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Abstract  
This thesis will investigate whether the Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 art. 4(1) is 

implemented correctly in Danish legislation. Furthermore, this thesis will contain an economic 

section that investigates how an employer under certain assumptions will terminate the contracts of 

employees in the workforce. The applied framework from this study support an integrated analysis 

which purpose is to bring suggestions for improvement in Danish law, which will entail that the 

directive will be correctly implemented.  

 

In order to investigate the Danish implementation of art. 4(1), the thesis will apply a legal analytical 

framework. Initially, the content of the art. 4(1) will be investigated, afterwards which Danish 

legislation will be examined. Case law will be included when relevant to the thesis. The basis of the 

examination is therefore a legal dogmatic analysis of both legislations. The economic section will 

investigate the employer’s economical motivations for terminating employees, including the 

employer’s options to maximize profit by termination. This will be done by analyzing the employer 

from a perspective of decision. Afterwards the thesis will investigate the relationship between the 

employee and employer and how they maximize their own utilities and production. In this section 

the employer will be analyzed from a perspective of exchange. Lastly, the thesis will entail an 

integrated analysis that will investigate which options Denmark has to correctly implement the 

directive. In this section both the legal and the economic sections will be included. 

 

The thesis concludes that the Council Directive art. 4(1) is not correctly implemented in Danish 

legislation, as Danish legislation only protects employees, who have been employed at a company 

for one year or longer. Therefore, Danish legislation does not protect all employees, as it should 

according to the Council Directive. In an economic point of view the employer will terminate those 

employees, who have the lowest human capital due to the productivity that they will produce within 

the organization. The employer will most often retain employees that produce most, as the company 

thus will obtain a higher profit. Finally, the thesis concludes that the Danish Act on employees’ 

rights in the event of transfers of undertakings will have to be revised. This may be done in two 

different ways. The first is to change the paragraph itself and add a section thus all employees will 

obtain the same protection. The other option is to change the Danish salaried employees Act 

paragraph 2b section 1, so all employees are protected and not only the employees that have been 

working for one year within the same organization.  
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Del 1 – Introduktion  

Præsentation af emnet  
Virksomhedsoverdragelser er et udbredt fænomen, der bliver anvendt i hele verdenen. 1 En rationel 

aktør vil kun indgå i en virksomhedsoverdragelse, hvis der er en økonomisk fordel ved en sådan 

handel. De økonomiske fordele kan bl.a. være at indvinde markedsandele, opnå større profitter, 

opnå besparelse i forbindelse med stordriftsfordele, udvande konkurrencen på markedet, opnå 

synergieffekter o.l. Som oplistet er begrundelsen for at indgå i en virksomhedsoverdragelseshandel 

mange, og det afhænger af den enkelte aktør.  

 

Ved selve indgåelse af overdragelsesaftalen skal virksomheden have to elementer for øje: det 

juridiske og det økonomiske aspekt. Det juridiske aspekt er i Danmark 

virksomhedsoverdragelsesloven2 , der er blevet til på baggrund af virksomhedsoverdragelses-

direktivet.3 Loven fastsætter rammerne for, hvordan en virksomhedsoverdragelse skal foregå.  

 

En af de økonomiske fordele som en virksomhed kan opnå ved en virksomhedsoverdragelse er 

blandt andet besparelse på lønomkostningerne. I en virksomhedsoverdragelse inden for den samme 

industri er det blevet undersøgt, at cirka 30% af medarbejderne bliver overflødige efter en 

overdragelse.4 Et af formålene med direktivet og hvorfor det er blevet udarbejdet, er bl.a. på 

baggrund af den store økonomiske udvikling, der er sket inden for området, hvor der til stadighed 

foretages flere og flere virksomhedsoverdragelser. Alene i Danmark blev der i 2018 indgået 417 

virksomhedsoverdragelser.5 

 

Ved at flere medarbejdere bliver overflødige kan virksomhederne have en tilbøjelighed til at 

afskedige medarbejdere. Virksomhedsoverdragelsesloven forhindrer dog virksomhederne i at 

afskedige sine ansatte ved en sådan handel.6 Men hvorvidt beskyttelsen gælder alle ansatte i 

virksomheden er et emne, der har været genstand for debat i den danske retslitteratur. I litteraturen 

påpeges det, at Danmark ikke har implementeret direktivet korrekt i den danske lov om 

																																																								
1	Global	M&A	Review	H1	2019	
2	Lovbekendtgørelse	2002-08-20	nr.	710	
3	Rådets	direktiv	2001/23/EF		
4	Marks,	Michell	Lee	m.fl.,	2012,	s.	146	
5	Global	M&A	Review	H1	2019,	s.	23		
6	Lovbekendtgørelse	2002-08-20	nr.	710	
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virksomhedsoverdragelse.7 8 Grunden til, at virksomhedsoverdragelsesloven muligvis ikke lever op 

til retstilstanden på EU-området er, at Funktionærloven9 indeholder en bestemmelse, hvorefter 

medarbejdere først kan opnå beskyttelse, hvis de har over ét års anciennitet.10 

 

Virksomhedsoverdragelsesdirektivet skal sikre beskyttelsen for alle arbejdstagere på 

arbejdsmarkedet, og hvorvidt den gør dette, vil blive undersøgt i denne opgave. Med udgangspunkt 

i ovenstående problemstilling synes det relevant at undersøge nedenstående problemformuleringer.   

Problemformulering  
Opgaven vil indeholde tre analyser, hvor nedenstående problemformuleringer vil blive besvaret. 

Den juridiske og den økonomiske problemformulering vil blive besvaret særskilt. I den integrerede 

problemstilling vil elementer fra det juridiske og det økonomiske afsnit blive sammenfattet med 

henblik på at besvare den integrerede problemformulering.  

 

Juridisk problemformulering: 

Hvorvidt er virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. korrekt implementeret i 

dansk ret?  

 

Økonomisk problemformulering:  

Hvorfor forekommer virksomhedsoverdragelser, hvor omfattende er virksomhedsoverdragelser i 

tal, og hvilke økonomiske teorier kan forklare, hvordan arbejdsgiver vil agere ved en 

afskedigelsesrunde som følge af en virksomhedsoverdragelse?  

 

Integreret problemformulering:  

Hvordan bør virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 være udformet?  

Synsvinkel  
Opgavens synsvinkel vil primært blive belyst ud fra arbejdsgivers synsvinkel. Dette er fundet 

relevant, da det er arbejdsgiver, der træffer beslutningen om opsigelse af medarbejdere. Selvom den 

primære synsvinkel vil være ud fra arbejdsgivers synsvinkel, vil der i det økonomiske kapitel også 

																																																								
7	Nielsen,	Ruth,	2014,	s.	237		
8	Nielsen,	Henrik	Karl,	2018,	s.	303		
9	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002		
10	Ibid,	§	2b,	stk.	1	
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blive inddraget synsvinkler fra arbejdstagers side, da flere af teorierne tager afsæt i, hvordan 

arbejdstagere agerer i en virksomhed.  

Afgrænsning  
Da specialet behandler tre problemformuleringer, er de enkelte problemformuleringer søgt 

yderligere afgrænset i nærværende afsnit. Afgrænsningen vil blive opdelt i tre emner med henblik 

på at følge opgavens struktur, der ligeledes indeholder tre hovedemner. 

 

Den juridiske analyse vil ikke undersøge, hvordan retstilstanden er på andre områder inden for 

virksomhedsoverdragelser end efter virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven. Undtaget 

fra undersøgelsen er derfor overenskomster, som regulerer, hvordan en afskedigelse kan foretages, 

og hvordan en given godtgørelse udmåles. Dette er udeladt af hensyn til, at der findes utallige 

overenskomster, og der med nærværende opgave kun ønskes at besvare, hvordan retstilstanden er 

efter funktionærloven. Samtidig er funktionærloven af væsentlig betydning for det danske 

arbejdsmarked, hvorfor det er fundet mest hensigtsmæssigt at fokusere herpå. Funktionærloven er 

tilmed beskyttelsespræceptiv11, hvilket betyder, at funktionærloven indeholder minimumsregler for, 

hvordan funktionærer skal behandles. 

 

I opgaven vil retspraksis inddrages. Det vil ikke blive undersøgt, hvor stor en præjudikatværdi de 

enkelte domme har for områdets betydning, men de vil inddrages til besvarelsen af den juridiske 

problemformulering. Det juridiske afsnit inddrager også Den Europæiske Unions Charter om 

grundlæggende rettigheders bestemmelser vedrørende afskedigelser og domstolsprøvelse.12  Af 

hensyn til opgavens omfang vil opgaven dog ikke have fokus på, hvorvidt disse bestemmelser har 

direkte virkning.  

 

Den økonomiske del afgrænser sig fra empiri fra før 2020, og der er kun blevet anvendt empiri fra 

2019 eller tidligere år. Dette er gjort således, at det kan undersøges, hvor omfattende 

virksomhedsoverdragelser er i opgjorte tal. I en økonomisk henseende vil der ikke blive afgrænset 

mellem definitionerne af en fusion og et opkøb. Der vil derfor blot blive brugt fællesbetegnelsen 

virksomhedsoverdragelser.  

 

																																																								
11	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002,	§	21	
12	Charter	2010/C	82/02,	Art.	30	og	47	
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For at kunne besvare hvilke økonomiske teorier, der kan forklare, hvordan en arbejdsgiver 

afskediger sine medarbejder ved en virksomhedsoverdragelse, vil opgaven i følgende blive 

afgrænset fra flere økonomiske teorier.  

 

Opgaven fokuserer på, hvordan en arbejdsgiver vil afskedige medarbejdere ud fra en human-

kapital-teori. Det kunne også have været relevant at undersøge denne situation ud fra søge- og/eller 

signalerings-teorien, men dette er af hensyn til opgavens omfang undladt.  

 

Ved signaleringsteorien betragtes uddannelse som et signal som det enkelte individ sender til 

arbejdsgiveren. Ved at have en længere uddannelse antages det i teorien, at personen har større 

evner og produktivitet. Søge-teorien forsøger blandt andet at undersøge ansættelsessituationen 

mellem arbejdsgiver og -tager, hvor arbejdsgiver skal vælge mellem, hvilke arbejdstagere, der skal 

ansattes i den situation, hvor arbejdstagernes produktivitet ikke er arbejdsgiveren bekendt.  

 

Der vil i opgaven også blive afgrænset overfor andre diskriminationsteorier end 

arbejdsgiverdiskrimination, da opgaven alene vil fokusere på arbejdsgiverdiskrimination. Det kunne 

f.eks. have været relevant at undersøge både lønmodtager- og forbrugerdiskrimination ved en 

virksomhedsoverdragelse for at undersøge, hvordan en arbejdsgiver under disse typer af 

diskrimination ville agere, og hvad der ville være fordelagtigt for arbejdsgiver under denne type 

diskrimination.  

 

Opgaven indeholder også et afsnit om principal-agent-teorien, hvor opgaven prøver at løse 

udfordringen, der kan opstå som følge af medarbejderens negative nytte ved at yde en 

arbejdsindsats. Hertil vil opgaven fokusere på efficiens-løn-teorien, og der vil derfor afgrænses 

overfor andre lønformer, der kan fremme arbejdstagerens incitamenter for at være mere produktiv. 

F.eks. kunne det have været relevant at undersøge akkordløn, men hertil skal arbejdsgiver overvåge 

og måle, hvor meget arbejdstageren producerer.  

 

Det integrerede afsnit vil ikke undersøge de sentendia ferende, der angiver, hvordan loven bliver 

brugt, men vil alene fokusere på de lege ferenda, der angiver, hvordan loven bør være.  
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Metode  

Juridisk metode   

Med henblik på en besvarelse af den juridiske problemformulering anvendes den retsdogmatiske 

metode samt retskildelæren. Retskildelæren omhandler retskildernes indhold, prioritering, 

forpligtende virkning og politiske legitimation.13 I Danmark er der fire retskilder; regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.14 Ved hjælp af den retsdogmatiske metode beskrives, 

fortolkes og analyseres gældende ret ud fra de relevante retskilder. Igennem den retsdogmatiske 

metode bliver retskilderne inddraget således, at gældende ret – de lege lata – kan analyseres.15 

 

For at kunne beskrive og analysere gældende ret er alle relevante retskilder inddraget. Udover at 

opgaven indeholder en analyse af dansk ret på området, bliver EU-retten også inddraget for at 

besvare den juridiske problemformulering. Retskilderne i EU-retten er anderledes opbygget end i 

Danmark og består af; primærretten, bindende sekundærregulering, soft law og praksis. 16  

Primærretten består af traktatgrundlaget 17  og grundlæggende rettigheder og almindelige 

retsprincipper.18 Chartret om grundlæggende rettigheder19 tillægges også traktatværdi, jf. TEU art. 

6. Bindende sekundærregulering er bl.a. forordninger, direktiver og beslutninger.20 Soft law er ikke 

bindende og praksis er EU-Domstolens praksis.21  

 

For at Danmark overholder EU-retten skal retsreglerne i Danmark overholde fortolknings-

principperne inden for EU-retten. EU-Domstolen har udviklet to fortolkningsprincipper, der 

regulerer forholdet mellem EU-retten og national ret.  

 

Det første princip er princippet om EU-rettens forrang, der første gang blev fastslået af EU-

Domstolen i C-6/64 (Costa mod ENEL).22 Efter dette princip skal enhver medlemsstat sikre, at 

enhver retsregel bliver anvendt fuldt ud, således at det sikres, at EU-retten får effektiv virkning. 

																																																								
13	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	30	
14	Ibid,	s.	30		
15	Ibid,	s.	31		
16	Ibid,	s.	135		
17	Traktaten	om	den	Europæiske	Union	(TEU)	og	Traktaten	om	den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde	(TEUF)		
18	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	135		
19	Charter	2010/C	83/02	
20	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	135		
21	Ibid,	s.	135		
22	Sag	C-6/64,	Costa	mod	ENEL		
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EU-rettens forrang betyder imidlertid ikke, at en modstridende national regel vil blive ugyldig, men 

at den ikke kan anvendes i den givne situation. Den nationale regel kan derfor godt anvendes i 

andre sammenhænge uagtet modstriden.23 

 

Det andet princip er princippet om EU-konform fortolkning. Dette princip er bl.a. blevet fastslået i 

C-14/87 (Von Colson og Kamann)24, og indebærer, at medlemsstaterne har pligt til at fortolke dens 

nationale regler, således at EU-direktivernes formål bliver fremmet.25 Den nationale domstol skal 

tage den nationale lovgivning i dens helhed i betragtning i vurderingen af, hvordan lovgivningen 

kan anvendes, således at den lever op til EU-retten.26  

 

I denne opgave vil Charteret og Virksomhedsoverdragelsesdirektivet blive inddraget. Disse 

retsregler er Danmark forpligtet til at overholde i national ret. Derfor undersøges det, hvordan 

Danmark har implementeret direktivet. Charteret har som nævnt traktatværdi. Det betyder, at det 

sammen med TEU og TEUF lægger rammerne om EU-retten, der angiver formål og generelle 

principper som medlemsstaterne er forpligtet til at overholde. Direktiver som helhed er bindende for 

enhver medlemsstat, men direktivet overlader det til den nationale myndighed, at bestemme formen 

og midler til at gennemføre direktivet.27  

 

For at kunne besvare den juridiske problemformulering vil retspraksis på både EU-området og i 

Danmark blive inddraget. Dette gøres med henblik på at klarlægge bestemmelsernes 

indholdsmæssige betydning. I Danmark har en dom præjudikatværdi og kan anvendes som en 

retskilde, hvis der er elementer i en dom, der kan udledes og anvendes i en anden sag inden for det 

samme emne.28 I Danmark er der ikke faste regler, som regulerer, hvilke domstolsafgørelser, der 

har præjudikatværdi og heller ikke, hvor længe eller for hvem.29 Ofte vil domme fra Højesteret dog 

besidde større præjudikatsværdi end domme fra Landsretten og Byretten henset til 

domstolshierarkiet. Yderligere vil domme, hvor der er dissens også blive tillagt mindre 

præjudikatværdi. Der kan dog udledes, at jo mere overordnet en domstol dømmer, desto større 

																																																								
23	Sag	C-10-22/97,	m.fl.	pr.	21		
24	Sag	C-14/83,	Von	Colson	og	Kamann	
25	Ibid,	pr.	26		
26	Sag	C-397-403/01,	pr.	115		
27	TEUF	art.	288	
28	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	177	
29	Ibid,	s.		181	
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styrke vil der tale for at tillægge dommen præjudikatsværdi.30 EU-Domstolen har til opgave at sikre 

overholdelse af lov og ret31, og dens hovedopgave er at sikre en ensartet fortolkning af EU-retten. 

Det er derfor væsentligt, at dens domme bliver tillagt præjudikatsværdi.32 

 

Endvidere vil forarbejderne til de danske lovbestemmelser blive analyseret med henblik på at 

klarlægge retstilstanden på området og for at opnå en større forståelse for, hvad der er gældende ret 

på området. 

Økonomisk metode  

Til at besvare den økonomiske problemformulerings to første delspørgsmål, er der blevet anvendt 

litteratur og empiri. Formålet med disse afsnit er at give en forståelse for, hvorfor 

virksomhedsoverdragelser forekommer, og hvor omfattende virksomhedsoverdragelser er. De 

empiriske data, der er anvendt er udarbejdet af førende virksomheder inden for 

virksomhedsoverdragelsesfeltet. 

 

Til at besvare det overordnede og tredje spørgsmål i den økonomiske problemformulering, er der i 

opgaven blevet anvendt følgende teorier; human-kapital, principal-agent, efficiens-løn, og 

præferencebaseret diskrimination. Dertil er flere undersøgelser og artikler inddraget for at kunne 

besvare problemformuleringen. Både human kapital og præferencebaseret diskrimination 

udspringer fra det neoklassiske forskningsprogram, som studerer profitmaksimerende 

virksomheder. 33  Det antages normalt blandt forskere inden for feltet, at det neoklassiske 

forskningsprogram udsprang af Alfred Marshalls værk, Principles of Economics fra 1890. Inden for 

det neoklassiske program undersøges det, hvordan beslutningstageren, der i opgaven er 

virksomheden, vil agere i specifikke situationer, hvor virksomheden er profitmaksimerende.34 

Virksomheden agerer rationelt under de givne antagelser, der eksisterer i teorien. Ved hjælp af 

human kapital teorien undersøges det, hvordan en rational virksomhed vil profitmaksimere og 

afskedige de medarbejdere, der bidrager mindst til virksomhedens samlede profit. Til at belyse 

rationalet bag, hvorfor arbejdsgiver vil afskedige ansatte med lavere human-kapital vil der blive 

																																																								
30	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	182		
31	TEU	art.	19		
32	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	184	
33	Knudsen,	Christian,	1997,	s.	54	
34	Ibid,	s.	54	
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inddraget flere rapporter og undersøgelser, der understøtter, hvordan en arbejdsgiver vil afskedige 

sine ansatte, når der ikke er behov for det samme antal ansatte efter virksomhedsoverdragelsen.  

 

Ved brug af præferencebaseret diskrimination undersøger opgaven kun arbejdsgiverdiskrimination, 

hvor beskyttelsesbæltet er, at virksomheden handler rationelt, men på grund af fordomme alligevel 

vil diskriminere, hvilket hæmmer virksomhedens profit, da arbejdsgiver vil betale for at undgå visse 

typer af medarbejdere. Under diskriminationsgennemgangen vil der være fokus på mulige 

kulturforskelle mellem virksomhederne, der kan være med til at forklare, hvorfor en arbejdsgiver vil 

diskriminere.  

 

Principal-agent teorien vil endvidere inddrages med henblik på at belyse, hvordan det er optimalt 

for en arbejdsgiver at agere under en virksomhedsoverdragelse. Teorien anser ikke virksomheden 

ud fra et beslutningsperspektiv, men derimod et bytteperspektiv.35 Derfor undersøges, hvordan 

arbejdsgiver og arbejdstager vil agere i det interne forhold. Principal-agent teorien har især fokus på 

asymmetrisk information imellem parterne. 36  I teorien bliver det antaget, at agenten er 

nyttemaksimerende, men får en negativ nytte ved at arbejde. Omvendt vil arbejdsgiver have den 

størst mulige profit, og principal-agent teorien er blevet brugt til at analysere, hvordan arbejdsgiver 

vil afskedige sine medarbejdere under en afskedigelsesrunde.  

 

For at undersøge, hvordan arbejdsgiver sikrer incitament til, at arbejdstager præsterer efter 

arbejdsgivers ønske, vil efficiens-løn-teorien endvidere blive inddraget. Efter efficiens-løn-teorien 

forsøger arbejdsgiver at sikre sammenfaldende interesser mellem principalen (virksomheden) og 

agenten (arbejdstager).37 Ved at gøre lønnen afhængig af, hvordan arbejdstager agerer, vil der opstå 

flere sammenfaldende interesser mellem parterne, der vil optimere begge parters output. Det, som 

arbejdsgiver bekymrer sig om, er den samlede omkostning til én efficient arbejdsenhed.  

Integreret metode 

Til besvarelsen af den integrerede problemformulering vil den retspolitiske metode anvendes. Ved 

den retspolitiske metode undersøges det, hvordan lovgivningen – de lege ferenda – skal være.38 

Afsnittet vil derfor komme med forslag til, hvordan lovgivningen bør udformes. Afsnittet vil 

																																																								
35	Knudsen,	Christian,	1997,	s.	164		
36	Ibid,	s.	164	
37	Ibid,	s.	168	
38	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	437	
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endvidere indeholde en gennemgang af de økonomiske konsekvenser, som en ændring på området 

vil medføre. Dette gøres, fordi retspolitik og lovgivning i høj grad bygger på, hvilke økonomiske 

implikationer en lovregel vil medføre.39 Afsnittet vil tage udgangspunkt i de to foregående kapitler 

og samle det til ét, hvormed retspolitikken opnås.  

Struktur   
Opgaven har tre overordnede kapitler, herunder et juridisk, et økonomisk og et integreret kapitel.   

 

Det juridiske kapitel vil omhandle de juridiske regler, der bestemmer, hvordan en arbejdsgiver kan 

afskedige sine ansatte under en virksomhedsoverdragelse. Formålet med kapitlet er at analysere 

virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1 og 2. pkt. for at undersøge, om bestemmelsen 

er korrekt implementeret i dansk ret. Når det er fastslagt, hvordan direktivets bestemmelse skal 

forstås, vil det undersøges, hvordan den er implementeret i dansk ret, hvor 

virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven vil blive inddraget. Til sidst i afsnittet vil den 

Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder samt ligebehandlingsloven blive 

inddraget. 

 

Det økonomiske kapitel vil omhandle de økonomiske aspekter ved en virksomhedsoverdragelse. 

Indledningsvis vil afsnittet give en forståelse for, hvorfor virksomhedsoverdragelser forekommer. 

Dernæst vil være en gennemgang af, hvor mange virksomhedsoverdragelser, der bliver indgået. 

