar 

2001 skulle et kritisk brev ses som en reaktion på ændringer i ledelsesstruk-

turen, der var foretaget på en mindre hensigtsmæssig måde. En udtalelse i 

VLD af 15. maj 2007 om, at direktørens tidligere virksomhed var ’fup og fi-

dus’, måtte ses i lyset af en artikel i et fagblad om, at direktørens tidligere 

firma var dømt for overtrædelse af markedsføringsloven, hvorimod udtalel-

sen om, at direktøren tidligere var ’dømt for bedrageri’, ikke var tilladelig. 

 Også tilstedeværelsen af kollektive kamphandlinger ændrer ved vurderin-

gen. I AN af 21. juli 2014 var Facebook-opdateringen, som anført ovenfor,  

en impulsiv og frustreret reaktion på et sammenbrud i forhandlinger om 

overenskomst, der skuffede medarbejderne. Kamphandlinger udvider end-

videre marginen for kritisk omtale af kolleger, der ikke er strejkende. I AN 

af 29. januar 2015 er udtalelserne nok på grænsen af, hvad der ifølge tidli-

gere praksis kan anses for at være ’tilbørligt’. 

 

4.3.3.2. Virksomhedens ’tone’  

Som nævnt ovenfor afsnit 4.3.1. vurderes adfærden først mod en ydre ob-

jektiv standard for tilladelig adfærd på en arbejdsplads. Hvis en adfærd ikke 

overskrider den ydre grænse, men dog anses for at være grov, kan det i nog-

le tilfælde lempe vurderingen, hvis omgangstonen på arbejdspladsen i øvrigt 

er ’fri’. En særlig tone eller et ’frisprog’ kan legitimere udtryk eller handle-

måder, der ville opfattes som stødende andre steder. Sådan en lokal tone på 

arbejdspladsen sætter en indre standard for, at nogle ting kan tillades, netop 

fordi det er den arbejdsplads. Grænsen er en individuel standard, der vurde-

res ud fra den enkelte virksomheds praksis.  

 En fri omgangstone lempede i VLD af 15. maj 2007 vurderingen af en ud-

talelse om, at chefens tidligere firma var ’fup og fidus’, og udtalelsen blev 

ikke anset for at være en væsentlig misligholdelse. I FV af 15. september 

2010 blev der taget hensyn til, at Facebook-sproget kan virke stødende for 

 
109.  Afgørelsesorganerne har anført, at illoyale handlinger, der ikke berettiger til opsigelse, 

i stedet kunne være håndteret ved hjælp af en anmodning om at tilbagekalde udtalelsen 

eller en indskærpelse af virksomhedens holdning.  
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udenforstående, men det var i det konkrete tilfælde ikke nok til at legitimere 

udtalelserne, der trods alt var for grove. I AN af 4. oktober 1990 var værkfø-

rerens udtryk ’Kan du så se at fise ned til dig selv’ en grov misligholdelse, 

da et vist frisprog på virksomheden skal holdes indenfor den kreds af perso-

ner, man har et nærmere samarbejde med. Frisproget kunne ikke anvendes 

overfor en værkfører fra et andet sted i bygningen eller en kunde.  

 

4.3.3.3. Virksomhedens stiltiende accept 

Virksomhedens egne handlinger, herunder undladelser, har indflydelse på 

vurderingen. 

 Er en adfærd positivt godkendt, kan virksomheden ikke efterfølgende be-

brejde medarbejderen adfærden. I VLD af 16. maj 2001 var en bestyrelses-

post i en anden virksomhed tidligere godkendt, og godkendelsen var ikke 

trukket tilbage.  

 Stiltiende godkendelse får samme virkning. I AN af 21. juli 2014 havde 

virksomheden haft anledning til at påtale nogle udtalelser på sms, Facebook 

og e-mail, men undlod dette. Herefter kunne de pågældende begivenheder 

ikke inddrages i grundlaget for opsigelsen.  

 Endelig kan en medarbejder ikke bebrejdes for handlemåder, der i øvrigt 

praktiseres i virksomheden. I VLD af 16. maj 2001 udfyldte de øvrige direk-

tører besøgsrapporter på samme måde som direktøren, hvilket ikke kunne 

lægges ham til last.  

 

4.3.3.4. Den ansattes subjektive sindstilstand? 

Er den ansatte i en uligevægtig sindstilstand, er der i enkelte tilfælde taget 

hensyn til det. 

 I FV af 29. juni 1988 tog opmanden hensyn til, at medarbejderen i de da-

ge, hvor hun gav en urigtig oplysning til sin foresatte, var i en situation, som 

hun ’næppe helt magtede at klare’. Begrundelsen anvendes dog ikke i de se-

neste afgørelser. I stedet vurderes den ansattes handlinger i lyset af forløbet 

op til begivenheden, herunder om der er forhold på virksomheden, der be-

virker, at den ansatte reagerer uhensigtsmæssigt.  

 

4.3.3.5. Ingen tidligere påtaler 

I nogle afgørelser lægges der i vurderingen vægt på, at medarbejderen ikke 

tidligere har modtaget påtaler eller advarsler. Medarbejderens sunde ar-

bejdshistorik lemper vurderingen af væsentligheden af en begivenhed. Er 

der tale om en tilsyneladende enkeltstående begivenhed, bliver denne ikke 

vurderet så strengt som hvis der er tale om en medarbejder, der tidligere har 

skabt uro og har modtaget advarsler for samme eller lignende forhold.  

 I ØLD af 2. maj 2012 vejede det tungt, at medarbejderen havde været an-

sat i 10 år uden påtale af omgangstone eller adfærd i øvrigt i. I FV af 11. 



Loyalitet i den individuelle relation. Principper 

 421 

september 2013 blev der lagt vægt på, at bankrådgiveren under ansættelsen 

ikke havde modtaget advarsler eller påtaler.  

 Denne faktor kan indgå som en lempelse af vurderingen af væsentlighe-

den, men benyttes lige så ofte som et element i afvejningen af udmålingen 

af en eventuel godtgørelses størrelse. Tidligere upåklagelig adfærd kommer 

den ansatte til gode i situationen, enten som en lempende faktor ved vurde-

ringen af grovheden af det foregåede, eller som en faktor, der øger godtgø-

relsens størrelse.  

 

4.3.3.6. Manglende skadeshensigt 

Afgørelsesorganerne vurderer medarbejderens hensigt, og en eventuel 

manglende skadeshensigt kan i nogle tilfælde lempe vurderingen.110  

 Det var ikke medarbejderens hensigt, at en e-mail med kritisk indhold 

skulle komme til andre end de ledende medarbejderes kendskab, jf. VLD af 

6. december 2006. I FV af 29. juni 1983111 erklærede medarbejderen, at hun 

havde ingen hensigt eller forestilling om, at hendes udtalelser til Land & 

Folk kunne komme virksomheden til skade. I U 2005.1639 V var det lem-

pende, at medarbejderens kritiske e-mail ikke var tiltænkt at skulle læses af 

andre. Det samme argument blev fremført i U 2015.1525 H, hvor der kunne 

ses bort fra indholdet og tonen i en mailkorrespondance, fordi den var til-

tænkt at være privat. I FV af 29. juni 1983 blev der taget hensyn til, at med-

arbejderen ikke havde til hensigt at give urigtige oplysninger. I U 1996.1001 

H havde direktøren ikke til hensigt at bringe virksomhedens interesser i fare 

ved at forbedre en salgschefs forhandlingsposition overfor virksomheden.  

 Som ovenfor nævnt afsnit 4.3.2.2. og 4.3.2.3. tager afgørelsesorganerne 

ikke meget hensyn til den ansattes subjektive forklaring omkring det skete. 

De judicielle organer fokuserer på handlingen og på skaden, og den ansattes 

manglende hensigt – eller omtanke – vejer i sammenhængen ikke tungt.   

 

4.3.3.7. Ingen skade sket 

Hvis der beviseligt ikke har været konstateret en skadevirkning af handlin-

gen, lemper det vurderingen. I FV af 11. september 2013 var udtalelser på 

Facebook uheldige. Men opmanden lagde vægt på, at opdateringen ikke var 

rettet mod navngivne kunder eller bankens ledelse, og især at posteringen 

ikke var delt eller kommenteret, da den blev fjernet dagen efter. Kritiske ud-

talelser til en avis var ikke væsentlig misligholdelse, da de forhold, der blev 

nævnt, i høj grad allerede var kendt af medarbejderne på virksomheden, jf. 

AN af 21. oktober 1998, eller af offentligheden, jf. VLD af 28. januar 1998. 

Som nævnt anskues ansattes udtalelser som omfattet af ytringsfriheden, så 

 
110.  Jf. ovenfor afsnit 4.3.2.2. 

111.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1.1.  
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længe de forhold, der kritiseres, er generelle samfundsmæssige emner i 

modsætning til kritik af forhold ved den enkelte virksomhed.  

  

4.4. Proportionalitetsvurdering 

I det foregående afsnit 4.3. behandlede væsentlighedsvurderingen, som de 

judicielle organer gennemfører ud fra relevante konkrete omstændigheder. 

Væsentlighedsvurderingen er en forudsætning for en efterfølgende proporti-

onalitetsvurdering. Væsentligheden af handlingen eller undladelsen sættes i 

forhold til styrken af det ansættelsesretlige indgreb, som arbejdsgiveren har 

valgt at iværksætte. Dommerne foretager her en proportionalitetsvurdering 

af, hvilken reaktion det vurderede begivenhedsforløb kan berettige til.   

 Det er et almindeligt obligationsretligt princip, at kun grov misligholdelse 

berettiger til ophævelse af en kontrakt. Princippet anvendes på samme måde 

i ansættelsesretten, hvor kravet om, at en misligholdelse fra arbejdstagerens 

side skal være grov for at kunne berettige til en bortvisning, er et alment ar-

bejdsretligt princip.112  

 I afvejningen inddrager domstolene særligt de processuelle omstændighe-

der omkring forløbet hen imod den ansættelsesretlige reaktion. De gennem-

gås nedenfor under afsnit 4.2., men først illustreres kort progressionen i 

sanktionerne, sådan som de fremtræder gennem praksis.  

 

4.4.1. Sanktionens styrke  

I proportionalitetsvurderingen vurderer afgørelsesorganerne handlingens 

væsentlighed i forhold til indgrebets eller reaktionens styrke. Som nævnt i 

kapitel 9 afsnit 8 er det særligt sanktioner i form af advarsel, opsigelse og 

bortvisning, arbejdsgiverne iværksætter overfor illoyalitet. Spørgsmålet om 

udmåling af godtgørelse eller erstatning berøres ikke i nærværende.   

 Domstolene er henvist til at vurdere de beføjelser, der er hjemmel til at 

iværksætte. Det betyder, at vurderingen af det foregåede op mod en sanktion 

bliver en trinmæssig vurdering, hvor handlingens vægt må indplaceres i for-

hold til sanktionernes vægt.  

 

4.4.2. Processen 

I proportionalitetsvurderingen indgår det med en vis vægt, hvorvidt arbejds-

giveren har gennemført processen med tilstrækkeligt hensyn til medarbejde-

rens interesser. Arbejdsgiveren har i løbet af processen i et vist omfang pligt 

til at udvise hensyn overfor medarbejderens interesser.113 Pligten kan beteg-

nes som et loyalt hensyn og er gennemgået fra den vinkel i kapitel 12. I det-

 
112.  Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 2014, p. 380. Princippet er endvidere fastsat i 

Funktionærlovens § 4. 

113.  Jf. kapitel 12 afsnit 3.1. 
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te afsnit fokuseres kort på den indflydelse, som arbejdsgiverens handlinger 

konkret har på afgørelser, der involverer den ansattes loyalitet.  

 

4.4.2.1. Advarsel 

I fravær af en tidligere advarsel er bortvisning sjældent berettiget. Varslet 

giver medarbejderen mulighed for at ændre eller rette den uønskede adfærd. 

Ved at skride direkte til afsked eller bortvisning uden varsel, er arbejdsgive-

ren reelt uvidende om, hvorvidt medarbejderen ville have ændret sin adfærd 

og derfor kunne have fortsat i ansættelsen. 

 Advarsel er meget konsekvent anvendt i afgørelser, der omhandler loyali-

tetsspørgsmål. En enkelt afgørelse omhandler berettigelsen af en advarsel,114 

hvor en tillidsrepræsentants direkte henvendelse til UNICEF’s direktør i 

New York var en illoyal handling overfor den danske arbejdsgiver, Pakhus-

fonden. Opmanden fandt, at advarslen var berettiget. Dommerne anfører 

endvidere ofte, hvorvidt en handling, der ikke berettiger til opsigelse eller 

bortvisning, ville have berettiget til en advarsel.115 

 I VLD af 7. oktober 1997 var bortvisning uden forudgående varsel, såle-

des at direktøren kunne have indrettet sine handlinger derefter ikke beretti-

get. I U 1969.419/2 H havde en ingeniør sendt et stærkt kritisk brev til sel-

skabets direktør. Bortvisning uden advarsel eller afholdelse af møde med 

henblik på at få afklaret klagepunkterne var uberettiget uanset brevets uhel-

dige form. I AN af 4. oktober 1990 havde værkføreren, der udtalte sig upas-

sende til en anden værkfører under et kundebesøg, tidligere modtaget advar-

sel om sin adfærd, og bortvisning var berettiget. Både i VLD af 28. februar 

2001 skærpede det vurderingen, at der ikke var givet en advarsel for et il-

loyalt kritisk brev. I AN af 21. juli 2014 havde arbejdsgiveren ikke påtalt 

den ansattes uønskede adfærd og havde dermed mistet muligheden for at 

støtte en opsigelse på begivenhederne, der var upåtalte.  

 Med til kravet om advarsel hører, at der skal være opstået en ny specifik 

episode i perioden fra advarslen er givet, indtil afskedigelse eller bortvis-

ning foretages med henvisning til advarslen. I FV af 21. december 1994 blev 

en medarbejder bortvist umiddelbart efter, at hun havde modtaget en advar-

sel, fordi medarbejderen nægtede at kvittere for advarslen. Da det reelt var 

en sanktion begrundet i det samme forhold, var bortvisning ikke berettiget. I 

ØLD af 7. juni 2012116 kunne enkelte mindre væsentlige begivenheder efter 

en advarsel ikke berettige til en bortvisning. 

 Såfremt adfærden er meget grov eller utilbørlig, kan bortvisning uden 

forudgående advarsel være berettiget. I U 2008.254 Ø ødelagde en ansat va-

rer for flere tusinde kroner, og en advarsel var ikke en betingelse for bort-

 
114.  FV af 21. december 1994. 

115.  U 1969.419/2 H, ØLD af 28. februar 2013 og FV af 11. september 2013. 

116.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.2.2.5. 
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visning. I U 1977.827 SH og ØLD af 28. februar 2003 var omstændigheder-

ne i øvrigt sådan, at en advarsel ikke ansås for nødvendig, idet de ansatte 

havde haft anledning til selv at informere om de misligholdende forhold. 

 

4.4.2.2. Høring af medarbejderens synspunkter 

Det tillægges vægt, hvis arbejdsgiveren har handlet uden at give medarbej-

deren anledning til at forklare sig.  

 Højesteret udtalte i U 1969.419/2 H, at bortvisningens berettigelse skulle 

ses i lyset af, at der ikke var afholdt møde med henblik på at få afklaret kla-

gepunkterne i den ansattes brev. Det samme i U 2000.298 H, hvor en bort-

visning på grund af anklage om tilegnelse af et beløb, uden at den ansatte 

havde set dokumentation for mistanken eller havde haft anledning til at re-

degøre for sine forhold, var uberettiget.  

 

4.4.2.3. Forsøgt andre løsninger end ophør af ansættelsen 

De judicielle organer stiller krav om, at arbejdsgiveren ikke griber til afslut-

ning af ansættelsesforholdet, hvis mindre foranstaltninger konkret er mere 

hensigtsmæssige. I U 2001.585 H udtalte Højesteret, at ’uden en tilstrække-

lig forudgående indsats for at løse den akut opståede konflikt’ var en afske-

digelse ikke rimeligt begrundet i bademesterens forhold. I VLD af 28. sep-

tember 1998 var det godtgjort, at der ikke var andre mulige løsninger end at 

afslutte ansættelsen. På grund af kontorpersonalets sammensætning ville en 

fortsat ansættelse være umulig. I AN af 3. december 2001 burde arbejdsgi-

veren have forsøgt at bilægge de interne stridigheder i stedet for at bortvise 

den ansatte. 

 

4.4.2.4. Reageret straks ved bortvisning 

Endelig er der krav om, at arbejdsgiveren reagerer straks i bortvisningstil-

fælde. Det gælder alle bortvisningstilfælde, også dem, der sker på grund af 

loyalitetsbrud. I mange bortvisningssager, også om loyalitet, ønskes 

spørgsmålet om passivitet vurderet.117 

 Heller ikke i loyalitetssager er ’straks’ dog en absolut størrelse, men må 

sættes i relation til arbejdsgiverens organisation eller andre konkrete om-

stændigheder. I VLD af 22. november 2005 underrettede en servicetekniker 

arbejdsgiveren om frakendelsen af kørekortet. Underretningen blev givet til 

det danske kontor, og først 17 dage senere bortvistes teknikeren. Landsret-

ten mente ikke, at bortvisningen var uberettiget på grund af passivitet, hen-

set til at hovedkontoret lå i Tyskland, og at serviceteknikeren alene havde 

underrettet en underordnet funktionær i Danmark om forløbet. Bortvisnin-

gen var berettiget.  

 
117.  VLD af 22. november 2005 og VLD af 16. august 2007. 
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 Kravet om straks betyder også i loyalitetssager, at kun nyere forhold kan 

danne grundlag for en bortvisning. I AN af 21. juli 2014 og ØLD af 5. marts 

2015 afviste landsretten at inddrage tidligere forhold, som virksomheden var 

bekendt med, men ikke havde reageret overfor. 

