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Forord 
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1. Emne og metode 

Emne og metode 

1. Emne  
Emne 
Afhandlingen søger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan er medar-
bejdernes retsstilling, når den danske virksomhed, hvori de sædvanligvis 
udfører deres arbejde i Danmark, overtages af en udenlandsk virksomhed 
gennem majoritetsovertagelse, virksomhedsoverdragelse, fusion eller 
spaltning? 
 De medarbejdere, hvis retsstilling analyseres i det følgende, er medar-
bejdere, der omfattes af et traditionelt lønmodtagerbegreb, således som 
dette er fastlagt i dansk ret. Trods fællesskabsrettens store påvirkning af 
retsforholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver forudsætter de ansæt-
telsesretlige direktiver ikke et gennemgående fællesskabsretligt lønmod-
tagerbegreb, men overlader fastlæggelsen heraf til de enkelte medlemssta-
ter. 
 Dansk lovgivning indeholder ikke nogen generel definition af lønmod-
tagerbegrebet, men de centrale elementer i lønmodtagerbegrebet er plig-
ten til personligt at yde et arbejde for en anden mod et vederlag samt ar-
bejdsgiverens adgang til at give instruktioner for arbejdets udførelse. Der 
skal således være tale om et tjenesteforhold. Lønmodtagerbegrebet be-
handles nærmere i kapitel 2 i forbindelse med omtalen af virksomheds-
overdragelsesloven. Der er ikke i afhandlingen gjort noget forsøg på at fo-
retage en omfattende analyse og afgrænsning af begrebet, idet de af-
grænsningsspørgsmål, som lønmodtagerbegrebet kan give anledning til, 
ikke har haft betydning for de i afhandlingen behandlede forhold. Hertil 
kommer, at lønmodtagerbegrebet har været genstand for omfattende be-
handling i den ansættelsesretlige litteratur. 
 I det følgende anvendes udtrykkene »medarbejder«, »lønmodtager«, 
»arbejdstager« og »ansat« synonymt. 
 Der sondres i det følgende ikke mellem funktionærer og andre lønmod-
tagere, medmindre det har konkret betydning for retsstillingen i den på-
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