Efter disse to mere indledende afsnit vil resten af kapitlet beskæftige sig med, hvordan arbejdsgiver 

mest hensigtsmæssigt afskediger ansatte, hvor der ikke længere er behov for den samme 

arbejdsstyrke på grund af virksomhedsoverdragelsen. Særligt teorierne om human kapital, 

principal-agent og diskrimination vil blive inddraget med henblik på at undersøge, hvordan 

arbejdsgiver mest hensigtsmæssigt afskediger sine ansatte, når virksomheden vil profitmaksimere.  

 

Det integrerede kapital vil omhandle, hvordan Danmark skal implementere virksomheds-

overdragelseslovens § 3, stk. 1. For at kunne besvare dette, er der inddraget elementer fra både det 

juridiske og det økonomiske kapitel. Ligeledes vil kapitlet undersøge, hvordan en virksomhed 

økonomisk vil blive påvirket, såfremt der foretages en ændring af bestemmelsen.   

																																																								
39	Tvarnø,	Christina	D.,	m.fl.,	2014,	s.	502	
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Del 2 – Juridisk afsnit  

Indledning  
Nærværende afsnit vil undersøge den juridiske problemformulering, der har følgende ordlyd:  

Hvorvidt er virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. korrekt implementeret i 

dansk ret?  

 

For at kunne undersøge og besvare den juridiske problemformulering, vil 

Virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. analyseres, således at det kan 

klarlægges, hvordan den skal forstås. Når forståelsen af Virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, 

stk. 1 er udledt vil Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 analyseres. Dette gøres med henblik 

på at undersøge, hvorvidt bestemmelsen er korrekt implementeret i dansk ret. Herefter er det 

relevant at undersøge Funktionærlovens § 2b, stk. 1, da Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 

henviser til Funktionærlovens § 2b. Efter gennemgangen af, hvordan 

virksomhedsoverdragelsesloven er blevet implementeret, vil direktivet blive holdt op imod de 

danske bestemmelser, ligesom Chartret tilsvarende anvendes til at holde de danske bestemmelser op 

imod gældende EU-ret. Afslutningsvis vil der perspektiveres til Ligebehandlingsloven.   

Virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1 og 2. pkt.  
Virksomhedsoverdragelsesdirektivet har sin oprindelse fra Rådets direktiv 77/187/EØF af den 14. 

Februar 1977 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af 

virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter. Senere er direktivet 

ændret, og i dag er det Rådets direktiv af 2001-03-12, der finder anvendelse ved 

virksomhedsoverdragelser.40 Direktivet har bl.a. til formål at sikre beskyttelsen for arbejdstagere 

ved en virksomhedsoverdragelse.41  Den nærværende bestemmelse som det juridiske afsnit vil 

undersøge er art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., som har følgende ordlyd:  

”Overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift giver ikke i 

sig selv overdrageren eller erhververen nogen begrundelse for at foretage afskedigelser. Denne 

bestemmelse er ikke til hinder for at der kan ske afskedigelser af økonomiske, tekniske eller 

organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer”42. 

																																																								
40	Rådets	direktiv	2001/23/EF		
41	Ibid,	betragtning	3	
42	Ibid,	art.	4,	stk.	1	
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Udgangspunktet er jævnfør ovenstående, at arbejdsgiver ikke kan foretage en saglig afskedigelse af 

en arbejdstager i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, medmindre opsigelsen er begrundet 

i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold, der medfører beskæftigelsesmæssige 

ændringer. Dette betyder, at bestemmelsen hjemler en beskyttelse for arbejdstagere imod urimelig 

afskedigelse.  

Arbejdstagerbegrebet  

Virksomhedsoverdragelsesdirektivet hjemler en beskyttelse for arbejdstagere, hvorfor det er vigtigt 

at få fastlagt, hvordan arbejdstagerbegrebet skal forstås. Dette vil i nærværende afsnit blive 

undersøgt. Det fremgår af virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 2, stk. 1, litra d, at en 

arbejdstager er: ”enhver person, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i 

henhold til den nationale lovgivning”43.  

 

Definitionen af arbejdstagerbegrebet er efter virksomhedsoverdragelsesdirektivet ikke særlig 

præcis, og det giver medlemsstaterne et råderum til fortolkning. På den baggrund er det derfor 

nødvendigt at undersøge, hvordan EU-Domstolen har fortolket begrebet, hvilket Domstolen bl.a. 

har gjort i Levin-dommen. 44  Dommen handlede om, at en engelsk statsborger ansøgte om 

opholdstilladelse i Holland, hvor hendes ansøgning blev afslået med begrundelse om, at udstedelse 

af en opholdstilladelse ville være i strid med almenvellet, fordi hun var uden beskæftigelse og 

derved ikke kunne anses som en ”begunstiget EØF-borger”. 

 

Af dommen følger det, at begrebet arbejdstager ikke udtrykkeligt er defineret i nogle bestemmelser, 

men at der ved vurderingen af begrebet skal følge de almindeligt anerkendte 

fortolkningsprincipper 45 , samt at medlemsstaterne skal anvende begrebet i dens sædvanlige 

betydning, i den givne sammenhæng og i lyset af traktatens formål.46 Ydermere følger det af 

dommen, at begrebet arbejdstager ikke kan defineres ved henvisning til medlemsstaternes 

																																																								
43	Rådets	direktiv	2001/23/EF,	art.	2,	stk.	1,	litra	d	
44	Levin,	sag	53/81	
45	EU-rettens	forrang	samt	EU-konform	fortolkning	(Costa	mod	Enel,	6/64	og	Von	Colson	og	Kamann,	sag	14/83)	
46	Levin,	sag	53/81,	pr.	9	
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lovgivninger, men skal fortolkes i forhold til EU-rettens formål.47 Det bliver ligeledes lagt til grund, 

at arbejdstagerbegrebet ikke skal fortolkes indskrænkende.48  

 

Hvad der nærmere skal lægges vægt på ved vurderingen af, om en person er en arbejdstager, 

behandler Levin-dommen ikke nærmere. Det er derfor nødvendigt at inddrage yderligere praksis, 

der kan hjælpe med forståelsen af arbejdstagerbegrebet. EU-Domstolen har i en senere dom C-

14/09 (Genc) fortolket arbejdstagerbegrebet.49 Genc-dommen omhandlede en kvinde fra Tyrkiet, 

som søgte om opholdstilladelse i Tyskland, hvor hendes mand boede. Hun fik i første omgang lov 

til at opholde sig i Tyskland, hvor hun også havde fået en tidsubegrænset ansættelseskontrakt. Den 

ugentlige arbejdstid var på 5,5 time til en timeløn på 7,87 EUR. Da hun på ny ansøgte om 

opholdstilladelse, fik hun afslag med begrundelsen, at hun arbejdede for få timer. 

 

I Genc-dommen blev det fastslået, hvad der skal lægges vægt på ved vurderingen af, om en person 

er en arbejdstager. Domstolen udtalte følgende:  

”Enhver person, der udøver en reel og faktisk beskæftigelse, bortset fra beskæftigelse af så ringe 

omfang, at den fremtræder som et rent marginalt supplement, skal anses for ”arbejdstager”. 

Kendetegnet ved et arbejdsforhold er ifølge Domstolenes praksis, at en person i en vis periode 

præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger”50.  

 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at det særligt er tre elementer, der er afgørende for, 

at en person kan blive betragtet som en arbejdstager. Det første er, at en person skal præstere en 

ydelse mod et vederlag fra en anden. Det andet er, at personen skal følge denne andens anvisninger, 

og for det tredje skal beskæftigelsen ikke være af så ringe omfang, at det fremtræder som et rent 

marginalt supplement. Ovenstående tre betingelser er kumulative, og en person vil blive anset for at 

være en arbejdstager, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. Det følger tilmed i dommen, at det 

ikke kan udelukkes efter en samlet bedømmelse, at et begrænset vederlag og et begrænset antal 

arbejdstimer, anses for at være et arbejdsforhold af en reel og faktisk karakter, der afgør, at en 

person skal anses for at være en arbejdstager.51  

 

																																																								
47	Levin,	sag	53/81,	Pr.	11	
48	Ibid,	Pr.	13		
49	Genc,	sag	C-14/09		
50	Ibid,	pr.	19		
51	Ibid,	pr.	26		
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Ud fra gennemgangen af Levin- og Genc-dommene kan udledes, at det er en konkret vurdering, 

hvorvidt en person kan anses for at være en arbejdstager, hvor det afgørende efter Genc-dommen 

var, at arbejdsforholdet var af reel og faktisk karakter. Mindre afgørende var derimod arbejdstimer 

og lønvilkår. I Genc-dommen havde personen kun en arbejdstid på 5,5 time om ugen og hendes 

vederlag for arbejdet blev alene honoraret 7,87 EUR i timen. Til trods for disse faktiske 

omstændigheder blev personen alligevel anset som en arbejdstager, da arbejdsforholdet ikke blev 

anset som et rent marginalt supplement.  

 

Det er nu blevet fastslået, hvordan begrebet arbejdstager skal anvendes, og derfor kan 

virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. undersøges nærmere.  

Undersøgelse af art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt.  

Hvorvidt en opsigelse alene er begrundet i en overførsel af en virksomhed, og dermed ikke efter 

direktivets bestemmelse giver nogen begrundelse for at foretage en afskedigelse af en arbejdstager, 

tog EU-Domstolen første gang stilling til i C-101/87 (Bork).52 Sagen omhandlede en virksomheds 

afskedigelse af en række medarbejdere, hvor virksomheden umiddelbart herefter blev solgt, og 

nogle af de afskedigede medarbejdere, der endnu ikke havde fratrådt deres stilling, blev genansat 

hos virksomhedserhververen.  

 

EU-Domstolen udtalte følgende i sagen:  

”For at kunne afgøre om afskedigelsen – i strid med direktivets artikel 4, stk. 1 – alene er 

begrundet i overførslen, må det tages i betragtning, under hvilke objektive omstændigheder 

afskedigelsen er sket og navnlig – i et tilfælde som det, der foreligger i denne sag – om den har 

virkning fra et tidspunkt, der ligger tæt på overførselstidspunktet, og om de pågældende 

arbejdstagere er blevet genanset af erhververen”53. 

 

På baggrund af ovenstående er det særligt vigtigt, at afskedigelsen er begrundet i objektive 

omstændigheder, at afskedigelsen skal ligge tæt på overførselstidspunktet af virksomheden, og 

derudover om den afskedigede medarbejder er blevet genansat i erhververens virksomhed. Hvis 

medarbejderen er blevet genansat i den nye virksomhed, foreligger der ingen afskedigelse, hvorefter 

medarbejderen overgår til erhververen på samme ansættelsesretlige vilkår. Det er særligt vigtigt, at 

																																																								
52	Bork,	sag	101/87	
53	Ibid,	pr.	18,	2.	led		
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afskedigelsen skal ligge tæt på overførselstidspunktet for, at bestemmelsen finder anvendelse. 

Derudover skal der ved vurderingen om, hvorvidt direktivets art. 4, stk. 1 finder anvendelse 

undersøges, om der er blevet lagt vægt på objektive omstændigheder ved afskedigelsen.  

 

Bork-dommen udtalte sig også om, hvordan en arbejdstager skal håndtere en afskedigelse:  

”Som følge heraf skal de i virksomheden ansatte arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt eller 

arbejdsforhold i strid med direktivets art. 4, stk. 1, er blevet bragt til ophør på et tidligere tidspunkt 

end overførselstidspunktet, betragtes, som om de stadig var ansat i virksomheden på 

overførselstidspunktet (…)”54. 

Ud fra ovenstående er ordene ”betragtes, som om de stadig var ansat” særligt væsentlige. 

Bestemmelsen i art. 4 fastslår, at en arbejdsgiver ikke som udgangspunkt kan afskedige 

medarbejdere under en virksomhedsoverdragelse medmindre, der er økonomiske, tekniske eller 

organisatoriske ændringer. Men når EU-Domstolen udtaler, at arbejdstageren skal ”betragtes som 

om de stadig var ansat”, giver det anledning til tvivl omkring, hvad sanktionen ved en afskedigelse 

er. Dette vil blive gennemgået nedenfor under afsnittet, hvad er sanktionen ved en urimelig 

afskedigelse.  

 

Det tilkommer den nationale ret at foretage den vurdering af de faktiske omstændigheder, som er 

nødvendig for at kunne afgøre, om direktivet finder anvendelse, under hensyntagen til de af EU-

Domstolen angivne fortolkningselementer.55 Men hvilke objektive betingelser, der skal lægges til 

grund ved en afskedigelse i forbindelse med en overførsel af en virksomhed, samt 

overførselstidspunktets tilknytning til afskedigelsen af medarbejdere behandler dommen ikke 

nærmere. Det skal derfor undersøges i en anden dom, om EU-retten har taget stilling til disse 

betingelser. I en senere dom C-319/09 (Detiher)56, tog EU-Domstolen på ny stilling til, hvordan 

artikel 4, stk. 1 skal anvendes. Dethier-dommen omhandlede en arbejdstager, der blev opsagt i 

forbindelse med en likvidation af et selskab. Efterfølgende blev selskabet overdraget til en ny 

virksomhed, hvor arbejdstageren dog ikke blev genansat. På den baggrund, søgte arbejdstageren om 

fratrædelsesgodtgørelse og feriegodtgørelse hos både det overdragende og det erhvervende selskab.  

 

																																																								
54	Bork,	sag,	101/87,	Pr.	18,	1.	Led.		
55	Ibid,	pr.	19		
56	Dethier,	C-319/94	
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EU-Domstolen udtalte, at en arbejdstager, der i strid med art. 4, stk. 1 er blevet afskediget på et 

tidligere tidspunkt end overførselstidspunktet skal betragtes, som om de stadig var ansat i 

virksomheden på overførselstidspunktet.57 Samtidig er art. 4, stk. 1 præceptiv, således at den ikke 

kan fraviges til ugunst for arbejdstageren.58  

 

Tilmed udtalte EU-Domstolen sig om, hvordan en arbejdstager skal forholde sig til en retsstridig 

afskedigelse efter artikel 4, stk. 1: ”Som følge heraf skal arbejdskontrakten, i tilfælde hvor en 

arbejdstager retsstridigt er blevet afskediget kort tid før overførslen, i forhold til erhververen 

betragtes som om den stadig bestod, selv om arbejdstageren ikke er blevet overtaget af erhververen 

efter virksomhedens overførsel”59.  

 

Dethier-dommen følger op med, at en arbejdstager, som retsstridigt er blevet afskediget af 

overdrageren kort tid før overførslen af virksomheden, og som ikke overtages af erhververen, 

overfor erhververen kan påberåbe sig, at afskedigelsen er retsstridig. 60  Ud fra ordlyden af 

ovenstående citat skal en arbejdstagers retsstridige afskedigelse kort tid før overførslen af en 

virksomhed betragtes som om afskedigelsen stadig bestod. Det er særligt ordene ”betragtes som om 

den stadig bestod”, der antyder, at en retsstridig afskedigelse af en arbejdstager kan blive annulleret 

og arbejdstagerens ansættelseskontrakt går med over til erhververen.  Ordlyden af art. 4, stk. 1 

fastlægger ikke, hvordan en urimelig afskedigelse skal håndteres, og ovenstående citat synes at 

indikere, at ansættelsesforholdet stadig består, når en arbejdstager uberettet er blevet opsagt. Da der 

på området hersker tvivl om, hvad konsekvenserne er for en uberettiget afskedigelse, og hvordan 

ordene ”betragtes som om den stadig bestod” skal fortolkes, synes det relevant også at undersøge, 

hvordan den engelske ordlyd af dommen lyder. Den engelske version af Dethier-dommen har 

følgende ordlyd:  

 

”Therefor, the contract of employment of a person unlawfully dismissed shortly before the transfer 

must be regarded as still extant as against the transferee even if the dismissed employee was not 

taken on by him after the undertaking was transferred”61. 

 

																																																								
57	Dethier,	C-319/94,	pr.	39		
58	Ibid,	pr.	40		
59	Ibid,	pr.	41	
60	Ibid,	pr.	42		
61	Ibid,	pr.	41	
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I den engelske version af dommen bliver ordene ”must be regarded as still extant” anvendt, hvilket 

kan oversættes til, at ansættelsesforholdet skal betragtes som om det stadig er gældende. Den 

engelske og danske dom følger hinanden, og betragter en retsstridig opsigelse ved overførsel af en 

virksomhed som stadig gældende. Men hvorvidt dommen kan anvendes til at annullere en 

afskedigelse eller blot at opsigelsesperioden overgår til erhververen, er ikke nærmere fastlagt eller 

præciseret af Domstolen.   

 

Art. 4, stk. 1 hjemler, at en virksomhed ikke kan afskedige en medarbejder blot på baggrund af en 

virksomhedsoverdragelse. Den retsstridige afskedigelse kan påberåbes overfor erhververen af 

virksomheden.62 Både Bork- og Dethier-dommen anvender de samme ord om, hvordan en uberettet 

afskedigelse skal håndteres med ordene ”som om”, hvilket skaber tvivl om, hvilke konsekvenser en 

retsstridig afskedigelse har, og hvordan arbejdstageren skal håndtere en opsigelse.  

 

I en tredje dom, C-51/00 (Temco), blev sætningen fra præmis 18 i Bork-dommen gentaget af 

Domstolen. Temco-dommen blev afsagt i år 2002, og handlede om en overførsel af en 

rengøringsopgave fra en kontrakthaver til en anden, hvor EU-Domstolen gentog, at det for at kunne 

afgøre, om afskedigelsen alene var begrundet i overførslen af en virksomhed skal vurderes under, 

hvilke objektive omstændigheder afskedigelsen er sket under, samt om overførselstidspunktet 

tidsmæssigt ligger tæt op af, hvornår arbejdstageren er blevet afskediget, og om arbejdstageren er 

blevet genansat hos erhververen. 63  I dommen fremgår det, at årsagen til afskedigelsen af 

arbejdstagerne var, at overførslen af rengøringsopgaverne overgik fra den ene virksomhed til den 

anden, ikke medfører, at arbejdstagerne mister deres ret til fortsættelse af deres arbejdskontrakt hos 

erhververen.64 Der er altså ikke tale om en afskedigelse, der er begrundet i økonomiske, tekniske 

eller organisatoriske årsager, hvorfor afskedigelsen i dommen var retsstridig. Men dommen 

kommer ikke nærmere ind på, hvad sanktionen ved en retsstridig afskedigelse er.  

 

Ud fra de ovenstående tre gennemgåede EU-domme kan det udledes, at Bork-dommen er særlig 

essentiel for forståelsen af art. 4, stk. 1, da både Dethier og Tempo-dommene referer til Bork-

dommens præmis 18. Alle analyserede domme viser, at en medarbejder, der uberettiget er 

afskediget skal anses ”som om”, at ansættelsesforholdet stadig er eksisterende.  

																																																								
62	Dethier,	C-319/94,	pr.	42	
63	Temco,	C-51/00,	pr.	28	
64	Ibid,	pr.	28		
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Hvad er sanktionen ved en urimelig afskedigelse 

Det er hverken i direktivets art. 4, stk. 1 eller i de andre direktivbestemmelser fastsat, hvilke 

konsekvenser en retsstridig afskedigelse har. I de ovenfor gennemgåede domme udtaler EU-

Domstolen sig heller ikke eksplicit til dette spørgsmål.  

 

Når domstolen i alle tre ovenstående domme vælger at anvende ordene: ”Betragtes, som om de 

stadig var ansat i virksomheden”65, kan betydningen vægtes forskelligt. For betyder dette, at 

konsekvensen ved en retsstridig afskedigelse bliver, at afskedigelsen anses som annulleret, og 

dermed at arbejdstager genoptager sit ansættelsesforhold i virksomheden hos erhververen, eller at 

opsigelsen overgår til erhververen, og når opsigelsesperioden er udløbet, er arbejdstageren uden 

job? Det synes ikke med ordene klart at lægge til grund, hvad EU-Domstolen har ment. Men art. 4, 

stk. 1 fastsætter ikke nærmere sanktioner for en retsstridig afskedigelse, og dommene udtaler sig 

heller ikke specifikt omkring dette punkt. Det må endvidere tages i betragtning, at en annullation af 

en afskedigelse må kræve mere klare præmisser. EU-Domstolens afgørelser plejer at indeholde 

præjudikatsværdi, men præmisserne synes ikke at være klare omkring netop dette forhold og 

efterlader derfor fortolkningstvivl. I forhold til om der kan udledes, at en urimelig afskedigelse vil 

have den konsekvens, at afskedigelsen bliver annulleret synes svag, hvortil Lone L. Hansen i sin 

artikel U.2009.B.45 fremfører: ”En sådan retsvirkning måtte også under alle omstændigheder 

forudsætte helt anderledes klare og utvetydige udtalelser fra Domstolen”66. Samtidig fremgår det i 

Peer Schaumburg-Müllers bog, at art. 4, stk. 1 kun kan opfattes som et egentligt forbud mod en 

afskedigelse og dermed ikke kan anses som en annullering af afskedigelsen med den konsekvens, at 

ansættelsesforholdet består67.  

 

Umiddelbart ses der en tendens i litteraturen til, at art. 4, stk. 1 skal anskues som en 

afskedigelsesbeskyttelse, og ikke en annullation af afskedigelsen. Dog gør Bork-dommen det 

væsentligt at afgøre konkret, om der kan forelægge en annullation af en urimelig afskedigelse, og 

dermed en form for naturalopfyldelse. Med afsæt i Bork-dommen har advokat Per Walsøe i sin 

artikel fra 199168 fortolket dommen anderledes end ovenfor gennemgået. Ifølge Walsøe er præmis 

18 i Bork-dommen et udtryk for, at en urimelig afskedigelse, der er foretaget på baggrund af en 

																																																								
65	Bork,	sag	101/87,	pr.	18	
66	U.2009B.45	s.	2,	2.	Sp.		
67	Schaumburg-müller,	Peer	m.fl.,	2011,	s.	151		
68	U.1991B.17	
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virksomhedsoverførsel, skal annulleres. Dette begrunder han med ordlyden i dommens præmis 18; 

”Betragtes som de stadig var ansat i virksomheden”. Han mener, at dommen er udtryk for, at 

retsvirkningen ved en urimelig afskedigelse er ”opretholdt ansættelse”69. Det synes derfor ikke 

klart fastlagt i litteraturen, hvordan præmis 18 i Bork-dommen skal fortolkes. Der er dog ikke i 

direktivet hjemmel til en annullation af en urimelig afskedigelse, og som Lone L. Hansen anfører i 

sin artikel, vil en så betydelig indgriben i medlemsstaternes ansættelsesretlige principper og 

lovgivning kræve meget klar hjemmel i direktivet.70  

 

Idet EU-Domstolen ikke eksplicit har taget stilling til, hvilke konsekvenser en usaglig afskedigelse 

har, må det sammenfattende lægges til grund, at direktivets art. 4, stk. 1 ikke indeholder hjemmel til 

at annullere en afskedigelse. Da direktivets bestemmelse nu er blevet analyseret, vil det i følgende 

afsnit undersøges, hvordan direktivets bestemmelse er implementeret i dansk ret.  

Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 
Virksomhedsoverdragelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning i lov om lønmodtageres 

retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, der første gang blev implementeret ved lov nr. 111 af 

21/03-1979 og trådte i kraft den 01.04.1979. Senere hen er loven blevet ændret, så de nuværende 

regler fremgår af lovbekendtgørelse 2002-08-20 nr. 710, også kaldt virksomhedsoverdragelsesloven 

(VOL). Den nuværende ordlyd af lovens § 3, stk. 1 er følgende:  

”Afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for rimeligt 

begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller 

organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer”71.  

 

Bemærkningerne til lovforslaget i år 1979 tilsigter, at loven opfylder betingelserne i 

virksomhedsoverdragelsesdirektivet72, hvor lovens § 3, stk. 1 svarer til direktivets art. 4, stk. 1, 1. 

og 2. pkt. 73  Hvor virksomhedsoverdragelsesdirektivet gælder for arbejdstagere, finder VOL 

anvendelse for lønmodtagere, hvorfor det i det følgende vil blive undersøgt, hvad 

lønmodtagerbegrebet omfatter. 

																																																								
69	U.1991B.17,	s.2,	2.	Sp.			
70	U.2009B.45,	s.2,	1.	Sp		
71	Lovbekendtgørelse	2002-08-20	nr.	710,	§	3,	stk.	1	
72	LFF	1978-1979.1.151,	s.	1,	2.	Sp		
73	Ibid,	s.	3,	2.	Sp		
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Lønmodtagerbegrebet  

Det er ikke i VOL nærmere defineret, hvordan begrebet lønmodtager skal forstås, hvorfor det må 

fastslås andet sted. I ansættelsesbevisloven74 er det i § 1, stk. 2 defineret, hvem der anses for en 

lønmodtager. Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Som lønmodtagere anses personer, der 

modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold”75.   

 

Som tidligere gennemgået har EU-Domstolen i Levin-dommen fastslået, at arbejdstagerbegrebet 

skal fortolkes bredt og i henhold til EU-rettens formål. Ydermere er det efter Genc-dommen 

kendetegnet for en arbejdstager, at denne person over en periode præsterer en vis ydelse mod et 

vederlag, hvor beskæftigelsen samtidig ikke kan anses for at være af rent marginal supplement.  

 

Det er til forarbejderne i ansættelsesbevisloven anført, at begrebet arbejdstager skal tillægges 

fællesskabsretlig betydning. 76  Det fremgår endvidere, at: ”Den valgte definition af 

lønmodtagerbegrebet er efter regeringens opfattelse almen og rammer kernen i de 

lønmodtagerbegreber, der ellers arbejdes med i dansk ret”77.  

 

Ansættelsesbevisloven er udarbejdet på baggrund af EU-direktivet om arbejdsgiverens pligt til at 

underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.78 Hvor 

direktivet anvender begrebet ”arbejdstager” benytter ansættelsesbevisloven i stedet begrebet 

”lønmodtager”, og det er i forarbejderne anført, at det er nyttigt, at Danmark får en generel og 

håndterbar definition af lønmodtagerbegrebet inden for det arbejdsretlige område. 79  Men i 

forarbejderne er det ligeledes bemærket, at der formelt stadig er tale om en selvstændig definition af 

lønmodtagerbegrebet.80 Ved udarbejdelsen af lønmodtagerbegrebet er det forsøgt at fastslå en 

definition, der er i overensstemmelse med EU-retten, hvilket regeringen mente, at ovenstående 

definition af lønmodtagerbegrebet er.81 

 

																																																								
74	Lovbekendtgørelse	2010-03-13	nr.	240		
75	Ibid,	§	1,	stk.	2	
76	LFF	1993-01-14	nr.	172,	bemærkninger	til	§	1,	stk.	2	
77	Ibid,	bemærkninger	til	§	1,	stk.	2	
78	Ibid,	Almindelige	bemærkninger	
79	Ibid,	bemærkninger	til	§	1,	stk.	2	
80	Ibid,	bemærkninger	til	§	1,	stk.	2		
81	Ibid,	bemærkninger	til	§	1,	stk.	2		
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I Danmark er en lønmodtager også defineret i bl.a. Ferieloven, og i Danmark er der flere love, der 

regulerer ansættelsesretlige problemstillinger for de enkelte lønmodtagere, men 

ansættelsesbevisloven forsøger med deres definition at fastlægge en entydig, klar og præcis 

definition af lønmodtagerbegrebet. Ligeledes er loven udarbejdet på baggrund af et EU-direktiv, der 

regulerer forholdet for arbejdstagere, hvorfor denne opgave vil anvende definitionen af en 

lønmodtager som anvendt i ansættelsesbevisloven. Ligesom ansættelsesbevisloven er udarbejdet på 

baggrund af et EU-direktiv, er såvel VOL. I VOL er der ikke tiltænkt en ændring af personkredsen, 

der er beskyttet i forhold til virksomhedsoverdragelsesdirektivet som i forhold til VOL.82 En 

lønmodtager vil derfor i denne opgave være en person, der modtager vederlag for personligt arbejde 

i tjenesteforhold.   

Undersøgelse af § 3, stk. 1 

Det følger af VOL § 3, stk. 1, at der ikke kan foretages nogen afskedigelse som følge af en 

virksomhedsoverdragelse, og at der ved en overførsel af en virksomhed ikke kan afskediges 

medarbejdere, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske 

årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Bestemmelsen synes ved første øjekast at 

være korrekt implementeret i dansk lovgivning, da formålet med bestemmelsen tilsigter det samme 

som direktivets art. 4, stk. 1; at beskytte medarbejdere fra at blive opsagt alene på baggrund af en 

virksomhedsoverdragelse.  

 

Hvis en sådan situation opstår, hvor en lønmodtager bliver afskediget på baggrund af en 

virksomhedsoverdragelse, skal det ved en retlig instans bedømmes, at afskedigelsen er 

ubegrundet. 83  Det fremgår ikke i loven, hvad der følger af sanktioner ved en ubegrundet 

afskedigelse. I bemærkningerne til lovforslaget er følgende anført: ”at bestemmelsen tager sigte på 

områder, hvor der i henhold til lovgivning eller kollektiv overenskomst findes regler, der hjemler 

godtgørelse for såkaldte usaglige afskedigelser, men vil også kunne finde anvendelse, såfremt det af 

det individuelle kontraktforhold måtte følge, at lønmodtageren har et økonomisk krav på 

arbejdsgiveren i tilfælde af ubegrundet afskedigelse”84.  

 

																																																								
82	Klingsten,	Mette,	2016,	s.	207		
83	LFF1978-1979.1.151,	bemærkning	til	§	3.	S.	3,	2.	Sp.		
84	Ibid,	bemærkning	til	§	3.	S.	3,	2.	Sp.	
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Der er i den danske lovgivning fastsat nærmere regler for godtgørelse for ubegrundet afskedigelse i 

funktionærlovens § 2b, hvorved en lønmodtager kan kræve godtgørelse for en ubegrundet 

afskedigelse efter denne bestemmelse, men selve VOL angiver ingen sanktioner ved en retsstridig 

afskedigelse efter § 3, stk. 1. Funktionærlovens bestemmelse vil blive undersøgt senere i opgaven, 

men følgende afsnit vil fokusere på indholdet af VOL § 3, stk. 1.  

 

Hvad der nærmere skal lægges til grund ved rimelighedsvurderingen efter VOL § 3, stk. 1 følger af 

retspraksis, og der er bl.a. taget stilling hertil i Højesterets dom U.2005.886/2H.85 Dommen 

omhandlede opsigelse af to ansatte i en virksomhed, der kom i betalingsstandsning den 17.12.1998. 

Virksomheden blev forsøgt solgt, men uden held, hvorfor alle medarbejdere blev afskediget. I 

slutningen af februar måned år 1999 lykkedes det kurator at få solgt virksomheden til en ny ejer. 

Den nye ejer valgte at genansatte alle medarbejdere bortset fra tre personer, herunder de to 

personer, som dommen omhandler. Ved afskedigelsen modtog alle medarbejdere enslydende 

opsigelsesbrev den 29 januar år 1999, hvor følgende blev lagt til grund ved opsigelsen:  

 

”Som du ved har A/S Stevns Motor Co. Siden den 17. December 1998 været i betalingsstandsning. 

Siden da er der arbejdet for en løsning af virksomhedens økonomiske vanskeligheder. Da der endnu 

ikke er fundet en køber til virksomheden, og da driften i betalingsstandsningsperioden har givet 

underskud, er det desværre nødvendigt at opsige samtlige medarbejdere. Du er således opsagt med 

kortest mulige varsel. Jeg understreger, at der fortsat arbejdes hen imod et salg af virksomheden og 

at det i den forbindelse er en målsætning, at forsøge at bevare så mange arbejdspladser som muligt. 

Du vil blive orienteret, så snart, der er en løsning”86.   

 

Højesteret udtalte i afgørelsen, at vurderingen af rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud 

fra forholdene på opsigelsestidspunktet. 87  At der efterfølgende forekom en 

virksomhedsoverdragelse var sagen irrelevant. Uafhængigt af begrundelsen i opsigelsen, udtalte 

Højesteret, at VOL § 3, stk. 1 ikke skal forstås som en mulighed for, at opsigelserne bortfalder eller 

vil blive annulleret, hvis det lykkedes virksomheden at blive solgt.88 Derfor havde lønmodtagerne 

ikke krav på genansættelse.  

																																																								
85	U.2005.886/2H	
86	Ibid,	s.	1	og	2,	sp.	2	og	1	
87	Ibid,	s.	8,	2.	Sp.		
88	Ibid,	s.	8,	2.	Sp.		
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En anden dom, der har behandlet VOL § 3, stk. 1 er Vestre Landsrets dom, U.2009.307.V. 

Dommen handlede om, at en kommune ville afskedige en arbejder, der havde været ansat som lærer 

siden år 1980 og skolekonsulent siden år 1997. Ved et partshøringsbrev d. 6. Januar år 2004 fik den 

ansatte oplyst, at han ville blive opsagt med udgangen af august år 2004, da hans stilling ville 

nedlagt som følge af det nye samarbejde, som UU-Sydvestjylland ville etablere i kommunerne i 

Ribe Amt omkring driften af vejledningsordningen. Landsretten lagde til grund, at afskedigelsen 

kunne begrundes i den organisatoriske omlægning, der medførte beskæftigelsesmæssige ændringer, 

og at det derfor kunne være nødvendigt at foretage afskedigelserne som følge af en 

virksomhedsoverdragelse. Landsretten bemærkede i øvrigt, at parterne ikke havde været 

opmærksomme på, at arbejdstageren var omfattet af VOL.89 Arbejdstageren var endvidere faglig 

kompetent til at udføre det nye arbejde, som han havde søgt om at få hos erhververen. Landsretten 

lagde endvidere vægt på, at den ansatte var eneste interne ansøger, og at stillingen efterfølgende 

blev besat af en ekstern ansøger var uforeneligt med VOL § 3, stk. 1.90 Efter dommen var der en 

væsentlig retlig mangel, da arbejdstageren ikke var blevet afskediget sagligt.  

 

Derefter blev spørgsmålet, hvilket sanktioner en retsstridig afskedigelse medfører. Hertil udtalte 

Vestre Landsret: ”Der er imidlertid hverken efter forvaltningsretlige regler eller efter 

virksomhedsoverdragelsesloven og det bagvedliggende direktiv grundlag for at antage, at 

virkningen heraf er, at afskedigelsen af K annulleres med den konsekvens, at han fortsat må anses 

for ansat” 91 . Medarbejderen kunne dermed ikke kræve genansættelse. Landsretten udtalte 

endvidere med henvisning til Dethier og Bork-dommene, at der ikke findes sanktioner, der 

medfører, at en urimelig afskedigelse efter VOL § 3, stk. 1 kræver en genansættelse.92  

 

Landsretten udtalte endvidere vedrørende sanktionsmuligheden om at annullere afskedigelse: ”Da 

der ikke i øvrigt er oplysninger, der peger på, at et sådant krav har støtte i den EU-retlige 

regulering, finder landsretten ikke grundlag for præjudicielt at forelægge et spørgsmål herom for 

EF-domstolen”93.  

 

																																																								
89	U.2009.307V,	s.	6,	1.	Sp.		
90	Ibid,	s.	6,	1.	Sp.	
91	Ibid,	s.	6,	1.	Sp.	
92	Ibid,	s.	6,	1.	Sp.		
93	Ibid,	s.	6,	s.	Sp.		
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Der er efter landsrettens udtalelser ingen sanktioner, der rummer en annullering af en retsstridig 

afskedigelse efter VOL § 3, stk. 1, hverken i direktivet eller i anden EU-regulering. Derimod er 

sanktionen i dommen, at medarbejderen har krav på en godtgørelse for en urimelig afskedigelse, 

hvilket blev udmålt til kr. 150.000 i det konkrete tilfælde.  

 

Det følger også i litteraturen, at en urimelig afskedigelse efter VOL § 3, stk. 1 ikke kan underkendes 

med den konsekvens, at ansættelsesforholdet skal anses som bestående. Mette Klingsten formulerer 

på linje hermed, at: ”Selv om medarbejderen er opsagt i strid med virksomhedsoverdragelseslovens 

§ 3, indebærer dette efter den traditionelle fortolkning ikke, at ansættelsesforholdet skal betragtes 

som bestående med den konsekvens, at arbejdsgiveren er nødt til at foretage en fornyet opsigelse, 

hvis han vil af med medarbejderen”94.  

 

En yderligere dom, der har fortolket, hvilke konsekvenser et brud på VOL § 3, stk. 1 har, er 

U.2018.471H, som omhandlede et konkursbo, der efterfølgende blev erhvervet af en ny køber. 

Erhververen af virksomheden opsagde herefter en medarbejder, hvor den pågældende medarbejder 

efterfølgende lagde sag an med krav om løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget 

afskedigelse.  

 

Sammenfattende kan det lægges til grund, at VOL § 3, stk. 1 ikke regulerer, hvad sanktionen ved en 

urimelig afskedigelse er. Til bemærkningerne i VOL fremgår det, som ovenfor analyseret, at 

sanktionen ved en urimelig afskedigelse er godtgørelse til lønmodtageren. Dette udtrykker 

Højesteret ligeledes i dommens afgørelse, hvor de udtaler: ”En arbejdstager, der i strid med § 3, 

stk. 1, er blevet afskediget af overdrageren, kan rejse krav mod erhververen om f.eks. løn i 

opsigelsesperioden og om godtgørelse for uberettiget afskedigelse”95.  

 

Højesteret lægger endvidere i sin vurdering vægt på EU-dommene Dethier og Bork, hvor de særligt 

fremhæver præmis 18 i Bork sammenholdt med præmis 41 og 42 i Dethier. Højesteret fortolker 

hermed i sagens afgørelse EU-konformt, hvilket er et grundlæggende princip i EU-retten.96 Ud fra 

dommene statuerer Højesteret, at en uberettiget afskedigelse efter VOL § 3, stk. 1 medfører, at en 

lønmodtager skal have løn i opsigelsesperioden samt tilkendes en godtgørelse. Hjemlen til 

																																																								
94	Klingsten,	Mette,	2016,	s.	375	
95	U.2018.471H,	s.	15,	2.	Sp.		
96	Von	Colson	og	Kamann,	sag	14/83	
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godtgørelse følger af funktionærloven, hvorfor lovens bestemmelser herom i følgende afsnit vil 

blive undersøgt. Dette gøres, eftersom der hverken efter bestemmelsen i VOL § 3, stk. 1 eller 

bemærkninger til VOL § 3, stk. 1 er sanktioner ved et retsbrud, men i stedet henviser 

bemærkningerne til VOL § 3, at sanktionen følger af funktionærloven (FUL) § 2 b, stk. 1.97  

Undersøgelse af funktionærlovens § 2b, stk. 1, 1. pkt.  
Funktionærloven trådte i kraft i 1938, hvor lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og 

funktionærer i private erhvervsvirksomheder blev til.98 Siden er loven blevet ændret mange gange, 

og i dag er de gældende bestemmelser om funktionærernes rettigheder reguleret i lovbekendtgørelse 

2017-08-24 nr. 1002 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.99 Ordlyden af den i 

dag gældende funktionærbestemmelse, der regulerer godtgørelse for usaglige afskedigelser findes i 

§ 2b, stk. 1, 1. pkt., og har følgende ordlyd: ”Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været 

uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for 

rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en 

godtgørelse”100.  

 

Det var først i forslaget til Lov om ændringer i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og 

funktionærer fremsat i 1963, at en adgang til at udbetale godtgørelse for en arbejdsgivers usaglige 

afskedigelse af en funktionær blev implementeret.101 Bestemmelsen blev i første omgang indsat i 

funktionærlovens § 2a. I bemærkningerne til bestemmelsen i år 1963 fremgår det: ”I 

overensstemmelse med den udvikling, der har fundet sted på arbejdsmarkedet, og hvorefter der for 

store overenskomstområder er indgået aftaler om værn for funktionærer mod usaglige opsigelser, 

foreslås at i funktionærloven indføjet en bestemmelse om pligt for arbejdsgiveren til at yde 

funktionæren godtgørelse i sådanne tilfælde”102. 

 

Ordlyden af § 2a havde de samme krav som den nugældende bestemmelse i § 2b. Dog indeholdt 

bestemmelsen et yderligere krav om, at funktionæren skulle være fyldt 20 år før funktionæren 

																																																								
97	LFF	1989-1979.1.151,	Bemærkning	til	lovforslag	§	3,	S.	3,	2.	Sp		
98	Lov	1938-04-13	nr.	168	
99	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002	
100	Ibid,	§	2b,	stk.	1	
101	LFF	1963-10-18	nr.	26		
102	Ibid,	Bemærkning	ad	nr.	3,	s.	2,	1.	Sp.		
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kunne kræve godtgørelse.103 Senere blev bestemmelsen, i LFF 1970-11-04 nr. 53, tilføjet i § 2b.104 

Først med Lov 2004-12-22 nr. 1416 blev aldersgrænsen ophævet.105  

 

Den nuværende lov gælder mellem arbejdsgivere og funktionærer106, og hvem der skal anses som 

funktionær følger af FUL § 1, stk. 1 og 2, jf. straks nedenfor.  

Funktionærbegrebet  

Funktionærlovens § 1, stk. 1 har følgende ordlyd: 

 ”Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:  

a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller 

dermed ligestillet lagerekspedition.  

b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller 

fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles 

hermed  

c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne 

at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde  

d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art”107.  

 

Lovens § 1, stk. 1 bestemmer dermed, hvilken slags arbejde, der medfører funktionærstatus.   

 

Ydermere følger det af § 1, stk. 2, at loven kun finder anvendelse, hvis den pågældende har arbejde 

i mere end 8 timer om ugen samtidig med, at der består et over- underordnelsesforhold. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende 

beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentligt, og at han 

indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner”108. 

 

Når det er bekræftet, at en lønmodtager har funktionærstatus, skal det undersøges om betingelserne 

i FUL § 2, stk. 1, 1. pkt. er opfyldt, således at lønmodtager kan få en godtgørelse ved en usaglig 

afskedigelse.  
																																																								
103	LFF	1963-10-18	nr.	26,	forslag	3		
104	LFF-1970-11-04	nr.	53,	forslag	3	
105	Lov	2004-12-22	nr.	1416,	forslag	2	
106	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002	
107	Ibid,	§	1,	stk.	1	
108	Ibid,	§	1,	stk.	2		
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Undersøgelse af § 2b, stk. 1, 1. pkt.  

For at en lønmodtager kan få godtgørelse efter FUL § 2 b, stk. 1 skal der forelægge en reel 

opsigelse, jf. bestemmelsens ordlyd: ”Såfremt opsigelse af en funktionær”.  

 

At der skal være tale om en reel opsigelse fremgår af U.2012.1910V, der omhandlede en 

lønmodtager, der blev opsagt, mens han var på barsel. Virksomheden var blevet nødsaget til at 

lukke, da de ikke havde tilstrækkelig kapital. Det lykkedes dog ejeren at skaffe ekstra kapital, 

hvorved nogle af de tidligere ansatte blev genansat. Den pågældende lønmodtager blev dog ikke 

genansat, selvom han havde fået lovning på, at arbejdsgiveren ville genansatte ham, hvis det var 

muligt. Lønmodtagerens subsidiære krav var herefter krav på godtgørelse for manglende 

genansættelse.  

 

Landsretten udtalte følgende i sin afgørelse: ”Både virksomhedsoverdragelsesloven § 3 og 

funktionærlovens § 2b vedrører efter deres indhold en afskedigelsessituation. Bestemmelserne 

finder derfor ikke direkte anvendelse på beslutningen om ikke at genansætte A, og der er heller ikke 

under de foreliggende omstændigheder grundlag for at udstrække bestemmelserne til at omfatte 

denne beslutning”109. Det vil således sige, at der skal være tale om en reel afskedigelse, og at FUL § 

2b ikke vedrører beslutninger om at genansætte.  

 

Hvornår opsigelsens rimelighed skal vurderes følger bl.a. af. U.2001.230Ø, der handlede om, at en 

arbejdsgiver opsagde en funktionær, F, da arbejdsgiveren ville indføre et nyt edb-system, hvilket 

gjorde F´s stilling overflødig. Det nye edb-system blev forsinket, men arbejdsgiver fastholdt 

opsigelsen, og fik nogle udefrakommende til at udføre F´s arbejde indtil edb-systemet blev leveret. 

F rejste derfor krav om godtgørelse, da han mente opsigelsen var urimelig.  

 

Landsretten udtalte i sine bemærkninger til dommen: ”Der er enighed om, at opsigelserne den 29. 

April 1997 var rimelige på opsigelsestidspunkterne”110. Det kan derfor udledes, at opsigelsen F 

modtog på opsigelsestidspunktet var rimelig og ikke ville ikke kunne medføre godtgørelse efter 

FUL § 2b, stk. 1.  

																																																								
109	U.2012.1910V,	s.	8,	1.	sp.		
110	U.2001.230Ø,	s.	2	
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Endvidere udtalte landsretten: ”Af ordlyden af bestemmelsen i funktionærlovens § 2 b synes at 

fremgå, at skønnet over en opsigelses eventuelle urimelighed skal ske på grundlag af forholdene på 

opsigelsestidspunktet. Der ses efter forarbejderne til bestemmelsen og den foreliggende 

domspraksis i overensstemmelse hermed ikke at være tilstrækkelige holdepunkter for, at ændringer i 

de faktiske forhold i opsigelsesperioden kan gøre en rimelig opsigelse urimelig og dermed udløse 

krav på godtgørelse…”111.  

 

Det kan ud fra landsrettens bemærkninger, udledes at rimeligheden af opsigelsen skal ske på 

opsigelsestidspunktet. At der efterfølgende sker ændringer i de faktiske forhold medfører ikke, at en 

rimelig opsigelse skal anses som urimelig. Dog efterlader landsretten en vis tvivl, jf. ordlyden 

”synes at fremgå”. Det er derfor nødvendigt specifikt at få klarlagt, om rimelighedsvurderingen af 

en opsigelse skal ske på opsigelsestidspunktet.  

 

Højesteret har også taget stilling til, hvornår opsigelsens rimelighed skal vurderes i U.2002.2026.H. 