  

4.4.3. Medarbejderens ansættelsesforhold 

I afvejningen indgår medarbejderens varetagelse af sit arbejde i øvrigt. Det 

er ikke en karakterprøvelse, men en objektiv beskrivelse af forhold, omkring 

medarbejderens tidligere tilknytning til arbejdspladsen, som inddrages i af-

vejningen mellem sanktion og misligholdelse. Forhold, der taler til medar-

bejderens fordel skærper det indgreb, som sanktionen udgør for den ansatte.   

 

4.4.3.1. Anciennitet 

Lang anciennitet inddrages i proportionalitetsafvejningen i alle afgørelser, 

hvor medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiveren i en vis årrække. Det 

er altid en faktor, som påvirker vurderingen, at medarbejderen har været til-

knyttet arbejdsgiveren i lang tid. Jo længere anciennitet, jo større tilknytning 

har arbejdstageren til virksomheden, og jo tungere er et indgreb, der kom-

promitterer ansættelsen.118 Der er adskillige afgørelser om dette, blandt af-

handlingens analyser kan fremhæves ØLD af 2. maj 2012 (mere end 10 år), 

FV af 11. september 2013 (9 år), ØLD af 24. september 1999 (9 år), U 

1997.1399 V (næsten 20 år) og VLD af 28. februar 2001 (ca. 10 år). 

 

4.4.3.2. Tidligere upåklagelig adfærd 

Der lægges endvidere vægt på, hvorvidt der er tale om en førstegangsfore-

teelse. Domstolene henviser til, at der ikke tidligere har været påtaler, eller 

til at det i øvrigt er en ’dygtig’ medarbejder. I AN af 12. maj 2008 indledte 

nævnet med at lægge til grund, at luftkaptajnen ’fagligt er en særdeles dyg-

tig pilot’. Og i AN af 29. januar 2015, hvor opmanden lagde vægt på, at de 

omstridte medarbejdere ikke tidligere havde fået påtaler for mobning eller 

trusler.  

 

4.4.4. Afgørelsens virkninger 

Efter vurdering af, hvilken sanktion den omstridte adfærd eller tidligere epi-

soder berettiger til, fastsættes afgørelsens faktiske virkninger. Der er flere 

typer af virkninger, jf. ovenfor kapitel 9.  

 Det er ganske sjældent, at en opsagt eller bortvist medarbejder får genan-

sættelse.119 Den virkning etableres alene, når der er hjemmel til det. For ek-

 
118.  Medarbejderens anciennitet skal endvidere inddrages ved den skønsmæssige udmåling 

af godtgørelse for urimelig afskedigelse ifølge DA/LO Hovedaftalens § 4, stk. 3.  

119.  Der findes andre ansættelsesretlige sanktioner i form af ændringer i stillingen, der ikke 

behandles her, f.eks. degradering, omrokering eller geografisk forflyttelse.  
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sempel giver Hovedaftalens § 4 mulighed for genansættelse, mens Funktio-

nærlovens § 2 b alene hjemler ret til godtgørelse.  

 I AN af 12. maj 2008 mente Afskedigelsesnævnet, at der ikke var begi-

venheder, der berettigede til opsigelsen af luftkaptajnen, og at genansættelse 

var muligt henset til virksomhedens størrelse. I FV af 30. juni 1993120 blev 

en fællestillidsmand genansat ved faglig voldgift, da der ikke var eftervist 

illoyale forhold eller brud på fortroligheden, og der ikke var tvingende årsa-

ger til opsigelsen.  

 De øvrige virkninger er økonomiske. Efterbetaling af løn i en opsigelses-

periode ved uberettiget bortvisning og godtgørelse, hvis en opsigelse var 

usaglig. Endelig kan en medarbejder eller en arbejdsgiver påstå sig tilkendt 

en erstatning for et tab, som de har lidt på grund af det foregåede. Dette ind-

drages ikke her.   

 

 

5. Argumentationsmønstre – arbejdsgiverens loyalitet 
 

Der har ikke på samme måde udkrystalliseret sig et argumentationsmønster i 

de enkelte afgørelser, der berører arbejdsgiverens pligter til at udvise hensyn 

til lønmodtageren. Analysen er en mere teoretisk gennemgang. 

 

5.1. Beviset 

I de situationer, hvor lønmodtageren hæver eller kræver godtgørelse eller 

erstatning fra arbejdsgiveren på grund af arbejdsgiverens grove mislighol-

delse enten på kontraktligt grundlag eller ifølge Funktionærlovens § 3, stk. 

3, hviler bevisbyrden på lønmodtageren.121 

 Udgangspunktet er fraveget ved en del af de lovfastsatte beskyttelser mod 

krænkende behandling på grund af lønmodtagerens personlige forhold. I 

disse situationer lempes lønmodtagerens bevisbyrde gennem delt bevisbyr-

de, for eksempel fastsat i Forskelsbehandlingslovens § 7 a og Ligebehand-

lingslovens § 16 a.  

 Lempelsen af lønmodtagerens bevisbyrde omkring krænkelser på grund 

af visse personlige forhold medfører indirekte en skærpelse af kravet til ar-

bejdsgiverens adfærd.  

 

5.2. Illoyalitet 

Det er ikke ensidigt – hverken i praksis eller teori – at der refereres til en 

loyalitetspligt overfor medarbejderen. Der er uenighed om, hvorvidt ar-

 
120.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1.1. 

121.  Udgangspunktet er fraveget i speciallovgivningen, der etablerer beskyttelse mod 

krænkelser på grund af lønmodtagerens personlige forhold.  
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bejdsgiveren har pligt til at udvise hensyn til lønmodtagerens interesser i et 

omfang, hvor ledelsesretten principielt begrænses. 

 Nærværende afhandling efterviser – i overensstemmelse med Kristiansens 

og Paulsens holdninger – at også arbejdsgiveren har en loyalitetspligt over-

for arbejdstageren i den individuelle relation.  

 Vurderingen af, hvorvidt en sådan pligt er overtrådt, vil skulle etableres 

gennem retspraksis. Illoyalitetsvurderingen kan følge den flere gange tidli-

gere nævnte evalueringsmekanisme. I situationer, hvor arbejdsgiveren er 

underlagt et element af skøn, og hvor arbejdsgiverens handlinger kan kom-

promittere lønmodtagerens berettigede beskyttelsesinteresser, er arbejdsgi-

veren forpligtet til i et vist omfang at udvise hensyn overfor disse. 

 Vurderingen af, hvorvidt arbejdsgiveren har krænket en loyalitetspligt, vil 

ske ud fra, hvorvidt arbejdstagerens beskyttelsesinteresser har lidt skade.   

 

5.3. Væsentlighedsvurdering 

Væsentligheden af det foregåede sker ved henvisning til arbejdsgiverens 

’grove misligholdelse’, der kan berettige til ophævelse af kontrakten fra 

medarbejderens side. En del beskyttelser er fastsat ved lov, og der er udvik-

let særlig praksis indenfor anvendelse af lovens bestemmelser. Udenfor lov 

er det særligt krænkelser af personbeskyttelsen, der har været anset for at 

udgøre grove misligholdelser, der berettigede den ansatte til at hæve. Her 

ses på den oplevede krænkelse og på den faktiske adfærd, jf. afgørelser fra 

Arbejdsmiljøklagenævnet. 

 

5.4. Proportionalitet 

Arbejdsgiverens loyalitetspligt kommer som behandlet i kapitel 12 afsnit 

3.1. til udtryk som processuelle begrænsninger ved arbejdsgiverens sanktio-

neringer af den ansattes adfærd.  

 De afgørelser, der er anført ovenfor afsnit 4.4.2. understreger, at arbejds-

giverens manglende varetagelse af lønmodtagerens beskyttelsesinteresser i 

at fortsætte ansættelsen kan bevirke, at en misligholdelse fra lønmodtage-

rens side ikke berettiget kan sanktioneres.  

 I den forstand foregår der en afvejning af arbejdsgiverens loyalitetspligt 

overfor den ansatte overfor væsentligheden af den misligholdende handling, 

som den ansatte har udført.  

 

 

6. De beskyttelsesværdige interesser afvejet overfor hinanden  
 

Arbejdsgiverens og arbejdstagerens erhvervsmæssige interesser er modsat-

rettede interesser, og begge parter har interesser af ganske forskellig karak-

ter.  
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 Begge parter har interesser af erhvervsmæssig karakter. Lønmodtagerens 

interesse i at forfølge sine erhvervsmuligheder og arbejdsgiverens interesse i 

at beskytte sine erhvervsmuligheder er kompatible interesser. Begge interes-

ser er væsentlige, og lønmodtagerens interesse er principielt mere grund-

læggende – en forudsætning for livets opretholdelse. Afvejningen mellem 

disse typer af interesser foretages i høj grad ud fra en samfunds- og mar-

kedsmæssig konkurrenceafvejning, hvor interessen i den ene virksomheds 

erhvervsudfoldelse kan afvejes overfor den enkelte ansattes erhvervsudfol-

delse under og efter ansættelsen. Det er teoretisk set kompatible og ligevær-

dige interesser, der er reguleret gennem lovgivning. Lovgivningen griber 

ind og afbalancerer de hensyn, som parterne kan kræve af hinanden efter 

ansættelsesforholdets udløb. Ydermere åbner lovgivningen op for, at parter-

ne i et vist omfang selv kan aftale sig til en afvejning af de modsatrettede 

hensyn også i perioden efter ansættelsesforholdets udløb i Funktionærlovens 

§ 18 b og Aftalelovens § 38. I afvejningen af disse interesser har vi set, at 

lønmodtageren er underlagt en loyalitetspligt, der supplerer lovgivningen og 

griber handlinger, der ikke opfylder lovbestemmelsernes indhold. Vi har og-

så set, at arbejdsgiveren i afvejningen af disse interesser er underlagt en loy-

alitetspligt, der supplerer de lovfastsatte hensyn til lønmodtagerens er-

hvervsmæssige interesser ved at begrænse arbejdsgiverens aktiviteter i for-

hold til at skade lønmodtagerens fremtidige erhvervsmuligheder.  

 Derimod er virksomhedens merkantile og driftsmæssige interesser og ar-

bejdstagerens mere ideelle beskyttelsesinteresser ikke på samme måde lige-

værdige eller kompatible interesser. Her kan en afvejning af interesserne ik-

ke kun ske under hensyntagen til markedet. I de inkompatible interesser må 

afvejningen foretages i lyset af mere overordnede samfundsmæssige hold-

ninger og idégrundlag, en afvejning der oftest må tages af lovgiverne. En 

sådan afvejning er i høj grad foretaget gennem speciallovgivning. Forskels-

behandlingsloven er et eksempel på en sådan stillingtagen til beskyttelse af 

lønmodtageren ved at fastsætte, at bestemte former for diskrimination er 

forbudt, ligesom arbejdsmiljølovgivningen tilstræber at skabe et sikkert og 

sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekni-

ske og sociale udvikling i samfundet,122 og derved fastsætter regler til be-

skyttelse af lønmodtagerens fysiske og mentale sikkerhed i udøvelsen af ar-

bejdet. Speciallovgivningen har taget karakter af at beskytte arbejdstageren 

ved at opstille positive krav til arbejdsgiverens adfærd overfor den ansatte. 

Også udenfor lovgivningen må parterne udvise hensyn overfor den andens 

interesser ved at nedprioritere egne interesser. Lønmodtageren er gennem 

 
122.  Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, nr. 1072 af 7. september 2010, § 1, 1). Carlsen 

mener, at arbejderbeskyttelseslovgivningen i vidt omfang er udtryk for krav, der alle-

rede tilkommer funktionæren som naturalia negotii i ansættelsesforholdet, Carlsen, 

Dansk funktionærret, 1963, p. 153. 
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loyalitetspligt overfor arbejdsgiveren forpligtet til at tilsidesætte personlige 

præferencer og friheder i et vist begrænset – men stigende – omfang udenfor 

tjenesten. Arbejdsgiveren har på uskrevent grundlag pligt til at tilrettelægge 

virksomhedens drift, så den ansattes privatliv ikke krænkes urimeligt på ar-

bejdet, og der er uskrevne grænser for beskyttelse af liv og sundhed og 

krænkelse af arbejdstagerens værdighed. Herudover er lønmodtagerens per-

sonlige og ideelle rettigheder opretholdt gennem principper udviklet gen-

nem retspraksis, der udviser tilbageholdenhed med at lade arbejdstageren og 

arbejdsgiveren frit aftale sig til indskrænkninger af lønmodtagerens ret-

tigheder både på og udenfor arbejdspladsen.  
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KAPITEL 14 
 

 

Perspektiveringer 
 

 

 

 

 

 

I de foregående kapitler er loyalitet undersøgt i den kollektive og i den indi-

viduelle relation. Undersøgelserne er baseret på bidrag fra retsteorien og fra 

retspraksis. Diskussioner og konklusioner vedrørende opstilling af afhand-

lingens tre typer af principper for loyalitet er foretaget i de tværgående 

sammenfatninger i kapitel 8, for så vidt angår loyalitet i den kollektive rela-

tion, og i kapitel 13, for så vidt angår loyalitet i den individuelle relation.  

 I nærværende kapitel udvælges enkelte temaer fra analyserne og konklu-

sionerne til nærmere perspektivering.  

 

 

1. Holdninger til loyalitetspligt i den individuelle relation 
 

I løbet af arbejdet med afhandlingen har der været mange gode samtaler 

med kolleger fra nær og fjern om afhandlingens tema – både jurister i og 

udenfor det arbejdsretlige virkefelt. Loyalitet er et emne, der er mange 

holdninger til, særligt om loyalitet i den individuelle relation. Samtalerne 

har givet mange gode perspektiver på problemstillingerne. Nogle af disse 

berøres her, da perspektiverne er udtryk for holdninger og synspunkter, som 

afhandlingens undersøgelser bidrager til afklaring af. Ytringerne indikerer, 

at loyalitet i det daglige virke ikke alene opfattes som et konkurrencebe-

grænsningstema, men også berører andre typer af handlinger og adfærd i re-

lationen mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitet er forkert. 

Man kan ikke styre 

folks liv, bare fordi 

de er ansat! 

 

Loyalitet er gammeldags. Det 

passer ikke til medarbejdere i 

moderne virksomheder! 
 

Der må være grænser 

for, hvor meget man 

skal elske sit arbejde! 

Loyaliteten er forsvundet, 

man tænker kun på sig selv! 
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1.1. Illoyal adfærd udenfor tjenesten 

Et tema i udtalelserne er et øget fokus på den ansattes loyalitet og en øget 

overvågning af de ansatte i forlængelse heraf.  

 Afhandlingens resultater viser, at de ansattes adfærd udenfor tjenesten 

vurderes ud fra de tidligere etablerede rammer herfor. Samfundsudviklingen 

har medført nye digitale muligheder, og menneskelige adfærdsmønstre og -

vaner ændrer sig som konsekvens heraf. Øget aktivitet på eksempelvis soci-

ale medier – også sådan aktivitet der tilkendegiver synspunkter om arbejds-

giveren eller dennes forretningsrelationer – giver en ny forøget risiko for 

skade på arbejdsgiverens interesser. Det medfører et ændret beskyttelsesbe-

hov af arbejdsgiverens interesser. Loyalitetspligt giver ikke arbejdsgiveren 

nye eller ændrede rettigheder i forhold til den ansatte, og der er eksempelvis 

fortsat et skarpt skel mellem vurderingen af den ansattes handlinger i og 

udenfor tjenesten. Loyalitetspligten kan vurderes i tre forskellige typer af 

handlinger udenfor tjenesten.   

 Offentlige ytringer udenfor tjenesten er eksempelvis Facebook-opdate-

ringer eller andre digitale sociale medier, opslag på hjemmesider, læserbre-

ve samt udtalelser til aviser og tidsskrifter. De tidligere afgørelser om ytrin-

ger omhandlede udtalelser til aviser og tidsskrifter. Den teknologiske udvik-

ling har medført, at der findes flere typer af medier, der kan anvendes til at 

fremføre synspunkter offentligt, og at medierne er lettilgængelige og inden-

for den personlige kontrol. Tilkendegivelser kan deles på Facebook, hjem-

mesider, blogs og andre digitale medier. Afhandlingens analyser indikerer, 

at nok er ansattes ytringer på disse typer af medier et nyt og stigende fæno-

men, men vurderingen af ytringernes overensstemmelse med den ansattes 

loyalitetspligt foretages ud fra de tidligere etablerede parametre omkring an-

sattes ytringer udenfor tjenesten.1 Retten undersøger, 1) hvad der er foregå-

et, 2) hvilken skadevirkning eller skadesrisiko der konkret er opstået for 

virksomheden, 3) indholdet vurderes, om det er generelle udtalelser, som er 

beskyttet af ytringsfriheden, eller udtalelser, der specifikt kan knyttes til 

virksomheden, der udgør brud på loyalitetspligten, og endelig vurderes 4) 

 
1.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1.2, 1.2.3 of 1.3.3. 

Der stilles alt for høje krav 

til medarbejderes loyalitet, 

arbejdsgivere overvåger de 

ansatte døgnet rundt! 
 

Loyalitet er afgørende, 

uden loyale medarbejdere 

kan en virksomhed slet ik-

ke fungere! 
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grovheden af det foregåede, herunder den ansattes hensigt. De ansattes 

handlinger på sociale medier kan potentielt spredes hurtigt og udenfor per-

sonens egen kontrol. Ytringer på offentlige digitale medier har dermed en 

iboende langt højere skadesrisiko for virksomheden. Den konkrete risiko 

koblet med den øgede brug af digitale medier kan udgøre en del af forkla-

ringen på, at der er flere afgørelser, der berettiger til ansættelsesretlige sank-

tioner på grund af loyalitetsbrud. Det øgede antal afgørelser kan ikke forkla-

res med, at der faktuelt stilles højere krav i det retlige indhold af den ansat-

tes loyalitetspligt.  

