
Højesteretsdom af 19/8 
2019
Lønmodtagers (hemmelige) lydoptagelse 

(loyalitetsforpligtelse og bortvisning med tilbagevirkende 
kraft)



Faktum i sagen

 A blev ansat hos B i maj 2015 som kundekonsulent. 

 A blev bortvist 11.oktober 2016 på baggrund af musekast på 
arbejdspladsen. A påbegynder sag mod B.

 Bortvist med tilbagevirkende kraft i januar 2017 på baggrund 
af, at A i sagen mod B fremlagde en lydoptagelse fra 
arbejdspladsen fra 11. Oktober 2016.

 Lydoptagelsen var foretaget fordi A mente, at B flere gange 
mundtligt havde lovet A provisionsandele af A’s salg uden at 
dette havde udmøntet sig.



Byrettens og landsrettens afgørelser

 Byretten: Musekast = grov misligholdelse. Bortvisning 
berettiget. Ingen stillingtagen til hverken lydoptagelse, 
loyalitetspligt eller bortvisning med tilbagevirkende kraft.

 Landsretten: Musekast kunne ikke berettige bortvisning, men 
lydoptagelse af B og kollegaer uden deres viden = grov 
misligholdelse af loyalitetsforpligtelse => bortvisning med 
tilbagevirkende kraft fra den 11. oktober 2016. 

 VLD havde en generel formulering af præmisserne => frygt for 
afsmitning på andre sager. FH gik ind i sagen, også på op 
opfordring fra diverse medlemsforbund.



Procedure – lydoptagelse

 Ansættelsesretlig retspraksis? ØLD af 25/5 2004. 

 Hvorledes forholder det sig på de nærliggende relevante 
retsområder eller situationer, der ikke handler om præcis 
lydoptagelse?

 Strafferetligt. Lovlighed. Civilprocessuelt (obligationsretlige 
område), jf. U 1967.63/2V, U1997.1290/1Ø og U2003.2616/1Ø. 
Manglende samspil.

 Må AT aldrig optage eller altid optage? Ingen af delene, men 
vover at opstille elementer af skøn for hvornår AT’s
lydoptagelse udgør en misligholdelse og hjælpe retten med at 
skabe ny ret.



Procedure – lydoptagelse

 Datatilsynets praksis (22/12 2017, j.nr. 2015-214-0032). Sagligt 
formål, berettiget interesse (fastslå retskrav i 
ansættelsesforholdet), proportionalitet, interesseafvejning ml. 
AT og AG.

 Kontrolforanstaltninger. DA/LO-aftale: saglig formål, berettiget 
interesse, proportionalitet.

 AN af 26/6 2009, AN2009.0111 og LBN af 23/4 2010, 10480. 
Relevant anledning – formodning for at arbejdsgiver vil bestride 
faktum. 

 FV af 2013.0022, anvendelse og forretningsmæssig
skadevirkning for AG – angår også loyalitetsforpligtelsen.



Procedure –
lydoptagelse/loyalitetsforpligtelse 

 FV 2013.0022

 "Ferie! Gid fanden havde folk der kommer i tanker om indskud 
på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året. 
Der er. fucking 364 andre dage i året hvor du kan ringe om 
det!”

 Opmanden: ”udbredelse af udtalelsen” => AT’s anvendelse

 ”Kritik af banken og dens kunder, havde potentiel 
skadevirkning, men AG havde ikke sandsynliggjort 
skadevirkning” => Skadevirkning for AG



Procedure – Loyalitetsforpligtelse

 Lektor Nathalie Videbæk Munkholm: ”Loyalitet i arbejdsretlige 
relationer”

 Hensynet til modpartens interesser.

 Hvilke interesser? Beskyttelsesværdige interesser såsom; 
Markeds-, drift- og produktionsinteresser.

 Er disse beskyttelsesværdige interesser kompromitteret?



Højesterets dom – lydoptagelse

 Musekast kunne hverken begrunde bortvisning eller 
afskedigelse. Videre til lydoptagelsen. Indledende 
bemærkninger; 

 A) Lydoptagelse ikke i strid med straffeloven.

 B) Ift. lydoptagelse inden for persondataretten henviste 
Højesteret til lovens generelle krav om et sagligt formål og den 
proportionalitetsafvejning, hvor hensynene til AT og AG (og 
eventuelle kollegaer) skal afvejes overfor hinanden.

 C) Ansættelsesretligt konkret afvejning af hensynet til AT ovf. 
hensynet til AG og andre berørte.



Højesterets dom – lydoptagelse

 Herefter en ikke-udtømmende liste af generelle kriterier;

 1) Formål og baggrund, herunder om AT havde særlig anledning
til at sikre sig bevis for en tilsidesættelse af sine rettigheder.

 2) Hvilke oplysninger forventede eller havde til hensigt at 
optage, herunder om det var oplysninger om rent private 
forhold eller fortrolige oplysninger af hensyn til virksomheden 
eller andre.

