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Summary 

Discrimination against persons with disabilities exists within the contemporary Danish employment 

market. Within the EU, this discrimination is illegal, and in attempt to ensure compliance with the 

principle of equal treatment, the duty to accommodate was introduced. As of 2004, Denmark 

implemented this accommodation mandate and the anti-discrimination directive.  

 
The purpose of this report is to investigate the duty to accommodate, through the following problem 

statement: 

 
How should the duty to accommodate persons with disabilities be designed, so it is optimal for this group? 
Subsequently, should there be an anti-discrimination mandate in regards to wage and employment? 
 
Persons with disabilities who are competent and available have the right to reasonable 

accommodation. Although the definition of handicap can only be vaguely defined, it is built on a social 

construct.  

Reasonable accommodation is an appropriate measure. The measure will be appropriate if it is 

effective and practical to adapt the workplace to the disability. If such an accommodation can be made, 

the question then arises whether it would amount to a disproportionate burden on the employer. If 

such a burden will result, then by definition, the accommodation will not be reasonable, unless there is 

a subsidy from the government which eases the burden. 

 

The thesis concludes that if the duty to accommodate is not written directly in the law, and the 

question is only investigated by direct and/ or indirect discrimination, there will be a risk of dilution of 

the discrimination test, so the persons with the disabilities can not trust that they will have the right to 

reasonable accommodation here. 

 

From an economic view the question if there should be a duty to accommodate depends on the anti-

discrimination mandate enforceability. In theory the anti-discrimination mandate in regards to wages 

should be possible to enforce, but in regards to employment should only partially be possible to 

enforce. If this was true, then the duty shall be removed, because it hurts persons with disabilities.   

However the empirical work shows that none of the anti-discrimination mandates can be enforced.  

Thus the efficiency of the duty depends on the cost of the duty and how much the duty is valued.  

This concludes that the duty does not hurt the people with disabilities and should stay. In addition it 

should be provided through the existent accommodation duty, but the quantifiable benefits should be 

accounted for.   
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Forkortelser 

ADA  Americans with Disability Act 

BFLBN  Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet 

CCP  Canadian Pension Plan 

DDA  Disability Discrimination Act 1995 

Direktivet Rådets Direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om 

ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 

EAT Employment Appeal Tribunal 

EUD  EU Domstolen 

EFT  EF Traktaten 

FBHL  Forskelsbehandlingsloven 

Konventionen  FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap 

LLBN  Lov om Ligebehandlingsnævnet 

LMRP   Marginal Product of Labour 

SFI  Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
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1. Indledning, problem og metode 

1.1. Indledning 

Arbejdsløsheden for handicappede i Danmark, er højere end for ikke-handicappede. Ifølge en rapport 

fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er arbejdsløsheden for de handicappede ca. 20 

procentpoint højere end for ikke-handicappede.1 

Dette kan der selvfølgelig være flere grunde til, men der er langt flere handicappede, der gerne vil 

arbejde, men ikke kan finde noget frem for ikke-handicappede. Fx vil hver femte blinde eller stærkt 

svagtseende, der ikke er i arbejde, gerne i arbejde. Denne andel er en halvgang større for ikke-

handicappede.2 Dette kunne tyde på handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet. 

 

 I 2000 blev direkte og indirekte diskrimination af handicappede på arbejdsmarkedet forbudt i EU - 

både mht. løn og ansættelse. Dette blev vedtaget ved Rådets Direktiv 2000/78/EF om generelle 

rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,3 (herefter kaldet 

direktivet). Det blev vedtaget med hjemmel i EFT art. 13. Direktivet fastlægger rammen for forbuddet 

mod diskrimination på arbejdsmarkedet, og vedrører kriterierne religion, tro, alder, handicap og 

seksuel orientering. Danmark implementerede direktivets diskriminationsforbud mht. alder og 

handicap i Forskelsbehandlingsloven4 (FBHL) i 2004.5 

Med henblik på at sikre overholdelse af princippet om ligebehandling indeholder direktivets art. 5 en 

selvstændig forpligtelse for arbejdsgiveren til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger, medmindre 

det vil pådrage arbejdsgiveren en uforholdsmæssig byrde, også kaldet tilpasningspligten. Denne pligt 

blev implementeret ved FBHL § 2a. 

Da direktivet ikke definerer hvad en handicappet og passende tilpasning er, vil det være interessant at 

få klarlagt dette. 

 

Tilpasningspligten kunne have været henlagt under det direkte diskriminationsforbud (Gravide har 

haft krav på tilpasning under dette jf. Dekker sagen, der omtales senere) eller indirekte 

diskriminationsforbud, derfor vil det være interessant om den er hjemlet på den optimale måde.  