 I lighed med tidligere skelnes mellem på den ene side medarbejderens yt-

ringsfrihed til at ytre sig om generelle forhold i samfundet, også når disse 

kan berøre den type virksomhed, som medarbejderen er ansat hos, og på den 

anden side ytringer, der handler specifikt om virksomheden, videregiver in-

tern viden eller måske endda konkret kritiserer virksomhedens forhold. De 

sidste typer af udtalelser er ikke omfattet af ytringsfriheden og vil være i 

strid med loyalitetspligten. Forskellen er, hvorvidt der deltages i en alminde-

lig offentlig debat med alment kendt viden, eller om medarbejderen kritise-

rer den konkrete virksomheds forhold eller relationer.  

 Ikke-offentlig korrespondance er for eksempel indholdet i e-

mailkorrespondance eller som lukkede beskeder på digitale medier. Her har 

afhandlingen alene omhandlet denne type ytringer ved benyttelse af virk-

somhedens e-mail- eller øvrige EDB-systemer. Også her gælder i et vist om-

fang, at elektronisk kommunikation vurderes efter samme vurderingspara-

metre som andre former for ytringer.2 Det vil sige, at der lægges vægt på 

hvorvidt indholdet er blevet kendt, hvem der har eller kunne have fået kend-

skab til beskeden, samt en aktuel eller potentiel skadevirkning af indholdet 

af beskeden. Der lægges vægt på hvor groft indholdet af korrespondancen 

var, og i et vist omfang hvorvidt indholdet var tiltænkt som privat og fortro-

lig korrespondance. Anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler øger 

i sig selv igen skadesrisikoen, idet sådanne ytringer lettere kan deles og bli-

ve bredere kendt end ytringer og holdninger, der udveksles i et privat brev 

eller over en kop kaffe i stuen. Retten har ikke lagt afgørende vægt på den 

ansattes egen hensigt om, at en besked var privat.3 Særligt i den seneste af-

gørelse4 trækkes dog en nyere linje i henseende hertil, idet det anføres, at 

der er yderligere plads til kritiske ytringer i sådan kommunikation, der var 

tiltænkt – og også de facto var – af både privat og fortrolig karakter. Af-

handlingen har ikke berørt arbejdsgiverens adgang til selv aktivt at overvåge 

og kontrollere den ansattes korrespondancer, hvilket er behandlet uddyben-

de i andre fremstillinger.  

 
2.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.2.2.6. 

3.   Jf. kapitel 13 afsnit 4.3.2.2. og 4.3.3.6. 

4.   U 2015.1525 H. 
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 Den ansattes adfærd udenfor tjenesten. Afhandlingen har endvidere be-

rørt de typer af handlinger, der tidligere blev betegnet som et krav om deco-

rum. Eksempelvis strafbare eller moralsk dadelværdige handlinger, eller 

handlinger, der er uoverensstemmende med virksomhedens profil. Vurde-

ringsmønsteret har heller ikke i denne sammenhæng forandret sig eller med-

ført en skærpet loyalitetspligt.5 Der er fortsat kun meget begrænsede mulig-

hed for, at ansattes handlinger udført privat kan få ansættelsesretlige konse-

kvenser. Selv hvis den ansatte har benyttet virksomhedens EDB-udstyr eller 

e-mailsystem, skal det godtgøres, at handlingen konkret kan knyttes til virk-

somheden, at virksomheden har lidt en skade, og at skaden er væsentlig.  

 

1.2. Illoyale holdninger 

Et andet tema, der kan genkendes i udtalelserne, er opfattelsen af loyalitet 

som en hengivenhed eller holdning til virksomheden. Udsagnene udtrykker 

et overlap mellem opfattelsen af loyalitet som dyd og opfattelsen af loyalitet 

som et retligt krav til medarbejderen. Afhandlingens analyser har vist, at det 

retlige fænomen loyalitet, der kan påvirke parternes rettigheder og pligter, er 

adskilt fra det moralske eller ideologiske begreb loyalitet. 

 Loyalitetspligt i retlig forstand vurderer ikke medarbejdernes holdninger, 

men medarbejdernes handlinger. Det er overensstemmende med, at loyalitet 

er kognitivt, noget man beslutter sig for:6  
 

‘..feelings of loyalty are not probably constitutive of loyalty…. Arguably, the test of loyalty 

is conduct rather than intensity of feeling, primarily a certain ‘stickingness’ or persever-

ance….’
7
 

 

Analyserne af retspraksis giver i forlængelse heraf intet belæg for, at loyali-

tetspligt i arbejdsretlige relationer indeholder et moraliserende element. I 

tvister om tilsidesættelse af loyalitetspligt vurderer afgørelsesorganerne den 

adfærd eller de undladelser, der af virksomheden anføres som illoyale. Den 

ansattes faktiske subjektive holdninger til virksomheden kan ikke – og bli-

ver ikke – efterprøvet. Der er krav om, at medarbejdere skal udvise loyal ad-

færd eller handlinger, men ikke om, at holdningerne skal udspringe af et bi-

fald af virksomhedens værdier og beslutninger.  

 Indimellem vurderes den ansattes fremtidige loyalitet som et element i 

begrundelserne. Sammenhængen mellem holdninger og handlinger i en ret-

lig ramme kan anskues, som anført af Højesteret i 1996, 8 som en vurdering 

af, hvorvidt den ansatte kan handle loyalt for fremtiden. Loyalitetspligt stil-

 
5.   Jf. kapitel 11 afsnit 1.3.3. 

6.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 3.2. 

7.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 2.1. 

8.  U 1996.1001 H. 
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ler ikke krav om en ansats ’kærlighed’ til virksomheden. Den ansattes hold-

ning til virksomheden er ikke et retligt – men et ledelsesmæssigt9 – emne.   

 

 Medarbejderens eventuelle indre konflikt i forhold til virksomhedens be-

slutninger eller holdninger må ikke komme virksomheden til skade, det vil 

være illoyalt. Loyalitetspligt i retlig forstand udstikker klare rammer for, 

hvordan adfærd i og udenfor virksomheden vurderes, herunder hvordan util-

fredshed med virksomheden eller ledelsen kan udtrykkes loyalt. Samtidig 

viser afgørelserne dog også, at der gives ansatte en margin for uheldige eller 

provokerede kritiske ytringer fremsat til en begrænset kreds af ledere inden-

for virksomheden.  

 Loyalitet på en arbejdsplads er en tilvalgt rationel loyalitet, fri for senti-

mentalitet, som udmønter sig i form af handlinger, ikke følelser. Det gælder 

både arbejdsgiverens og arbejdstagerens loyalitet.  

 

1.3. Loyalitet er gammeldags 

Afhandlingen viser, at det i et vist omfang er sandt, at loyalitet i den tidlige-

re opfattelse, hvor den ansatte inkorporeres i virksomheden og ikke må være 

uenig, er passé. Ikke desto mindre har afhandlingens analyser vist, at loyali-

tetspligt i stigende grad både påberåbes og anvendes til at løse nye (og eksi-

sterende) typer af konflikter. Loyalitetspligt som retligt fænomen og meka-

nisme er anvendelig til at løse flere af de nyere typer af konflikter, der op-

står på virksomheden som følge af samfundsudviklingen og ændringer i an-

sættelsestyperne. Loyalitetspligt i retlig forstand er uafhængig af den fakti-

ske tilknytning eller holdning til virksomheden. En ansats eventuelle anci-

ennitet eller tidligere ansættelsesforløb anvendes som en faktor ved afvej-

ningen af sanktionens berettigede styrke.  

  I lighed hermed har loyalitetspligt som retlig ramme fundet øget anven-

delse i den kollektive relation. Loyalitetspligt blev anvendt til at fortolke en 

bestemmelse i Hovedaftalen, så forståelsen og anvendelsen blev modernise-

ret. Anvendelse af loyalitetspligt som det instrument, der kunne nyfortolke 

og opdatere en bestemmelse i Hovedaftalen, viser, at loyalitetspligt i den 

gensidige udgave ikke er passé, men endda er et anvendeligt instrument til 

at vurdere og balancere parternes relationer med – også i moderne ansættel-

sesmønstre. 

 

1.4. Arbejdsgiverens konkrete loyalitetspligter 

I forlængelse af disse betragtninger følger naturligt en overvejelse over, 

hvordan loyalitetspligt påvirker arbejdsgiverens handlinger og beslutninger. 

 Loyalitetspligt er et middel til at etablere balance mellem parternes be-

skyttelsesinteresser. I det omfang der er øget fokus på den ansattes loyali-

 
9.  Kirkeby, Loyalitet, 2002, pp. 7-19. 
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tetspligter, kan der som en konsekvens heraf også være øget fokus på ar-

bejdsgiverens loyalitetspligter.  

 Et emne er loyalitet som begrænsning i arbejdsgiverens udførelse af kon-

trol- og overvågningsforanstaltninger. Emnet er i Sverige nævnt som et ud-

slag af arbejdsgiverens loyalitetspligt. Et øget fokus på arbejdsgiverens loy-

alitetspligt kan medføre, at loyalitetspligt kan anvendes som supplerende 

vurderingsnorm også udenfor eksisterende lovbestemmelser og principper 

om beskyttelse af den ansattes privatliv. Desuden vil loyalitetspligt kunne 

benyttes som fortolkningsstandard til at understøtte udmøntningen af de be-

skyttelser, der allerede eksisterer omkring medarbejderens privatliv og data, 

også i relation til gennemførelsesmåden for kontrol- og overvågningstiltag.  

 Beskyttelsen gælder også arbejdsgiverens adgang til deling af informatio-

ner om den ansatte. Informationer er i et vist omfang beskyttet af Personda-

taloven, men loyalitetspligt vil herudover kunne fastlægge en grundlæggen-

de tilgang til deling af informationer om den ansatte, der supplerer den lov-

fastsatte beskyttelse. Dette gælder både informationer til kommende eller 

potentielle arbejdsgivere og situationer, hvor deling af informationer også 

for arbejdsgiveren i kraft af samfundsudviklingen er blevet lettere.  

 Endelig kan arbejdsgiverens loyalitetspligt bevirke, at denne er forpligtet 

til at etablere tilstrækkelige klage- og samrådsprocedurer. Dette er konstate-

ret i både engelsk10 og i svensk11 ansættelsesret, og sker for så vidt angår 

organiserede virksomheder i tilstrækkeligt omfang gennem de kollektive 

samarbejdsaftaler. Loyalitetspligt kan medføre, at der også for uorganisere-

de virksomheder kan stilles minimumskrav til etablering af klageprocedurer.  

 

 

2. Kollektiv og individuel loyalitetspligt 
 

Afhandlingen har gennemgået loyalitetspligt både i den individuelle og i 

den kollektive relation.  

 Der er et vist rum, hvor den kollektive og den individuelle loyalitetspligt 

er sammenfaldende. Den kollektive loyalitetspligt forpligter alle niveauer i 

organisationen, også det enkelte medlem. Dette betyder, at den kollektive 

loyalitetspligt udspiller sig på arbejdspladsen mellem arbejdsgiveren og de 

ansatte. De konkrete typer af pligter på virksomhedsniveau blev eftervist i 

afhandlingens kapitel 7 og 8. Blandt andet er arbejdsgiveren forpligtet til at 

gennemføre overenskomstens aftaler som forudsat. Arbejdsgiveren må ikke 

forhindre eller på anden måde sanktionere de ansatte på grund af deres or-

ganisatoriske tilhørsforhold eller forhindre de ansatte i at udøve deres orga-

nisatoriske rettigheder. På samme måde er de ansatte tillidsrepræsentanter 

 
10.  Jf. kapitel 12 afsnit 1 note 26. 

11.  Hållfast arbetsrätt, 2002, p. 296. 
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forpligtede til at sikre gennemførelsen af det aftalte gennem deres adfærd 

overfor arbejdsgiveren og deres adfærd overfor deres kolleger.  

 Der er endvidere i et vist omfang også sammenfaldende hensyn bag den 

kollektive loyalitetspligt og den individuelle loyalitetspligt. Hensynet bag en 

arbejdsretlig grundsætning om gensidig loyalitetspligt i den kollektive rela-

tion, der konkret forpligter både arbejdstageren og lønmodtagerne, er at sik-

re overenskomstens smidige gennemførelse og at sikre organisationerne et 

bæredygtigt forhandlingsmiljø. De samme hensyn er i et vist omfang til ste-

de i den individuelle relation, hvor ansættelsesaftalens smidige gennemfø-

relse samt parternes bæredygtige relation også er væsentlige hensyn bag en 

gensidig loyalitetspligt.  

 I nogle konkrete afgørelser har der været direkte overlap mellem den kol-

lektive og den individuelle loyalitetspligt: 

 I FV af 2. oktober 2007 fortolkede opmanden en overenskomstbestem-

melses grænser i lyset af den individuelle loyalitetspligt. Her blev den indi-

viduelle loyalitetspligt anvendt til at fortolke udstrækningen af ledelsesret-

ten på det kollektive niveau.  

 Hemmeligholdelsen af jobbegrænsningsklausuler blev før vedtagelsen af 

Jobklausulloven i 2008 anset for at være i strid med loyalitetspligten i den 

kollektive relation12 af Arbejdsretten i 2007 i sagen AR 2005.721, da den 

lagde hindringer i vejen for arbejdernes frie erhvervsudøvelse ifølge Hoved-

aftalens § 9. I den individuelle relation blev hemmelige jobbegrænsnings-

klausuler i SH af 19. december 2008 ikke anset for at være ulovlige og kun-

ne ikke tilsidesættes.13 Argumentet om arbejdsgiverens loyalitetspligt blev 

ikke påberåbt i den individuelle relation.  

 Der er i sagens natur visse forskelle på loyalitetspligten i de to niveauer. 

Loyalitetspligt i den kollektive relation er fuldt ud gensidig og fuldt ud an-

erkendt som et alment arbejdsretligt princip. Det har den været i 100 år. I 

den forstand er princippet om gensidig loyalitet i forhold til at gennemføre 

de aftalte overenskomstbestemmelser og forlig blevet ’hærdet’ gennem øget 

brug. Princippet har i de seneste årtier fået en øget anvendelse som argu-

menter og i begrundelser indenfor de typer af hensyn, der beskytter parter-

nes virke som overenskomstbærende organisationer. Her har princippet om 

gensidig loyalitetspligt udviklet sin egen identitet og etableret sig som et 

grundlæggende princip på linje med øvrige arbejdsretlige grundsætninger, 

der regulerer parternes indbyrdes relation som forhandlingsparter. Princip-

pet er i den anvendelse en forudsætning for at opretholde en bæredygtig re-

lation mellem parterne og dermed for at opretholde aftalemodellen som 

virksomhed – en helt grundlæggende samfundsinteresse. Kendetegnende for 

den kollektive loyalitetspligt er, at parterne er ligeværdige og deres beskyt-

 
12.  Jf. kapitel 7 afsnit 5.5. 

13.  Jf. kapitel 12 afsnit 3.2.1. 
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telsesinteresser er sammenfaldende. Parterne gives vide rammer for at ud-

øve forhandlingspres – også gennem ytringer og kampagner i den offentlige 

debat. Disse vide rammer modsvares af meget høje krav til parternes aktive 

og loyale gennemførelse af overenskomsterne, når de er forhandlet på plads.  

 På det individuelle plan er loyalitetspligten også en gensidig pligt, der 

sikrer, at en part udviser de nødvendige hensyn overfor modpartens beskyt-

telsesværdige interesser. I den individuelle relation er magtfordelingen ikke 

ligelig, og pligten er først meget sent anerkendt som gensidig i ansættelses-

relationen. For lønmodtageren har loyalitetspligten udmøntet sig som en ac-

cessorisk pligt til beskyttelse af arbejdsgiverens interesser, mens arbejdsgi-

verens pligt til at beskytte arbejdstagerens interesser særligt har udfældet sig 

gennem lovfastsatte regler om lønmodtagerbeskyttelse. I den individuelle 

relation er anvendelsen af loyalitetspligten øget de seneste årtier. Det har be-

tydet en skærpelse af, hvilke typer hensyn lønmodtageren er forpligtet til at 

udvise overfor arbejdsgiverens interesser. Karakteristisk for den individuelle 

relation er, at der ikke er de samme direkte grundlæggende samfundsmæssi-

ge interesser på spil. Der er stor forskel på parternes styrke, og de deklarato-

riske principper, der regulerer parternes relation etablerer en uligevægt i 

form af ledelsesret og underordnelsespligt. 

 

 

3. Loyalitetspligt er en pligt ikke en dyd 
 

Analyserne viser, at i den retlige tilgang er loyalitet ’blot’ en pligt blandt 

flere pligter, der påhviler parterne. Som anført allerede i 198214 er loyali-

tetspligt en objektiv retlig norm, der er udtryk for retlige afvejninger af om-

sætningens faktiske – og pragmatisk betragtet ønskelige – vilkår. Loyalitet 

som retlig pligt kan ikke anskues som en menneskelig dyd, man besidder el-

ler ikke besidder, eller som en moral, man er eller ikke er enig i. Afgørelse-

sorganerne henviser ikke til en persons personlige karakteristika eller ’mo-

ral’ i forbindelse med loyalitetskonflikter. Den retlige tilstedeværelse af en 

loyalitetspligt forklares med henvisning til, at pligten fremmer aftalens for-

mål – både i den individuelle og i den kollektive relation, og at pligten sik-

rer en bæredygtig relation mellem parterne i de langvarige aftalesystemer – 

både i den individuelle og i den kollektive relation. Referencen til loyalitet 

sker ikke med en moraliserende hensigt, men ud fra, at loyal adfærd frem-

mer relationen mellem parterne, sikrer en produktiv udmøntning af både 

overenskomsten og kontrakten, og dermed er et stabiliserende element på 

arbejdsmarkedet som sådan. 

  Loyalitet som pligt får den virkning, at pligten er forudsigelig. De impli-

cerede parter kan ikke – heller ikke med henvisning til en personlig hold-

 
14.  Madsen, Loyalitetskrav i kontrakts- og konkurrenceretten, 1982, p. 166. 
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ning til loyalitet som dyd eller moral – afvise at være underlagt en loyali-

tetspligt, og modsat kan arbejdsgiveren ikke med retten i hånden kræve, at 

loyalitetspligt i sig selv stiller krav om en bestemt moral.   