Sagen handlede om, at en medarbejder, F, overtog en del af et arbejde, da en anden medarbejder, C, 

gik på deltid. Efterfølgende blev F opsagt, da arbejdsgiveren henviste til den daværende 

beskæftigelsessituation samt den forventede manglende sagstilgang. Under F’s opsigelsesperiode 

opsagde C sin stilling, hvorfor F mente, at opsigelsen nu var urimelig, og F krævede derfor 

godtgørelse for en urimelig afskedigelse.  

 

Landsretten udtalte i sin afgørelse, at: ”Således som funktionærlovens § 2b er formuleret, findes en 

naturlig sproglig forståelse af bestemmelsen at føre til, at opsigelsen skal være rimelig på 

opsigelsestidspunktet”112. Landsretten anførte endvidere, at rimelighedsvurderingen af opsigelsen 

skulle ske på opsigelsestidspunktet, da der heller ikke i forarbejderne til FUL § 2, stk. 1 fremgår 

andet: ”Bestemmelsens forarbejder indeholder ikke støtte for, at der ved rimelighedens bedømmelse 

skal tages hensyn til omstændigheder, der indtræder mellem opsigelsestidspunktet og 

fratrædelsestidspunktet”113.   

 

																																																								
111	U.2001.230Ø,	s.	2	
112	U.2002.2026.H,	s.5		
113	Ibid,	s.5	
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Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse og tilføjede at: ”(…) rimeligheden af en opsigelse skal 

vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet”114. Højesteret efterlader dermed ikke tvivl om, 

at det er selve opsigelsestidspunktet, der er afgørende, når det skal vurderes, hvorvidt opsigelsen er 

rimelig eller ej.  

 

Udover at opsigelsen skal være urimelig, er der et yderligere krav før medarbejderen kan få 

godtgørelse. Kravet følger af FUL § 2b, stk. 1, hvorefter en medarbejder først kan modtage 

godtgørelse, hvis vedkommende har været ”uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i 

mindst 1 år før opsigelsen”115. 

 

Hvad der nærmere skal forstås af bestemmelsen må udledes af praksis, da bemærkningerne til 

bestemmelsen fra år 1963116  ikke udtaler sig nærmere herom.  

 

Højesterets afgørelse i U.2003.1570H omhandlede, hvorvidt en funktionær kunne få godtgørelse for 

en usaglig opsigelse, hvis en funktionær har været ansat i mindre end et år. I dommen blev den 

pågældende funktionær ansat den 9. april 1999 og afskediget den 3. oktober 1999. I Højesterets 

bemærkninger anførtes følgende: ”Højesteret finder, at tilkendelse af godtgørelse som følge af, at 

afskedigelsen af en ansat i en privat virksomhed ikke er rimelig begrundet i den ansattes eller 

virksomhedens forhold, kun kan ske, hvis der er hjemmel hertil i lov, kollektiv overenskomst eller 

anden aftale”117.  

 

Efter FUL § 2b, stk. 1, er det et krav, at en funktionær har været ansat i 1 år før der kan kræves 

godtgørelse for en usaglig afskedigelse. Hertil udtalte Højesteretten: ”A´s krav om godtgørelse med 

henvisning til, at opsigelsen ikke var rimelig begrundet i hans forhold, kan således ikke tages til 

følge, allerede fordi der ikke er hjemmel til at tilkende godtgørelse på dette grundlag”118. 

På den baggrund tog Højesteret ikke stilling til, hvorvidt opsigelsen var saglig, da funktionen ikke 

kunne tilkendes en godtgørelse: ”Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til, hvorvidt 

opsigelsen var rimelig begrundet”119.  

																																																								
114	U.2002.2026.H,	s.5		
115	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002,	§	2b,	stk.	1	
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118	Ibid,	s.	5,	2.	Sp.		
119	Ibid,	s.	5,	2.	Sp.	
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Det kan udledes af ovennævnte Højesteretsdom, at en funktionær skal være ansat i et år, før der kan 

kræves godtgørelse, og at der ikke bliver foretaget en vurdering af rimeligheden af opsigelsen, hvis 

ikke funktionæren har været ansat i et år. Dette skyldes, at der ikke er hjemmel til en sådan 

sanktion, hvis et-årsbetingelsen ikke er opfyldt. Højesteret udtaler om forholdet til EU-retten, at: 

”… hverken EU-retten eller ILO-konventionen om afskedigelse, der ikke er ratificeret af Danmark 

kan begrunde et andet resultat”120. 

 

Hvornår vurderingen af, om en funktionær har været ansat i et år følger opsigelsestidspunktet og 

ikke fratrædelsestidspunktet.121 Det lægger implicit i bestemmelsen, at det er opsigelsestidspunktet, 

da ordlyden i FUL § 2b, stk. 1 ”før opsigelsen”, ikke efterlader fortolkningstvivl. Det vil således 

indebære, at en funktionær, der er blevet opsagt på grund af en virksomhedsoverdragelse har krav 

på godtgørelse for en urimelig afskedigelse, hvis funktionæren har været ansat i virksomheden i et 

år. I bemærkningerne til lovforslaget122 til funktionærloven bliver der ikke nævnt yderligere om 

hensynet til kravet om et-årsbetingelsen for at kunne kræve godtgørelse. Det vil sige, at i det 

tilfælde, hvor en arbejdsgiver afskediger en medarbejder, der har været ansat under et år, vil 

medarbejderen ikke have en beskyttelse efter dansk lovgivning og vil ikke kunne kræve godtgørelse 

efter FUL § 2b, stk. 1. Hvorvidt denne retstilstand lever op til virksomhedsoverdragelsesdirektivet 

vil i følgende behandles. 

Sammenligning af Virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dansk ret  
I ovenstående afsnit er virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. og 

virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt 

Danmark har implementeret bestemmelsen korrekt i dansk lovgivning. Som ovenfor analyseret 

indeholder hverken direktivet eller VOL sanktioner for en urimelig afskedigelse. Det synes derfor 

ved første øjekast at være harmoni mellem bestemmelserne. Men efter gennemgangen af VOL § 3, 

stk. 1, hvorefter funktionærer kun har krav på beskyttelse efter FUL § 2b, stk. 1, er det særligt 

interessant at undersøge retsstillingen for de funktionærer, der har under ét års anciennitet.  

 

																																																								
120	U.2003.1570H,	s.	5,	2.	Sp.		
121	Nielsen,	Henrik	Karl,	2018,	s.246	
122	LFF1963-1964.1.26	
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Som gennemgået ovenfor indebærer beskyttelsen i art. 4, stk. 1, at en arbejdsgiver ikke berettiget 

kan afskedige en arbejdstager blot på baggrund af en virksomhedsoverdragelse, men hvilke 

sanktioner en arbejdstager har ved en uberettiget afskedigelse følger ikke af art. 4, stk. 1.  I EFT nr. 

C95 af 28.04.1975 blev det af EU-Kommissionen foreslået, at art. 4 skulle indføre følgende 

bestemmelse efter art. 4, stk. 1: ”Retsvirkningerne af en opsigelse, der i henhold til stk. 1 er ulovlig, 

afhænger af medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser”123. Men denne 

tekst blev aldrig vedtaget i direktivet.  

 

I det i dag gældende direktiv er art. 9 124  særligt relevant. Artiklen har følgende ordlyd: 

”Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for, at enhver 

arbejdstager og arbejdsrepræsentant, der anser sine rettigheder for krænket som følge af 

manglende overholdelse af kravene i dette direktiv, kan gøre disse rettigheder gældende for en 

retslig instans efter eventuelt at have indbragt sagen for andre kompetente instanser”125. 

 

I ovenstående bestemmelse er det særlig relevant at have fokus på ordene ”enhver arbejdstager”. 

Det vil sige, at det er enhver arbejdstager, der skal kunne påberåbe, at der foreligger en urimelig 

afskedigelse efter art. 4, stk. 1. Idet det er enhver arbejdstager, der skal kunne påberåbe sig 

bestemmelsen, er det særlig relevant at undersøge, hvorvidt et-års-betingelsen i FUL § 2b, stk. 1 

lever op til betingelsen om, at enhver arbejdstager skal kunne påberåbe sig art. 4, stk. 1. Ved en 

virksomhedsoverdragelse skal direktivet tilsikre, at ”enhver arbejdstager” bliver beskyttet fra at 

kunne blive opsagt medmindre, at der foreligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager 

til stede for opsigelsen. VOL § 3, stk. 1 implementerer direktivets art. 4, stk. 1, hvilket fremgår af 

bemærkningerne til VOL.126 Det fremgår tilmed i bemærkningerne, at en arbejdstager kun kan 

kræve godtgørelse for en usaglig afskedigelse, hvis et-års-betingelsen i FUL § 2b, stk. 1 er 

opfyldt.127  

 

I en virksomhedsoverdragelsessituation, hvor en arbejdsgiver afskediger en arbejdstager, der ikke 

kan begrundes i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, vil der foreligge en urimelig 

afskedigelse, der er hjemlet i VOL § 3, stk. 1. I sådan en situation vil en arbejdstager efter dansk ret 

																																																								
123	EFT	nr.	C95	af	28.04.1975,	s.	12		
124	Rådets	direktiv	2001-03-12		
125	Ibid,	art.	9	
126	LFF1978-1979.1.151,	s.	3,	sp.	2.		
127	Ibid,	s.	3,	sp.	2.	
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kun have krav på beskyttelse efter FUL § 2b, stk. 1. Beskyttelsen ligger i, at funktionæren får 

godtgørelse for en urimelig afskedigelse. Men i det tilfælde, hvor en funktionær har været ansat i 

mindre end et år, vil funktionæren ikke efter dansk ret have en beskyttelse mod urimelig 

afskedigelse.  

 

Når art. 9 i virksomhedsoverdragelsesdirektivet bestemmer, at ”enhver arbejdstager”, der anser 

sine rettigheder for krænket, skal have mulighed for at gøre sine rettigheder gældende overfor en 

retlig instans, synes dansk ret ikke at have implementeret direktivet korrekt i dansk lovgivning. 

 

Det oprindelige direktiv af 14. februar 1977 havde ikke den i dag gældende art. 9.128 Men direktivet 

havde i sine betragtninger stadig den i dag gældende betragtning, at direktivet blev indført for at 

sikre varetagelsen af arbejdstagernes rettigheder.129 Det synes derfor fra direktivets udstedelse at 

være tale om, at alle arbejdstagere skulle have samme rettigheder, og der ses ingen steder fra 

kommissionens side eller i forarbejderne, at det ikke skulle være alle arbejdstagere, der skulle have 

samme rettigheder. Desuden er forarbejderne til direktivet kun offentliggjort i begrænset omfang, 

hvilket også er fremhævet af Mette Klingsten.130 Derudover bemærker Klingsten endvidere, at EU-

Domstolen kun sjældent henviser til forarbejderne til direktivet, hvilket hun mener afspejler, at 

forarbejderne til direktivet kun bliver tillagt begrænset værdi.131  

 

Under alle omstændigheder synes et-års-betingelsen i FUL § 2b, stk. 1 at begrænse alle 

funktionærers beskyttelse mod afskedigelse og krav på godtgørelse, hvis funktionæren har været 

ansat i mindre end et år. Henrik Karl Nielsen fremhæver endvidere i sin gennemgang af 

funktionærloven, at denne retstilstand ikke lever op til direktivets art. 4. 132  At 

virksomhedsoverdragelsesloven heller ikke fastsætter sanktioner synes at stride mod EU-retten og i 

særdeleshed direktivet. For hvordan kan det være, at VOL henviser tilbage til funktionærloven, når 

VOL skal implementere direktivet korrekt og sikre enhver arbejdstager mod en uberettiget 

afskedigelse. Dansk ret synes ikke at have taget stilling til den situation, hvor en funktionær bliver 

afskediget, og ikke har en beskyttelse efter FUL § 2b, stk. 1, hvor et-års-betingelsen ikke er opfyldt. 

																																																								
128	Rådets	direktiv	14.	Februar	77/187/EØF	
129	Ibid,	betragtning	2	
130	Klingsten,	Mette,	2016,	s.	32	
131	Ibid,	s.	32	
132	Nielsen,	Henrik	Karl,	2018,	s.	303		
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De arbejdstagere, der ubegrundet bliver afskediget, og som har været beskæftigede mindre end et 

år, har derfor ingen beskyttelse efter VOL.  

 

Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv. Dette bevirker, at ingen parter ved aftale kan fravige 

funktionærlovens bestemmelser til ugunst for funktionæren.133 Dog må funktionærer godt blive 

stillet bedre end beskyttelsen efter loven. Ligeledes er der intet til hinder for, at 

virksomhedsoverdragelsesloven stiller funktionærer, der bliver opsagt på grund af en 

virksomhedsoverdragelse og der har under et års anciennitet, bedre end efter funktionærloven, 

således at denne gruppe også ville kunne få godtgørelse og beskyttelse efter 

virksomhedsoverdragelsesloven. Virksomhedsoverdragelsesloven skal netop implementere alle 

kravene i virksomhedsoverdragelsesdirektivet 134 , og da der i direktivet er tale om 

minimumsharmonisering135 er Danmark forpligtet til at indføre minimum samme beskyttelse i 

virksomhedsoverdragelsesloven, som efter direktivet.  

 

Derudover synes det også med den manglende undladelse af at indføre forslaget som kommissionen 

fremførte136, at retsvirkningerne af en opsigelse efter direktivets art. 4, stk. 1 skulle afhænge af 

medlemsstaternes lovgivning eller administrativt fastsatte bestemmelser, at direktivet ikke er 

implementeret korrekt. Ved at direktivet ikke indførte denne bestemmelse tyder det på, at hensigten 

var, at enhver arbejdstager skulle beskyttes ens uafhængigt af yderligere betingelser, såsom 

anciennitet. For hvis forslaget fra kommissionen var blevet vedtaget kunne arbejdstagernes 

beskyttelse være varierende fra land til land indenfor unionen. Og i en sådan situation ville 

Danmarks implementering af direktivet været i overensstemmelse med dansk ret, da retsvirkninger i 

så fald ville have været reguleret nationalt. Ved undladelsen deraf og den senere implementering af 

art. 9, hvor EU-retten præciserer, at ”enhver arbejdstager” skal være beskyttet i national ret ved en 

urimelig afskedigelse efter art. 4, synes Danmark således ikke at have implementeret direktivet 

korrekt.  

 

For at Danmark skulle have implementeret direktivet korrekt burde Danmark have forholdt sig til, 

hvordan funktionærer med under et års anciennitet ville være beskyttet. Alternativt skulle 
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virksomhedsoverdragelsesloven ikke henvise til FUL § 2b, stk. 1, men selvstændigt have reguleret, 

hvordan enhver arbejdstager er stillet ved en urimelig opsigelse på baggrund af en 

virksomhedsoverdragelse. Uafhængigt af, hvordan VOL burde have implementeret 

virksomhedsoverdragelsesdirektivet, regulerer Charteret137 også hvilke rettigheder en arbejdstager 

har. Hvad de nærmere konsekvenser ved en retsstridig afskedigelse da vil medføre følger også af 

Charterets bestemmelser. Dette vil derfor i følgende afsnit blive undersøgt nærmere. 

Sammenligning af Chartrets bestemmelser ved afskedigelse og dansk ret  
Særligt Chartrets art. 47 og art. 30 er relevante at undersøge i forhold til, hvilke rettigheder en 

arbejdstager har, og hvilken sanktionsmulighed, der er i forhold til en uberettiget afskedigelse, 

hvilket gøres i nedenstående.  

 

Art. 47, 1. led i Charteret bestemmer, at: ”Enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-

retten er blevet krænket, skal have adgang til effektive retsmidler for en domstol under overholdelse 

af de betingelser, der er fastsat i denne artikel”138. 2. led i bestemmelsen lyder: ”Enhver har ret til 

en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der 

forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og 

repræsenteret”139.  

 

Det følger af ovenstående, at hvis en arbejdstager retsstridigt er blevet afskediget, har personen krav 

på en retfærdig rettergang for en uafhængig og upartisk domstol. Ved en afskedigelse som følge af 

en virksomhedsoverførsel, der ikke er begrundet i virksomhedens økonomiske, tekniske eller 

organisatoriske årsager, er der tale om en EU-sikret rettighed, der er blevet krænket, hvorfor denne 

person kan anlægge sag ved domstolene. Ruth Nielsen har udtalt følgende om forholdet mellem 

direktivets art. 4, Chartret og dansk ret:  

 

”Nogle arbejdstagere med lav anciennitet, der bliver fyret pga. virksomhedsoverdragelse, har 

derfor ikke krav på nogen sanktion, hvilket strider mod art. 4 i direktivet. Det strider mod art. 47 
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138	Ibid,	art.	47		
139	Ibid,	art.	47		
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om krav på retfærdig rettergang og retsmidler i EU´s Charter om grundlæggende rettigheder, der 

skal overholdes af medlemsstaterne, når de implementerer et EU-direktiv(…)”140.  

 

Ligesom direktivets art. 4 indeholder en beskyttelse for enhver arbejdstager mod en ubegrundet 

opsigelse indeholder Chartret også en beskyttelse for arbejdstagere i art. 30.  Efter Chatrets art. 30 

har: ”Enhver arbejdstager (…) ret til beskyttelse mod ubegrundet opsigelse i overensstemmelse med 

EU-retten og national lovgivning og praksis” 141 . Denne bestemmelse regulerer, at ”énhver 

arbejdstager” har krav på beskyttelse mod en ubegrundet opsigelse i overensstemmelse med EU-

retten og national lovgivning og praksis. For at direktivet er korrekt implementeret i dansk 

lovgivning, er det essentielle efter art. 30 således, at ”enhver arbejdstager”, er sikret mod en 

ubegrundet opsigelse.  

 

Ved gennemgangen af den danske funktionærlov, der regulerer sanktionsmuligheden ved 

ubegrundede afskedigelser, er det reguleret, at kun funktionærer med et års anciennitet kan få 

beskyttelse ved en uberettiget afskedigelse som følge af en virksomhedsoverdragelse. Til dette 

fremfører Ruth Nielsen: ”Det kan hævdes, at virksomhedsoverdragelsesdirektivet ikke er korrekt 

implementeret i loven om virksomhedsoverdragelse og at art. 30 i Chartret kan påberåbes af de 

arbejdstagere, der ikke i den danske lov får den retsbeskyttelse, de har krav på efter 

direktivet…”142.  

  

I EU-retten er udviklet en pligt til at begrunde opsigelsen af en arbejdstager, som eksempelvis blev 

behandlet i F-1/05143. Sagen omhandlede en arbejdstager, der i første omgang var ansat på en 

tidsbegrænset ansættelseskontrakt i 3 år og efterfølgende fik en ubegrænset ansættelseskontrakt. 

Arbejdstageren blev efter ca. 9 år opsagt i virksomheden. Opsigelsen indeholdt ingen begrundelse, 

men blot en konstatering af hendes rettigheder, derom, at hendes opsigelsesperiode var seks 

måneder.  

  

EU-Domstolen udtalte følgende om begrundelsespligten:  

																																																								
140	Nielsen,	Ruth,	2019,	s.	647		
141	Charter	2010/C	83/02,	art.	30	
142	Nielsen,	Ruth,	2019,	s.	236		
143	Sag	F-1/05,	Landgreb	mod	ETF		
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”Hertil bemærkes, at begrundelsespligten ifølge fast retspraksis er et væsentligt princip i 

fællesskabsretten, som kun kan fraviges af tvingende hensyn. Den har til formål dels at give den 

berørte tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere, om den bebyrdende retsakt er berettiget, og til 

at kunne bedømme, om det har noget formål at anfægte denne for Fællesskabets retsinstanser, delt 

at give disse instanser mulighed for at udøve deres juridiske kontrol”144.  

 

Alle arbejdstagere har således krav på at modtage en begrundelse for en afskedigelse. Formålet med 

begrundelsespligten er at vurdere, hvorvidt afskedigelsen er saglig og derved, om arbejdstageren 

kan rette krav i tilfælde af en usaglig afskedigelse.  

 

Kravene til begrundelsespligten fremgår i dommen, og er følgende:  

”Hvad angår den formelle begrundelsespligt fremgår det af retspraksis, at dens omfang skal 

vurderes afhængigt af de konkrete omstændigheder, bl.a. retsaktens indhold, arten af de påberåbte 

grunde og den interesse, som modtageren kan have i at få forklaringer. Desuden skal begrundelsen 

– for at det kan vurderes, om den er tilstrækkelig – placeres i den sammenhæng, hvori den 

anfægtede retsakt indgår”145.  

 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at en afskediget medarbejder skal modtage en begrundelse, der 

konkret skal vurderes ud fra de faktiske omstændigheder, som lægger op til afskedigelsen. Når 

begrundelsen til en arbejdstager er udarbejdet kan det vurderes, hvorvidt afskedigelsen er berettiget 

eller ej, i hvilken forbindelse både EU-retten, men også national lovgivning kommer i spil.  

 

Som tidligere nævnt er det et EU-retligt princip, at der skal fortolkes EU-konformt.146 Det 

indebærer, at virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven skal fortolkes i 

overensstemmelse med direktivets og Chartrets bestemmelser, hvor formålet med direktivet og 

Chartret skal iagttages. Ved at undlade at fortolke art. 30 EU-konformt kan Danmark potentielt 

begå traktatbrud.  

 

Det følger af dansk ret, at en funktionær kun har krav på beskyttelse ved en uberettiget afskedigelse 

som følge af en virksomhedsoverdragelse, når funktionæren har været ansat i mere end et år. Når 
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dansk ret udelukker beskyttelse for visse arbejdstagere ved at stille krav om en 

minimumsanciennitet, strider dette mod art. 30 i Chartret, som bestemmer, at det er ”enhver 

arbejdstager”, der har krav på beskyttelse mod en ubegrundet opsigelse. Dansk rets manglende 

overholdelse af Chartrets bestemmelse indebærer således, at Danmark ikke har implementeret 

direktivet korrekt. Dermed har Danmark begået traktatbrud, hvilket også er anført i litteraturen, 

hvor Ruth Nielsen bemærker: ”Danmark har således begået traktatbrud ved ikke at fastsætte regler 

om sanktioner for afskedigelse af arbejdstagere med lav anciennitet pga. 

virksomhedsoverdragelse”147.  

Juridisk delkonklusion  
I kapitlet er det undersøgt, hvordan indholdet af Virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 

1. og 2. pkt. skal forstås. Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at art. 4, stk. 1, 

1. og 2. pkt. rummer en beskyttelse mod at afskedige ansatte ved en virksomhedsoverdragelse. For 

at en arbejdsgiver sagligt kan afskedige sine medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse, skal 

der foreligge økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer, jf. art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt.  

 

Virksomhedsoverdragelsesdirektivet er i dansk ret implementeret i virksomhedsoverdragelsesloven 

§ 3, stk. 1148 , der har sammenfaldende formål som direktivet. Heraf fremgår ligeledes, at 

lønmodtagere er beskyttet mod afskedigelse på baggrund af en virksomhedsoverdragelse, 

medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer. 

Beskyttelsen efter loven rummes i adgangen til at tilkende godtgørelse for usaglig afskedigelse efter 

funktionærloven.149 Funktionærloven stiller dog krav om at ansatte først kan opnå beskyttelse, når 

de har været ansat i minimum et år. Dette er ikke fundet foreneligt med 

virksomhedsoverdragelsesdirektivet, der regulerer, at ”enhver arbejdstager” skal have adgang til 

beskyttelse. Denne beskyttelse hjemles i direktivets art. 9, der bestemmer, at ”enhver arbejdstager” 

skal have beskyttelse i national lovgivning.  