 

                                                             
1 Jf. Larsen, Miiler og Høgelund 2007, s. 30 
2 Jf. Bengtsson, Mateu og Høst 2010, s. 17 
3 jf. EF-tidende 2000, nr. L 303 s. 16 
4 Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 
med de ændringer, der følger af lov nr. 240 af 27. marts 2006, lov nr. 1542 af 20. december 2006 og § 17 i lov nr. 
387 af 27. maj 2008. 
5 Ændringslov nr. 1417 af 22. december 2004, Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet m.v. (Indsættelse af alder og handicap som kriterier i loven) 

http://jura.thomsonreuters.dk/app/document?stid=dk-doclink&doclink=L20041417&crumb-action=append&crumb-label=U.2010.2303%C3%98+Persons+epilepsi+var+handicap+omfattet+af+forskelsbehandlingsloven.+40.000+kr.+i+godtg%C3%B8relse+for+uberettiget+afskedigelse+p%C3%A5+grund+heraf.&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di906538B8BD8891B0E040DF0A17657AFC
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I USA vedtog de forbuddet mod diskrimination af handicappede og tilpasningspligten ved Americans 

with Disability Act (ADA) i 1990. Herefter er der lavet en del statistik, som viser at arbejdsløsheden 

steg for handicappede. Nogen mener at den steg pga. tilpasningspligten, dette er andre dog uenige i. 

Derfor vil det være interessant at undersøge om der bør være en tilpasningspligt, om det er den 

optimale måde den er blevet hjemlet på, og om tilpasningspligten bør være i sammenhæng med et 

diskriminationsforbud.  

1.2. Synsvinkel 

Når der bliver indført en tilpasningspligt til handicappede, er der flere interessenter i denne 

forbindelse, som fx de handicappede selv, arbejdsgiverne, det offentlige, ikke-handicappede 

arbejdstagere, forskellige interesse organisationer, som Danske Handicaporganisationer (DH) og 

Dansk arbejdsgiverforening (DA), og fagforeninger. 

 

Handicap er et meget vidt begreb, der er mange forskellige slags og grader af handicap, og derudover 

kan handicappede være multihandicappede. Dette gør handicappede til en meget heterogen gruppe.6 

Handicappede bliver ikke registret i Danmark, så man ved ikke hvor mange der er, men der er et sted 

mellem 320.000 og 744.000.7 Jeg antager at der er omkring 10 %. 

Da jeg ikke ønsker at analysere ud fra et enkelt handicap, vil handicappede i dette speciale referere til 

alle former for handicap. Hvad en handicappet er, vil blive analyseret i kapitel 2. 

 

I specialet vil jeg fokusere på de handicappede, der ønsker at arbejde8, dvs. arbejdssøgende og 

arbejdstagende handicappede. Når der i specialet henvises til handicappede, menes der både 

arbejdssøgende og arbejdstagende, ellers vil det påpeges specifikt. 

Man kan ikke vurdere effekten for de handicappede uden at se på reaktioner fra de andre direkte 

påvirkede interessenter, dvs. arbejdsgiverne og de ikke-handicappede arbejdstagere.  

 

 

 

                                                             
6 Jf. Whittle 2002, s. 9. 
7 Dansk Handicap forbund har ca. 320.000 medlemmer, jf. deres ofte stillede spørgsmål. Danmarks statistik har 
lavet en undersøgelse, der viser at 744.000 personer ml. 15 og 66 har et handicap eller længerevarende 
helbredsproblemer. Jf. NYT nr. 261. Dette inkluderer sygdom, og som det vises senere i kapitel 2 er sygdom ikke 
nødvendigvis et handicap, men det kan være det. Derfor vil tallet formentlig være et sted ml. 320.000 og 744.000. 
8 Der vil ikke blive nævnt noget om handicappede, der ikke ønsker at arbejde, da disse meget naturligt ikke vil 
blive påvirket af loven. 
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1.3. Problemformulering 

Ud fra ovenstående problemstilling og synsvinkel vil følgende problem blive analyseret. 

 

Hvordan bør reglerne mht. tilpasning til de handicappede indrettes, så det er optimalt for de 

handicappede? Herunder om der bør være et diskriminationsforbud mht. løn og ansættelse? 

 

Denne problemformulering vil blive besvaret ud fra disse arbejdsspørgsmål: 

 Hvad er en handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand? 

 Hvad er passende tilpasning? 

 Bør der rent juridisk set være en tilpasningspligt? 

 Bør der rent økonomisk set være en tilpasningspligt? 

 Er det muligt at håndhæve diskriminationsforbuddene mht. løn og ansættelse? 

 Hvordan bør tilpasningspligten hjemles og beregnes? 

1.4. Afgrænsning 

Man kan forestille sig at der er mange løsninger på handicapdiskriminations problemet, fx Englands 

anticiperede tilpasningspligt og højere godtgørelser. Det vil ikke blive undersøgt i dette speciale. De 

eksisterende støtteordninger til de handicappede vil heller ikke blive analyseret. 

Her vil der fokuseres på om der bør være en tilpasningspligt, hvordan den skal beregnes, og om der 

bør være et diskriminationsforbud i forbindelse med løn og ansættelse. 

 

Jeg vil analysere handicapbegrebet, men der vil kun blive taget stilling til de ting, der er relevant ift. 

tilpasningspligten. 

Der vil ikke blive analyseret om handicap kan være reel eller antaget, for hvis en funktionsnedsættelse 

kun er antaget, så kan der ikke være et kompensationsbehov. På samme måde vil det heller ikke blive 

analyseret, om ikke-handicappede er omfattet af diskriminationsforbuddet, da disse ikke har krav på 

tilpasning.  