 3) Efterfølgende opbevaring og anvendelse af de optagne 
oplysninger kan i sig selv udgøre en (evt. grov) misligholdelse.



Højesterets dom – lydoptagelse

 Anvendelse af de generelle kriterier i den konkrete sag;

 Ud fra oplysningerne om formål og baggrund, indhold og 
efterfølgende anvendelse med optagelsen havde A et sagligt 
formål med optagelsen.

 I interesseafvejningen oversteg hensynet til B og A’s kollegaer  
ikke hensynet til A’s interesse (i at bevissikre et 
ansættelsesretligt krav, egen fortolkning).

 Konk.: Hverken lydoptagelsen eller efterfølgende anvendelse af 
den kunne begrunde bortvisning eller opsigelse af A.

 Egen konk.: velafbalanceret og brugbar afgørelse.



Højesterets dom – var 
loyalitetsforpligtelsen med?

 Højesteret: ”Det må endvidere indgå, hvilke oplysninger den 
ansatte forventede eller havde til hensigt at optage, herunder om 
der er tale om oplysninger om rent private forhold eller 
oplysninger, som bør være fortrolige af hensyn til virksomheden
eller andre.” Lyder som loyalitetsforpligtelse, egen fortolk.

 De generelle kriterier anvendt konkret ”ud fra oplysninger om 
indhold og efterfølgende anvendelse af optagelsen”

 Indholdet af optagelsen var ikke forretningsmæssigt 
beskyttelsesværdigt for arbejdsgiver og den efterfølgende 
anvendelse af lydoptagelsen var ikke fx utilbørlig eller krænkede 
AG´s forretningsmæssige interesser på anden vis. Anvendelsen var 
derfor ikke i strid med loyalitetsforpligtelsen. Egen fortolk.



Højesterets dom – Overtrædelse af 
persondataretten = AT misligholdelser?

 ”…Ikke enhver overtrædelse efter 
databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med en lydoptagelse 
vil udgøre en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan 
begrunde en opsigelse eller bortvisning.”

 Kan der sluttes modsætningsvist; hvis ikke persondataretlige 
regler er overtrådt, så er der næppe tale om ansættelsesretlig 
misligholdelse?



Misligholdelse ved lydoptagelse – uden at 
dette strider imod loyalitetsforpligtelsen 
eller persondataretlige regler?
 Hvis en AT lydoptager helt ukritisk og uden anledning, men ikke 

anvender optagelsen på utilbørlig måde og derfor ikke krænker 
arbejdsgivers forretningsrelaterede interesser og ejheller
anvender eller opbevarer optagelsen på kritisabel måde – kan 
dette så konstituere en misligholdelse?

 Måske – hvis AT’s handlen efter normale moralbegreber er 
uacceptabelt, jf. LSA, Funktionærret, side 278, kan dette 
konstituere en misligholdelse. Gomard brugte termen 
”dadelværdigt” om at lydoptage uden medkontrahentens viden 
i hans udtalelse på vegne Retsplejerådet (15/6 1971), men 
antog at lydoptagelsen kunne anvendes som bevis i en retssag.



EX: uacceptabel adfærd, der ikke strider 
direkte imod AG’s interesser.

Så for satan - helvede er løs.... :-)

Hey mester.

Vi er i en situation hvor er medlem har henvendt sig til os. 

Han var til sølvbryllupsfest i lørdag og her endte det med at han 
nakkede bossens kone…. JJJ - en fantastisk fest….

Nå, det var sgu ikke så smart for nu har han telefonisk fået at vide, 
at han ikke skal vise sig på arbejdspladsen længere. Jeg synes at 
kunne huske, at du omtalte noget lignende på vores kursus….??? Er 
den gangbar, at han bortvises/fyres med begrundelse i at han nakket 
fruen….???? 

- Se evt. lign. sag VLD af 20/2 1992. B-2759-89



Højesterets dom – intet om 
tilbagevirkende kraft

 Hvorfor ville Højesteret sig ikke udtale sig om tilbagevirkende 
kraft?

 Ikke konkret behov i sagen, men muligvis i form af et obitor
dictum?

 Var der uenighed i højesteret? Se evt. UfR 2006.1046 H (2-1-2-
afgørelse).

 Eller er det fordi det er afklaret? Med et klart udgangspunkt og 
helt særlige omstændigheder som undtagelse.



Tilbagevirkende kraft - procedure

 Ansættelsesrettens arnested => Obligationsretten. Gomard og 
VLD af 21/3 2018; som udgangspunkt ikke muligt.

 Hvad så med UfR 2016.2000 V og VLD af 8/6 2016?

 Hasselbalch ”enig, modsætningsvist”, jf. ”Arbejdsretten, afsnit 
17, side 10-11, netversion september 2018”.

 Den konkrete sag: Urimelig at B opnår en bedre retsstilling som 
følge af at have foretaget en uberettiget bortvisning. Omvendt 
skal AT kunne holde sin grove misligholdelse skjult og opnå en 
bedre retsstilling? 
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