 

Funktionærlovens krav om, at personer først kan tilkendes godtgørelse, når medarbejderen har 

været ansat i minimum et år lever således ikke op til virksomhedsoverdragelsesdirektivet. På den 
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149	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002		
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baggrund kan det konkluderes, at Danmark ikke har implementeret 

virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. korrekt.  

 

Ydermere fremgår det af Chartrets Art. 30150, at ”enhver arbejdstager” er beskyttet. Derved har 

Danmark heller ikke overholdt Chartret, hvilket indebærer, at Danmark har begået traktatbrud.  

Perspektivering til Ligebehandlingsloven  
Det er ikke kun i funktionærloven, at der er hjemmel til at tilkende en person godtgørelse. Bl.a. 

findes der i ligebehandlingsloven (LBL) hjemmel til at få godtgørelse ved retsbrud af loven. I 

nedenstående vil det undersøges, hvilke krav, der er til godtgørelse for arbejdstagere ved brud på 

ligebehandlingsloven.  

 

LBL trådte i kraft den 1. Juli 1978151, og loven blev vedtaget for at implementere Rådets direktiv af 

9. Februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt 

angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. 152  I 

bemærkningerne til lovforslaget blev det anført, at loven blev udarbejdet på baggrund af 

direktivet153, og at et af hovedprincipperne for loven var at sikre ligebehandlingsprincippets 

overholdelse og beskyttelse af arbejdstagere, der var fremsat i direktivets artikel 6 og 7.154  

 

Direktivets art. 6 havde følgende ordlyd: ”Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de 

nødvendige bestemmelser for at enhver person, der mener sig krænket ved at princippet om 

ligebehandling som anført i artikel 3, 4 og 5 tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan gøre 

sine rettigheder gældende for retslige instanser efter eventuelt at have indbragt sagen for andre 

kompetente instanser”155. Særligt er ordene ”enhver person” relevant at bemærke, da formålet 

således var at beskytte enhver person.  

 

Yderligere fulgte det af art. 7, at: ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at 

beskytte arbejdstagerne mod enhver afskedigelse, som måtte være en arbejdsgivers reaktion på en 

klage på virksomhedsplan eller på et søgsmål, fremsat eller indledt med det formål at udvirke, at 
																																																								
150	Charter	2010/C	83/02		
151	Lov	1978-04-12	nr.	161	
152	Rådets	direktiv	76/207/EØF		
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princippet om ligebehandling overholdes” 156 . Direktivet tilsigtede således medlemsstaternes 

overholdelse af ligebehandlingsprincippet, herunder ved at medlemsstaterne forpligtes til at træffe 

nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres arbejdstagere mod ”enhver afskedigelse”, der 

ikke overholder ligebehandlingsbestemmelserne.  

 

Det er dermed op til Danmark at afgøre, hvilken beskyttelse en arbejdstager skal nyde ved et brud 

på ligebehandlingsprincippet. Ved LBL’s vedtagelse i 1978157 blev beskyttelsen fastlagt til at skulle 

udgøre en godtgørelse hjemlet gennem lovens § 8, hvoraf fulgte, at:  ”Personer, hvis rettigheder er 

krænkede ved overtrædelse af §§2-5, kan tilkendes en godtgørelse”158. Bestemmelsen er i dag 

reguleret i LBL § 14, og ordlyden er den samme. 

 

Ligesom at LBL er blevet ændret løbende gennem årene, er ligebehandlingsdirektivets også ændret. 

Det i dag gældende direktiv er Rådets direktiv fra 2006.159 Muligheden for at indføre beskyttelse 

gennem tilkendelse af godtgørelse reguleres i art. 18, som har følgende ordlyd: ”Medlemsstaterne 

indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for at sikre en reel og effektiv 

erstatning eller godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse for tab og skader, der er påført en 

person som følge af forskelsbehandling på grundlag af køn, således at det har en præventiv 

virkning og står i et rimeligt forhold til det tab, der pågældende har lidt”160.  

 

Hvilke krav, der gælder for at tilkende godtgørelse, skal efter direktivets art. 18, 1. pkt. fastsættes af 

medlemsstaterne. Da Danmark har implementeret godtgørelsesadgangen i LBL § 14, er det relevant 

at undersøge denne bestemmelse.  

 

Af LBL § 14 fremgår blot, at en person, hvis rettigheder er blevet krænket, kan tilkendes 

godtgørelse. Ordlyden af LBL § 14 indeholder således ingen specifikke krav for at tilkende 

godtgørelse. I bemærkningerne til LBL § 14 (tidligere LBL § 8) fremgår heller ingen specifikke 

krav til, hvornår en person kan få en godtgørelse. Det fremgår alene, at hvorvidt en godtgørelse skal 

tilkendes eller ej, må afgøres ved domstolene og vil afhænge af grovheden af overtrædelsen af 
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loven.161 Derudover er der ingen krav til at kunne få godtgørelse, som det ellers er tilfældet ved 

funktionærlovens § 2b, stk. 1, som ligeledes indeholder hjemmel til at tilkende godtgørelse. Det 

bemærkes, at LBL § 14 ikke stiller krav om, at en person skal have været beskæftiget i mindst 1 år, 

før personen kan tilkendes godtgørelse, som der er i funktionærloven. Med andre ord, er en person 

beskyttet mod forskelsbehandling under hele ansættelsen. 

 

Det er ovenfor lagt til grund, at ligebehandlingsdirektivet fastlægger, at alle personer skal have 

adgang til at blive tilkendt godtgørelse gennem nationale bestemmelser – i dansk rets tilfælde er 

godtgørelsesadgangen reguleret i LBL § 14. Såvel som LBL er vedtaget for at implementere et EU-

direktiv, er Virksomhedsoverdragelsesloven også vedtaget med henblik på at implementere et EU-

direktiv, nemlig Virksomhedsoverdragelsesdirektivet 162 . Virksomhedsoverdragelsesdirektivet 

fastsætter i art. 9, at det er ”enhver arbejdstager”, der skal mulighed for at gøre gældende, at 

vedkommende er blevet opsagt i strid med direktivet. Men ved vedtagelsen af 

virksomhedsoverdragelsesloven er det ikke ”enhver”, der kan tilkendes godtgørelse. Dette skyldes 

som tidligere lagt til grund, at en arbejdstager skal opfylde betingelserne i FUL § 2b, stk. 1 for at 

kunne kræve godtgørelse.  

 

I lovforslaget til virksomhedsoverdragelsesloven er det ikke nærmere angivet i bemærkningerne, 

hvorfor der ikke er fastsat en individuel godtgørelsesmulighed i loven. Det synes 

bemærkelsesværdigt, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke har taget stilling til den situation, hvor 

en arbejdstager bliver urimelig opsagt ved en virksomhedsoverdragelse og ikke opfylder 

betingelserne for at kunne kræve godtgørelse efter FUL. Både virksomhedsoverdragelsesloven og 

ligebehandlingsloven udspringer af et EU-direktiv og det synes bemærkelsesværdigt, at det kun er 

ligebehandlingsloven, der har formået at implementere en selvstændig godtgørelsesmulighed i 

loven. Virksomhedsoverdragelsesloven burde også have foretaget en sådan selvstændig 

bestemmelse, der ikke var bundet op på anden dansk lovgivning.  

 

Funktionærloven udspringer imidlertid ikke af et EU-direktiv, men har i stedet sin oprindelse fra et 

lovforslag udarbejdet af det Konservative Folkeparti i år 1937163 og har derfor ikke minimumskrav, 

som skal overholdes i modsætning til VOL OG LBL, der skal have implementeret bestemmelserne i 
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direktiverne. Virksomhedsoverdragelseslovens § 3 burde derfor ikke henvise til FUL. I lovforslaget 

til virksomhedsoverdragelsesloven er det i bemærkningerne fremsat følgende om § 3: 

”Bestemmelsen tager sigte på områder, hvor der i henhold til lovgivning eller kollektiv 

overenskomst findes regler, der hjemler godtgørelse for såkaldte usaglige afskedigelser…164” 

 

Lovforslaget til virksomhedsoverdragelsesloven gør sig i øvrigt ikke tanker om, hvad sanktionen er, 

hvis ikke en lønmodtager kan kræve godtgørelse efter FUL. Men ligesom LBL har reguleret en 

selvstændig godtgørelsesadgang, lige så vel burde virksomhedsoverdragelsesloven. Mulighederne 

for at forbedre retsstillingen vil senere i opgaven blive gennemgået i det integrerede kapitel. 

Del 3 – Økonomisk afsnit  

Indledning  
Dette afsnit har til formål at besvare den økonomiske problemformulering, der har følgende ordlyd: 

Hvorfor forekommer virksomhedsoverdragelser, hvor omfattende er virksomhedsoverdragelser i 

tal, og hvilke økonomiske teorier kan forklare, hvordan arbejdsgiver vil agere ved en 

afskedigelsesrunde som følge af en virksomhedsoverdragelse?  

 

Den økonomiske problemformulering har tre spørgsmål, der i opgaven vil tillægges forskellig vægt. 

Opgaven vil hovedsageligt handle om, hvilke økonomiske teorier, der kan forklare, hvordan 

arbejdsgiver vil agere ved en afskedigelsesrunde, og hvad der er mest fordelagtigt for 

virksomheden. Dog vil det økonomiske afsnit indledningsvist besvare de to første spørgsmål 

herunder, hvorfor virksomhedsoverdragelser forekommer, og hvor mange 

virksomhedsoverdragelser der foretages. Det er fundet relevant at besvare dette med henblik på at 

give et overblik over virksomhedsoverdragelser i sin helhed.  

Årsager til virksomhedsoverdragelser  
En basal forudsætning for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse er, at sælger og køber 

vurderer, at begge parter kan opnå en fordel ved at gennemføre handlen. Fordelen - økonomisk - 

skal være større end undladelsen ved at gennemføre handlen. Købers incitament for at indgå i 

transaktionen er normalt styret af ønsket om profitmaksimering, hvor investeringsafkastet, og 
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tidshorisonten kan variere.165 Det kan være afkast på både kort og lang sigt, der har fået køber til at 

indgå i transaktionen med sælger. Køber kan også have en strategisk interesse i at købe 

virksomheden, da det f.eks. kan have en forebyggende foranstaltning at købe, således at køber 

forhindrer, at en af købers konkurrenter etablerer sig på købers marked, og dermed øger 

konkurrencen på det pågældende marked.166  

 

Såfremt køber og sælger er konkurrerende virksomheder, vil overdragelsen forøge købers samlede 

markedsandel, hvilket kan medføre en stærkere markedsposition for køber. Tilsvarende vil købers 

position blive forøget på markedet, hvis markedet er oligopolistisk opbygget, hvorved 

virksomhedsopkøbet ville kunne føre til monopollignende tilstande. Det kan tænkes, at der ved en 

sammenlægning af konkurrerende virksomheder opstår synergieffekter, der vil have en positiv 

indvirkning på købers indtjeningsevne.167 F.eks. kan den sammenlagte virksomheds produktion 

rationaliseres, hvor overlappende funktioner bliver optimeret. En anden synergieffekt kan være 

opnåelse af en stærkere position overfor samhandelspartnere, hvor der kan opnås bedre 

handelsbetingelser og derigennem færre omkostninger.   

 

Køber behøver nødvendigvis ikke at være en konkurrerende virksomhed. F.eks. kan køber være en 

finansiel investor, såsom kapitalfonde eller venture capital-selskaber, hvor målet med 

virksomhedsopkøbet, er at købe en virksomhed for derefter at sælge den igen med et forhøjet afkast. 

Sådanne opkøb forudsætter, at køber er af den overbevisning, at målvirksomhedens værdi vil stige 

frem til salgstidspunktet.168 Målvirksomhedens langsigtede udvikling kan blive begrænset, hvis 

køber fokuserer på den kortsigtede værdimaksimering med henblik på videresalg og/eller på grund 

af betragtelig gældssætning af målvirksomheden for hurtigt at nedbringe købers lånefinansiering. Et 

sådan debt push down kan være til skade for værdien af målvirksomheden. Finansielle investorer er 

i dag blandt de største aktører på virksomhedsoverdragelsesmarkedet i både Danmark og udlandet, 

og hvorvidt sådanne virksomhedsopkøb er til gavn eller skade for samfundet er et diskuteret 

emne.169 
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En tredje grund til at virksomhedsoverdragelser forekommer kan være at køber overvejer at 

opløse/spalte målvirksomheden. En sådan situation vil opstå, hvis køber er af den overbevisning, at 

sælgers virksomhed indeholder skjulte værdier, der særskilt vil have mere værdi.  

Virksomhedsoverdragelser i tal  

Globalt  

I 2018 var der på verdensplan 116.868 virksomhedsoverdragelser, tilsvarende var tallene 107.026 i 

2017, 113.266 i 2016 og 118.374 i 2015.170 Tendensen forventes at fortsætte ufortrødent, hvor der i 

første halvår for år 2019 var 51.449 virksomhedsoverdragelser.171 Hvis den tendens følger, vil der 

igen i slutningen af 2019 være indgået over 100.000 virksomhedsoverdragelser.  

 

I 2018 blev der indgået virksomhedsoverdragelser til en handelsværdi af 5.660.333(mio.) USD, 

tilsvarende var tallene 4.814.240(mio.) USD i 2017, 4.948.524(mio.) USD i 2016 og 

6.031.785(mio.) USD i 2015.172 Tendensen forventes at fortsætte i år 2019, hvor der i første halvår 

blev handlet for 2.569.594(mio.) USD.173 Den dyreste virksomhedsoverdragelse havde en værdi på 

74.000 (mio.) USD. 174  Til sammenligning var den 20. største virksomhedsoverdragelse 

11.000(mio.) USD værd.175 Begge handler blev indgået i USA.  

 

I 2018 var USA det land med flest virksomhedsoverdragelser, hvor 28.159 aftaler blev 

underskrevet. 176  Derefter fulgte Kina med 17.683 og Storbritanien med 6.584. 177  Tendensen 

forventes at fortsætte, hvor der i det første halvår af 2019 blev indgået 15.501 virksomheds-

overdragelser i USA, 6.907 i Kina og 3.344 i Storbritanien. 178  Tilsvarende var USA´s 

virksomhedsoverdragelser i 2018 mest værd med 1.871.553(mio.) USD. Derefter fulgte Kina med 

808.293 (mio.) USD og Storbritanien med 400.480(mio.) USD.179 Denne tendens blev også fulgt op 
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i det første halvår af 2019, hvor USA´s virksomhedsoverdragelser havde en værdi på 1.069.325 

(mio.)USD, Kina med 288.114(mio.) USD og Storbritanien med 128.350 (mio.) USD.180  

 

Den sektor, hvor der forekom flest virksomhedsoverdragelser var i 2018 maskine-, udstyr-, møbler- 

og genbrugssektoren, hvor der var 14.209 overdragelser.181 Derefter fulgte engros- og detailhandel 

med 7523, og dernæst kemikalier-, gummi- og plastiksektoren med 6784 overdragelser.182 

Vesteuropa  

I Vesteuropa var der 32.573 virksomhedsoverdragelser i 2018183, hvilket svarer til, at Vesteuropa 

stod for 28% af alle virksomhedsoverdragelser i verden. I 2017 var der 28.358 

virksomhedsoverdragelser og tilsvarende var tallene 29.355 i 2016 og 27.597 i 2015.184 For det 

første halve år af 2019 var der 12.946 virksomhedsoverdragelser185 i Vesteuropa. I 2018 blev der 

indgået virksomhedsoverdragelser til en værdi på 1.589.503(mio.) USD. Tilsvarende var tallene 

1.318.121(mio.) USD i 2017, 1.165.379(mio.) USD i 2016 og 1.430.167(mio.) USD i 2015.186  

Tendensen forventes at flade ud i år 2019, hvor der i første halvår af 2019 blev indgået 

virksomhedsoverdragelser til en samlet værdi på 555.677(mio.) USD. 187  Det svarer til, at 

Vesteuropa stod for 22% af den totale værdi af alle virksomhedsoverdragelser i det første halvår af 

2019. Den mest værdifulde virksomhedsoverdragelse var i 2019 værdiansat til 63.533(mio.) USD, 

og blev foretaget i Irland. 188  Til sammenligning var den tyvende mest værdifulde 

virksomhedsoverdragelse værdiansat til 2.800(mio.) USD, og blev foretaget i Schweiz.189 

 

I Vesteuropa var Storbritanien det land, hvor der var flest virksomhedsoverdragelse, hvor der i 2018 

var 6.584 virksomhedsoverdragelser.190 Efterfølgende kom Tyskland med 6.529,  Frankrig med 

4130 og Spanien med 2878. 191  Tilsvarende var Storbritanien det land i Vesteuropa, hvor 
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virksomhedsoverdragelser havde den største værdi med 400.480(mio.) USD i 2018. 192 

Efterfølgende Tyskland med 323.073(mio.) USD, Spanien med 167.078(mio.) USD og Frankrig 

med 139.443(mio.) USD.193 

 

Den sektor, hvor der var flest virksomhedsoverdragelser var i Maskine-, udstyr-, møbler- og 

genbrugssektoren, hvor der i 2018 var 4.841 virksomhedsoverdragelser.194 På verdensplan var der 

14.209 virksomhedsoverdragelser i denne sektor, hvilket svarer til, at Vesteuropa stod for 34% af 

alle virksomhedsoverdragelser i sektoren. De efterfølgende sektorer var engros- og detailhandel 

med 2506, og kemikalie-, gummi- og plastiksektoren med 1737 virksomhedsoverdragelser.  

Danmark  

I Danmark blev der i 2018 foretaget 417 virksomhedsoverdragelser og der blev i halvåret i 2019 

foretaget 175 virksomhedsoverdragelser.195 I forhold til Vesteuropa stod Danmark for 1,3% af alle 

virksomhedsoverdragelser i 2018. Virksomhedsoverdragelserne havde en værdi på 18.575(mio.) 

USD i 2018, og virksomhedsoverdragelserne havde ved i halvåret 2019 en værdi på 5.242(mio.) 

USD.196 I Danmark er det særligt inden for sektoren teknologi, medier og telekommunikation samt 

ingeniørarbejde og industrielle produkter, at der forekommer særlig mange 

virksomhedsoverdragelser. Alene i disse to industrier blev der i 2018 foretaget 164 

virksomhedsoverdragelser.197  

 

Virksomhedsoverdragelserne i Danmark finder sted både inden for og uden for landets grænser. 

Langt størstedelen af virksomhedsoverdragelserne i Danmark bliver indgået med en aktør uden for 

landets grænser. I 2018 var der kun 145 virksomhedsoverdragelser mellem to danske aktører.198 

Resten af virksomhedsoverdragelserne fandt sted imellem en udenlandsk aktør og en dansk aktør. I 

2017 var det tal 126.199   
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Kildekritik 

Rapporten, Global M&A Review H1 2019, som ovenstående tal er udledt fra, er udarbejdet af 

Bureau Van Dijk, der er ledende indenfor virksomhedsinformation. Rapporten er udarbejdet på 

baggrund af data fra Zephyr.200 Zephyr er modtager af flere Awards inden for M&A industrien og 

fik bl.a. i år 2016 prisen som; Best Global M&A Database.201 Når det alligevel er fundet relevant at 

kritisere kilden skyldes dette, at deres data er varierende fra rapport til rapport. F.eks. er data fra 

rapporten Global M&A Review Q1 2019202, ikke i overensstemmelse med rapporten Global M&A 

Review H1 2019. I Global M&A Review Q1 er det på side 20 oplistet, at der i alt i 2018 var 32.163 

virksomhedsoverdragelser i Vesteuropa, hvorimod der i Global M&A Review H1 2019 var 32.573 

virksomhedsoverdragelser i samme periode. Der er altså en forskel i deres data på 410 

virksomhedsoverdragelser inden for den samme tidsperiode i 2018. Bureau Van Dijk udtaler 

ligeledes om deres data:  

”Because of the possibility of human or mechanical error as well as other factors, however, all 

information contained herein is provided ”AS IS” without warranty of any kind”203. 

De tager forbehold for fejl, og der er ingen garanti ved tallene. Når de alligevel er anvendt, skal det 

forklares med, at Zephyr er internationalt anerkendt for at have nogle af de bedste data vedrørende 

M&A transaktioner.  

 

En anden kilde, der indeholder data vedrørende transaktioner omkring virksomhedsoverdragelser, 

og som er brugt i ovenstående, er, Danish M&A update – Q3 2019.204 Ifølge disse data var der i 

2018 386 virksomhedsoverdragelser i Danmark.205 Dette er ikke i overensstemmelse med rapporten 

Global M&A Review H1 2019. Som gennemgået ovenfor var der ifølge denne rapport 417 

virksomhedsoverdragelser.206 Der er her en forskel på 31 virksomhedsoverdragelser. Dataene i 

Danish M&A update – Q3 2019, er fra Mergermarket.207 Mergermarket er førende inden for 

virksomhedsoverdragelser og er en analysevirksomhed, der holder øje med den globale M&A 
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aktivitet. Bl.a. markedsfører de sig på, at de giver indsigt i handler, der først bliver kendt for 

offentligheden efter 6-24 måneder.208 Derudover afholder de også deres egne M&A Awards.209 

 

Tallene fra Danish M&A update – Q3 2019 har dermed også den fornødne rygdækning, men når 

der alligevel er uoverensstemmelser mellem rapporterne giver det anledning til tvivl om, tallene er 

korrekte. Der er en forskel på 7,4% mellem tallene, 386 og 417, der angiver, hvor mange 

virksomhedsoverdragelser, der var i Danmark i 2018. Derudover var der, ifølge Danish M&A 

update – Q3 2019, 162 virksomhedsoverdragelser i Danmark i første halvår af 2019210, hvorimod 

der i Global M&A Review H1 2019 var 175 virksomhedsoverdragelser.211 Dette er også en forskel 

på 7,4%. En mulig forklaring på, at der kan være forskel fra rapporten Danish M&A update – Q3 og 

Global M&A Review H1 2019 er, at der ikke bliver taget højde for, hvornår der er tale om en 

virksomhedsoverdragelse. Dette er heller ikke meningen med denne opgave, hvilket der er også er 

blevet afgrænset overfor. Global M&A Review H1 2019 har medtaget virksomhedsoverdragelser, 

hvor der kun blev opkøbt 3% af en virksomhed.212 Tallene fra Danish M&A update – Q3 indikerer 

ikke, hvor mange procent et virksomhedsopkøb er i deres rapport. På Mergermarkets hjemmeside 

bliver dette heller ikke opgivet. Men det må formodes, at dette er en af årsagerne til, at der er 

uoverensstemmelser mellem rapporterne. Selvom der er en forskel i tallene er begge kilders data 

anvendt, da informationerne stammer fra nogle af de mest troværdige kilder inden for 

virksomhedsoverdragelsesmarkedet. Dog må tallene læses med forsigtighed og der skal tages højde 

for, at nogle af de mange virksomhedsoverdragelser i rapporterne ikke i dansk ret kan defineres som 

en virksomhedsoverdragelse.  