Det vil heller ikke blive analyseret om historisk eller fremtidigt handicap er omfattet af handicap-

begrebet, da det umiddelbart kun er ved nuværende funktionsnedsættelser at der er et reelt behov for 

tilpasning.  

 

Til sidst vil der ikke i forbindelse med afsnit 5.2.4. blive beregnet de konkrete løn og 

ansættelseseffekter, da dette kræver en større matematisk analyse. Dermed vil det gå udover målet 

med dette speciale. 
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1.5. Begrebsafklaring 

I forskelsbehandlingsloven bliver begrebet forskelsbehandling brugt, i denne opgave vil begrebet 

diskrimination dog blive anvendt i stedet, da forskelsbehandling både kan være lovlig og ulovlig, hvor 

diskrimination kun kan være ulovlig forskelsbehandling. 

Begrebet handicap vil som sagt nærmere blive analyseret i kapitel 2.  

1.6. Metode og struktur 

I det følgende vil jeg begrunde fremgangsmåden og strukturen i de enkelte kapitler og redegøre 

for metoden og sammenhængen kapitlerne imellem. Problemformuleringen besvares ud fra 

ovenstående arbejdsspørgsmål, der hver vil have sit eget kapitel. Målet med dette speciale er at 

afklare om de handicappede er stillet optimalt i forbindelse med denne tilpasningspligt og 

diskriminationsforbuddet. 

Der er kun anvendt artikler fra anerkendte faglige tidsskrift, og de er derfor søgt i disse databaser. 

Herudover er der anvendte bøger, skrevet af meget anerkendte forfattere på deres områder. 

 

Hvad er en handicappet? 

Begrebet handicap er ikke defineret hverken i direktivet eller i loven, så først vil det blive analyseret 

hvad en handicappet er. Hvis vedkommende ikke er handicappet, falder det udenfor FBHL´s 

anvendelsesområde, og derved bliver tilpasningspligten og lovens diskriminationsforbud ikke 

relevant. Derfor er det nødvendigt at få klarlagt hvad en handicappet er i lovens forstand. Der vil i 

denne forbindelse blive fokuseret på de kriterier, der er relevante ift. tilpasningspligten. Da jeg ikke 

søger at afklare handicapbegrebet fuldkomment. 

 

Denne juridiske analyse skal foretages ud fra den retsdogmatiske fortolkning, for at sikre at analysen 

er valid.9 Det betyder, at analysen af retskilderne skal foretages i en bestemt rækkefølge, dvs. 

regulering, retspraksis, retssædvaner og til sidst forholdets natur. Der er ikke rangorden mellem 

retskilderne,10 men det er der indenfor retskilderne, denne kaldes lex superior. Da jeg vil finde 

gældende ret, er der tale om de lege lata.11  

 

Da handicap er et fællesskabsretligt begreb12 fortolker jeg det konformt med EU retten. Herudover 

skal det fortolkes i overensstemmelse med FN's Konvention om rettigheder for personer med 

                                                             
9 Jf. Nielsen og Tvarnø 2005, s. 27  
10 Jf. Nielsen og Tvarnø 2005, s. 315 
11 Jf. Nielsen og Tvarnø 2005, s. 317 
12 Jf. Chacon Navas præmis 40, denne dom vil nærmere blive omtalt senere. 
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handicap (herefter kaldet konventionen), som Danmark har ratificeret.13 Konventionen trådte i kraft i 

Danmark den 23. august 2009, det betyder at den nu er retligt bindende.  

Herudover har EU også underskrevet konventionen,14 men den er endnu ikke bindende her, da 

beslutningen ikke indeholder en ratificeringsklausul.15 

 

Der tages udgangspunkt i den medicinske model og det miljøbestemte handicapbegreb. Til at fortolke 

hvilken model, der er korrekt anvendes klausuler fra FN´s standard regler, forarbejderne til FBHL, 

Kommissionens Action Plan, EU retspraksis og dansk retspraksis. Herunder afgørelser fra 

Ligebehandlingsnævnet, som behandler klagesager i forbindelse med overtrædelse af 

forskelsbehandlingsloven jf. denne § 8. Kravet til varigheden af handicappet skal også analyseres, her 

anvender jeg også Generaladvokatens forslag til afgørelse i en dom til fortolkning. Til sidst opstilles 

der kriterier, der kan indgå i vurderingen af, om en person er handicappet i lovens forstand. 

I efterfølgende kapital analyser jeg hvad passende tilpasning er. 

 

Hvad er passende tilpasning? 

For at vide hvordan tilpasningspligten bør indrettes, og om der i så fald er noget, som bør ændres, 

klarlægger jeg hvad passende tilpasning er. Dette anvendes endvidere til at fastslå, om der bør være en 

tilpasningspligt ud fra en juridisk synsvinkel. Da jeg igen vil finde gældende ret er der tale om de lege 

lata. 