 Loyalitet er en pligt på linje med forpligtelsen til at levere arbejdsydelsen 

eller til ikke at forrette skade på arbejdsgiverens materiel. Loyalitetspligt 

skal overholdes, og de handlinger og undladelser, som pligten medfører, 

skal leveres på samme måde som andre typer af handlinger og undladelser i 

den kollektive eller den individuelle relation. Pligten er ikke (længere) pa-

triarkalsk funderet, og pligten følger den ansatte uanset den ansattes eventu-

elle individualistiske præferencer.  

 Det betyder, at pligten gælder den ansattes adfærd i tjenesten og også – i 

lighed med tidligere – i et vist begrænset omfang udenfor tjenesten. Det be-

grænsede område, hvor en ansat er forpligtet udenfor tjenesten, betyder dog, 

at den ansatte også her må overholde sin loyalitetspligt. Uanset hvad hold-

ningen er til loyalitet som tema i en ansættelsesrelation i øvrigt, bevirker 

loyalitetspligten, at den ansattes handlinger udenfor tjenesten vil blive vur-

deret i lyset af, hvorvidt de har tilknytning til virksomheden, hvorvidt der 

kan påvises konkrete skadesrisiko for virksomhedens interesser, og hvorvidt 

skaden kan anses for at være så væsentlig, at den berettiger til en ansættel-

sesretlig sanktion. Vurderingen er ikke en vurdering af den ansattes moral, 

og vurderingens parametre er uafhængige af, virksomhedens præferencer og 

den ansattes præferencer til loyalitet i en ansættelsesretlig sammenhæng. 

Det er ’blot’ en pligt.  

 

 

4. Sociale medier er offentlige 
 

En yderligere pointe, der fremtræder gennem analyserne, omhandler tilken-

degivelser på digitale netværksmedier. 

 Opdateringer på for eksempel Facebook vurderes som udgangspunkt som 

offentlige tilkendegivelser. Udover at vurdere indholdet af tilkendegivelsen, 

jf. ovenfor, vurderes også risikoen for, at en negativ tilkendegivelse konkret 

kan kompromittere arbejdsgiverens interesser. Risikoen vurderes som ud-

gangspunkt højt. Der lægges vægt på, hvorvidt der konkret er personer 

blandt kontakterne, der har en direkte eller indirekte professionel relation til 

arbejdsgiveren.15 Der lægges også vægt på, at der reelt er risiko for, at opda-

 
15.  Samme vurdering er foretaget i en nyere afgørelse vedrørende erhvervsnetværket Lin-

kedIn. I U 2015.1152 V, Vestre Landsrets dom af 16. december 2014, tidligere Århus 

Byrets dom af 14. maj 2013, Virksomhed 1 mod person 1 og person 2, var to tidligere 

ansatte underlagt en 12 måneders konkurrencebegrænsningsklausul. De ansatte tilken-

degav inden de 12 måneders udløb på LinkedIn deres snarlige opstart hos den kom-

mende arbejdsgiver. Opdateringen blev af Landsretten ikke anset for at være et brud på 
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teringer på sociale medier kan spredes hurtigt og udenfor den ansattes kon-

trol. Afgørelsesorganerne har ikke lagt vægt på antallet af forbindelser, 

hverken som en skærpende eller som en lempende faktor. Den vægt, der vil 

kunne tillægges en persons konkrete fortrolighedsindstillinger, er fortsat 

ukendt.  

 Det samme kan i et vist omfang siges at være gældende for ytringer frem-

sat i e-mailkorrespondance. En e-mail er også et omsætteligt medie. Ytrin-

ger i e-mails kan dermed potentielt udgøre en langt større skadesrisiko end 

ytringer fremsat i et lukket fysisk brev.  

 De sociale medier og mails anvendes i de daglige aktiviteter ofte til ud-

veksling af korrespondance af en mere ’let’ eller ’fri’ karakter, som eksem-

plerne i afgørelserne viser. Selvom det ofte påviseligt er tilfældet, at den an-

satte ikke har haft til hensigt at udbrede indholdet af en e-mail, så viser vur-

deringerne, at skadesrisikoen i form af spredning udgør et mere vægtigt 

element i væsentlighedsvurderingen end den ansattes hensigt.  

 Korrespondance via digitale medier – uanset om det er på sociale medier 

eller i form af email-korrespondance – udgør alt i alt en højere skadesrisiko 

end korrespondance på anden vis. Den tidligere samtale over en kop kaffe i 

dagligstuen er i et vist omfang flyttet ud på internettet. Dette betyder, at de 

samme ytringer og holdninger nu kan få ansættelsesretlige konsekvenser, 

alene fordi samtalen sker via et andet – langt mere offentligt – medie. En lil-

le moderation er der dog i e-mails, der udveksles med en specifik fortrolig 

modtager, også selvom det sker fra virksomhedens mail-system. 

 For afgørelsesorganerne anskues posteringer på sociale medier – og i et 

vist omgang også korrespondance via virksomhedens e-mail – som offentli-

ge ytringer. 

 

 

5. Whistleblowing og loyalitetskonflikter 
 

Afhandlingen har ikke beskæftiget sig specifikt med problematikken om-

kring whistleblowerordninger. Sådanne ordninger har ofte afsæt i en afvej-

ning af beskyttelse af bredere samfundsmæssige interesser overfor beskyt-

telse af den enkelte virksomheds interesser – hvilket ikke er en del af af-

handlingens område. Afhandlingens resultater kan dog give et bidrag til den 

løbende debat, særligt i forhold til at illustrere, hvor grænsen går mellem en 

lønmodtageres loyalitetspligt på den ene side overfor arbejdsgiveren og på 

den anden side overfor øvrige loyaliteter.  

                                                                                                                             
konkurrenceklausulen der forbød beskæftigelse hos en konkurrent. Der blev lagt vægt 

på, at de tidligere ansatte havde forbindelser til en række personer i konkurrerende 

virksomheder i hele Europa. 
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 Analyserne viser, at den ansatte har en loyal pligt til at underrette ar-

bejdsgiveren om forhold, der kan påvirke arbejdsgiverens driftsinteresser, 

både egne og kollegers forhold og forhold ved driften i øvrigt.16  

 Når den ansatte gennem korrekt underretning har opfyldt sin loyale op-

lysningspligt overfor arbejdsgiveren om misligheder i forhold til driften, så 

er den ansatte frigjort fra sin loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren.17 

Det er arbejdsgiverens prærogativ herefter at vælge om – og i givet fald 

hvilken – reaktion, der skal iværksættes i relation til mislighederne. 

 Vælger arbejdsgiveren ikke at reagere, kan den ansatte blive sat i et di-

lemma, hvis mislighederne er af en karakter, som den ansatte finder ufor-

enelige med egne holdninger eller samfundets interesser. Spørgsmålet er, 

hvorvidt den ansatte skal gøre opmærksom på mislighederne ved at oriente-

re eksterne aktører herom, eller skal forholde sig tavs. Den ansatte vil de 

facto kompromittere sin loyalitetspligt overfor virksomheden ved at udbrede 

sig om virksomhedens eventuelle uetiske eller ulovlige praksis udenfor 

virksomheden. Det er illoyalt at omtale virksomhedens interne forhold of-

fentligt18 og at omtale virksomheden nedgørende og miskrediterende offent-

ligt19 eller til arbejdsgiverens samarbejdspartnere.20  

 Den ansattes dilemma involverer to typer af loyalitetskonflikter: Den ene 

er konflikten mellem egne værdier og loyalitetspligten overfor virksomhe-

den. Den anden er konflikten mellem loyalitet overfor virksomheden og 

loyalitet overfor samfundsinteressen. Spørgsmålene har retlig relevans.    

 Den indre loyalitetskonflikt kan medføre forsøg på at påvirke virksomhe-

dens holdninger og beslutninger for at bringe dem i overensstemmelse med 

den ansattes egne værdier. Det er dog illoyalt at underminere eller kritisere 

ledelsen gennem kritik af ledelsen eller ledelsesbeslutninger, der fremsættes 

ad uautoriserede kanaler, særligt når øvrige kolleger inddrages.21 Den loyale 

måde at give udtryk for utilfredshed på er at anvende de officielle kommu-

nikationsveje eller klagemekanismer i virksomheden. Kan overensstemmel-

se mellem medarbejderens og virksomhedens holdninger eller værdier ikke 

tilvejebringes ad den vej, må den enkelte medarbejder overveje konsekven-

sen heraf for sig selv.22 Det vil være i strid med de ansættelsesretlige for-

pligtelser at udøve yderligere pres på organisationen indefra. Den indre kon-

 
16.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.4. 

17.  Den ansatte kan dog gennem underretningen have kompromitteret sin loyalitet overfor 

sine kolleger, hvilket kan medføre sociale sanktioner. Emnet er ikke omfattet af af-

handlingen.   

18.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.1. 

19.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.2.1. 

20.  Jf. kapitel 11 afsnit 1.3.1. 

21.  Jf. kapitel 11 afsnit 2.2.2.2. og 2.2.2.4. 

22.  Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 6., jf. kapitel 1 afsnit 2.2.  
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flikt kan medføre, at medarbejderen som konsekvens må vælge at opsige sin 

stilling.23  

 Den anden type konflikt er konflikten mellem loyalitet overfor virksom-

heden på den ene side og eventuelle samfundsmæssige interesser på den an-

den side, der sættes på spil gennem virksomhedens handlinger. Det må for 

det første for ansatte i den private sektor høre til den klare undtagelse, at der 

foregår misligheder på virksomheden, der er af så væsentlig samfundsmæs-

sig interesse, at en ansat anses for berettiget (eller forpligtet) til at begå loya-

litetsbrud og gøre eksterne aktører opmærksom på mislighederne.24 For det 

andet er afvejningen om, hvorvidt et forhold er af en så væsentlig sam-

fundsmæssig interesse, at den ansatte er berettiget (eller forpligtet) til at un-

derrette eksterne, ikke en afvejning der bør hvile på de ansattes skuldre. Her 

må de store samfundsmæssige linjer inddrages, hvilket er de folkevalgtes 

ansvar. Der findes da også en del underretningsordninger til rådighed, der er 

fastsat ved lov – herunder mulighed for at tilkalde offentlige tilsyn,25 pligt 

til at etablere whistleblowerordninger,26 og i et vist omfang gælder en un-

derretningspligt om misligheder vedrørende børn.27 Der er en vis tilbage-

holdenhed omkring at fastsætte pligtmæssige underretningsordninger, selv 

for offentligt ansatte.28  

 For ansatte i den private sektor betyder det, at der i meget begrænset om-

fang er adgang til retmæssig – og i endnu mindre omfang til pligtmæssig – 

ekstern underretning om forhold ved virksomheden. Lovgivningen fastsæt-

ter ikke mange ordninger for den ansatte. Selv en eventuel retmæssig under-

retning sikrer ikke i sig selv den ansatte mod ansættelsesretlige sanktioner 

på grund af underretningen. Og selv hvis ansættelsesretlige sanktioner er 

iværksat, og senere findes uberettigede, vil konsekvensen for den ansatte i 

 
23.  Hirschmann, Exit, Voice and Loyalty, 1970, jf. Kleinig, Loyalty, 2013, afsnit 3.5.  

24.  Modsat de særlige forhold, der gør sig gældende for offentligt ansatte og deres kend-

skab til forhold hos forvaltningen, jf. kapitel 2 afsnit 5.3.  

25.  For eksempel kan forhold vedrørende arbejdsmiljøet meldes til arbejdstilsynet, og for-

hold vedrørende diskrimination kan vurderes gennem et lettilgængeligt klagesystem 

for den berørte, jf. kapitel 12 afsnit 2.1.1.  

26.  For eksempel pligt til etablering af whistleblowerordninger for finansielle virksomhe-

der, jf. kapitel 11 afsnit 2.4. 

27.  For eksempel fastsætter Servicelovens § 154 underretningspligt for alle borgere, og § 

153, stk. 1 og 2 skærper underretningspligten for offentligt ansatte, mens Lov om So-

cialtilsyn § 11 fastsætter pligt til at etablere en anonym underretningsordning for bor-

gere. Jf. kapitel 12 afsnit 2.4.   

28.  Jf. Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, Betænkning nr. 1553 

af 2015, pp. 27-29, hvor de gældende ordninger til beskyttelse af offentligt ansattes 

findes tilstrækkelige, og hvor flertallet heller ikke anbefalede yderligere lovgivning for 

at øge offentligt ansattes ansættelsesretlige beskyttelse i tilfælde af retmæssig under-

retning. 



Perspektiveringer 

 445 

langt overvejende grad være en økonomisk godtgørelse for usaglig afskedi-

gelse.29 Tendensen er, at en ekstern underretning – selv i de berettigede til-

fælde – sætter ansættelsen på spil.  

 Tilbage er de tilfælde, der kunne tænkes, hvor helt undtagelsesvise situa-

tioner,30 gør en underretning af hensyn til samfundsmæssige interesser nød-

vendig. Disse må vurderes helt konkret – og det er også her værd at bemær-

ke, at selv i disse situationer vil den ansatte risikere, at ansættelsen afsluttes 

og der blot tilkendes en godtgørelse herfor.  

 Pointen i nærværende sammenhæng er at illustrere, at den ansatte imøde-

ser ansættelsesretlige sanktioner på grund af illoyalitet, uanset om den an-

satte gør opmærksom på forhold ved virksomheden, som den ansatte opfat-

ter som ulovlige eller uetiske i en samfundsmæssig sammenhæng,31 eller 

som er i strid med den ansattes indre moral eller værdier. Det er i sidste end 

en overvejelse af personlig karakter, og de ansættelsesretlige løsninger om-

kring dilemmaet giver meget sparsom hjælp.. 

 

 

6.  Åbne normer i ansættelsesretten 
 

Som nævnt i introduktionen er det fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt 

bekymrende, når en norm eller regel har et så åbent og luftigt indhold, at det 

kan bruges til hvad som helst, så ’ingen nogensinde ved sig sikker for tilta-

le’. Retssikkerhed indeholder et ønske om forudsigelighed, stabilitet, og 

konsistens i retsanvendelsen, hvor normer gerne skal have et kendt indhold, 

så man kan ’vide sig sikker.’ 

 Loyalitetspligt er en åben norm, der indeholder referencer til værdiele-

menter som rimelighed og bona fides. I en ansættelsesretlig sammenhæng 

har loyalitetsbegrebet endda været forbundet med betegnelser som sømme-

lighed, decorum, hæderlighed og respekt. Den sproglige betegnelse inde-

holder referencer til moral og dyd. De værdimæssige referencer gør loyalitet 

til en retssikkerhedsmæssig udfordring,32 særligt i en ansættelsessituation.  

 
29.  Jf. kapitel 13 afsnit 4.4.4. at genansættelse kun kan etableres i de få tilfælde, hvor der 

er hjemmel til det, og hvor betingelserne herfor skønnes opfyldt, herunder niveauet af 

tillid mellem parterne.   

30.  Sv. Andersen m.fl., Funktionærret, 2011, pp. 263-264. Det kunne være tilfældet, hvor 

en virksomheds retningslinjer medfører, at den ansattes handlinger udsætter andre for 

fare, eksempelvis flymekanikere, der får ordre om at melde et fly ’klar’, uagtet der er 

fejl, der skal rettes. Her vil den ansættelsesretlige vurdering af den ansattes vægring af 

at adlyde ordren og den ansattes offentlige underretning blive vurderet konkret.  

31.  Det gælder både urigtige og rigtige oplysninger.  

32.  Nørgård, Anmeldelse Erik Werlauff: ’Selskabsmasken’, 1992, p. 69, og Iversen, Loya-

litetspligten i entrepriseforhold, 2008, p. 104. 
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 En fleksibel pligt er bekymrende fra lønmodtagerens perspektiv, da ledel-

sesretten udgør det udfyldende retsprincip i ansættelsesrelationen. I retlig 

forstand efterlader en åben og fleksibel norm for den ansatte rum for ar-

bejdsgiveren til at administrere normen i overensstemmelse med virksom-

hedens interesser. Det efterlader spørgsmålet om, hvorvidt loyalitetspligt – 

som en åben og fleksibel norm for lønmodtageren – er ønskeligt, da det åb-

ner mulighed for, at arbejdsgiveren kan sanktionere den ansattes handlinger 

og ytringer både i og udenfor tjenesten.  

 Afhandlingens bidrag med at genkende principper i retsanvendelsen, der 

giver faste holdepunkter for vurderingen af loyalitetspligten, medvirker i sig 

selv til at det rum, der efterlades til værdiskønnet, mindskes.  

 Samtidig er loyalitetspligt ikke en fast afgrænset norm. Som nævnt tidli-

gere, giver anvendelsen af normer med et element af åbenhed netop mulig-

hed for at justere udstrækningen af normen i lyset af samfundsmæssige ud-

viklinger. I relation til loyalitetspligten bevirker dette, at pligten ikke fast-

holdes som en stivnet regel, hvis konkrete indhold hurtigt forældes. Afhand-

lingen viser, at netop loyalitetspligtens åbne og fleksible karakter har med-

ført at pligten har fundet anvendelse i nye situationer og til nyfortolkning af 

ældre bestemmelser. Der er fortsat behov for, at normer og pligter, der er 

værdibaserede, efterlader et skønselement til fortolkningen, så indholdet lø-

bende kan justeres i takt med, at værdier i retskulturen og det bredere sam-

fund udvikler sig.  

 

 

7. Et loyalitetsprincip 
 

Afhandlingen berørte i kapitel 3 spørgsmålet om, hvorvidt loyalitet som et 

princip, der er eftervist ud fra retlige kilder gennem induktiv metode, kan 

siges at være eftervist som et princip, der befinder sig i det Tuori kalder 

overfladeniveauet – retten i omsætning, eller som et princip i det Tuori kal-

der mellemniveauet – retskulturen og retsfilosofien.33 

 Afhandlingens hensigt er at anvende Tuoris model som en forståelses-

ramme. Tuoris model illustrerer, at nogle typer af retlige principper opstilles 

og anvendes alene i overfladeniveauet, mens andre typer af retlige princip-

per, der opstilles og anvendes i overfladeniveauet, kan være udtryk for et 

dybereliggende princip i retskulturen. For denne sidste type princip foregår 

der en udveksling mellem princippet i overfladeniveauet og princippet i 

mellemniveauet. Det som Tuori betegner en retlig sedimentation, hvorved 

der i mellemniveauet over tid vil opstå et princip af positivretlig karakter. 