Hvor mange virksomhedsoverdragelser bliver en succes  

Mange virksomhedsoverdragelser får ikke det forventede udbytte af handlen, som oprindeligt 

forudsat. Det er blevet undersøgt i en rapport, at 83% af alle handler ikke giver værdi til 

virksomheden, og at 53% af virksomhedsoverdragelser faktisk forårsager værditab for den enkelte 

virksomhed.213  I en anden undersøgelse er det blevet påvist, at 70% af virksomhedsoverdragelser 
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ikke opnår deres mål.214 Det er derfor vigtigt, at en virksomhed nøje overvejer fordelene, som de 

kan opnå ved en virksomhedsoverdragelse, før en sådan handel indgås.  

 

I ovenstående er det klarlagt, hvorfor virksomhedsoverdragelser forekommer, og hvor mange 

virksomhedsoverdragelser der foretages. Næstkommende afsnit vil fokusere på besvarelsen af tredje 

delspørgsmål i den økonomiske problemformulering.  

Afskedigelse af medarbejdere ud fra en økonomisk synsvinkel  
Mange medarbejdere kan føle sig truet af en virksomhedsoverdragelse og kan være nervøse for, at 

deres job står for skud som følge af overdragelsen. Dette kan være berettiget, hvilket bl.a. 

underbygges af en rapport fra Harvard Business, hvor det fremgår, at ca. 30% af alle ansatte er 

overflødige efter en virksomhedsoverdragelse indenfor den samme industri. 215  Arbejdsgivers 

mulighed for at afskedige sine medarbejdere er dog begrænset i forbindelse med en 

virksomhedsoverdragelse, og ansatte kan kun blive opsagt, hvis afskedigelsen skyldes økonomiske, 

tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. En måde, 

hvorved en arbejdstager kan øge sin værdi for arbejdsgiver og sikre sin plads i virksomheden er ved 

at øge sin human kapital. Human kapital-teorien blev første gang fremført af Gery Becker, da han 

skrev om emnet i år 1962.216 Grundlæggende omhandler teorien, hvordan arbejdstagernes adfærd 

kan påvirke deres indkomstmuligheder.  

 

I teorien antages det, at uddannelse, helbredsmæssige forhold, informationssøgning om job og 

uddannelsesmuligheder samt villighed til at være geografisk mobil har betydning for 

arbejdstagerens indkomst. Det er især uddannelse, der er særligt væsentlig i teorien. Og den viden 

man erhverver kaldes human kapital. Ifølge Becker, kan en medarbejder blive mere produktiv ved 

at tage en uddannelse.  Becker gennemgår i sin bog, Human Kapital217, en længere analyse af, 

hvordan uddannelse kan gøre personer mere produktive. Han mener, at arbejdstagerne kan øge 

deres produktivitet ved at tillære nye færdigheder og gøre eksisterende færdigheder bedre.218 Ved at 

øge produktiviteten bliver den pågældende arbejdstager mere værdigfuld for arbejdsgiveren, og det 
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kan have betydning for arbejdsgiverens valg mellem, hvilke arbejdstagere han skal afskedige eller 

bibeholde ved en virksomhedsoverdragelse.  

 

Becker anfører, at når uddannelse bliver anset som værende en investering, skal afkastet af 

investeringen anses som enhver anden investering, hvor udbyttet bliver udbetalt over en længere 

årrække. F.eks. kan fremtidig produktivitet kun blive forøget med en omkostning. For hvis ikke, der 

var nogen omkostning ved at øge den fremtidige produktivitet, ville enhver arbejdsgiver investere i 

en uddannelse til sine medarbejdere. Becker fremfører, at omkostningerne ved at gøre en 

arbejdstager mere produktiv, er den værdi, der er brugt ved tiden og indsatsten fra arbejdstageren, 

omkostningen som oplæreren ellers ville have givet til virksomheden, og udstyret og materialet, der 

er blevet anvendt.219  

 

Becker fremfører endvidere, at en person kan tage en generel eller specifik uddannelse og samtidig, 

at arbejdspladsen kan oplære medarbejdere med generel træning på arbejdspladsen og/eller specifik 

træning.220 Han anser træning på arbejdspladsen og en uddannelsesinstitution som værende det 

samme.  

 

Den generelle træning og uddannelse er anvendelig i både den pågældende virksomhed, men den 

ansatte vil også kunne tage den generelle viden med videre til en ny arbejdsgiver. F.eks. kan en 

medarbejder bruge sin viden fra sin uddannelse i en virksomhed, men medarbejderens viden er ikke 

bundet til selve virksomheden, hvorfor medarbejderen også kan bruge sin viden i en anden 

virksomhed. Den generelle viden vil øge produktiviteten lige meget hos begge virksomheder.221 

Arbejdsgiver vil i teorien ikke betale arbejdstager for at tage generel træning eller uddannelse.222 

Dette skyldes, at arbejdstagere bliver mere værdifuld for arbejdsgiver, men også for andre 

virksomheder, hvilket øger risikoen for, at arbejdstager siger op og tager ansættelse hos en anden 

arbejdsgiver. Medarbejderne må derfor selv betale for sin generelle træning og/eller uddannelse.  

 

Hvor generel træning kan bruges i alle virksomheder, kan specifik uddannelse/træning kun 

anvendes i den pågældende virksomhed. Det er indlysende, at der er forskel på, hvor meget man 
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kan øge en medarbejders produktivitet, og at der er forskel på træningen, der er ydet, og den 

efterfølgende produktivitet. Specifik træning, er træning, der øger produktiviteten af en 

medarbejder, der får træning i én virksomhed, og som ikke kan anvende sin opnåede viden lige så 

effektivt i andre virksomheder.  

 

Becker definerer specifik træning som: ”(…) training that has no effect on the productivity of 

trainees that would be useful in other firms”223.  Ud fra definitionen kan den specifikke træning kun 

bruges i den virksomhed, hvorfra den bliver ydet. Men som Becker selv fremfører, så er meget 

træning på arbejdspladsen hverken generel- eller specifik træning, men en blanding, der øger 

produktiviteten.224  

 

Ofte vil virksomheder bruge ressourcer på nye ansatte, hvorved arbejdsgiver sørger for at integrere 

de ansatte i virksomheden. Sådan en investering bliver betragtet som en specifik investering, fordi 

den ansattes produktivitet bliver forøget, og den ansatte ikke kan tage den pågældende viden med 

videre i en ny virksomhed. Andre former for ansættelsesomkostninger er gebyrer til 

ansættelsesbureau, afholdte udgifter som den ansatte har gjort i forbindelse med at finde jobbet, 

tiden der er brugt på at interviewe personen, eventuelt teste personen og indhente referencer. De 

oplistede elementer øger ikke den pågældendes produktivitet, men de er en form for investering i 

human kapital, selvom det ikke er specifikt. Becker fremfører, at det er en investering, fordi 

udlæggene over en kort periode fordeler produktivitet. De er specifikke, fordi produktiviteten stiger 

i den virksomhed som afholder udlæggene, og det er human kapital, fordi virksomheden mister 

værdien, hvis medarbejderen opsiger ansættelsesforholdet.225  

 

Hvor meget en virksomhed vil investere i specifik træning afhænger af markedsforholdene samt af 

investeringens art. Hvis markedet kun bestod af én virksomhed, f.eks. et monopolmarked, ville der 

ikke være en konkurrence, hvorved alle investeringer i arbejdsstyrken ville være specifikke. 

Hvorimod på konkurrenceprægede arbejdsmarkeder, f.eks. fuldkommen konkurrence, vil 

virksomhederne ikke tilbyde lige så mange specifikke investeringer, fordi risikoen for, at den 

pågældende medarbejder bliver tilbudt nyt job er højere.226   
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Ved en virksomhedsoverdragelse kan det derfor være en idé fra arbejdsgiverssynsvinkel at foretage 

afskedigelser af de ansatte, der ikke har modtaget specifik træning. Ved en 

virksomhedsoverdragelse, hvor der retmæssigt kan foretages saglige opsigelser, skal arbejdsgiver 

vælge imellem, hvilke arbejdstagere, han vil beholde i virksomheden. For at profitmaksimere skal 

arbejdsgiver vælge de medarbejdere, der er mest produktive. De medarbejdere, der har modtaget 

specifik træning i den eksisterende virksomhed står stærkere, da de skaber mere værdi for 

arbejdsgiver. Omvendt vil de nye ansatte, fra den overdragne virksomhed, ikke have haft 

muligheden for at modtage specifik træning. Dermed vil deres produktivitet ikke være ligeså 

effektiv.  

 

Derudover vil arbejdsgiver ofte have incitament til at betale for den specifikke uddannelse, da ingen 

rationel arbejdstager vil have incitament til at betale for træning, der er fuldkommen specifik.227 

Dette begrunder Becker med, at den specifikke træning ikke påvirker arbejdstagers løn, hvis han 

blev opsagt og skulle finde en ny arbejdsgiver.228 Ved at arbejdsgiver har betalt omkostningen til 

den specifikke træning, har arbejdsgiveren også et større incitament for at bibeholde disse 

medarbejdere under en afskedigelsessituation. Medarbejdere med en længere generel uddannelse vil 

arbejdsgiver også efter Human Kapital tilgangen, bibeholde, da deres produktivitet, ifølge teorien, 

vil være højere og derved skabe mere værdi for virksomheden.  

Uddannelsesniveau i Danmark  

Der findes mange forskellige former for institutioner, der tilbyder specialisering og tillæring af ny 

viden i Danmark. At tage en uddannelse skal anses som værende en generel investering, da 

personen tilegner sig viden, som kan tages med videre i erhvervslivet. I nærværende afsnit vil det 

danske uddannelsessystem alene blive behandlet.   

 

I Danmark er der generelt tradition for at tage en uddannelse. Danmarks statistik har i 2012 opgjort, 

hvor stor arbejdsløsheden er blandt forskellige uddannelsesgrupper.229 Nedenstående tabel viser den 

danske arbejdsstyrke fra alderen 15-64 år opdelt efter højeste fuldførte uddannelse: 
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 Beskæftigede  Arbejdsløse  

Uddannelse i alt  2.673.552 122.249 

Grundskole 581.506 38.034 

Almengymnasial uddannelse 164.942 6.592 

Erhvervsgymnasial uddannelse 69.185 1.947 

Erhvervsuddannelse 931.386 43.724 

Korte videregående uddannelser 138.711 5.583 

Mellemlange videregående uddannelser 409.564 10.943 

Bachelor 53.772 2.301 

Lange videregående uddannelser 236.692 8.370 

Forskeruddannelse 16.966 281 

Uoplyst  70.828 4.474 

 

På baggrund af tabellen kan det udledes, at der er 122.249 arbejdsløse i Danmark. 31% af de 

arbejdsløse har en grundskole som den højeste uddannelse. De personer, der har en 

forskeruddannelse står kun for 0,2% af arbejdsløsheden i Danmark. Tabellen illustrerer således, at 

arbejdssikkerheden er større for dem, der har en længere uddannelse end grundskolen. Det vil med 

andre ord sige, at jo mere en arbejdstager investerer i sin uddannelse, jo større er sandsynligheden 

for at få et job og dermed undgå arbejdsløshed. Ved at investere i en generel uddannelse øges den 

enkeltes jobmuligheder, og arbejdsgiver vil have flere incitamenter til at ansætte en arbejdstager 

med en længere uddannelse, da det øger den marginale produktivitet hos den enkelte. Dette vil 

ultimativt være til gavn for virksomheden, der derved kan producere mere. Da arbejdsgiver er 

interesseret i at profitmaksimere, vil en mere produktiv medarbejder derfor have høj værdi for en 

arbejdsgiver. 

 

En person kan dog ikke arbejde og uddanne sig på samme tid. Den studerende er derfor nødt til at 

arbejde enten før eller efter skole, i ferier eller i weekender, hvis de ønsker at tjene penge ved siden 

af studiet til at dække deres leveomkostninger. Det, som en person under uddannelse kan tjene, er 

mindre end, hvad han ellers kunne have tjent, når han går i skole. Forskellen mellem, hvor meget 

han kunne have tjent, og hvor meget han i virkeligheden tjener, er en indirekte omkostning ved at 

gå i skole. Andre mere direkte omkostninger er, udgifterne til undervisning, gebyrer, bøger, 
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redskaber, der skal bruges under uddannelsen, transport og eventuelt dyrere husleje. Under 

uddannelse går den studerende glip af en indtjening, men denne omkostning vil være profitabel at 

afholde, da afkastet af uddannelsen på længere sigt genererer et større afkast. At dette er profitabelt 

for den enkelte medarbejder, vil blive gennemgået i det følgende.  

 

Der er flere fordele ved at tage en uddannelse. Bl.a. er der dokumenteret lavere risiko for ledighed, 

højere beskæftigelse og en større produktivitet, der for den enkelte giver en højere løn.230 

Samfundsgevinsten ved f.eks. at uddanne en ufaglært til faglært er 15.000 kr. årligt.231 Gevinsten er 

en øget produktion, da den faglærte vil producere mere. I beregninger foretaget af 

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, som vil blive inddraget i nedenstående, er der taget forbehold for 

ovenstående elementer såsom omkostningerne til at uddanne den ufaglærte, og hvad den ufaglærte 

under uddannelse ellers ville have haft produceret.  

 

En ufaglært vil ud fra analysen ”Uddannelse er en guldrandet investering” fra Arbejder-

bevægelsens Erhvervsråd tjene 11,6 mio kr. i sin livsindkomst imellem 18-80år, som nedenstående 

tabel er indhentet fra.232  

 

 
 

Den mørkeblå søjle illustrerer, hvad en ufaglært vil tjene i sin livsindkomst, og den lyseblå søjle 

illustrerer, hvad en tilsvarende faglært vil tjene ved at tage en uddannelse. Tallene er fra 2017 og 

viser, at uddannelse øger livsindkomsten for det enkelte individ, og det er således, ud fra individets 

synsvinkel, fordelagtigt at tage en uddannelse. Tilmed kan det udledes, at det største afkast er fra en 
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lang videregående uddannelse, hvor en person gennemsnitlig tjener næsten 25 mio. kr. i sin 

livsindkomst imellem 18-80 år. Afkastet for en kort videregående uddannelse er omkring 16 mio. 

kr. Der er således et skel på 9 mio. kr., hvilket er relativt højt. Det kan således utvivlsomt lægges til 

grund ud fra ovenstående graf, at det vil betale sig for den ufaglærte at tage en uddannelse, fordi det 

øger den samlede livsindkomst. En rational aktør vil derfor altid foretrække at tage en 

uddannelse. 233  Analysen indeholder også en mere deltajeret oversigt over, hvilke lange 

videregående uddannelser, der er mest profitable. Bl.a. fastslås det i rapporten, at en læge og 

tandlæge vil tjene 32,4 mio. kr., uddannede indenfor jura og politologi vil tjene 30,3 mio. kr., og 

uddannede indenfor fysik, matematik m.m. vil tjene 23,5 mio. kr i gennemsnit.234 Selv indenfor de 

lange videregående uddannelser er der et vidt spænd imellem, hvor meget en person kan tjene i sin 

livsindkomst.  

Samfundsgevinster ved at investere i uddannelse  

Når det er undersøgt, hvor meget det enkelte individ kan tjene på at tage en uddannelse, skal det 

også undersøges, hvor meget samfundet kan tjene på, at den enkelte uddanner sig. Her analyserer 

rapporten, at den enkelte bidrager til Danmarks velstand igennem livet ud fra en livsværditilvækst, 

der består af summen af erhvervsindkomsten gennem livet (perioden 18-80 år), fratrukket 

undervisningsudgiften fra staten.235 I nedenstående tabel illustreres, hvor meget forskellige grupper 

i samfundet skaber af livsværditilvækst.   

 

 
 

Ud fra ovenstående graf kan det udledes, at en ufaglært skaber en velstand til samfundet på lige 
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under 10mio. kr., hvorimod personer med en lang videregående uddannelse skaber en velstand til 

samfundet på omkring 28 mio. kr. Samfundet tjener således væsentligt mere på personer med 

længere uddannelser end ufaglærte, og en længere uddannelse vil dermed skabe mere værdi til 

samfundet. Ud fra Beckers Human Kapital teori skaber uddannelse øget produktivitet, og da 

arbejdsgiver er profitmaksimerende, vil arbejdsgiver altid vil vælge medarbejdere, der har den 

største produktivitet, da en højere produktivitet er lig med en større profit. Den enkelte 

medarbejders kvalifikationer er derfor afgørende for produktiviteten i virksomheden, hvilket også er 

fastslået i analyserapporten, Danmarks produktivitet – hvor er problemerne?236. Denne rapport 

lagde også vægt på, at produktiviteten vil afhænge af både den generelle uddannelse samt den 

specifikke oplæring, som den enkelte har modtaget.237  

Virksomhedsoverdragelser med beslægtet human kapital  

Kyeong Hun Lee, David C. Mauer og Emma Qianying Xu har i deres artikel, Human capital 

relatedness and mergers and acquistitions, undersøgt 3 hypoteser, herunder 1) Hvor stor 

sandsynlighed er der for, at to virksomheder med relaterende human kapital indgår en 

virksomhedsoverdragelse? 2) Er der flere fordele ved virksomhedsoverdragelser, hvor 

virksomhederne har relaterende human kapital? 3) Vil beskæftigelsen og lønnen falde i 

virksomheden, og produktiviteten stige blandt arbejdstagerne ved virksomhedsoverdragelse med 

relaterende human kapital? 238 

 

Med henblik på at undersøge den første hypotese blev en model udformet, som kunne måle om 

virksomheder har relaterende human kapital. I den forbindelse samledes medarbejdernes profiler 

indenfor virksomhedens segmenter til brug for en sammenligning. Derefter blev 

virksomhedsoverdragelsesmarkedet i tidsperioden 1997 til 2012 undersøgt.239  

 

Det blev bl.a. fastslået, at virksomheder med større ligheder af human kapital har større 

sandsynlighed for at indgå i en virksomhedsoverdragelse.240 Derudover vil virksomheder med mere 

forbundne produktmarkeder også have større sandsynlighed for at indgå i en 
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virksomhedsoverdragelse.241 Hvor der både er stor lighed af human kapital og en tæt forbindelse på 

produktmarkedet, vil der ikke være incitament til at indgå en handel. Det skyldes, at en handel 

inden for den samme produktion vil dæmpe arbejdstagernes incitament til at være innovative, fordi 

en handel medfører en lavere konkurrence for human kapital, og dermed lavere lønninger til 

arbejdstagerne.242  

 

Med henblik på at besvare den anden hypotese blev ændringer i beskæftigelsen og lønnen hos 

virksomhederne i samme tidsperiode undersøgt.243 Forfatterne udledte, at human kapital relationer 

har en positiv effekt på synergier.244 Ved virksomhedsoverdragelser med beslægtede human kapital 

er det næsten altid optimalt for virksomheden at bibeholde hele arbejdsstyrken til en start. Hvis 

virksomhederne både har samme human kapital og indgår på det samme produktmarked vil det ikke 

være fordelagtigt at indgå i en virksomhedsoverdragelseshandel, da det vil reducere konkurrencen 

på markedet, som har en negativ effektiv på medarbejdernes incitamenter til at være innovative og 

udvikle nye produkter.245 Dog er en af fordelene, at virksomheden efter noget tid kan afskedige 

medarbejdere, hvor der efter virksomhedsoverdragelse er dobbeltbemanding, men hvor de ikke 

behøver at have den samme arbejdsstyrke. Det øger samtidig virksomhedens forhandlingsstyrke 

overfor medarbejderne og fører til at virksomheden kan spare udgifter til lønnen. I artiklen 

beskriver forfatterne bl.a., at: ”Human capital relatedness increase the bargaining power of the 

postmerger firm, allowing it to layoff redundant and/or low quality duplicate workers and extract 

wage concessions from those that say” 246 . Dette øger produktiviteten i virksomheden, da 

arbejdsgiver kan bibeholder de mest produktive medarbejdere samtidig med, at de kan opnå en 

besparelse på deres udgifter til medarbejdernes løn.   

 

I forhold til den tredje hypotese viser analysen, at beskæftigelsen og lønomkostningerne i 

virksomheden falder ved virksomhedsoverdragelser med forbundne human kapital. 247 

Beskæftigelsen falder, hvor der sker en virksomhedsoverdragelse inden for det samme 
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produktmarked.248 I analysen finder forfatterne, at der vil ske en marginal stigning i arbejdstagernes 

produktivitet.249  

 

I en anden artikel bliver det fastslået, at: ”Human assets are more crucial than ever to merger and 

acquisitions success”250. 

 

Medarbejdere med erfaring og know-how er essentielle for virksomheder at beholde. Udfordringen 

for virksomheden er dog, at disse medarbejdere ikke nødvendigvis bliver i virksomheden. Faktisk 

vil de fleste medarbejdere ikke blive, hvis det er mere fordelagtigt for dem at skifte job.251  

Udfordringer ved en afskedigelsesrunde  
Eftersom arbejdsgiver er profitmaksimerende vil de arbejdstagere, der er mest produktive 

foretrækkes, og arbejdsgiver vil først afskedige de medarbejdere, der er mindst produktive. Ud fra 

en principal-agent teori kan det give arbejdsgiver store udfordringer at vælge imellem, hvilke 

arbejdstagere der skal opsiges, og hvilke der skal bibeholdes. Principal-agent-teorien kan beskrives 

som en situation, hvor arbejdsgiver (principalen) indgår en kontrakt med arbejdstager (agenten) om 

at udføre et arbejde. Efter teorien er, arbejdsgiver interesseret i at få det størst mulige profit, men 

arbejdstager er interesseret i at erlægge den mindst mulige indsats i arbejdet, og arbejdet bliver 

forbundet med en manglende lyst fra arbejdstager side af.252 Stephen A. Ross, der er en anerkendt 

økonom, definerer agenten som en person, der: ”acts for, on behalf of, or as representative for the 

other, designated the principal”253. 

 

Der vil opstå en konflikt mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, hvor ”hårdt” arbejdstager skal 

arbejde, da aktørerne ikke har sammenfaldende interesser. Ifølge teorien, har arbejdsgiver ikke fuld 

information om arbejdstagerens kvalifikationer, produktivitet og adfærd i jobbet,254 og herved 

opstår således asymmetrisk information imellem parterne. En måde at løse dette problem på, er at 

indgå en kontrakt, der giver arbejdstager incitament for at arbejde, således at arbejdsgiver sikrer, at 

arbejdstager er mest mulig produktiv.  
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Der opstår informationsudfordringer for arbejdsgiver både før og efter (ex ante og ex post) 

beslutningen om, hvordan arbejdsstyrken skal reduceres. Inden arbejdsgiver skal vælge imellem, 

hvilke arbejdstagere, der skal afskediges vil arbejdstageren have incitament til at forsøge at 

tilbageholde information fra arbejdsgiveren. Dette kaldes adverse selection og er et ex ante 

problem.255 Arbejdstageren er ikke interesseret i, at arbejdsgiver er oplyst om, hvor produktiv 

arbejdstageren i virkeligheden er. Derudover vil der opstå et problem, hvor arbejdstageren, ex post, 

vil have incitament til at skjule sine handlinger, og ikke være ligeså produktiv, som arbejdsgiveren 

ønsker, da det i teorien bliver antaget, at arbejde er forbundet med en ulyst. Dette kaldes moral 

hazard.256  

 

Ved at overvåge sine medarbejdere kan arbejdsgiver sikre, at arbejdstager leverer den mest 

produktive indsats. Hertil argumenterer Ross, at det i princippet vil være muligt at overvåge ansatte, 

men at det ikke er økonomisk fordelagtigt.257  Ved at overvåge medarbejderne sikrer arbejdsgiver 

sig fuld information om medarbejdernes produktivitetsniveau. Derved kan arbejdsgiver sikre, at der 

er sammenfaldende interesser, således at agenten er mest mulig produktiv. Det er dyrt at overvåge, 

og arbejdsgiver har flere omkostninger forbundet hermed, hvorfor det ikke er ønskværdigt for 

arbejdsgiver. 