 

Direktivets bestemmelse om tilpasningspligten anføres først, og herefter anføres den danske udgave af 

hensynet til konformfortolkning. Til fortolkning af direktivet anvendes præamblen hertil. Ud fra 

konventionen, der også hjemler passende tilpasning, analyseres det om overtrædelse af tilpasnings-

pligten anses som diskrimination. 

Herefter analyseres det hvem der kan kræve tilpasning ud fra direktivet, præamblen og en EU dom. 

Derefter gives eksempler på former for tilpasning, så læseren kan få et bedre indtryk af hvad der kan 

kræves. Præamblen giver nogle få eksempler herpå, men herudover er der ikke noget til at fortolke det 

i Danmark. Derfor finder jeg eksempler fra engelsk og amerikansk ret. Amerikansk ret anvendes da 

loven har sin oprindelse her, og den amerikanske ret kan dermed have en betydning i fortolkningen.16 

                                                             
13 B 194 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af FN’s konvention af 13. december 2006 om 
rettigheder for personer med handicap. 
14 Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United 
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2010/48/EC), [2010] OJ L 23/35. 
15 Jf. Spiermann 2006, s. 91  
16 Jf. Nielsen og Tvarnø 2005, s. 183. 
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I USA har der været fokus på diskrimination af handicappede siden 197317, der blev dog først vedtaget 

et forbud mod diskrimination af handicappede i 199018, og dette trådte i kraft i 1992. 

 

Andet step er, at analysere hvad en uforholdsmæssig stor byrde er. Til denne fortolkning anvendes 

igen præamblen til direktivet, Generaladvokatens forslag til afgørelse i Chacon Navas og juridisk 

litteratur. Dette er nødvendigt, da retspraksissen er meget begrænset på dette område. Tredje step er 

at analysere betydningen af de offentlige foranstaltninger. Dette gøres ved forarbejderne til loven og 

almindelig retsgrundsætning. 

 

Fjerde step er at analysere om tilpasningspligten kan anskues som en cost-benefit analyse. Til dette 

anvendes to amerikanske domme, da de specifikt tager stilling til dette spørgsmål, og der vil igen blive 

refereret til juridisk litteratur for at udfordre dommenes påstand. 

I næste kapitel analyseres det, om denne tilpasningspligt bør eksistere ud fra et juridisk perspektiv. 

 

Bør der rent juridisk set være en tilpasningspligt? 

Problemformuleringen spørger hvordan loven bør indrettes, så det er optimalt for den handicappede. 

Derfor analyseres det, om der rent juridisk bør være en selvstændigt hjemlet tilpasningspligt. Dette 

bliver analyseret ud fra hvordan den handicappede ville være stillet, hvis der kun var de almindelige 

diskriminationsforbud, og altså ikke tilpasningspligten som i § 2a. Da mangel på tilpasning måske 

kunne anses som enten direkte eller indirekte diskrimination. Analysen vil desuden give en forklaring 

på hvorfor tilpasningspligten blev indført, som en selvstændigt hjemlet pligt. 

Til dette anvendes igen den juridiske metode. Da der sniger sig et ”bør” ind, afviger det fra den 

retspositivistiske tilgang. Dvs. der laves en retspolitisk analyse af, om der bør være en tilpasningspligt 

til de handicappede, og er dermed de lege ferenda.  

 

Først analyseres det ud fra det direkte diskriminationsforbud. Der redegøres kort for hvad direkte 

diskrimination er, så opstilles der en case (en dansk dom hvor § 2a er anvendt), som definitionen af 

direkte diskrimination herefter anvendes på. Dvs. først fjernes tilpasningspligten fra dommen, og så 

lægger jeg definitionen nedover dommen, for at analysere hvordan dommen så havde endt ud. Her har 

jeg fundet det nødvendigt at analysere, hvad den korrekte sammenligningsperson er i forbindelse med 

handicap. Da dansk eller EU ret ikke definerer dette søges der inspiration i engelsk og canadisk ret. 

Efter den korrekte sammenligningsperson er fundet, analyserer jeg om den handicappede har krav på 

at blive behandlet forskelligt fra de ikke-handicappede. I denne forbindelse bliver der draget 

                                                             
17 Rehabilitation Act of 1973 
18 Americans with Disabilities Act of 1990 
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paralleller til det beskyttede kriterium køn – og specielt diskrimination i forbindelse med graviditet. 

Her anvendes både en dom fra EU (Dekker sagen) og en amerikansk dom (Geduldig vs. Aiello), dette 

gøres for at undersøge, om tilgangen fra disse domme kan overføres på handicappede. 

 

Herefter analyseres det, om mangel på tilpasning kan anses som indirekte diskrimination. Der 

redegøres igen kort for hvad indirekte diskrimination er. Derefter opstilles der en case. I dette afsnit 

analyserer jeg det omvendt fra ovenstående. Her bruger jeg en dom mht. det beskyttede kriterium 

religion. Først identificerer jeg kort analysen ved det indirekte diskriminationsforbud, og herefter 

fjerner jeg det, og lægger tilpasningspligten ned over casen, for at analysere forskellen imellem disse to 

scenarier. Til sidst analyses det hvis tilgangen skal overføres på handicappede, i denne forbindelse 

anvendes juridisk litteratur.  