 Den anden type udveksling, der foregår mellem et princip i overfladeni-

veauet og værdier fra mellemniveauet, er en rekursiv relation. Her henter 

 
33. Jf. kapitel 3 afsnit 4, særligt ved note 55. 
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principper opstillet på overfladeniveauet indhold til den praktiske applikati-

on fra værdier og hensyn i retskulturen.  

 Afhandlingens opstilling af loyalitetspligt som et arbejdsretligt princip, og 

af principper for loyalitet i retsanvendelsen, er sket ud fra generelle træk og 

mønstre i retskilder fra overfladeniveauet. Dermed er loyalitetsprincippet 

via forankringen i anerkendte retskilder et retligt princip, der er opstillet og 

kan anvendes i overfladeniveauet. Hvorvidt princippet desuden udtrykker 

dybereliggende træk fra den retlige kultur, mellemniveauet, kan ikke i sig 

selv påvises ud fra den retlige forankring i retskilderne på overfladeniveauet 

  Det kan påvises, at et loyalitetsprincip i nogle situationer vil involvere 

afvejninger, der ikke baseres på tidligere afgørelsesprincipper eller på lov 

eller overenskomst, men sker ud fra friere værdimæssige overvejelser. I af-

handlingens afgørelser er der henvist til, at noget anses for ’rimeligt’ eller 

’groft’. Der henvises til øvrige grundprincipper, der i øvrigt er vigtige i rets-

kulturen, og friheder og rettigheder afvejes overfor erhvervsmæssige inte-

resser i øvrigt. Disse overvejelser er ikke udtryk for ’frie’ skøn, men at 

skønnet udøves ved at inddrage elementer, der er veletablerede værdier og 

principper i retskulturen. Idet retspraksis i de seneste årtier har øget anven-

delsen af loyalitet som begrundelse, bliver det en stadig mere begrænset del 

af retsafgørelsen, der baseres på et sådant friere skøn ud fra værdibetragt-

ninger. Selve skønnets udførelse er forudsigeligt, og skønnets indhold er ik-

ke et udtryk for en standard løsrevet fra resten af samfundet, men et udtryk 

for fælles værdier og kultur, der kommer til udtryk gennem genkendelige 

overvejelser. Dette er i overensstemmelse med den øvrige retsteori. Det er 

af stor vigtighed, hvilke øvrige hensyn – udover de retlige – der kan gives 

berettigelse i fortolkningen.34 For eksempel kan aktuelle samfundsmæssige 

hensyn – den kollektive vilje – inddrages i fortolkningen af retsregler.35 En 

lovbestemmelse kan fortolkes i lyset af samfundsmæssige, herunder retlige, 

hensyn.36 De øvrige hensyn kan være grundlæggende begreber som retfær-

dighed og retssikkerhed,37 en ’harmonisk indpasning i det øvrige retssy-

stem’.38 Der kan også tages hensyn til mere brede begreber, som de øvrige 

’kulturelle idéer retssystemet hviler på’.39 Dette er en rekursiv relation til 

værdielementer i mellemlaget, som Tuori beskriver det. 

 
34.  Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 292.  

35.  I modsætning til fortolkning af den private aftale, der særligt fokuserer på at inddrage 

paternes egen hensigt (den individuelle vilje), jf. Bryde Andersen, Grundlæggende af-

taleret, 2013, p. 308. 

36.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, p. 170 og p. 172. 

37.  Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 287. 

38.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, p. 170, jf. Wegener, Juridisk metode, 2000, p. 

293.  

39.  Ross, Om ret og retfærdighed, 1971, p. 170.  
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 Endvidere kan det på baggrund af resultaterne anføres, at der findes et 

loyalitetsprincip i retskulturen. Et princip om at udvise et rimeligt hensyn 

overfor modparten i det almindelige samarbejde om at føre det fælles formål 

(i form af ansættelsesaftalen og overenskomsten) ud i livet, og i de samar-

bejder, der er af mere intens eller langvarig karakter (overenskomstparter og 

ansættelsesrelationen), og om at opretholde et retligt samarbejde som bære-

dygtigt og stabilt. Et sådant princip ville ikke have sin legitimitet fra dyder 

eller moralske værdier, men alene som udtryk for, at retskulturen anser et 

princip om at udvise hensyn som gunstigt og hensigtsmæssigt for de retlige 

relationer – også de erhvervsmæssige.40 I udvekslingen mellem et opstillet 

princip i overfladeniveauet og et korresponderende princip i mellemniveau-

et, sker en retlig sedimentation, hvorved princippet i mellemniveauet over 

tid antages at blive en del af de positive retskilder. Dermed forpligter prin-

cippet også i de retsforhold, der ligger udenfor det oprindeligt opstillede 

princip i overfladeniveauet. 

 Det er – som også nævnt i kapitel 3 – vanskeligt verificerbart. Men det 

kan ikke desto mindre eftervises, at det opstillede loyalitetsprincip er bin-

dende, det er opstillet med støtte i retlige kilder, der befinder sig i overfla-

deniveauet, og at princippet samtidig ’henter’ en del af sit indhold fra ele-

menter i retskulturen.  

 Yderligere diskussion om, hvorvidt loyalitetspligt er et princip, der har en 

rekursiv relation til loyalitetsværdier i retskulturen og en sedimenterende re-

lation til et korresponderende loyalitetsprincip i retskulturen, vil være et 

emne af retsteoretisk og retsfilosofisk karakter.  

 
40.  Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, p. 31 og p. 458, henviser til en ’basal hen-

synslære’ i obligationsretten, der måske kan være udtryk for det samme. 
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KAPITEL 15 
 

 

Konklusioner 
 

 

 

 

 

 

Afhandlingen har opstillet principper for loyalitet i arbejdsretlige relationer.  

 Til brug for afhandlingens analyser er der indsamlet og analyseret retsteo-

retiske bidrag fra mere end hundrede års retsvidenskab om loyalitetspligter i 

ansættelsesrelationen, i den kollektive arbejdsret og i obligationsretten. Af-

handlingen har endvidere indsamlet og analyseret retspraksis fra både de 

fagretlige tvisteløsningsorganer og de ordinære domstole fra de seneste 

hundrede år. Retspraksis vedrørende både loyalitets- og loyalitetslignende 

konflikter er blevet fremsøgt gennem anvendelse af forskellige søgestrategi-

er. Retspraksis er blevet analyseret ud fra en stringent systematik baseret på 

parternes beskyttelsesinteresser. Det omfangsrige materiale med fokus på de 

bagvedliggende problemstillinger og den stringente analysemodel har be-

virket, at afhandlingen har kunnet eftervise mønstre og linjer omkring loya-

litetspligt på tværs af tid, afgørelsesorganer, ansættelsestyper, konkrete ty-

per af pligter og historisk udvikling. Dette er gennemført både for loyali-

tetspligter i den kollektive relation og for loyalitetspligter i den individuelle 

relation og her både for så vidt angår arbejdstageren og arbejdsgiveren.  

 I løbet af arbejdet med afhandlingen har fænomenet loyalitet – særligt 

som en lønmodtagerforpligtelse – nydt retsteoretisk opmærksomhed. Der er 

udgivet to helt nye danske bidrag om emnet: Kia Dollerschells Sociale me-

dier i ansættelsesretten samt Jens Paulsens værk Afskedigelse, der har tileg-

net et nyt 28 siders afsnit til behandling af lønmodtagerens og arbejdsgive-

rens loyalitetspligt.  

 Fra politisk side er balancen mellem arbejdsgiverens og arbejdstagerens 

erhvervsmuligheder blevet genovervejet ved Lovforslag nr. 196 fra 2015, 

der indeholdt bestemmelser, der ville have forandret retsgrundlaget vedrø-

rende muligheden for at aftale erhvervsbegrænsende klausuler. I 2015 ud-

kom også Betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og 

whistleblowerordninger, et emne med tæt berøring af afhandlingens temaer. 
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1. Principper for loyalitet i arbejdsretlige relationer 
 

Afhandlingen har undersøgt loyalitet i både den kollektive og i den indivi-

duelle relation og har i begge typer af relationer opstillet tre typer af prin-

cipper for loyalitet. 

 

1.1. Loyalitetspligt som retligt princip 

I den kollektive relation er gensidig loyalitetspligt et alment arbejdsretligt 

grundprincip. De fagretlige organer henviser eksplicit til termen loyalitets-

pligt og anvender pligten både som en standard i fortolkningen og som en 

pligt, der regulerer parternes indbyrdes handlinger. Der henvises til loyali-

tetspligt på tværs af situationer og på tværs af typer af overenskomstgrund-

lag. De fagretlige organer omtaler selv loyalitetspligt som et alment arbejds-

retligt princip.   

 I den kollektive relation stilles der høje krav til loyalitet mellem parterne. 

Parternes beskyttelsesinteresser er væsentlige interesser. Der er et stort be-

hov for loyalitetspligt, og da parterne er ligeværdige forhandlingsparter, der 

deler samme overordnede mål, kan der etableres høje krav i den indbyrdes 

relation.  

 Lige siden 1915 har de fagretlige organer henvist til, at parterne har pligt 

til loyalt at gennemføre overenskomster, forlig og aftaler. Den loyale pligt 

omfatter både pligt til aktivt at engagere sig i handlinger, der fremmer gen-

nemførelsen af det aftalte, og pligt til at undlade at engagere sig i handlin-

ger, der modvirker, at det aftalte udmøntes som forventet af parterne. 

 De fagretlige organer henviser endvidere eksplicit til loyalitet som ele-

ment i vurderingen af de faglige organisationers samspil i øvrigt. Loyalitet 

kan genkendes i de hensyn, der ligger bag forbuddet mod organisations-

fjendtlig adfærd og beskyttelse af aftalefriheden. I situationer, der omhand-

ler disse og andre grundprincipper, har de fagretlige organer dog afvist at 

tilføje betegnelsen loyalitet som ny eller yderligere retlig begrundelse. Der-

imod har de fagretlige organer benyttet loyalitetspligt som selvstændigt 

princip i vurderingen af organisationernes offentlige ytringer og kampagner 

med et meningsdannende formål. Der gives en vid margin for de fagretlige 

organisationers ytringer, men den gensidige loyalitetspligt etablerer en ydre 

grænse for ytringernes indhold og form. Ytringer, der har til hensigt at ned-

gøre selve modparten på en grov eller utilbørlig måde i stedet for at forholde 

sig kritisk til modpartens handlinger eller synspunkter, anses for at være il-

loyale og kan være bodspådragende.  

 I den individuelle relation har både retsteori og retspraksis primært været 

fokuseret på lønmodtagerens loyalitetspligt. Her er loyalitet en forpligtelse, 

der i højere grad er afpasset parternes forhandlingsmæssige uligevægt. De 

interesser, der skal beskyttes i den individuelle relation, er af en anden ka-
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rakter end i den kollektive relation. I den individuelle relation vurderes loya-

litetspligtens omfang og udmøntning traditionelt i lyset af den konkrete si-

tuation og de konkrete interesser, der måtte være kompromitterede. Der er 

ikke i samme omfang direkte samfundsmæssige interesser på spil.1  

 Accessoriske pligter blev behandlet og beskrevet allerede i den tidlige 

retsteori vedrørende reguleringen af ansættelsesforholdene for ansatte i 

landbruget, husholdningen, håndværkerfagene og på de tidlige fabrikker. I 

1940 blev de accessoriske forpligtelser for arbejdstageren opsamlet med 

henvisning til en troskabspligt, der igen senere i 1900-tallet i varierende 

tempo skiftede betegnelse til lønmodtagerens loyalitetspligt. Retspraksis har 

henvist til troskabs- og loyalitetspligter i løbet af århundredet. Loyalitets-

pligten, der i obligationsretten er gensidig, har i ansættelsesrelationen været 

betragtet som ensidig.  

  Der har i løbet af de seneste årtier været et øget antal afgørelser om loya-

litet i den individuelle relation. Afhandlingen har vist, at dette kan skyldes 

flere faktorer. Mest tydeligt ses det, at samfundsforandringer betyder, at der 

opstår øget behov for beskyttelse af såvel arbejdsgiverens som lønmodtage-

rens interesser. Det øgede behov har øget antallet af loyalitetskonflikter, der 

har været til retlig prøvelse. Det har dog ikke påvirket det retlige indhold af 

loyalitetspligten. 

 Afhandlingen har vist, at der findes et veletableret mønster for vurderin-

gen af tvister, der involverer loyalitetsargumenter. Pligten påberåbes og an-

erkendes i alle typer af ansættelseskontrakter og for alle typer af ansatte. 

Pligten etablerer både aktive handlepligter og pligt til at undlade visse hand-

linger. For lønmodtageren er det på samme måde som i den kollektive rela-

tion retsvidenskabeligt lødigt at anføre, at lønmodtagerens loyalitetspligt er 

et retligt princip, der binder retsanvendelsen.  

 For arbejdsgiveren er en loyalitetspligt mindre fast etableret. Ingen rets-

praksis henviser i begrundelsen til en loyalitetspligt for arbejdsgiveren, og i 

retsteorien er henvisning til arbejdsgiverens loyalitetspligt af nyere dato og 

ikke alment anerkendt. En loyalitetspligt for arbejdsgiveren vil udgøre en 

begrænsning af ledelsesretten. Ledelsesretten fungerer som udfyldende 

grundlæggende princip i relationen mellem arbejdstageren og arbejdsgive-

ren og en loyalitetspligt, der begrænser ledelsesretten på uskrevent grund-

lag, vil dermed afvige fra dette udgangspunkt – på samme måde som et ge-

nerelt krav om saglighed. Den danske retsteori er allerede delt i relation til 

anerkendelsen af et generelt saglighedskrav, der på uskrevent grundlag be-

grænser den frie ledelsesret i den individuelle relation. Saglighedskravet in-

deholder blandt andet pligt til at arbejdsgiveren i udøvelse af ledelsesretten 

 
1.   Samfundet har dog interesse i stabilitet i produktionsapparatet. Uskrevne pligter som 

loyalitet er medvirkende til at sikre balance i ansættelsesrelationerne, der medvirker til 

stabilitet i produktionsapparatet.  
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udviser hensyn til lønmodtagerens vitale interesser. På samme måde vil en 

generel loyalitetspligt for arbejdsgiveren reelt forrykke det grundlæggende 

udgangspunkt om den frie ledelsesret. Afhandlingen har dog argumenteret 

for, at også arbejdsgiveren (nu) er underlagt en generel loyalitetspligt over-

for arbejdstageren. Pligten er et bagvedliggende krav om at udvise hensyn 

overfor lønmodtagerens beskyttelsesinteresser. Pligten kommer til udtryk i 

eksisterende lønmodtagerbeskyttelseslovgivning, i grundsætningen om be-

skyttelse af liv og sundhed og om integritetsbeskyttelse, og igennem dom-

stolenes indfortolkning af processuelle hensyn til lønmodtageren i situatio-

ner, hvor lønmodtagerens ansættelse bringes i spil. At pligten indtil videre 

har været tilstrækkeligt varetaget gennem lovgivning og øvrige grundsæt-

ninger er ikke ensbetydende med, at pligten ikke også gælder på et generelt 

og uskrevent grundlag. Afhandlingen argumenterer for, at den øgede op-

mærksomhed omkring lønmodtagerens loyalitetspligter må følges op af en 

øget opmærksomhed omkring arbejdsgiverens loyalitetspligter for at opret-

holde den nødvendige balance i ansættelsesrelationen. Gensidigheden i en 

obligationsretlig loyalitetspligt kan skabe en formodning for gensidighed i 

en ansættelsesretlig loyalitetspligt. Anerkendelse af loyalitetspligt for ar-

bejdsgiveren i den kollektive relation taler for anerkendelse af loyalitetspligt 

i den individuelle relation, idet de bagvedliggende hensyn er ensartede. 

Sammenfattende argumenterer afhandlingen for, at også arbejdsgiveren er 

underlagt en loyalitetspligt overfor den ansatte. En loyalitetspligt, der har 

karakter af et retligt princip, og derfor binder retsanvendelsen.  

 

1.2. Principper for indholdet af loyalitet 

I såvel den kollektive som i den individuelle relation er det kernen i loyali-

tetspligt, at en part skal udvise et rimeligt hensyn overfor modpartens be-

skyttelsesværdige interesser. De beskyttelsesværdige interesser er de af 

modpartens interesser, der har tilknytning til den relation, som parterne qua 

overenskomsten eller ansættelsesaftalen har etableret.  

 Analyserne har vist, at i den kollektive relation er der pligt til at udvise 

hensyn overfor modpartens interesser og forventninger, som de kommer til 

udtryk i selve overenskomsten. Hensynet overfor modpartens interesser 

kommer til udtryk som pligt til loyalt at arbejde for overenskomstens ud-

møntning. Der er pligt til aktivt at gennemføre det aftalte både gennem 

handlinger og undladelser, også når det er i strid med egne interesser. Dette 

medfører både krav om sandfærdig videreformidling af indholdet af forlig, 

aktivt engagement i at afslutte ulovlige arbejdsstandsninger og undladelse af 

at ændre indholdet af forlig og aftaler ved videreformidling. Det gælder og-

så pligt til at undlade at afbøde virkningerne af en aftale eller indhold, og di-

rekte underminere en aftale eller et forligs virkning. Parterne må aktivt 

medvirke til, at modpartens interesser kan varetages af modparten i de til-
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fælde, hvor der opstår nye omstændigheder eller ny viden omkring forhold, 

som overenskomsten tager stilling til. Der påhviler parterne pligt til løbende 

at oplyse modparten om nye forhold eller ny viden om overenskomstens be-

stemmelser, og parterne må afholde sig fra at hemmeligholde forhold, der 

har indflydelse på en parts interesser. I forhold til de bestemmelser, der fast-

sætter bestemte procedurer, som parterne skal følge i det indbyrdes samar-

bejde, stiller loyalitetspligten også her krav til parternes adfærd. Den loyale 

efterfølgelse af aftaler om procedurer medfører pligt til at sikre, at procedu-

rerne følges og udmøntes som aftalt og forventet på aftaletidspunktet. Loya-

litet kan ikke begrunde, at en part opnår en forbedret retsstilling i forhold til 

det forventelige. Et loyalt sagsbehandlingstempo er det sædvanlige tempo, 

og det er ikke illoyalt at insistere på, at aftalte og forventelige tidsmæssige 

procedurer opretholdes.  