 

Arbejdsgiver er derfor nødsaget til at give arbejdstager incitament til at være så produktiv som 

mulig. Hertil fremfører Baker, der er økonom, følgende: ”The strength of incentives used in an 

organization and the productivity of employees that result from these incentives depend to a large 

degree on the characteristics of the performance measures available to the organization258”.   

Det er af væsentlig betydning, at arbejdsgiver kan måle arbejdstagerens performance, ellers vil 

arbejdstager ikke have incitament til at være mest mulig produktiv. En måde at løse dette problem 

på, er, at give medarbejderne incitamentskontrakter.259 Baker mener, at der er to elementer, som er 

afgørende ved vurderingen af incitamenter. ”It is necessary to recognize that both distortion and 

risk play crucial roles in determining the power of incentives”260. Med andre ord, skal arbejdsgiver 
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finde et forhold mellem ”distortion” og ”risk”, som gør medarbejderen mest produktiv. Forholdet 

mellem disse to elementer er et trade off.261  

 

Når incitamenterne for medarbejderne skal være høje, anfører Baker, at arbejdsgiver skal overveje 

om incitamenterne skal være individuelle eller gruppeafhængige.262 Han tager udgangspunkt i en 

situation, hvor en medarbejder er en del af en arbejdsgruppe. I et sådant tilfælde, vil den 

individuelle medarbejder i gruppen løse opgaver, der påvirker vedkommendes egen performance, 

men de vil også løse opgaver for selve gruppen. Ved kun at give medarbejderen incitament til at 

løse egne opgaver vil det reducere gruppeindsatsens og ødelægge samarbejdet internt i gruppen. 

Ved på den anden side at give incitamenter, når hele gruppen præsterer, vil arbejdsgiver give 

incitament til, at gruppen som helhed præsterer bedst. I denne situation er det dog ikke op til den 

enkelte medarbejder, og der vil derved være udefrakommende omstændigheder, der kan påvirke 

incitamentet til, at gruppen præsterer.  

 

Ved gruppebelønninger, er arbejdstagerne ikke fuldt ud i kontrol med, om de kan opnå målene 

(risk), og ved individuelle belønninger bliver medarbejdernes incitamenter til at samarbejde 

forvrænget (distortion). Hvordan dette trade off bliver løst, afhænger af værdien af samarbejdet og 

risikoen af gruppens output. I Danmark findes der mange forskellige incitamentsordninger, der skal 

være med til at fremme medarbejdernes produktivitet. Der findes f.eks. akkordløn, bonusløn, 

kommissionsløn osv. Hvilken aflønningsform den enkelte virksomhed bør anvende afhænger af en 

række virksomhedsspecifikke forhold, men det afgørende er, at aflønningsformen skal sikre, at 

arbejdstagerne får de største incitamenter til at være mest muligt produktive.  

Aflønningsform til medarbejderen  

En måde arbejdsgiver kan sikre, at der er sammenfaldende interesser, og at arbejdstager vil yde 

mest muligt er igennem efficiens-løn teorien. Efter teorien betaler arbejdsgiver en højere løn end 

lønnen, der bliver udbudt på markedet.263 Ved at lønnen ligger over markedslønnen forstærker 

arbejdsgiver, arbejdstagers incitament for at fortsætte i virksomheden, da arbejdstager ikke kan 

opnå samme løn andre steder på markedet. Ifølge efficiens-løn teorien vil en positiv ændring i 

lønnen få arbejdstagers produktivitetsniveau til at stige.264 
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Efficiens-løn teorien tager udgangspunkt i arbejdsgivers bekymring om, at omkostningen er 

forbundet til én effektiv arbejdsenhed. Ibsen fremfører et eksempel om en arbejdstagers 

produktivitetsniveau265, hvor det antages, at arbejdstageren ved en fuldt effektiv opgavevaretagelse 

kan producere 20 enheder i timen, men at markedslønnen på 150kr. i timen fremkalder en indsats, 

hvor medarbejderen producerer 10 enheder i timen. Derved skal arbejdsgiver betale ekstra 

omkostningerne på 2*150kr., da der skal ansættes endnu en medarbejder for at sikre, at der bliver 

produceret 20 enheder. I teorien bliver det antaget, at en lønstigning vil øge produktiviteten, da 

arbejdstager vil blive fuld effektiv og producere 20 enheder i timen. Ibsen fremfører, at hvis 

arbejdsgiver hæver lønnen til 200kr. i timen, vil det få medarbejderen til at producere 20 enheder. 

Igennem lønstigningen kan arbejdsgiver spare 100kr. i timen i lønomkostninger, fordi arbejdsgiver 

dermed ikke behøver at ansætte en ekstra medarbejder.  

 

Janet L. Yellen, der er en amerikansk økonom, har beskrevet fire årsager til, at arbejdstagers 

produktivitetsniveau stiger, når arbejdstageren modtager en løn over markedslønnen. Hun kommer 

ind på Skulke-modellen, Personaleomsætnings-modellen, Selektions-modellen og Sociologiske 

modeller.266 Modellerne vil nedenfor blive gennemgået i nævnte rækkefølge.  

Skulke-modellen  

De fleste arbejdstagere vil altid yde en vis ydelse på sin arbejdsplads, men det er sjældent, at 

ansættelseskontrakter kan påvise en medarbejders performance. Ved at tilbyde en løn, der er over 

markedslønnen argumenterer Yellen for, at det kan være en måde at skabe incitament for 

medarbejderen til at arbejde mest muligt produktivt.267 

 

Yellen antager, at arbejdstagere enten kan arbejde eller skulke. Ved skulke menes, at arbejdstager 

ikke arbejder lige så produktivt, som arbejdsgiver ønsker. Medarbejdere, der vælger at skulke, kan 

ifølge modellen risikere at blive opdaget, og hvis de bliver opdaget i at skulke, vil de blive 

opsagt.268 Ved at medarbejderne ved, at der er en risiko for opsigelse, hvis de bliver opdaget i at 

skulke, vil det forøge incitamentet til ikke at skulke. Teorien antager endvidere, at hvis alle 

arbejdsgivere udbetaler en løn over markedslønnen, vil gennemsnitslønnen stige og tilsvarende vil 
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arbejdsløsheden. Arbejdsmarkedet vil være i ligevægt, når alle arbejdsgivere betaler en løn over 

markedslønnen, og det vil gøre omkostningerne forbundet med at miste sit arbejde omkostningstung 

for den enkelte arbejdstager. Arbejdsløse personer kan ikke tilbyde at arbejde til en mindre løn i 

denne model, da medarbejderne, der modtager en mindre løn vil have incitament til at skulke. 

Derfor vil arbejdsgiver, ifølge skulke-modellen, aldrig ansætte en medarbejder til en mindre løn.  

 

Yellen kritiserer selv modellen, da den ikke forudser, at hovedparten af de arbejdsløse er dem, der 

bliver opsagt for at skulke.269 Hvis truslen om at blive opsagt var effektiv, ville der ikke være 

arbejdstagere, der skulkede, og dermed ville ingen arbejdstagere blive opsagt. I stedet er de 

arbejdsløse, individer, som af forskellige årsager er ledige. Yellen påpeger tre grunde til at være 

ledig. Det kan være, at medarbejderen af personlige årsager har valgt at opsige sin stilling, er ny på 

arbejdsmarkedet, eller er blevet opsagt på grund af nedgang i efterspørgslen.270 Personer, der er 

arbejdsløse vil, ifølge Yellen, være villig til at betale et gebyr for at blive ansat.271 Et gebyr vil 

mindske arbejdsgivers lønomkostninger og give arbejdsgiver incitament til at ansætte flere 

arbejdstagere. Hvis alle arbejdsgivere krævede ansættelsesgebyrer, så ville enhver arbejdstager, der 

skulker og bliver opdaget, skulle betale et gebyr for at blive ansat, hvilket skaber et incitament for 

arbejdstager om ikke at skulke.  

Personaleomsætnings-modellen 

Arbejdsgiver kan igennem personaleomsætningsmodellen tilbyde en løn over markedslønnen for at 

mindske omkostninger, der opstår, når arbejdstagere skal udskiftes. I modellen antager Yellen, at 

arbejdstagere vil være mindre tilbøjelig til at sige op, desto højere løn arbejdstageren modtager, og 

desto højere den samlede arbejdsløshedsrate er.272  

 

En udskiftning af arbejdsstyrken er forbundet med store omkostninger, da arbejdsgiver skal oplære 

nye ansatte. Ved at etablere længevarende beskæftigelsesrelationer, sparer arbejdsgiver penge på 

oplæringsomkostninger. En anden fordel ved at bibeholde de ansatte i længere tid er, at de erfarne 

medarbejdere, der er blevet lært op, er mere produktive. Hvis alle arbejdsgivere er identiske, så vil 
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en mulig ligevægt være, at alle arbejdsgivere betaler en løn over markedslønnen samtidig med, at 

ufrivillig arbejdsløshed reducerer udskiftningen af arbejdsstyrken.273  

Selektions-modellen  

Denne model giver en tredje forklaring på forholdet mellem medarbejdernes produktivitet og løn. I 

modellen antages det, at performance afhænger af medarbejderens evner, og at medarbejderne har 

forskellige evner. Hvis evnerne og medarbejdernes reservationslønninger er positiv korreleret, vil 

virksomheder, der tilbyder en højere løn tiltrække mere produktive medarbejdere.274 Arbejdsgiver 

kan derigennem opnå en højere gennemsnitlig produktivitet. I et sådant tilfælde vil hver enkelt 

arbejdsgiver betale en efficiensløn, og de arbejdstagere, der tilbyder at arbejde til en løn, der er 

mindre, vil ikke blive ansat, fordi de antages at være mindre produktive.275 Tilmed vil jobansøgere, 

der har lavere lønninger blive frasorteret, fordi arbejdsgiver antager, at de ikke kan imødekomme 

virksomhedens produktivitetskrav. Arbejdsgiver vil prøve at begrænse adverse selection (skjult 

information) i en ansættelsesrelation ved, allerede under jobinterviewet, at få arbejdstagerne til at 

afsløre deres sande produktivitet. 

Sociologiske modeller 

I denne model bliver hver arbejdstagers produktivitet anset som værende afhængig af 

arbejdsnormen i ens sociale gruppe.276 Yellen forklarer modellen ud fra økonomens Akerlof´s, 

model, der bliver kaldt Gave-model.277  

 

Ud fra gave-modellen kan arbejdstagers jobmoral øges ved, at arbejdsgiver betaler en højere løn. 

Betalingen af en højere løn skal anses som en gave, hvortil arbejdsgiver forventer, at arbejdstager 

vil yde en højere indsats i jobbet. 278   Gavens størrelse bliver bestemt ud fra normer af 

arbejdstagerens adfærd, og vil næsten altid være det som arbejdstageren forventer. 279 

Arbejdstageren forventer en fair løn, og vil kun arbejde hårdere end nødvendigt, hvis arbejdsgiver 

betaler denne løn. 
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En anden økonom, der også har forklaret efficiens løn teori ud fra en sociologisk tankegang er 

økonomen Elster. Elster argumenterer for, at arbejdstager vil kræve at modtage en retfærdig løn ud 

fra normen på det pågældende tidspunktet.280 

Hvad kan modellerne bruges til? 

Alle fire modeller forklarer på hver sin måde, hvordan arbejdsgiver kan øge arbejdstagers 

produktivitet, hvilket utvivlsomt er i arbejdsgivers interesse. Arbejdsgiver er i teorien interesseret i, 

at arbejdstager yder 100%, men på grund af arbejdstagers negative nytte ved at yde en 

arbejdsindsat, vil arbejdsgiver ikke kunne opnå det maksimale output. Ved en 

virksomhedsoverdragelse, hvor arbejdsgiver skal reducere medarbejderantallet, vil arbejdsgiver 

være interesseret i at bibeholde de medarbejdere, der har den største produktivitet, da det øger 

virksomhedens samlede output. Arbejdsgiver har derfor incitament til at gøre sine medarbejdere 

mere produktive, hvilket kan gøres igennem efficiens-løn-teorien.  

 

De arbejdstagere, der yder mest har den største positive indvirkning på virksomhedens samlede 

output, og arbejdsgiver vil ud fra en principal-agent-teori prøve at begrænse adverse selection og 

moral hazard samtidig med, at de vil prøve at skabe incitament til at gøre medarbejderne mere 

produktive. Hvis det kan påvises, at nogle medarbejdere har en tendens til at udvise moral hazard 

vil arbejdsgiver afskedige disse medarbejdere, da sådanne medarbejdere producerer mindre og 

arbejdsgiver ikke får lige så meget ud af disse medarbejderes indsats. I stedet kunne arbejdsgivers 

lønomkostninger reduceres ved at bibeholde de ansatte, der ikke vil udvise moral hazard. Ligeså vil 

de medarbejdere, der har udvist adverse selection og ikke lever op til, hvad arbejdsgiver og 

arbejdstager har aftalt, blive afskediget.  

Kritik af principal-agent-teorien 

Principal-agent-teorien kan ud fra psykologiske motivationsteorier kritiseres. Teorien tager 

udgangspunkt i den klassiske antagelse i økonomisk teori, at medarbejdernes adfærd kun reguleres 

ved hjælp af ydre belønninger eller sanktioner, såsom stigning i løn eller trussel om at blive 

afskediget. I psykologiske motivationsteorier anerkendes det derimod, at der kan være andre 

elementer, der påvirker medarbejdernes motivation. Flere anerkendte forskere inden for 

																																																								
280	Elster,	Jon,	1989	



	 67	

arbejdspsykologi tager udgangspunkt i, at motivation og tilfredshed, der stammer fra arbejdet, 

påvirker ansattes handlinger og adfærd i organisationen.281  

 

Den anerkendte arbejdspsykolog, Frederik Herzberg, har blandt andet undersøgt, hvad der 

motiverer mennesker, og i hans anerkendte artikel udviklede han to-faktor-teorien, hvor han skelner 

mellem motivations- og vedligeholdelsesfaktorer.282 Herzberg anfører, at motivationsfaktorer er 

præstation, anerkendelse, arbejdet i sig selv, ansvarlighed og karrieremuligheder.283 I principal-

agent-teorien antages det, at arbejdstagere får en negativ nytte ved arbejde, men hvis Herzbergs 

teori tages til støtte, bliver medarbejdere også påvirket positivt af motivationsfaktorerne. Ud fra 

Herzbergs motivationsfaktorer vil en arbejdstager yde mere end minimum, da bl.a. arbejdet i sig 

selv er tilfredsstilende og medarbejderen gerne vil præstere og blive anerkendt. Herzberg har tilmed 

i sin undersøgelse observeret, at flere medarbejdere var utilfredse på arbejdspladsen, hvis ikke de 

følte sig succesfulde.284 Dette taler for, at arbejdstagerne gerne vil yde en ekstra indsats på 

arbejdspladsen, da de, ifølge Herzberg, får motivation til at yde en god præstation på arbejdspladsen 

og derigennem blive anerkendt. Ved at arbejdstagere gerne vil yde en god præstation på 

arbejdspladsen taler dette imod antagelsen som principal-agent-teorien bygger på, herunder at 

arbejdstagere får en negativ nytte ved at yde en ekstra arbejdsindsats.  

 

Ved principal-agent-teorien blev det undersøgt, hvordan arbejdsgiver kunne sikre, at arbejdstager 

var mest produktiv. Ifølge teorien kunne det være igennem en stigning i medarbejderens løn. Men 

ifølge Herzberg vil det ikke motivere medarbejderen at få en lønforhøjelse. Herzberg anfører, at 

lønnen hører under vedligeholdelsesfaktorerne. Ifølge Herzberg er vedligeholdelsesfaktorerne på 

arbejdspladsen; virksomhedspolicies og administration, ledelse/tilsyn, løn, mellemmenneskelige 

relationer og arbejdsforhold.285 Vedligeholdelsesfaktorerne lægger uden for arbejdsopgaverne og 

motivationen forandres ikke, hvis det kun er vedligeholdelsesfaktorerne, som forandres. Det vil 

sige, at en lønforhøjelse ikke, ifølge Herzbergs teori, vil have en positiv indflydelse på 

medarbejderes motivation til at yde en ekstra indsats på arbejdspladsen. Derimod er det væsentligt, 

at arbejdstager anser lønnen som værende tilstrækkelig.  
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Hvilke elementer forhindrer arbejdsgiver i at profitmaksimere 
For at arbejdsgiver kan profitmaksimere er det essentielt, at arbejdstagerne, der bibeholdes er de 

mest produktive. Ifølge diskriminationsteorier kan det være, at arbejdsgiver alligevel ikke kan 

profitmaksimere, hvis der diskrimineres imellem arbejdstagerne. Den anerkendte økonom Kennet 

Arrow har defineret diskrimination på arbejdsmarkedet som: ”En vurdering på arbejdsmarkedet af 

en lønmodtagers personlige karakteristika, som ikke er relateret til produktivitet”286. 

 

Hvis to virksomheder skal sammenlægges på grund af en virksomhedsoverdragelse, er det 

væsentligt at undersøge, om der bl.a. er kulturelle forskelle, der gør, at arbejdsgiver vil vælge at 

diskriminere. Teorier om social identitet viser, at mennesker har en tendens til at have en positiv 

bias overfor mennesker i deres egen gruppe, og har en tendens til at have en negativ bias til 

mennesker, der er i en fremmed gruppe.287 Særligt når to forskellige grupper oplever eksterne 

trusler kan der opstå en følelse af ”os mod dem”. 288  I socialpsykologisk litteratur bliver 

diskrimination defineret som når en persons adfærd overfor en anden ikke er motiveret af objektive 

kriterier.289  

 

Gary Becker har bl.a. også beskæftiget sig med diskrimination, hvor han mener, at der kan også 

præferencebaseret diskrimination.290 Becker definerer præferencebaseret diskrimination på følgende 

måde: ”If an individual has a, taste for discrimination, he must act as if he were willing to pay 

something, either directly or in the form of a reduced income, to be associated with some persons 

instead of others”291.  

 

Præferencebaseret diskrimination kan udspringe fra både arbejdsgiver, arbejdstager og 

forbrugere292, men i dette afsnit vil der alene fokuseres på arbejdsgiverdiskrimination.  

 

Hvis arbejdsgiver vil diskriminere, bliver arbejdsgiveren nødt til at betale for det. Arbejdsgiver 

betaler igennem diskriminationskoefficientssatsen, som Becker definerer som den sats, der måler, 

hvor meget ekstra en arbejdsgiver er villig til at betale i timen for at undgå bestemte typer af 
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lønmodtagere.293 Diskriminationskoefficienten kan måles således: 𝜋 1+ 𝑑 . 294 Hvor 𝜋 er lønnen 

og d er diskriminationskoefficienten. d er arbejdsgivers estimat til at beregne, hvor mange 

lønomkostningerne, han vil afholde for at diskriminere.  

 

Ifølge Becker opstår diskrimination, fordi arbejdsgiver får en negativ nytte ved at være i kontakt 

med nogle bestemte individer.295 Derfor vil d også altid være større end nul, hvis der skal kunne 

forekomme diskrimination. Arbejdsgiver vil betale d for at diskrimere, og d kan variere imellem alt 

over nul og til et hvilket som helst beløb. Der er i teorien ingen begrænsning på, hvor meget 

arbejdsgiver vil betale for at diskriminere.296 Hvor meget arbejdsgiver er villig til at betale for at 

undgå diskrimination varierer fra arbejdsgiver til arbejdsgiver. Antag en situation, hvor en 

virksomhedsoverdragelse er nært forestående. Virksomhed 1 er en virksomhed med en 

inkluderende kultur og et stærkt engagement til arbejdspladsen, hvorimod virksomhed 2 er det 

modsatte. Hvis alt andet er lige, så vil de to virksomheder opleve større udfordringer ved at indgå i 

en virksomhedsoverdragelseshandel end to virksomheder med fuldkommen identisk tilgang til 

kulturen på arbejdspladsen.297 I forbindelse med en sådan virksomhedsoverdragelse kan det tænkes, 

at arbejdsgiver vil diskriminere mod arbejdstagerne i den overdragne virksomhed.  

 

Becker antager, at diskrimination vil opstå mod en given gruppe, hvis der er stor afstand imellem 

deres sociale og fysiske præferencer samt deres relative socioøkonomiske status.298 Jo større 

afstand, der er imellem de to grupper, desto større vil diskriminationskoefficienten være. Det vil 

sige, at hvis lønnen til virksomhed 1 og virksomhed 2´s medarbejdere er den samme (eksempelvis 

100kr.), vil arbejdsgiver ved at diskriminere overfor den overdragne virksomhed ikke ansatte 

medarbejdere derfra, da lønnen til dem vil være højere givet diskriminationskoefficienten, som 

arbejdsgiver betaler. Formlen vil da blive: 

𝜋! < 𝜋! 1+ 𝑑   

 

En profitmaksimerende virksomhed vil altid vælge at afholde de færreste omkostninger. Givet at 

medarbejderne er lige produktive, vil arbejdsgiver i ovenstående eksempel spare faktoren d, ved 
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kun at ansætte medarbejdere, hvor de ikke diskriminerer, der i ovenstående ligning er 𝜋! . 

Lønomkostningerne er her de laveste.    

 

Ifølge Becker vil diskrimination opstår, fordi arbejdsgiver har nogle nærmere angivne fordomme. 

Han sondrer mellem fordomme og uvidenhed.299 Hvis arbejdsgiver er uvidende over for, hvor 

produktiv medarbejderne er fra f.eks. den overdragne virksomhed, så vil uvidenheden hurtigt blive 

løst ved, at arbejdsgiver bliver bekendt med medarbejdernes produktivitet. Selvom arbejdsgiver 

bliver bekendt med medarbejdernes produktivitet, vil arbejdsgiveren stadig kunne have fordomme, 

som vil kunne føre til diskrimination. De arbejdstagere, der har en marginal produktivitet, som er 

større end deres marginale omkostningerne vil altid i den neoklassiske økonomi blive ansat, da 

virksomhederne profitmaksimerer. Diskrimination fra arbejdsgiver kan dog medføre, at disse 

arbejdstagere ikke bliver ansat, hvilket hæmmer produktiviteten i virksomheden.  