 

Ud fra disse to analyser finder jeg ud af, at hvis der bør være en tilpasningspligt økonomisk set, så bør 

den være selvstændigt hjemlet i loven rent juridisk set. I det følgende kapitel analyseres det, om dette 

er tilfældet. 

 

Bør der rent økonomisk være en tilpasningspligt? 

I kapitel 6, der vedr. om der bør være en tilpasningspligt rent økonomisk set, tages der udgangspunkt i 

Christine Jolls´ artikel ”Accommodation mandates and Antidiscrimination law”. Denne artikel bygger 

hovedsageligt på Neoklassisk teori, men der er dog også en grad af behavioralisme. Jeg vælger denne 

teori, da den er meget anerkendt, rost19 og anvendelig. 

I neoklassisk teori søges virksomhedens adfærd determineret ud fra de ydre, objektive 

situationsbegrænsninger, som virksomheden er underlagt.20 I denne model er der kun én løsning, 

nemlig den rationelle. Dvs. det er en single exit model.21 Beslutningstagernes (dvs. arbejdsgiveren) 

interne struktur er ligegyldig. Denne interne lukning kan legitimeres, da der ikke søges at sige noget 

konkret om den enkelte virksomhed, men om samspillet mellem arbejdstagerne og virksomheden.22 

Jolls´ model er dog også præget af behavioralismen, da hun forudsætter en diskriminationskoefficient, 

dvs. omkostning for arbejdsgiverens ubehag ved at have handicappede ansatte. I neoklassisk teori er 

beslutningstagerne fuldkommen rationelle,23 og denne diskriminationskoefficient er ikke rationel. 

 

                                                             
19 Jf. Donohue 2001, s. 898 
20 Jf. Knudsen 1997, s. 51 
21 Jf. Knudsen 1997, s. 51 
22 Jf. Knudsen 1997, s. 52 
23 Jf. Knudsen 1997, s. 54 
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Jolls´ artikel bygger på, at arbejdsgiveren har en omkostning ved at tilpasse arbejdspladsen til den 

handicappede. I Danmark dækker staten en stor del af tilpasningsomkostningen24 ift. i USA, og der kan 

derfor drages tvivl om at teorien stadig er relevant her. Men siden staten ikke dækker hele 

omkostningen ved tilpasning, bliver den handicappede stadig dyrere at ansætte end en ikke-

handicappet. Derfor vil arbejdsgiveren stadig have et disincitament til at ansætte handicappede, og 

teorien vil derfor stadig være relevant. 

 

Igennem denne analyse erfarer jeg, at tilpasningspligtens hensigtsmæssighed afhænger af, om de to 

diskriminationsforbud mht. løn og ansættelsen kan håndhæves. Derfor analyseres det, om det er 

muligt at håndhæve diskriminationsforbuddene i kapitel 6. 

 

Håndhævelse af forbuddene 

I dette kapitel, hvor jeg analyserer om det er sandsynligt at diskriminationsforbuddene kan 

håndhæves, fokuseres der på arbejdsgiverens diskriminationsbeslutning. 

Dette gøres da det ultimativt set er arbejdsgiveren, der vælger om hun vil følge loven, om den 

handicappede får arbejdet og til hvilken løn. Hvis diskriminationen skulle blive opdaget, får den 

handicappede ikke noget job men en godtgørelse.  

 

Da løndiskrimination er lettere at håndhæve ift. ansættelse,25 starter jeg med at analysere om det er 

sandsynligt, at dette kan håndhæves. Først opstilles en ligning for arbejdsgiverens beslutning om 

løndiskrimination. Herefter redegøres for den bevisbyrde den handicappede skal løfte, og de 

muligheder den handicappede har for at lægge sag an mod arbejdsgiveren. Til sidst vil det vurderes, 

med udgangspunkt i den økonomiske teori omkring segregering, om det er mulig at håndhæve. 

 

Derefter analyserer jeg, om det er muligt at håndhæve diskriminationsforbuddet mht. ansættelse. Igen 

opstilles der ligning for arbejdsgiverens beslutning i denne forbindelse. 

Herefter anvendes forskellige domme – også fra andre af de beskyttede kriterier, som eksempler på at 

forbuddet er blevet håndhævet. Dette gøres for at analysere, om det vil være muligt at bevise 

diskrimination. Herudover gør jeg rede for den godtgørelse, arbejdsgiveren skal betale, hvis den 

handicappede vinder sagen ved hjælp af dansk retspraksis. 

 

                                                             
24 Jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. lovbekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2008 med de 
ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 483 af 12. juni 2009. Og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 med de ændringer, der følger af § 2, nr. 2, 45, 48, 50, 51, 65, 67, 
68, 79-81, 85-89, 91, 92 og 94 i lov nr. 483 af 12. juni 2009. 
25 Jf. Posner 1987, s. 517 - 519 
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Efter jeg har lavet en konklusion på ovenstående, undersøger jeg om resultatet også stemmer overens 

med den eksisterende empiri. I denne forbindelse anvendes amerikansk empiri, da der ikke i Danmark 

er lavet specifikke undersøgelser med henblik på forskelsbehandlingsloven og handicappede. Det er 

der derimod i USA ift. deres ADA, hvor der også er en tilpasningspligt. Der bliver dog refereret til 

rapporter fra SFI for at understøtte de amerikanske resultater. 