 I forhold til beskyttelse af parternes virke som organisationer fastsætter 

loyalitetspligt også krav til parternes handlinger. Udover de fast etablerede 

principper om fredspligt, forbud mod organisationsfjendtlig adfærd og afta-

lefrihed har de arbejdsretlige organer fastlagt, at den gensidige loyalitets-

pligt medfører pligt til at udvise hensyn overfor modpartens eksistensgrund-

lag. I de meningsdannende aktiviteter må parterne sikre, at ytringer og kam-

pagner fokuserer på modpartens handlinger og synspunkter, ikke på at tilsø-

le eller nedgøre modparten selv (eller organisationens enkelte medlemmer). 

Loyalitetspligt er et supplement til de øvrige grundprincipper og aktiveres i 

de tilfælde, hvor parternes handlinger anses for utilladelige i lyset af den 

fortsatte relation.  

 I den individuelle relation er henvisningen til beskyttelse af parternes in-

teresser ligeledes kernen i loyalitetspligt. Udover beskyttelse af arbejdsgive-

rens markedsmæssige position gennem forbud mod konkurrerende virk-

somhed og tavshedspligt omkring fortrolige oplysninger (der til dels også er 

fastsat ved lov) orienterer loyalitetspligt for lønmodtageren sig i retning af 

flere typer af handlinger, hvor den ansatte ikke må kompromittere arbejds-

giverens beskyttelsesinteresser. Pligten gælder den ansattes handlinger i tje-

nesten og i et vist omfang også den ansattes handlinger udenfor tjenesten. 

Hensynet til arbejdsgiverens markedsposition medfører, at den ansatte må 

udvise omtanke vedrørende handlinger, der konkret kan skade arbejdsgive-

rens markedsposition, herunder dennes omdømme. Udenfor tjenesten er ud-

gangspunktet fortsat, at den ansatte kun er underlagt loyalitetspligt, der er 

nødvendigt for at beskytte mod handlinger, der konkret og direkte kan skade 

arbejdsgiveren. Har handlingen konkret indflydelse på arbejdsgiverens om-

dømme eller markedsposition, er handlingen illoyal. Der stilles de samme 

krav som tidligere til, at handlingen konkret skal kunne sættes i forbindelse 

med arbejdsgiveren, og at arbejdsgiveren konkret skal kunne påvise en ska-

de eller risiko for skade på sine interesser, og at skaden skal være af en vis 

væsentlighed. Dette gælder, for så vidt angår udtalelser udenfor tjenesten, 
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uanset i hvilket medie udtalelser formidles. Risikoen for, at udtalelser spre-

des, er langt større på digitale medier, og derfor opfylder sådanne udtalelser 

oftere kriterierne for at være skadende. Det samme gælder den ansattes di-

rekte omgang med arbejdsgiverens relationer, da beskyttelse af arbejdsgive-

rens relationer er en væsentlig interesse.  

 Pligt til at udvise en passende adfærd overfor den foresatte opsamles ikke 

med henvisning til loyalitet. Derimod er handlinger, der forstyrrer driften 

ved at underminere ledelsen, ledelsesbeslutninger eller organisatoriske hie-

rarkier, begrundet med henvisning til loyalitet. Der er flere afgørelser fra 

retspraksis i de seneste årtier, der anser de ansattes interne kritiske ytringer 

om ledelsen for illoyale. Vurderingsparametrene ligner de tidligere paramet-

re, og den øgede frekvens tyder ikke på, at der stilles øgede eller nye krav til 

de ansatte i forhold til tidligere, men at der er et øget antal situationer, der 

skaber behov for vurdering af loyalitetspligten.  

 Den ansatte har loyal underretningspligt overfor arbejdsgiveren. Denne 

begrundes nu konsekvent med henvisning til en loyalitetspligt. Der er un-

derretningspligt vedrørende forhold, der kan have indflydelse på virksom-

hedens drift. Det gælder både egne forhold, kollegers forhold og forhold ved 

driften. Underretningspligtens begrundelse er, at arbejdsgiveren skal have 

den nødvendige viden til at overveje sin driftsmæssige reaktion på forhold, 

der har indflydelse på driften. Pligten for den ansatte indtræder, når der er 

forhold som den ansatte kender til, der kan virke forstyrrende på driften, 

men som arbejdsgiveren ikke kender til. Underretningspligten påhviler alle 

ansatte.  

 Loyalitetspligtens indhold for den ansatte har udviklet sig således, at plig-

tens retlige anvendelsesområde er blevet indkredset og præciseret gennem 

de seneste årtier. Pligten anvendes mere stringent indenfor typer af beskyt-

telsesinteresser, der tidligere blev begrundet med varierende henvisninger. 

Endvidere ses det, at pligtens retlige indhold vel er blevet præciseret gen-

nem øget anvendelse, men der stilles ikke fra et retligt synspunkt skærpede 

krav til den ansattes loyalitetspligt. Samfundsudviklingen har bevirket, at 

der er opstået nye muligheder for at skade arbejdsgiverens interesser. Det 

har skabt et øget beskyttelsesbehov for arbejdsgiveren. Den ansattes hand-

linger på de sociale medier vurderes efter samme parametre som ytringer i 

det offentlige rum tidligere blevet efter. Den øgede frekvens vidner om, at 

mulighederne for at ytre sig offentligt til en bredere kreds er blevet lettere, 

adfærdsmønstrene har forandret sig, herunder en øget individualisering med 

øget tilkendegivelse af holdninger og synspunkter i et offentligt forum. Alt i 

alt er der opstået nye adfærdsmønstre, der har bevirket, at virksomhedens 

behov for beskyttelse er forandret. Det retlige indhold af loyalitetspligten 

har ikke ændret sig, men der er en øget frekvens af situationer, der bliver 

vurderet og bedømt som loyalitetsbrud, alene fordi adfærdsmønstrene æn-

dres. Det ses særligt tydeligt i ytringer på de sociale medier, hvor der er en 
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øget risiko for konkret skade, og ved ytringer i e-mails og via virksomhe-

dens EDB-systemer, hvor der også er øget risiko for spredning og konkret 

skade. Det ses også i vurderingen af adfærd og ytringer internt i virksomhe-

den, hvor kritik og underminerende ytringer og handlinger vurderes efter 

samme parametre som tidligere, men hvor der ses flere tilfælde af illoyale 

underminerende eller miskrediterende handlinger. Endelig ses en tydelig 

præcisering af loyalitetspligten som en underretningspligt omkring forhold 

af betydning for driften. Det er måske nok en skærpelse og præcisering af 

underretningspligten for individuelle ansatte, men på det kollektive plan 

blev det allerede tidligt fastsat, at der var pligt til at holde modparten under-

rettet om nye forhold eller ændringer omkring overenskomstens udmønt-

ning. Det har måske ikke i samme omfang været til prøvelse i den private 

sektor eller i den individuelle relation, men der er en tydelig vurdering af 

pligten under henvisning til en loyalitetspligt.  

 Analyserne har endvidere vist, at loyalitetspligt aktiveres udenfor de øvri-

ge kendte veletablerede pligter om levering af arbejdspræstationen og ar-

bejdstiden og uden for spørgsmål, der direkte vurderes som underordnelses-

spørgsmål i relation til arbejdsgiverens ledelsesret. Tilsidesættelse af disse 

pligter er ikke illoyalt, men en misligholdelse af den pågældende pligt. Det 

har haft særlig betydning for vurderingen af bibeskæftigelse, idet ikke al bi-

beskæftigelse er illoyalt. Bibeskæftigelse, der ikke udgør en trussel i form af 

konkurrerende virksomhed vurderes ud fra, om bibeskæftigelsen hindrer ar-

bejdspræstationen eller arbejdstiden. En manglende underretning om en til-

ladelig bibeskæftigelse kan være illoyal, medmindre andet er aftalt eller 

fastsat ved lov.2  

 Samlende kan om lønmodtagerens loyalitetspligt anføres, at princippet for 

tiden særligt tydeligt anvendes som grundlag for vurderingen af 3 typer af 

handlinger: Lønmodtagerens eksterne ytringer, der ikke må skade virksom-

hedens interesser, lønmodtagerens interne handlinger og ytringer, der ikke 

må forstyrre driften, og lønmodtagerens underretningspligt om forhold ved 

driften. 

 Afhandlingen efterviser, at der også gælder en loyalitetspligt på uskrevent 

grundlag for arbejdsgiveren. Ledelsesretten må udøves under hensyntagen 

til den ansattes beskyttelsesværdige interesser, både de interesser, der har 

fysisk og ideel personlig karakter, og de interesser, der knytter sig til den 

ansattes økonomi og erhvervsmuligheder. I forlængelse af den eksisterende 

debat, om der på uskrevent grundlag gælder et saglighedskrav for ledelses-

retten også på det individuelle plan, bidrager afhandlingen med konkrete si-

tuationer, hvor arbejdsgiveren må udvise et loyalt hensyn til den ansatte, og 

dermed til antagelsen om, at der gælder et retligt loyalitetsprincip i den hen-

 
2.  Jf. f.eks. Funktionærlovens § 15 om ret til bibeskæftigelse uden samtykke fra arbejds-

giveren, når hvervet kan varetages uden ulempe for virksomheden.  
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seende. Den ansattes beskyttelsesinteresser er indtil videre tilsyneladende 

tilstrækkeligt varetaget gennem lønmodtagerbeskyttelseslovgivningen og 

grundsætningen om hensyn til liv og sundhed. I takt med at samfundsudvik-

lingen etablerer nye måder at kommunikere på, lettere adgang til udveksling 

af informationer både formelt og uformelt og ændrede adfærdsmønstre også 

for personer, der repræsenterer arbejdsgiveren, må man antage, at der også 

er opstået et øget behov for beskyttelse af lønmodtagerens interesser. Dette 

har endnu ikke materialiseret sig i retsafgørelser, der henviser til, at arbejds-

giverens handlinger er brud på en loyalitetspligt overfor den ansatte. Det er 

dog ikke ensbetydende med, at pligten ikke gælder. Pligten kan antages at 

dukke op som konkret begrundelse i tilfælde, hvor arbejdsgiveren må udvise 

et hensyn til den ansatte i sine ledelsesbeslutninger. Det nærmeste i den 

danske retspraksis har været omkring formen og indholdet af udtalelser til 

potentielle fremtidige arbejdsgivere. Derudover kan pligten udmønte sig i 

konkrete pligter og krav inspireret fra Sverige og England, hvor der skal ud-

vises særlige hensyn til ansatte, der af private årsager har et særligt behov, 

eksempelvis syge eller ældre ansatte,3 eller ansatte med et særligt familie-

mæssigt behov.4 I England har pligten udmøntet sig som et krav om etable-

ring af interne klagemuligheder for uorganiserede arbejdsgivere, krav om, at 

arbejdsgiveren ikke kun administrerer en individuel ansættelsesaftale ifølge 

dens ordlyd, men også med udvisning af et vist hensyn til den ansatte, og 

krav om, at arbejdstageren udviser hensyn til den ansattes økonomiske inte-

resser. Hensyn til de økonomiske interesser udmønter sig som pligt til at in-

formere om gunstige pensionsordninger og lignende, pligt til at informere 

om ledige stillinger internt i organisationen også til personer, der er på or-

lov, og specifikke krav til indholdet af referencer til potentielle fremtidige 

arbejdsgivere. Endelig udmønter hensynet sig i et krav om at arbejdsgiveren 

ikke hemmeligholder vilkår ved ansættelsen, der har afgørende betydning 

for den ansattes økonomiske eller erhvervsmæssige muligheder. Her må den 

ansatte underrettes, så den ansatte selv kan overveje sin holdning, herunder 

hvorvidt ansættelse på de nævnte vilkår er attraktivt. Her kan arbejdsgive-

 
3.  Det vil sige i situationer, der ligger udover de pligter, der er fastsat i Forskelsbehand-

lingsloven. 

4.  En helt ny afgørelse, Odense byrets dom af 13. juli 2015, Funktionærkartellet mod 

Tryde Andrés ApS af 1985, tilkender en ansat 12 måneders godtgørelse for opsigelse i 

strid med § 4, stk. 1, i Familiefraværsloven, Lov nr. 223 af 22. marts 2006 om lønmod-

tageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Byretten fastslår, at 

retten til orlov til pasning af syge og døende familiemedlemmer ikke er tidsbegrænset, 

at en opsigelse på grund fraværet er i strid med lovens beskyttelse, og fastsætter godt-

gørelsen ud fra de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis vedrørende afsked i strid 

med Ligebehandlingsloven. Den fortolkning, Byretten anlægger, er overensstemmende 

med, at den ansattes særlige familiemæssige behov er et væsentligt hensyn, som ar-

bejdsgiveren er forpligtet til at udvise et loyalt hensyn overfor.  
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rens underretningspligt helt specifikt være en spejling af lønmodtagerens 

underretningspligt overfor arbejdsgiveren om forhold, der har indflydelse på 

arbejdsgiverens driftsmæssige interesser.  

 Endvidere kan pligten udmønte sig som konkrete processuelle forholds-

regler, der skal være opfyldt i forbindelse med ændring eller afslutning af 

den ansattes ansættelsesforhold. De processuelle hensyn skal sikre, at den 

ansattes interesser varetages enten gennem en advarsel, forsøg på omplace-

ring, høring eller simpel information.  

 Samlende kan om arbejdsgiverens loyalitetspligt anføres, at princippet 

særligt kan komme i anvendelse ved vurdering af arbejdsgiverens omtale af 

den ansatte og ved arbejdsgiverens kontakt til potentielle arbejdsgivere, i det 

omfang det sker, mens lønmodtageren fortsat er ansat.5 Desuden kan pligten 

udmøntes i mindstekrav til arbejdsgiverens (og kollegers) adfærd overfor 

den ansatte, arbejdsgiverens tilvejebringelse af tilstrækkelige interne klage-

ordninger, og som understøttelse af integritetsbeskyttelsen ved vurdering af 

grænserne for arbejdsgiverens udøvelse af kontrol og overvågning overfor 

den ansatte. 

 

1.3. Principper for retsanvendelsen 

Særligt for loyalitetspligt i den individuelle relation har der udkrystalliseret 

sig et genkendeligt mønster i retsanvendelsen. Et genkendeligt vurderings-

mønster præciserer og tilskærer, hvordan tvister, der indeholder et loyali-

tetsspørgsmål, skal vurderes retligt. Et genkendeligt vurderingsmønster 

medfører, at det rum, der er efterladt til dommernes frie skøn, indskrænkes. 

Det øger retssikkerheden for de implicerede parter – særligt i en tid, hvor 

der er øget fokus på loyalitetspligter. Vurderingsmønsteret særligt for loyali-

tetspligt har vist, at det rum, der er efterladt til at lade princippet udfylde 

med værdibaserede overvejelser, er ganske begrænset. Vurderingsmønsteret 

er dog fleksibelt på den måde, at der kan lægges varierende vægt på de for-

skellige elementer i vurderingen. Dette – koblet med den åbne vurdering i 

lyset af værdier i retskulturen og i samfundet – gør, at loyalitetspligten som 

norm forbliver fleksibel i forhold til samfundsudviklingen, dog med en høj 

grad af retssikkerhed.  

 I lighed med andre afgørelser vurderer afgørelsesorganerne først fakta. 

Der stilles i tvister, der omhandler loyalitetsspørgsmål, særdeles høje krav 

til arbejdsgiverens bevisførelse. En ansættelsesretlig sanktion er ikke en be-

givenhed, der vurderes lempeligt; det er en indgribende handling. Arbejds-

giveren må både bevise det faktuelle – begivenhederne, den skade begiven-

hederne har betydet for virksomheden, og at skaden er væsentlig.  

 
5.  Er der tale om en reference eller omtale efter at ansættelsesforholdet er afsluttet, så er 

parternes relation forandret, hvilken situation afhandlingen ikke konkret har behandlet. 
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 Dernæst vurderes, hvorvidt det foregåede er misligholdelse af en loyali-

tetspligt. Her vurderes, om lønmodtageren har varetaget andre interesser på 

bekostning af arbejdsgiverens interesser. I denne del af vurderingen fokuse-

res alene på handlingen i sig selv, ikke på den ansattes subjektive holdning 

til adfærden. De forhold, der indgår i vurderingen kan være decideret ska-

dende handlinger, eller handlinger, der alene varetager den ansattes egne in-

teresser, eller handlinger, hvor den ansatte ikke har tænkt sig om. Fælles er, 

at virksomhedens interesser er blevet kompromitteret.  

 Herefter vurderes grovheden eller væsentligheden af det foregåede. Det 

måles først ud fra en ydre standard for utilbørlighed. Herefter inddrages de 

konkrete omstændigheder til enten at skærpe eller lempe væsentligheden af 

det foregåede. De faktorer, der ofte lægges vægt på som skærpende, er 1) 

den ansattes stilling, 2) den konkrete viden eller burde-viden om det illoyale 

i handlingen, 3) en konkret skadeshensigt, 4) hvorvidt interne retningslinjer 

er overtrådt, 5) hvorvidt der i øvrigt er tvivl om den ansattes loyale handlin-

ger, 6) tidligere lignende illoyale handlinger, 7) selve handlingens egnethed 

til at skade, 8) selve skadens grovhed, og 9) hvorvidt samarbejdet er umu-

liggjort. Faktorer, der særligt inddrages til at lempe vurderingen, er 1) hvor-

vidt virksomhedens forhold op til begivenheden har været en medvirkende 

faktor for den ansattes handling, 2) hvorvidt der er en særlig fri omgangsto-

ne, 3) virksomhedens stiltiende accept, 4) den ansattes hidtidige ansættelses-

forløb, 5) den ansattes manglende skadeshensigt, eller 6) hvorvidt der ingen 

skade er sket.   