Arbejdsgiver under fuldkommen konkurrence  

Hvis der er flere virksomheder på markedet, vil virksomheden med den laveste 

diskriminationskoefficient opnå alt output, da virksomheden kan underbyde andre virksomheder, 

der diskriminerer.300 Under fuldkommen konkurrence er virksomheder nødt til at sætte deres 

marginale indtægter (MR) lig med de marginale omkostninger (MC). Ligningen vil da se således 

ud: MR=MC. De virksomheder, der under fuldkommen konkurrence diskriminerer vil have en 

ekstra omkostning, der gør, at deres indtægter falder. Arbejdsgiver vil under fuldkommen 

konkurrence ikke have mulighed for at opretholde diskrimination. 

 

Ved fuldkommen konkurrence er virksomheden underlagt markedsforholdene, hvor virksomheden 

bliver en pristager. En pristager er defineret som en aktør, der ikke kan ændre på markedsprisen for 

dens output.301 Virksomheder, der er underlagt fuldkommen konkurrence, har ikke mulighed for at 

opretholde en diskriminerende adfærd, hvis de vil overleve på markedet. Deres omkostning vil stige 

og udgøre mere end deres marginale indtægter. De har ikke mulighed for at hæve prisen på deres 

produkt, da forbrugerne i sådan et tilfælde, vil gå over til en af konkurrenterne. På sigt medfører den 

diskriminerende adfærd, at arbejdsgiver bliver nødt til at lukke grundet solvensproblemer.  
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Arbejdsgiver under monopol  

Ved monopoltilstande kan arbejdsgiver godt overleve ved stadig at diskriminere. Dette er blandt 

andet begrundet i, at arbejdsgiver er en prissætter302, hvor der kun er én aktør på markedet. Når 

virksomheden er en prissætter vil den kræve en pris, der er over dens marginale omkostningerne, og 

tjene en positiv profit. Den positive profit vil diskriminationskoefficienten tage en bid af. Og 

arbejdsgiver er kun i stand til at fortsætte med at diskriminere, indtil diskriminationskoefficienten 

bliver større end den profit virksomheden tjener på monopolmarkedet. Det er under ingen 

omstændigheder optimalt for arbejdsgiver at diskriminere. Diskriminationen gør, at arbejdsgiver har 

større omkostningerne og modtager en lavere indkomst end andre potentielle aktører på markedet.  

Kulturudfordringer ved en virksomhedsoverdragelse 

Der kan under en virksomhedsoverdragelse opstå kulturelle forskelle mellem de sammenlagte 

virksomheder. Hvordan virksomhederne får brudt forskellighederne i kulturen og lagt sammen til 

én, giver Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis en forklaring på i deres artikel, Merge Ahead: A 

Research Agenda to Increase Merger and Acquisitions success.303 

 

Ved at mindske de sociale forskelle, herunder kulturen i virksomhederne, vil arbejdsgivers 

incitament til at diskriminere, ifølge Becker, blive mindre.304 Det vil betyde, at arbejdsgiver kan 

vælge mellem de to virksomheders medarbejder ud fra en mere produktiv synsvinkel, da 

diskriminationskoefficienten ikke vil være ligeså høj. Dermed kan produktiviteten hos arbejdsgiver 

stige. Marks og Mirvis forklarer, at en virksomhed ikke kan vedblive med at have to forskellige 

kulturer.305 Arbejdsgiver skal efter sammenlægningen af virksomheden kombinere kulturerne. 

Marks og Mirvis mener ikke, at succesfulde virksomhedsoverdragelser kræver, at virksomhederne 

inden sammenlægningen har identiske kulturer. 306  Faktisk er de mest succesfulde 

virksomhedsoverdragelser, hvor der er en lille forskel i kulturerne. Her kan parterne i 

organisationen skabe synergier og lære fra hinanden.  

 

Marks og Mirvis undersøger, hvornår kulturelle forskelligheder bidrager til en succesfuld 

sammenlægning. De finder, at særligt når virksomhederne skal interagere med hinanden, hvor der 
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opnås en forståelse for hinandens kulturer, vil føre til større succes. Tilmed bliver det undersøgt, at 

kommunikation og samarbejde mellem virksomhederne vil føre til en større succes. Forskelligheder 

i virksomhederne vil føre til, at der skabes flere muligheder for at skabe synergieffekter, og at 

virksomhederne kan lære fra hinanden.307 Ved at sammenkoble kulturerne mindskes arbejdsgivers 

incitament til at diskriminere, og arbejdsgiver kan derved producere mere optimalt.  

Økonomisk delkonklusion  
Ud fra ovenstående gennemgang kan det konkluderes, at virksomhedsoverdragelser forekommer 

fordi aktørerne mener, at de kan opnå en økonomisk fordel. Hvilke specifikke økonomiske fordele 

det kan være, afhænger af, hvorfor virksomhederne indgår i en virksomhedsoverdragelse, men de 

typiske forklaringer og fordele en virksomhed får ved at indgå i en virksomhedsoverdragelse er 

igennem opnåelse af større markedsandele, der øger forhandlingsstyrken og kan nedbringe 

virksomhedernes omkostninger. Ligeledes kan der opnås synergieffekter, der igen medbringer til en 

større profit.  

 

I forhold til det andet delspørgsmål kan det konkluderes, at der hvert år siden 2015 har været over 

100.000 virksomhedsoverdragelser på verdensplan. USA er det land i verden, hvor der forekommer 

flest virksomhedsoverdragelser. I Danmark blev der i 2018 indgået 417 virksomhedsoverdragelser. 

Flere undersøgelser illustrerer dog, at mange virksomhedsoverdragelser ikke formår at skabe værdi 

til virksomheden.  

 

Det tredje og overordnede spørgsmål kan besvares med, at arbejdsgiver vil afskedige ansatte ud fra 

en human kapital teori. Medarbejdere med mere human kapital vil være mere produktive og vil 

skabe en større profit til arbejdsgiver. Derfor vil disse medarbejdere vedblive i virksomheden, 

hvorimod medarbejdere med lavere produktivitet vil blive afskediget først. Arbejdsgiver kan dog 

have svært ved at overvåge, hvilke af de ansatte, der bidrager med den største produktivitet, hvilket 

er forklaret ud principal-agent-teorien. Ifølge denne teori, vil medarbejdere i virksomheden ikke 

være ligeså produktive som ofte ønsket af arbejdsgiver. Arbejdstageren får en negativ nytte ved at 

være mere effektiv, og det er ifølge teorien, i arbejdstagerens interesse at være så lidt produktiv som 

muligt. En måde at løse problemet på, er at give medarbejderne en efficiensløn, hvor medarbejderne 

modtager en løn over markedslønnen.  
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Den tredje og sidste økonomiske teori, der forklarer, hvordan arbejdsgiver vil agere ved en 

afskedigelsesrunde er ved hjælp af arbejdsgiverdiskriminationsteorien. Ifølge denne teori kan det 

konkluderes, at arbejdsgiver vil diskriminere overfor den overdragne virksomheds medarbejdere på 

grund af forskelligheder i virksomhedernes kulturer. Dette vil medføre, at arbejdsgivers profit bliver 

forringet og vil ikke være ønskeligt for arbejdsgiver. Arbejdsgiverdiskrimination medfører, at 

arbejdsgiver ikke kan vælge de mest produktive medarbejdere, som efter human kapital tilgangen er 

ønskeligt. Grunden til dette er, at arbejdsgiver vil betale ekstra for at undgå bestemte typer af 

arbejdstagere og afskedige nogle arbejdstagere, der kunne tænkes at være mere produktive.  

Del 4 – Integreret afsnit  

Indledning  
Dette afsnit vil samle den juridiske og økonomiske analyse i én og undersøge, hvordan 

virksomhedsoverdragelsesloven § 3, stk. 1 bør være i dansk ret.  

 

Det er konstateret i del 2, at Danmark ikke har implementeret virksomhedsoverdragelsesdirektivets 

art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. korrekt, da funktionærer med under ét års anciennitet ikke nyder 

beskyttelse imod en usaglig afskedigelse. Virksomhedsoverdragelsesdirektivet skal nemlig sikre, at 

alle arbejdstagere opnår beskyttelse mod en usaglig afskedigelse, hvilket Danmark er mislykkedes 

med ved vedtagelsen af VOL § 3, stk. 1.  

 

Det er ved inddragelse af økonomiske teorier i del 3 undersøgt, hvordan arbejdsgiver agerer i 

tilfælde, hvor der ikke længere er brug for det samme antal medarbejdere i virksomheden efter en 

virksomhedsoverdragelse, og hvor en reduktion af den samlede arbejdsstyrke er nødvendig. Ud fra 

en undersøgelse fra Harvard blev det vist, at 30% af alle ansatte var overflødige efter en 

virksomhedsoverdragelse inden for den samme industri.308  

 

Derfor er det særlig vigtigt, at alle medarbejdere nyder en beskyttelse mod usaglig afskedigelse, 

således at virksomhederne ikke blot kan afskedige uden nogen form for godtgørelse. Beskyttelsen 

af lønmodtagere i VOL er hjemlet i funktionærlovens § 2b, stk. 1, der skal beskytte funktionærer 

																																																								
308	Lee	Marks	Mitchell,	2017,	s.	146	
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mod en usaglig afskedigelse. Virksomhederne kan dog uden konsekvenser afskedige medarbejdere 

med under et års anciennitet, hvilket ikke lever op til EU-retten. Bestemmelsen i VOL § 3, stk. 1 

bør derfor ændres, således at den lever op til EU-retten.  

Hvordan bør bestemmelsen udformes? 
For at VOL § 3 kan leve op til EU-retten skal bestemmelsen beskytte alle lønmodtagere, der 

usagligt bliver afskediget. Ved at indføre en bestemmelse eller ændre i VOL § 3, stk. 1 og sikre, at 

alle lønmodtagere opnår beskyttelse, vil dansk ret leve op til direktivet og overholde EU-retten. 

Økonomisk vil arbejdsgivere i dansk ret opleve at skulle betale godtgørelse til flere opsagte 

medarbejdere, hvor der i opgaven særlig tænkes på de lønmodtagere med under et års anciennitet. 

Statsministeriet har i et cirkulære reguleret, at hvis en bestemmelse har særlige erhvervsøkonomiske 

konsekvenser, bør bestemmelsen belyse, hvilke omkostninger, den medfører i erhvervslivet.309 

Dette vil gøres i nærværende afsnit.  

 

Hvis bestemmelsen i VOL § 3, stk. 1 ændres kan virksomhederne komme til at skulle betale flere 

godtgørelser til medarbejdere, der usagligt er afskediget, hvilket for de mindre virksomheder kan 

være afgørende for deres overlevelse. Godtgørelsen, som virksomhederne skal betale, følger af 

Funktionærlovens § 2b, der regulerer, at godtgørelsen maksimalt kan svare til halvdelen af en 

funktionærs opsigelsesvarsel. I dansk ret kan opsigelsesperioderne for en funktionær variere 

imellem 14 dage og 6 måneder.310 311 Men efter dansk ret kan en funktionær først få godtgørelse 

efter et års anciennitet, hvilket betyder, at opsigelsesperioden da vil være tre måneder, og ved en 

usaglig afskedigelse vil en typisk godtgørelse maksimalt være halvanden månedsløn. 

 

Gennemsnitslønnen for en funktionæransat varierer meget inden for de forskellige sektorer. F.eks. 

tjener en juridisk konsulent en gennemsnitlig månedsløn på 53.655kr. før skat.312 Denne statistik er 

for funktionærer med en kandidatuddannelse, og lønnen afhænger blandt andet også af længden af 

en uddannelse, hvor det i det økonomiske afsnit blev påvist, at en bacheloruddannelse giver en 

væsentlig lavere løn. Tilsvarende vil lønnen i det offentlige også typisk være lavere. Og den 

gennemsnitlige månedsløn vil også afhænge af, hvilken specifik kandidatuddannelse den enkelte 

																																																								
309	Cirkulære	nr.	159	af	16.9.1998,	§	6	
310	Lovbekendtgørelse	2017-08-24	nr.	1002,	§	2,	stk.	2,	3	og	5	
311	Gunstigere	forhold	kan	aftales			
312	Lønstatistik	2018,	s.	9		
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medarbejder har. 313  De økonomiske konsekvenser vil skulle afholdes for, at Danmark ikke 

forsømmer deres pligt til at implementere virksomhedsoverdragelsesdirektivet korrekt.  

 

Derudover må det bemærkes, at virksomheder godt kan undgå at blive pålagt at betale en 

godtgørelse. Eneste krav er, at virksomhederne overholder lovgivningen og kun foretager saglige 

afskedigelser. Lovgivningen rummer en afskedigelsesmulighed for virksomheden, hvor de kan 

afskedige deres ansatte, da de økonomiske-, tekniske- eller organisatoriske afskedigelser nemlig 

ikke er usaglige, hvorved arbejdsgiver ikke skal betale godtgørelse, men blot løn i en 

opsigelsesperiode.  

 

Bestemmelsen skal ændres, da den ikke lever op til gældende EU-ret. Derfor er det særligt 

afgørende, at bestemmelsen ændres, så den også beskytter lønmodtagere med under et års 

anciennitet. Ud fra den juridiske analyse er det blevet fastslået, at VOL ikke hjemler en selvstændig 

godtgørelse efter denne lov, men henviser i det hele til funktionærlovens bestemmelse. Dette findes 

ikke foreneligt med dansk ret. I stedet burde VOL have en selvstændig godtgørelsesmulighed til de 

lønmodtagere, der bliver opsagt på grund af en virksomhedsoverdragelse, hvor opsigelsen er 

usaglig. Her kan bestemmelsen udformes således, at alle lønmodtagere opnår beskyttelse og kan 

kræve godtgørelse for en usaglig afskedigelse. I det juridiske kapitel og ved gennemgangen af 

bemærkningerne til den oprindelige virksomhedsoverdragelseslov fra 1979, findes ikke et foreneligt 

formål med, at VOL ikke har en selvstændig godtgørelsesmulighed for lønmodtagere i dansk ret. I 

bemærkningerne til VOL314 nævnes intet om, hvordan funktionærer i dansk ret opnår beskyttelse, 

hvorfor det må lægges til grund, at lovforarbejderne ikke har tænkt på den mulighed, hvor en 

usaglig afskedigelse kan forekomme og funktionæren har under et års anciennitet.  

 

Med perspektiveringen i det juridiske afsnit til ligebehandlingsloven blev det påvist, at 

ligebehandlingsloven hjemler en selvstændig godtgørelse, hvis ligebehandlingslovens bestemmelser 

bliver brudt. Det foreslås, at VOL på lige fod med ligebehandlingsloven får en selvstændig 

godtgørelsesbestemmelse, hvor alle lønmodtagere er beskyttet og har ret til godtgørelse. På denne 

måde vil VOL blive korrekt implementeret i dansk ret. Det blev konstateret i den juridiske analyse, 

at der ikke i lovbemærkningerne til godtgørelsesmuligheden i FUL er et svar på, hvorfor et-års-

																																																								
313Arbejdsbevægelsens	erhvervsråd,	2015,	s.	9	
314	LFF1978-1979.1.151	
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kravet forekommer.315 Dog blev det i det juridiske afsnit undersøgt, at funktionærlovens oprindelige 

godtgørelsesmulighed havde endnu et krav, om at det kun var ansatte, der var over 20 år gamle, der 

kunne kræve godtgørelse. Denne betingelse er dog udgået af loven, fordi bestemmelsen skulle leve 

op til et EU-direktiv.316 Det må derfor ligeledes konstateres, at Danmark kan ændre den sidste 

betingelse angående et-års-kravet, således at Danmark overholder 

virksomhedsoverdragelsesdirektivet. Og hvis ikke FUL kan ændres, må der indføres en selvstændig 

bestemmelse i VOL, der hjemler en godtgørelsesmulighed. På den måde vil Danmark overholde 

EU-retten.  

 

Ud fra en økonomisk synsvinkel, hvor en virksomhed skal afskedige ansatte, er der som tidligere 

nævnt forskel på, hvor lang tid opsigelsesperioden er for de enkelte medarbejdere. Hvor to ansatte 

er lige produktive og har samme uddannelse vil det være mest fordelagtigt for virksomheden at 

afskedige den medarbejder, der har lavest anciennitet og dermed kortest opsigelsesperiode. En 

arbejdstager, der er i en opsagt stilling oplever motivationsproblemer, og har ikke det samme 

produktivitetsniveau i en opsigelsesperiode. En opsigelsesperiode på seks måneder med manglende 

motivation vil medføre, at virksomheden ikke kan opnå det ønskede output. På det danske 

arbejdsmarked ses det således ofte, at mange lønmodtagere bliver fritstillet i en opsigelsesperiode, 

hvilket dog har økonomiske omkostninger for virksomheden. Ligeledes kan det tænkes, at 

virksomheden ikke har nogle arbejdsopgaver til medarbejderen i opsigelsesperioden, fordi alle 

arbejdsopgaver er længerevarende projekter eller kræver, at personen er i virksomheden i en 

længere periode. En fritstillet medarbejder er omkostningstung for virksomheden, der ikke får et 

output ud af den ansatte.  

 

I det økonomiske afsnit blev det undersøgt, at arbejdstagere vil være tilbøjelige til at handle 

egoistisk, hvor de vil yde den lavest mulige indsats i arbejdet. Det er ikke i arbejdsgiverens 

interesse at have medarbejdere ansat, der ikke yder mest muligt og ikke bidrager optimalt til 

produktiviteten. Derfor giver det økonomisk mest mening for arbejdsgiver at opsige de 

medarbejdere med lavest anciennitet givet, at medarbejderne har den samme uddannelse og 

produktivitet. På den måde vil arbejdsgiver reducere sine lønomkostningerne, hvilket vil forbedre 

det samlede output i virksomheden.  

																																																								
315	LFF-1963-1964.1.26,	bemærkning	ad	nr.	3		
316	Nielsen,	Henrik	Karl,	2018,	s.	33	
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VOL § 3, stk. 1 i dens nuværende udformning, lader det være op til virksomheden selv, hvilke 

medarbejdere den vil afskedige, hvis der foreligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske 

årsager. Dette er ud fra en økonomisk synsvinkel optimalt, da virksomheden herved selv kan 

vurdere, hvilke medarbejdere, der er mest produktive og skaber mest værdi til virksomheden. Men 

med den nuværende situation, hvor VOL § 3, stk. 1 ikke lever op til retstilstanden på EU-området, 

vil der skulle laves en revidering af loven. Ud fra den retspolitiske tilgang er det dog vigtigt også at 

have det økonomiske element for øje, før bestemmelsen blot ændres.  

Delkonklusion til kapitel 4  
Det kan ud fra ovenstående afsnit konkluderes, at virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 skal 

ændres, således at den lever op til gældende EU-ret. Bestemmelsen skal beskytte alle lønmodtagere, 

der er i et ansættelsesforhold uanset anciennitet. Derfor foreslås det indført, på linje med 

ligebehandlingsloven, at virksomhedsoverdragelsesloven implementerer en selvstændig 

bestemmelse, der hjemler en beskyttelse mod en usaglig afskedigelse, hvorefter en lønmodtager kan 

kræve en godtgørelse. Godtgørelsen skal være selvstændig og ikke være betinget af lønmodtagers 

anciennitet, men være bundet op på, om opsigelsen er saglig eller ej. Dette vil rent økonomisk 

påføre virksomhederne flere omkostninger, og der vil ikke være samme lette adgang til at afskedige 

ansatte med under et års anciennitet, hvis bestemmelsen ændres. De økonomiske konsekvenser ved 

at ændre bestemmelsen vil være, at lønmodtagere, der tidligere ikke kunne kræve godtgørelse vil få 

mulighed for at kræve godtgørelse for op til 1,5 månedsløn ved en usaglig afskedigelse på baggrund 

af en virksomhedsoverdragelse.  

 

Virksomhedsoverdragelsesloven implementerer virksomhedsoverdragelsesdirektivet, hvorved 

Danmark har en pligt til at indføre bestemmelserne, så der er harmoni mellem de to regelsæt. 

Uanset at en ændring af bestemmelsen vil medføre økonomiske konsekvenser for en virksomhed, 

vil loven derfor skulle ændres. Hvis ikke, der implementeres en selvstændig bestemmelse i 

virksomhedsoverdragelsesloven foreslås det, at funktionærlovens § 2b, stk. 1, der yder beskyttelse 

til funktionærer efter et år ændres, således at alle lønmodtagere uanset anciennitet har ret til at få 

beskyttelse og en godtgørelse ved urimelig afskedigelse.  



	 78	

Del 5 – Konklusion 
Det kan konkluderes, at virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. ikke er 

korrekt implementeret i dansk ret. Det skyldes, at lønmodtagerne i den danske 

virksomhedsoverdragelseslov kun får beskyttelse mod en usaglig afskedigelse, hvis de opfylder et-

års-betingelsen i funktionærlovens § 2b, stk. 1. Betingelsen regulerer, at en funktionær skal have 

været ansat i en virksomhed i minimum et år, før medarbejderen kan opnå beskyttelse mod en 

usaglig afskedigelse. Beskyttelsen er udmøntet i en adgang til at tilkende medarbejderen 

godtgørelse for en usaglig afskedigelse. Anciennitetsbetingelsen er ikke fundet foreneligt med 

direktivet, der regulerer, at alle arbejdstagere skal have mulighed for at blive beskyttet mod en 

usaglig afskedigelse.  

 

I den økonomiske problemformulering konkluderes det, at virksomhedsoverdragelser forekommer, 

fordi aktørerne mener, at de kan opnå en økonomisk fordel ved handlen. Virksomhedsoverdragelser 

er et udbredt fænomen, hvor der i Danmark var 417 virksomhedsoverdragelseshandler i 2018. Ved 

en afskedigelsessituation, hvor arbejdsgiver skal reducere antallet af ansatte, er det mest fordelagtigt 

at vælge de arbejdstagere med den højeste human kapital, da disse medarbejdere, i teorien, vil 

producere mest til virksomheden. Ydermere vil arbejdsgiver vælge de medarbejdere, der ikke har 

tilbøjelighed til at skulke og arbejde ineffektivt, hvilket principal-agent-teorien mener, at alle 

medarbejdere har en tilbøjelighed til at gøre. Endvidere vil arbejdsgiverdiskrimination også være 

afgørende for arbejdsgivers valg af, hvilke arbejdstagere, der beholdes, hvis arbejdsgiveren har 

præferencer imellem de ansatte. Her vil arbejdsgiver være villig til at betale en højere løn end 

nødvendigt for at undgå et samarbejde med den gruppe af medarbejdere, som diskrimineres mod.  

 

Ved at have virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 bundet op på et-års-betingelsen i 

funktionærloven er bestemmelsen ikke korrekt implementeret i dansk ret, hvorfor Danmark har 

pligt til at ændre den. Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 bør ændres således, at den får en 

selvstændig hjemmel til at kræve godtgørelse ved en usaglig afskedigelse til alle ansatte uanset 

anciennitet i virksomheden. Hvis dette ikke er muligt foreslås det, at funktionærlovens § 2b, stk. 1 

ændres, således at et-års-betingelsen i bestemmelsen udgår. Hvorledes det sikres, at dansk ret 

overholder EU-retten, er ultimativt et politisk spørgsmål, som er overladt til den lovgivende magt at 

vurdere.  
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