 

I USA er der en højere grad af individuel lønforhandling26 end i Danmark, hvor langt hovedparten af 

arbejdsmarkedet er overenskomstdækket (100 % af den offentlige sektor og 70 % af den private 

sektor er overenskomstdækket27), og derudover giver USA ikke tilskud i forbindelse med tilpasningen. 

Dvs. effekterne kan selvfølgelig være anderledes her, men som sagt har Danmark ikke lavet tilsvarende 

undersøgelser. De amerikanske data må dog give en god pejling af konsekvenserne, da lovgivningen 

stammer herfra.  

 

De forskellige studier kommer ikke frem til samme resultat, men de peger dog i samme retning, om 

forbuddene kan håndhæves. 

Empirien stemmer ikke overens med teorien, derfor søger jeg at forklare dette med lønforhandlings-

metoden i USA. 

Da jeg konkluderer at der bør være en tilpasningspligt, analyseres det i næste og sidste kapitel, 

hvordan denne skal beregnes og hjemles. 

 

Hvordan bør tilpasningspligten hjemles og beregnes? 

I dette kapitel analyseres hvordan tilpasningspligten bør hjemles, for at det er optimalt for de 

handicappede – både fra en juridisk og en økonomisk synsvinkel. 

 

Først undersøges det, om det bør hjemles i forbindelse med det direkte eller indirekte 

diskriminationsforbud. Dette besvares benægtende, derfor skal det hjemles via tilpasningspligten som 

i § 2a. Herefter analyseres det hvordan denne bør beregnes. Dette gøres med udgangspunkt i Steins 

artikel ”The Law and Economics of Disability Accommodations” på baggrund af dens anvendelighed. 

Den bygger på en Kaldor Hicks tankegang. Hertil analyseres hvilke variabler der skal medtages, og til 

sidst opstilles ligningen for vurderingen af, om det er en passende tilpasning. 

                                                             
26 Jf. Katz 1993, s. 11 
27 Jf. Udspil (LO´s nyhedsbrev) 20/2000 
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2. Hvad er en handicappet? 

I dette kapitel analyseres det hvad en handicappet er i lovens forstand. Der lægges kun vægt det 

relevante ift. tilpasningspligten. Til sidst opstilles der kriterier, der kan medtages i vurderingen af, om 

en person er handicappet, dette vil ikke udtømmende blive gennemgået, men blot nævnt  

 

Forbuddet mod diskrimination af handicappede blev indført i FBHL med henblik på at gennemføre 

direktiv 2000/78/EF det såkaldte Beskæftigelsesdirektiv. Begrebet handicap er imidlertid ikke 

defineret hverken i direktivet eller i forskelsbehandlingsloven. 

Det følger herefter af forarbejderne28, at det er op til medlemsstaterne at fastlægge indholdet af 

begrebet. Det er dog op til EUD i sidste instans at fortolke begrebet. 

Der er altså tale om et fællesskabsretligt princip. Det følger af kravet om en ensartet behandling af 

fællesskabsretten og lighedsprincippet, at en bestemmelse, der ikke indeholder nogen udtrykkelig 

henvisning til medlemsstaternes ret mhp. at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt i hele 

fællesskabet skal undergives en fælles og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til 

bestemmelsens kontekst og formål.29 

 

Konventionen definerer derimod begrebet handicap jf. art. 1. Denne er blevet ratificeret i Danmark, 

dvs. den er retligt bindende. EU har underskrevet og besluttet at ratificere den, den er dog ikke retligt 

bidende her endnu. Dermed skal Danmark også fortolke begrebet handicap i overensstemmelse med 

konventionen.  

2.1. Den medicinske model og det miljøbestemte handicapbegreb 

Handicap er hovedsageligt beskrevet ud fra to teoretiske modeller Den medicinske model og Det 

miljøbestemte handicapbegreb.30 

Den medicinske model er baseret på en funktioneltilgang til handicap, hvor handicap hovedsageligt 

ses som en fysisk eller psykologisk funktionsnedsættelse, der hæmmer personens daglige funktion i 

samfundet.31 

Det miljøbestemte handicapbegreb ser handicap ud fra en social konstruktion, dvs. det er resultatet af 

den funktionshæmmedes situation i hans eller hendes miljø og i den bredere struktur af samfundet, 

som giver dette individ en ulempe.32 

                                                             
28 Jf. LFF 2004-11-11 nr. 92 

29 EFD C 13/05 Chacon Navas præmis 40. Se note 35 
30 Jf. Gerards 2007 s. 131 
31 Jf. Gerards 2007 s. 131 
32 Jf. Mortensen & Skarum 2010 s. 1 og Gerards 2007 s. 132 
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Konventionen definerer handicap jf. art. 1 således: 

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 

impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation 

in society on an equal basis with others 

 

Denne definition bygger altså på det miljøbestemte handicap begreb.  