 Endelig foretages der til sidst en afvejning eller proportionalitetsvurdering 

af væsentligheden af det foregåede i forhold til sanktionens styrke. Indgre-

bets styrke vurderes blandt andet i lyset af virksomhedens varetagelse af 

processen frem til sanktionen og medarbejderens anciennitet og historik hos 

arbejdsgiveren.   

 Vurderingsmønsteret vedrørende lønmodtagerens loyalitetspligter viser, 

at der fra retspraksis stilles høje krav til forløbet. En arbejdsgiver kan ikkE 

berettiget sanktionere en handling alene på baggrund af en generel henvis-

ning til illoyalitet. Vurderingsmønsteret er medvirkende til at etablere et 

værn mod at illoyalitet misbruges som opsigelsesgrundlag. Vurderingsmøn-

steret er genkendeligt på tværs af typer af handlinger og ansatte og tid. Den 

øgede frekvens af afgørelser, der argumenteres med henvisning til loyalitet, 

bevirker, at vurderingsmønsteret i sig selv bliver mere fast genkendeligt 

særligt omkring loyalitetspligter, hvilket er med til at etablere loyalitetsplig-

ten som en genkendelig og tydelig pligt.  

 Det øgede antal af afgørelser, hvor der etableres brud på loyalitetspligten, 

kan også i denne sammenhæng begrundes indenfor den eksisterende retlige 

ramme af loyalitetspligt. Det har været lettere for arbejdsgiveren både at løf-

te bevisbyrden for begivenheden og at påvise en reel risiko for skade på 
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virksomhedens interesser ved eksempelvis den ansattes færden på sociale 

medier eller de ansattes interne, kritiske eller underminerende handlinger.  

 I den kollektive relation er loyalitetspligt en langt mere tydelig og grund-

læggende forudsætning for parternes samvirke som forhandlingsorganisati-

oner på arbejdsmarkedet. Her er der fokus på at fastslå, hvilke elementer der 

er aftalt, som derefter etablerer loyal pligt til efterlevelse eller udmøntning. 

Fastlæggelsen af det aftalte er i mange afgørelser om loyalitet det væsentlig-

ste element til prøvelse. Det er det aftalte, der fastsætter parternes forpligtel-

ser, og forventningerne – herunder det forventede formål – er vigtigere end 

ordlyden. Til gengæld er parterne berettigede til at støtte ret på det aftalte 

som forudsat på aftaletidspunktet, herunder at anvende de aftalte marginer 

og at gennemføre procedurer i det forventelige tempo. Parternes faktiske 

handlinger vurderes i forhold til om handlingerne har været tilstrækkelige til 

at fremme efterlevelse af det aftalte, eller om de modsat har været egnede til 

at modvirke, at det aftalte blev gennemført. Domstolene foretager en til-

bundsgående undersøgelse af realiteten. Selve handlingens tone eller grov-

hed vurderes. Er der tvivl om, hvorvidt handlingerne har været illoyale, til-

lægges parternes hensigter vægt – hvor øvrige forhold omkring situationen 

kan indikerer, at parterne ikke havde illoyale hensigter.  

 

1.4. Opsamlende 

Afhandlingen har analyseret indholdet af loyalitetspligten både i den indivi-

duelle og i den kollektive relation. De tre kategorier af principper har til-

sammen præciseret og skærpet loyalitetspligten som et retligt princip i ar-

bejdsretlige relationer.  

 Afhandlingens valg af beskyttelsesinteresserne som struktur for analyser-

ne har givet visse udfordringer i forhold til at få indplaceret de mange afgø-

relser under passende kategorier. I relation til stukturen som analysemodel 

har det dog vist sig, at strukturen var endog ganske anvendelig til at vurdere 

loyalitetspligter i både den kollektive og den individuelle relation. Struktu-

ren viste sig særligt anvendelig til at påvise sammenhænge mellem tidligere 

afgørelser omkring loyalitetslignende konflikter og nyere afgørelser om-

kring de samme typer af hensyn, og i hvilket omfang hensynene nu argu-

menteres og begrundes med henvisning til en loyalitetspligt.  

 

 

2. 10 konkrete bidrag 
 

Her fremdrages en række helt konkrete forhold, som afhandlingens analyser 

har bidraget med.  
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2.1. Loyalitetspligten for lønmodtagere er ikke skærpet 

Det er nævnt flere gange undervejs. De typer af pligter, som afhandlingen 

har behandlet – det vil sige loyalitetspligter, der ikke omhandler forbud mod 

konkurrerende virksomhed – er ikke skærpede i retspraksis.  

 Årsagen til, at der er en øget frekvens i retsafgørelser, hvor loyalitetsplig-

ten vurderes, og hvor den anses for at være tilsidesat, kan ikke forklares 

med henvisning til, at loyalitetspligten i sig selv er skærpet. De vurderings-

parametre, som et loyalitetsbrud vurderes efter, er langt hen ad vejen de 

samme vurderingsparametre, der blev anvendt i afgørelser om lignende pro-

blemstillinger tidligere. Retsanvendelsen stiller fortsat høje krav til arbejds-

giverens bevisførelse. I stedet må årsagen findes i, at der qua samfundsud-

viklingen – både i forhold til de teknologiske udviklinger og muligheder og 

nok også i forhold til ændrede adfærdsmønstre generelt med øget individua-

lisering i kølvandet på de postmoderne ideologier – er opstået et øget antal 

situationer, hvor arbejdsgiverens beskyttelsesinteresser konkret kan og bli-

ver kompromitteret af de ansattes handlinger. Stigningen skyldes ændringer 

i samfundet, der har medført et øget beskyttelsesbehov. Stigningen skyldes 

ikke ændringer i det retlige indhold af loyalitetspligt.  

 De parametre, der anvendes til at vurdere, hvorvidt loyalitetspligten er 

overskredet, er de samme som tidligere. For så vidt angår handlinger uden-

for tjenesten stilles der fortsat høje bevismæssige krav til godtgørelsen af 

den konkrete tilknytning til virksomheden, den konkrete skade for virksom-

heden, og at skaden er væsentlig. Det har vist sig lettere at opfylde betingel-

serne i de nyere typer af handlinger udenfor tjenesten.  

 

2.2. Loyalitet er handling ikke holdning 

Dette bidrag er pointeret både for så vidt angår loyalitetspligt i den indivi-

duelle relation og loyalitetspligt i den kollektive relation.  

 I vurderingen af, hvorvidt det foregåede er illoyalt, vurderer afgørelse-

sorganerne alene ud fra beviselige fakta. Der er ikke fundet indikationer på, 

at loyalitetskonflikter vurderes med henvisning til den ansattes personlige 

holdninger eller den ansattes eventuelt emotionelle tilknytning til arbejds-

pladsen. Der er ikke fundet belæg for, at der stilles krav til holdninger eller 

synspunkter i forbindelse med vurderingen af tilsidesættelse af loyalitets-

pligter.  Den udøvendes eventuelle hensigt med handlingen kan tillægges 

vægt i væsentlighedsvurderingen, men selve tilsidesættelsen af loyalitets-

pligten vurderes ud fra hvorvidt modpartens interesser er blevet kompromit-

teret gennem konkrete handlinger eller undladelser. Afgørelsesorganerne ef-

terprøver handlingens karakter og egnethed til at kompromittere modpartens 

interesser.  

 Dette betyder, at loyalitet reelt ikke stiller krav om at have en bestemt 

holdning i forhold til modparten eller det aftalte. Det gælder både i den kol-
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lektive og i den individuelle relation. Afgørelsesorganerne er helt på det re-

ne med, at der kan være varierende grad af engagement og overbevisning. 

Det illoyale kan være den handling, der lægges for dagen som konsekvens 

heraf, og det er handlingen eller begivenheden i sig selv, der vurderes.  

 Hverken arbejdsgiver, kolleger, afgørelsesorganer eller modstående orga-

nisationer kan kræve bestemte følelser eller holdninger. Derimod kan alle 

kræve, at eventuelle bagvedliggende inkompatible holdninger ikke får ind-

flydelse på varetagelsen af de pligter, der følger af den pågældende relation. 

En organisation er forpligtet til loyalt at fremme gennemførelsen af et forlig, 

også selvom organisationens repræsentant måtte være uenig i forligets ind-

hold. En ansat er forpligtet til loyalt at undlade at omtale virksomheden 

miskrediterende overfor virksomhedens relationer på LinkedIn, også selvom 

den ansatte er kritisk og utilfreds med virksomhedens beslutninger eller 

værdier. En arbejdsgiver er forpligtet til loyalt at undlade at omtale en med-

arbejders personlige forhold i en reference til en fremtidig arbejdsgiver, og-

så selvom arbejdsgiveren synes, at de personlige forhold er kritisable.  

 Loyalitet har ingen indflydelse på retten til at have egne holdninger og 

overbevisninger. En ansat har frihed til at have egne holdninger og syns-

punkter også om forhold, der har med virksomheden, dens værdigrundlag 

eller dens beslutninger at gøre. En arbejdsgiver kan ikke med retten i hån-

den kræve, at en medarbejder er sympatisk overfor virksomheden. Det kan 

være et ønske rent ledelsesmæssigt, men det er ikke et retligt krav. Arbejds-

giveren kan derimod kræve, at medarbejderen ikke offentligt miskrediterer 

virksomhedens beslutninger og ikke internt underminerer beslutningerne. I 

enkelte tilfælde inddrages en historik omkring den ansatte, der tyder på, at 

netop denne ansatte har vanskeligt ved at handle loyalt også i fremtiden.  

 Loyalitetskravet i relation til loyale handlinger overfor arbejdsgiveren er 

klart. Hvorvidt den ansatte kan og vil opretholde en uoverensstemmelse 

mellem handlinger og holdninger er op til den enkelte. Det er en privat sag, i 

hvilket omfang man vil opretholde en ansættelse, der etablerer et værdi-

mæssigt dilemma.   

 

2.3. Loyalitet er en pligt ikke en personlig dyd 

I forlængelse af ovenstående punkt kan afhandlingens resultater underbyg-

ge, at loyalitet ’blot’ er en pligt blandt flere pligter, der påhviler parterne i 

de arbejdsretlige relationer. Loyalitet som retlig pligt er ikke en dyd eller et 

moralkodeks. 

 Den sproglige betydning af ordet loyal indeholder indikationer af dyd og 

moral. Det retlige indhold af en loyalitetspligt indikerer ikke, at afgørelses-

organerne henviser til en persons personlige karakteristika eller ’moral’ i 

forbindelse med loyalitetskonflikter. Pligtens tilstedeværelse og indhold er 

objektivt bestemt. 
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 De implicerede parter kan ikke, heller ikke med henvisning til en person-

lig holdning til loyalitet som dyd eller moral, afvise at være underlagt en 

loyalitetspligt, og modsat kan arbejdsgiveren heller ikke med rette kræve at 

loyalitetspligten har et bestemt moraliserende indhold.  

 Loyalitet er en pligt på linje med forpligtelsen til at levere arbejdsydelsen 

og arbejdstiden eller til ikke at forrette skade på arbejdsgiverens materiel. 

Pligten skal overholdes, og de handlinger og undladelser, som pligten med-

fører, skal leveres på samme måder, som andre typer af handlinger og und-

ladelser i den kollektive og den individuelle relation.  

 Der findes et vist begrænset område, også udenfor tjenesten, hvor en an-

sat er underlagt loyalitetspligt. Uanset hvad holdningen er til loyalitet som 

tema i en ansættelsesrelation i øvrigt, bevirker loyalitetspligten, at den an-

sattes handlinger udenfor tjenesten vil blive vurderet i lyset af, hvorvidt de 

har tilknytning til virksomheden, hvorvidt der kan påvises konkret skadesri-

siko for virksomhedens interesser, og hvorvidt skaden kan anses for at være 

så væsentlig, at den kan berettige til en ansættelsesretlig sanktion. Vurde-

ringen er ikke en vurdering af den ansattes moral, og vurderingens paramet-

re er uafhængige af præferencer til loyalitet i en ansættelsesretlig sammen-

hæng. Det er ’blot’ en pligt, hvis indhold er objektivt bestemt.  

 

2.4. Arbejdsgiveren er underlagt loyalitetspligt 

Også arbejdsgiveren er underlagt en loyalitetspligt overfor den ansatte, hvil-

ket er argumenteret i kapitel 12 og 13. Det betyder, at loyalitetspligt vil 

kunne begrænse den frie ledelsesret – også på uskrevent grundlag, i det om-

fang eksisterende lovbestemmelser eller grundsætninger ikke yder tilstræk-

kelig beskyttelse af lønmodtagerens beskyttelsesværdige interesser.  

 Arbejdsgiverens loyalitetspligt betyder, at arbejdsgiveren i et vist omfang 

må udvise hensyn overfor den ansattes personlige og erhvervsmæssige inte-

resser.  

 

2.5. Pligtens oprindelse er primært relationel ikke kontraktuel 

Den historiske optrevling af både de ansættelsesretlige relationers forvent-

ninger til gensidig adfærd, de retsteoretiske behandlinger af loyalitet i an-

sættelsesretten og den obligationsretlige udvikling af en kontraktlig loyali-

tetspligt har påvist, at den kontraktlige loyalitetspligt ikke er ophav til etab-

lering af en loyalitetspligt for lønmodtageren.  

 Den kontraktlige loyalitetspligt blev udviklet cirka samtidig med, at eksi-

sterende accessoriske forpligtelser for lønmodtageren blev opsamlet under 

en troskabspligt. Pligterne under troskabspligten var primært lønmodtager-

pligter og primært orienteret i retning af at sikre arbejdsgiveren eneret til ar-

bejdstagerens arbejdskraft samt beskytte arbejdsgiveren mod illoyal konkur-

rence fra den ansatte. Først senere blev lønmodtagerens troskabspligter og 
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øvrige accessoriske forpligtelser opsamlet under fællesbetegnelsen loyali-

tetspligt. I den ansættelsesretlige relation forblev loyalitetspligten ensidig.  

 I den individuelle relation er forbindelsen mellem en kontraktlig loyali-

tetspligt og en ansættelsesretlig loyalitetspligt oprindeligt temmelig svag. 

Den senere udvikling af loyalitetspligt i ansættelsesforholdet har endvidere 

vist, at både indhold, anvendelse og udstrækning har fået et særligt præg. I 

obligationsretten forklares dette med, at den kontraktlige loyalitetspligt ud-

mønter sig i det konkrete retsområde i lyset af de særlige forhold, der gør 

sig gældende der. I ansættelsesrelationen henvises til, at loyalitetspligten må 

fortolkes i lyset af den særlige relation mellem arbejdsstageren og arbejds-

giveren. Det er ikke ensbetydende med, at den obligationsretlige loyalitets-

pligt er kilde til ansættelsesretlig loyalitetspligt, men at den obligationsretli-

ge loyalitetspligt som paraplybetegnelse også favner ansættelseskontrakten, 

og dermed den særlige loyalitetspligt, der genkendes der.  

 I den kollektive relation fastsatte Den Faste Voldgiftsret allerede i 1915 – 

langt tidligere end det obligationsretlige loyalitetsbegreb – at parterne havde 

pligt til loyalt at fremme overenskomstens gennemførelse. Særligt i den kol-

lektive relation er forbindelsen til en loyalitetspligt med afsæt i en obligati-

onsretlig loyalitetspligt svag. Pligten har også i den kollektive relation ud-

viklet sig ad egne veje og omfatter både hensynet til kontraktens gennemfø-

relse, og hensynet til modpartens samfundsmæssige stilling og forhand-

lingssystemets bæredygtige opretholdelse.  

 

2.6. Forskelle og ligheder mellem individuel og kollektiv loyalitetspligt 

Loyalitetspligt findes både i den individuelle og i den kollektive relation. De 

har udviklet sig forskelligt, de har forskellig vægt i de to relationer, og også 

indholdet er forskelligt på de to niveauer.  

 I den kollektive relation har pligten fra starten været fuldt ud gensidig 

mellem ligeværdige forhandlingsparter. I den individuelle relation har den 

uskrevne forpligtelse alene været anvendt ensidigt, men afhandlingen argu-

menterer for, at pligten nu også her er gensidig.  

 Pligterne har dog også ligheder. Det rum, hvor den kollektive henholdsvis 

den individuelle loyalitetspligt udspiller sig, har en fællesmængde. Nogle af 

den kollektive loyalitetspligts problemstillinger udspiller sig mellem den 

konkrete arbejdstager og arbejdsgiver. Dette betyder, at der er elementer i 

loyalitetspligten fra det kollektive niveau, der udspiller sig som et individu-

elt loyalt hensyn mellem arbejdsgiveren og den ansatte.  

 

2.7. Loyalitetspligt er en selvstændig pligt, ikke en samlebetegnelse 

Loyalitetspligt har af tidligere retsteori været betegnet som en samlebeteg-

nelse uden selvstændigt indhold. I takt med den øgede anvendelse af loyali-

tetspligt som selvstændigt vurderingsgrundlag i nye situationer, og i takt 
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med at loyalitetspligt anvendes mere regelmæssigt til at udgøre vurderings-

grundlag i eksisterende typer af situationer, etableres loyalitetspligt som en 

selvstændig pligt med et selvstændigt indhold.  

 Pligten har nu både en sammenfattende funktion og en funktion som selv-

stændig begrundelse.  