 

Til at fortolke konventionen nærmere, kan man se på FN´s standardregler om Lige Muligheder For 

Handicappede (Resolution 48/96) fra 1993. Forarbejderne til forskelsbehandlingsloven henviser 

desuden også til disse standardregler. Det afgørende her er at personen har en funktionsnedsættelse, 

og FN ´s forståelse af handicap- begrebet sigter derefter af konsekvensen af denne funktions-

nedsættelse.33 

 

Det miljøbestemte handicapbegreb er i højere grad i overensstemmelse med europæisk politik ift. den 

rent medicinske model. Kommissionens Equal opportunities for people with disabilities: A European 

Action Plan skriver direkte, at EU ser handicap som en social konstruktion,34 dvs. de ser det ud fra det 

miljøbestemte handicapbegreb. 

 

I Chacon Navas35 sagen har EUD søgt at komme begrebet handicap nærmere.  

I denne sag blev der stillet et præjudicielt spørgsmål, om sygdom var inkluderet i handicapbegrebet, 

og dermed omfattet af forbuddet mod diskrimination. Hertil svarede EUD benægtende jf. præmis 52.     

Herudover fandt de ikke en decideret definition af handicap, men slog fast at handicap skal forstås 

som: Referring to a limitation which results in particular from physical, mental or psychological 

impairments and which hinders the participation of the person concerned in professional life. Jf. præmis 

43. 

Dvs. her anvendte EUD den medicinske model, hvilket klart er smallere defineret end konventionens 

handicapbegreb. EUD var dog heller ikke, som de vil blive, bundet af konventionen, da EU ikke 

besluttede at ratificere den i forbindelse med underskrivningen.36 Denne udtalelse udelukker heller 

ikke at handicap kan tolkes bredere i senere sager.37 

 

                                                             
33 Jf. bemærkningerne til nr. 2 i lovforslaget 
34 COM (2003) 650 final s. 4. 
35 Sag C-13/05 Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, Samling af Afgørelser 2006 side I-06467 

36 Jf. Spiermann 2006, s. 91 
37 Jf. Gerards 2007 s. 137 
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I Danmark har der dog været en anden tilgang end ovenstående. I flere domme har dommeren lagt 

vægt på om den handicappede havde et kompensationsbehov i vurderingen af, om sagsøgeren var 

handicappet eller ej. Dette ses bl.a. i to domme fra Vestrelandsret vedr. hhv. posttraumatisk stress38 og 

sklerose U.2008.306V39, hvor dommerne henviste til, at der kræves et kompensations-behov, for at der 

kan være tale om et handicap. 

De anerkender at de to kvinder har en funktionsnedsættelse, men de mener ikke at de har et 

kompensationsbehov andet end nedsættelse af arbejdstiden. Dermed mener de, at 

kompensationsbehovet skal være noget mere end blot nedsat arbejdstid. Kompensationskravet kunne 

evt. tyde på, at dommerne ikke kunne forestille sig en handicappet uden et behov for kompensation, 

hvilket jo ikke er korrekt – se følgende eksempel. 

En stum IT supporter, der kun laver onlinesupport via chatfunktion, har ikke noget kompensations- 

behov, men har stadig en funktionsnedsættelse og har behov for beskyttelse mod diskrimination. 

I Chacon Navas skrives der dog i præmis 43, at funktionsnedsættelsen skal påvirke den handicappedes 

professionelle liv. I dette tilfælde begrænser funktionsnedsættelsen ikke den handicappedes 

professionelle liv, så her er det tvivlsomt at EUD ville finde personen til at være handicappet efter 

direktivet, og kan dermed ikke få beskyttelse mod diskrimination herefter. Men da Danmark har 

ratificeret konventionen, skal forskelsbehandlingsloven stadig fortolkes i overensstemmelse med 

denne og her refereres til barrierer i det sociale liv. Hvis en person er stum, vil der uanset hvad stadig 

være barriere i det sociale liv, så efter konventionen ville IT supporteren blive betragtet som 

handicappet, og derfor ville han som minimum være omfattet af forskelsbehandlingsloven. 

 

Kompensationskravet fra Landsretten skyldes sandsynligvis forarbejderne til FBHL, hvor lovgiver i 

første omgang henviser til social og arbejdsmarkeds- lovgivningens praksis´ forståelse af begrebet. Her 

skal den handicappede have et kompensations- behov. Lovgiver skriver efterfølgende at det ikke er 

afgørende at der er et kompensationsbehov.40 Forskelsbehandlingsloven benytter altså det 

miljøbestemte handicapbegreb41. 

 

                                                             
38 Utrykt Vestre Landsret dom af 1. oktober 2007 (ankesag B-2722-06) 
39 HK/Danmark som mandatar for A mod Dansk Erhverv som mandatar for Outsource Marketing ApS. A blev 
ansat i 2003. A havde multipel sklerose. I 2004 fik hun fleksjob på 25 timer ugentligt, hun ønskede i 2005 en 
yderligere reduktion af arbejdstiden til 15 timer. Det fik hun ikke. Herefter blev A opsagt. A fremsatte krav om 
godtgørelse, for hun mente, hun led af et handicap. Landsretten anså det for bevist, at A's sygdom havde medført 
en funktionsnedsættelse, men mente ikke at funktionsnedsættelsen, som der alene skulle kompenseres for i form 
af mere nedsat arbejdstid, kunne anses som et handicap. Arbejdsgiveren fik derfor medhold.  
 