 

2.8. Sociale medier 

Ytringer på sociale medier (i afhandlingens eksempler Facebook og Linke-

dIn) anses som udgangspunkt ikke for at være private ytringer. Alene fordi 

et opslag eller meddelelse er videregivet via sociale medier, er der risiko for 

ukontrollerbar spredning. Dette bevirker, at skadesvirkningen af et opslag 

på et socialt medie er sammenlignelig med skadesvirkningen ved andre 

former for offentlige ytringer.  

 Det samme kan i et vist omfang siges at være gældende for ytringer frem-

sat i e-mailkorrespondance. Mediet er let omsætteligt, og ytringer fremsat i 

en e-mail udgør potentielt en langt større skadesrisiko end ytringer fremsat i 

et lukket fysisk brev.  

 De sociale medier og mails anvendes i de daglige aktiviteter ofte til ud-

veksling af korrespondance af en mere ’fri’ karakter. Skadesrisikoen er et 

mere vægtigt element i væsentlighedsvurderingen end den ansattes eventuelt 

manglende hensigt om videregivelse. Såfremt der de facto er en øget ska-

desrisiko, skærper det væsentlighedsvurderingen. En lille moderation er der 

dog i e-mails, der udveksles med en specifik fortrolig modtager, også selv-

om det sker fra virksomhedens e-mailsystem. Her har Højesteret etableret 

en lempelse. 

 Korrespondance via digitale medier – uanset om det er på sociale medier 

eller i form af e-mailkorrespondance – udgør en højere skadesrisiko end 

korrespondance på anden vis. Den tidligere samtale over en kop kaffe i dag-

ligstuen er i et vist omfang flyttet ud på internettet. Det betyder, at de sam-

me ytringer og holdninger nu kan få ansættelsesretlige konsekvenser, alene 

fordi samtalen sker via et andet – langt mere offentligt – medie.  

 

2.9. Anvendeligt til at løse nye situationer  

Både i den kollektive relation og i den individuelle relation har loyalitets-

pligten i løbet af det seneste årti fået en renæssance. I en arbejdsretlig sam-

menhæng er loyalitetspligt anvendeligt til at løse nye situationer og til at 

modernisere og nyfortolke kendte begreber og principper. 

 I den kollektive relation blev loyalitetspligt anvendt til at nyfortolke et 

begreb i Hovedaftalen, der igennem et århundrede havde haft en bestemt 

forståelse og anvendelse.  

 I den individuelle relation anvendes loyalitetspligten til at vurdere de nye 

typer af situationer, der er opstået omkring ansattes ændrede adfærds- og 
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kommunikationsmønstre. Desuden er loyalitetspligten forsøgt anvendt som 

vurderingsgrundlag for indholdet og formen af en arbejdsgivers udtalelser 

til en potentiel ny arbejdsgiver.  

   Princippet er samtidig fleksibelt – det henter dele af sit indhold fra vær-

dielementer i det dybere retlige lag, der indeholder retskulturen, der igen 

bliver påvirket af de generelle samfundsmæssige udviklinger i det dybeste 

lag af retten. Det betyder, at det i retsanvendelsen er muligt at tilpasse loya-

litetspligt til samfundsudviklingen, så loyalitetspligten ikke fastfryses efter 

en bestemt tidsalders normer for adfærd.  

 

2.10. Anvendeligt i moderne ansættelsesretlige relationer 

Endelig er et loyalitetsprincip i den objektive retlige forståelse et princip, 

der er anvendeligt i moderne ansættelsesretlige relationer.  

 I takt med at ansættelsesformerne forandres, påvirkes også de relationelle 

bånd mellem parterne til en ansættelseskontrakt. Den postmoderne tidsalder 

med dens øgede individualisering gør op med tidligere tiders patriarkalske 

opfattelse af staben som en del af virksomheden. Forandringer i ansættel-

sesformerne med øget anvendelse af tidsbegrænsede projektansættelser, del-

tidsansættelser, ansættelse hos flere parallelle arbejdsgivere og lignende, 

bevirker, at tilknytningen til den enkelte arbejdsgiver bliver mindre tæt.  

 Loyalitetspligt som en objektiv pligt med specifikke krav om handlinger 

og udtalelser løsner loyalitetspligten fra den tidligere associering med virk-

somheden. Som en objektiv pligt, der er generelt bestemt og med et kendt 

indhold, kan pligten finde anvendelse også på de typer af ansættelser, hvor 

den tidligere forudsætning i form af ’tilknytning’ ikke er til stede.  

 En objektiv loyalitetspligt er en hjælp både for ansatte og arbejdsgivere til 

at ensrette forventningerne til den ansatte og til arbejdsgivernes pligter og 

rettigheder overfor hinanden. En eventuel manglende eller fjernere faktisk 

personlig relation mellem den ansatte og arbejdsgiveren eller virksomheden 

påvirker ikke vurderingen af, hvorvidt den ansatte eller arbejdsgiveren har 

handlet illoyalt. De parametre, der anvendes til vurderingen, er uafhængige 

af det aktuelle niveau af personlig tilknytning eller relation mellem den an-

satte og virksomheden. 

 

 

3. Afsluttende 
 

Opstilling af principper efterlader i sagens natur en række ubesvarede 

spørgsmål omkring loyalitetspligtens konkrete rækkevidde og indhold. Det-

te er et vilkår ved at fastsætte principper frem for at fastsætte konkrete 

grænser. Afhandlingens resultater kan forhåbentligt danne grundlag for 

fremtidige analyser og vurderinger af loyalitetspligter i de arbejdsretlige re-
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lationer, og bidrage til afklaring og præcisering af et svært og værdiladet 

tema. Karen Blixen skrev i 1923:6  

 
’Jeg kan da for resten i det hele sige, at jeg hader principper; de er da næsten altid af det on-

de….’  

 

I denne sammenhæng må de opstillede principper antages at have en objek-

tiviserende effekt på parternes rettigheder og pligter såvel i den kollektive 

som i den individuelle relation.  

 

 
6.  Blixen, Breve fra Afrika, 1984, p. 203. 
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Forkortelser: 

 

 

Rt = Norsk Retstidende 

AD = Arbetdomstolens domar 

ADR = Dommer og kjennelser av arbeidsretten 

AT = Arbejdsretligt Tidsskrift 

UfR = Ugeskrift for Retsvæsen 

VLT = Vestre Landsrets Tidende 

SHT = Sø- og Handelsretstidende 

FV = Faglig Voldgifts kendelse 

VLD = Vestre Landsrets dom 

ØLD = Østre Landsrets dom 

SH = Sø- og Handelsrets dom 

 

 

 

Bemærkning: 

Referenceformatet Hasselbalch, Den danske arbejdsret I, 2009  henholdsvis 

Den danske arbejdsret II og Den danske arbejdsret III, henviser til den tryk-

te udgave fra 2009.  

Referenceformatet Hasselbalch, Den danske arbejdsret I-III, online henviser 

til online-udgaven på Schultz Arbejdsretsportal. Online henvisninger er til-

gået d. 30. august. 
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Afhandlingen fastsætter, at der gælder et loyalitetsprincip i arbejdsretlige re-

lationer. Indenfor de seneste årtier har der været en tydelig stigning i antallet 

af retsafgørelser, hvor loyalitetspligt anses for at være tilsidesat. Samtidig 

medfører udviklingen i arbejdsmarked og samfund, at ansættelsesformerne 

ændrer sig, og der opstår nye kommunikationsformer.  

 Afhandlingen har analyseret tre spørgsmål om fænomenet loyalitet i en 

retlig forstand, både i den kollektive og i den individuelle relation. For det 

første, hvorvidt der gælder et alment princip om, at parterne i den kollektive 

og i den individuelle relation er underlagt en pligt til at udvise loyalt hensyn 

overfor modpartens beskyttelsesinteresser. For det andet har afhandlingen 

undersøgt, hvori loyalitetspligten består, hvad loyalitetspligtens kerne er, og 

hvordan loyalitet udmønter sig i konkrete typer af hensyn. For det tredje har 

afhandlingen analyseret, hvilke mønstre, der kan genkendes i afgørelsesor-

ganernes vurderinger, når loyalitet eller loyalitetslignende konflikter har væ-

ret til prøvelse. Afhandlingen fokuserer på de typer af loyalitetskonflikter, 

der ikke vedrører konkurrerende virksomhed. 

 Analyserne baseres på både retsteori og på retspraksis. Idet retspraksis og 

retsteori har anvendt termen ’loyalitet’ sporadisk og uensartet gennem det 

seneste århundrede, har analyserne fokuseret på de bagvedliggende pro-

blemstillinger, der nu – i de seneste årtiers retspraksis – betegnes som loya-

litetsspørgsmål.  

 Retspraksis er analyseret ud fra en systematik baseret på parternes respek-

tive beskyttelsesinteresser. For de kollektive organisationers vedkommende 

er det interessen i, at aftaler i form af overenskomster og forlig overholdes, 

og at positionen som forhandlingsberettiget organisation opretholdes. Ar-

bejdsgiveren har både interesse i beskyttelse af sin markedsposition og i op-

retholdelse af et virksomt produktionsapparat og en smidig drift. Vedrøren-

de lønmodtageren har analyserne undersøgt interessen i fysisk og ideel per-

sonbeskyttelse og i beskyttelse af erhvervsmuligheden i den nuværende og 

fremtidige ansættelse. Analyserne giver dermed et ensartet grundlag for at 

eftervise de parametre og kriterier, der lægges til grund ved vurderingen af 

loyalitet og loyalitetslignende konflikter på tværs af tid, afgørelsesorganer, 

ansættelsestyper og historisk udvikling.  

 På baggrund heraf konstaterer afhandlingen, at loyalitetspligt er et alment 

arbejdsretligt princip i både den kollektive og den individuelle relation, her-
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under at der (nu) påhviler arbejdsgiveren en uskreven loyalitetspligt overfor 

lønmodtageren.   

 I den kollektive relation har loyalitetspligt været kendt og anvendt lige si-

den begyndelsen af 1900-tallet. I de seneste årtier har loyalitetspligt i den 

kollektive relation desuden været anvendt til at vurdere grænserne for par-

ternes bidrag til den offentlige debat og har været anvendt til at nyfortolke 

velkendte principper i Hovedaftalen.  

 I den individuelle relation har lønmodtagerens loyalitetspligter oprindeligt 

været de pligter, der udsprang af de patriarkalske ansættelsesrelationer. Plig-

terne er siden blevet opsamlet med henvisning til en troskabspligt, som var 

en ensidig pligt i den individuelle relation. Senere blev den obligationsretli-

ge term loyalitet introduceret omkring de samme hensyn. De seneste årtier 

har medført en stigning i antallet af loyalitetsbrud, der sanktioneres med op-

sigelse eller bortvisning. Afhandlingen viser, at stigningen – udenfor situa-

tioner med konkurrerende virksomhed – ikke skyldes en skærpelse af loyali-

tetspligtens retlige indhold, men skyldes ændrede kommunikationsformer 

og adfærdsmønstre. De vurderingsparametre, der anvendes til at vurdere 

loyalitetspligter i nye situationer, eksempelvis ytringer på sociale medier, er 

ikke ændrede.   

 Afhandlingen fastsætter ligeledes, at der gælder en uskreven loyalitets-

pligt for arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens pligt til at udvise hensyn overfor 

den ansattes beskyttelsesinteresser er primært varetaget ved lønmodtagerbe-

skyttelser fastsat ved lov, ved afgørelsesorganernes indfortolkning af pro-

cessuelle hensyn overfor den ansatte i opsigelses- og bortvisningssager, ved 

grundsætningerne om beskyttelse af liv og sundhed og privatliv og ved et 

retsteoretisk omstridt generelt saglighedskrav for ledelsesbeslutninger. Af-

handlingens konklusion betyder, at der som en grundsætning gælder en ge-

nerel pligt til at udvise hensyn overfor arbejdstagerens beskyttelsesværdige 

interesser. Pligten kan på uskrevent grundlag komme til udtryk som en 

ramme for arbejdsgiverens kontakt til fremtidige arbejdsgivere, en pligt til 

at sikre tilstrækkelige interne klagemekanismer, grænser for overvågning og 

kontrol i samspil med grundsætningen om integritetsbeskyttelse, og – på 

samme måde som arbejdstageren – en omtanke ved anvendelse af digitale 

kommunikationsmidler. 

 Afhandlingen bidrager i øvrigt med at fastslå, at retlig loyalitetspligt ikke 

knytter sig til loyalitet som en dyd eller en moralsk forpligtelse. Loyalitets-

pligt er en objektiv retlig pligt, hvis indhold er kendt, og som forpligter par-

terne uanset den tidsmæssige eller emotionelle tilknytning og uanset parter-

nes egen personlige præferencer. Retlig loyalitetspligt er handlinger, ikke 

holdninger. Der stilles ikke krav om, at parterne må opgive selvstændige 

holdninger eller synspunkter, men loyalitet stiller krav til de handlinger, 

som parterne foretager sig. Loyalitet er en kognitiv beslutning om at ville 

handle loyalt.  
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 Loyalitet og loyalitetslignende pligter er ikke nye fænomener. En retlig 

pligt til at udvise loyale hensyn har sin oprindelse i den nødvendighed, som 

de særlige relationer mellem arbejdsretlige parter skaber. Det er en pligt sui 

generis. Afhandlingen viser, at loyalitetspligt i arbejdsretlige relationer har 

en særlig natur og karakter, der ikke kan overføres til andre kontraktområ-

der. 
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

This dissertation establishes that a principle of loyalty1 is applicable in Dan-

ish labour relations. Recent decades have seen a clear increase in the num-

ber of legal decisions in which a duty of loyalty was found to be breached. 

At the same time there has been a development in both the labour market 

and society in general towards new forms of employment and new forms of 

communication.  

 The dissertation analyses three questions about a legal duty of loyalty in 

the collective as well as in the individual labour relationship. The first ques-

tion examines whether there is a general principle requiring the parties to a 

collective agreement or an individual employment contract to act loyally in 

relation to the other party’s or parties’ interests. The second question ex-

plores what the core of the duty is, and how the duty of loyalty translates in-

to particular actions or considerations. The third question analyses which 

patterns can be established in the judiciary’s evaluations in cases concerning 

potential breaches of loyalty duties.  

 The dissertation focuses on loyalty issues outside those concerning the 

employee’s duty not to compete with the employer’s business. The analyses 

are based on both legal theory and case law.  

 The analysis of the case law is systematised according to the interests of 

the respective parties. In this way the analyses give a consistent basis from 

which to demonstrate the criteria to be taken into account in the assessment 

of loyalty duties, regardless of the time period, decision-making body, type 

of employment and historical development. 

 Against this background the dissertation finds that a duty of loyalty is a 

general principle of labour law in both the collective and the individual la-

bour relations, and includes that also the employer (now) at the individual 

level must observe an implied duty of loyalty towards the employee.  

At the collective level – between the collective organisations (including 

their members) – a duty of loyal administration of the collective agreement 

has been established since the beginning of the 20th Century. It involves a 

 
1.  ‘Loyalty’ in the Danish use of the term comprises several types of implied duties be-

tween the parties. The corresponding terms in English employment law would be im-

plied terms such as the employee’s duty of fidelity, mutual duty of co-operation and 

care, and mutual trust and confidence. The abstract will use the term ‘loyalty’. 
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duty to actively pursue the fulfilment of the agreement, as well as a duty to 

abstain from reducing the content or the impact of the agreement. Recent 

decades have seen new applications of the duty of loyalty. The duty has 

been used to consider the limits of public campaigns and public statements 

regarding the counterparty or its members. The duty has likewise been used 

to reinterpret and modernise century-old collective labour law principles. 

 In the individual relation, the implied duties were originally those arising 

as necessary in the patriarchal employment relations of the 19th century. 

These duties were during the 20th century denoted under the umbrella term 

‘fiduciary duties’, which were duties resting only on the employee. The con-

tractual term of ‘loyalty’ as an accessory duty was later introduced as the 

umbrella term for the employee’s accessory duties, however without amend-

ing the substance of the duty. Recent decades have seen an increase in the 

numbers of cases, where a breach of loyalty has been acknowledged as the 

legal basis for terminations of the employment. The dissertation demon-

strates that this increase – aside from situations involving competing activi-

ties – is not based on an intensification of the duty of loyalty’s legal content, 

but indeed on changing forms of communication and patterns of behaviour. 

There has been no change to the assessment criteria used in assessing 

whether an activity is a breach of the duty of loyalty, and e.g. the employ-

ees’ activities on social media are assessed according to well-established 

criteria. 

 The dissertation further establishes that the employer is (now) likewise 

subject to an implied duty of loyalty. The employer’s duty to reasonably 

consider the employee’s interests has until now been codified in protective 

legislation, in the judiciary’s constructed requirements of what constitutes a 

‘fair’ procedure in dismissals, in the doctrines of protection of life, health 

and integrity/privacy, and in the theoretically contested concept of ‘reasona-

ble cause’ for managerial decisions. The dissertation establishes that indeed 

a general principle to loyally consider the employee’s interests rests also on 

the employer. Outside of the codified duties, the duty of loyalty establishes 

requirements for the employer’s contact to future employer’s, duties to en-

sure sufficient grievance procedures, limits for the employer’s surveillance 

and controls, and – as with employees – establishes a general level of cau-

tion when using digital communication.  

 The dissertation furthermore demonstrates that a legal duty of loyalty is 

not related to personal characteristics, such as loyalty as a virtue or a moral 

duty. The legal duty of loyalty is an objective duty with an acknowledged 

content, and the parties are obliged to observe the duty regardless of their 

emotional attachment or personal preferences. The legal duty of loyalty 

concerns the actions of the parties, not the opinions. Parties are not required 

to give up their own points of view, but the duty of loyalty places require-
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ments on the actions accordingly. Loyalty in the legal sense is a cognitive 

decision to act loyally. 

 Loyalty and loyalty-like duties are not a new phenomenon in labour rela-

tions. A legal duty to act loyally developed as a necessity in the special rela-

tionships between the parties in labour relations – individual and collective 

relations alike. The duty did not arise as a contractual but as a relational du-

ty. It is a duty sui generis. 
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