40 Jf. bemærkningerne til nr. 2 i lovforslaget 
41 Jf. Justesen 2008 s. 2. 
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Praksissen er dog måske ændret, dette ses i U.2010.1748V42 der omhandlede en hjerneskadet 

advokatsekretær. I denne sag havde hun et kompensationsbehov - også andet end nedsættelse af tid, 

men dommeren henviser ikke til, at det er derfor hun bliver fundet til at være handicappet. De 

konkluderer blot at hendes hjerneskade medførte en varig funktionsnedsættelse, hvorfor hendes 

handicap er omfattet af forskelsbehandlingsloven. 

Herudover har Retten i Randers i en sag af 12 marts 200943, henvist til, i sin afgørelse af om en person 

med svage og hypermobile led havde et handicap, den forståelse der er i forarbejderne, og at det af 

forarbejderne fremgår, at det ikke er afgørende om der er et konkret behov for kompensation.  

Ligeledes når Ligebehandlingsnævnet henviser til lovforarbejderne om begrebet handicap, henviser de 

både til at der skrives at der kræves et kompensationsbehov, og at det ikke er nødvendigt at der er et 

kompensationsbehov.44  

På den anden side henviser Østre landsret igen til kravet om kompensationsbehov i U.2010.2303Ø45, 

der omhandler en mand med epilepsi. Derved er det uvist hvordan de danske domstole fortolker 

begrebet handicap. 

 

På baggrund af konventionen og forarbejderne til forskelsbehandlingsloven kan det konkluderes, at 

der skal anvendes et andet handicapbegreb end det anvendte i sociallovgivningen, og 

kompensationsbehov er dermed ikke et gyldigt kriterium. 

Som Degener siger, så refererer diskriminationslovgivning til et stigma, og den sociale lovgivning 

referer til et behov.46 I den sociale lovgivning er det jo åbenlyst, at der stilles et krav om et 

kompensationsbehov, for hvis man ikke har det, er der jo heller ikke nogen grund til at få det 

understøttet.47 Forskelsbehandlingsloven formål er ligebehandling, hvilket er en ret for alle personer, 

der potentielt kan blive påvirket af diskrimination.48 Behovet for ikke-diskrimination eksisterer jo lige 

meget om der er et behov for kompensation eller ej.  

2.2. Varighed af handicap 

Konventionen henviser til, at funktionsnedsættelsen skal være langvarig jf. art. 1.  

                                                             
42 Et nærmere referat gives af dommen under pkt. 4.1.1. 
43Utrykt sag, BS 7-73/2008 
44 F.eks.  j.nr. 2500201-09 hvor en IT supporter med epilepsi fik afslag i en jobansøgning, fordi han ikke have 
kørekort. Det var dog kun midlertidigt at han ikke havde mulighed for at tage det, så nævnet fandt at han ikke var 
handicappet. 
45 3F som mandatar for A mod Ejendomsselskabet City Bolig A/S under konkurs v/kurator. A havde epilepsi, fik 
anfald, blev fyret under henvisning til hans egen sikkerhed. A var handicappet og fik godtgørelse. 
46 Jf. Degener 2004 s. 10 
47 Jf. Degener 2004 s. 10 
48 Jf. Justesen 2008 s. 2 
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I Chacon Navas siger EUD, at pga. tilpasningspligten, der medfølger ved handicap, så skal det være 

sandsynligt at funktionsnedsættelsen vil vare længe (jf. præmis 45). Justesen mener ikke, at denne 

udtalelse giver et generelt varighedskriterium49, men ud fra formuleringen tyder det dog ikke på 

andet. Men EUD går dog ikke så langt som Generaladvokaten, der kræver at funktions-nedsættelsen 

skal være alvorlig, langvarig eller permanent, for at der kan være tale om et handicap.50 

Dette giver også god mening, for selvom det er en mindre betydningsfuld funktionsnedsættelse, kan 

der stadig eksistere diskrimination og behov for tilpasning. Det kan i stedet være rimeligt, at den har 

en vis varighed, da mange i kortere perioder kan have en funktionsnedsættelse. Hvis den netop er kort, 

er det mindre sandsynligt at der bliver diskrimineret, men det vil også være dyrt at tilpasse til de 

mange kortvarige handicap. 

Ligebehandlingsnævnet fandt desuden i sagen omkring den epileptiske IT supporter, at han ikke var 

handicappet, fordi hans tilstand var midlertidig. 

Det kan konkluderes at funktionsnedsættelsen skal være langvarig eller permanent, og altså helt kort 

varige funktionsnedsættelser er ikke omfattet af handicapbegrebet. 

2.3. Sammenfatning 

Handicap ses ud fra en social konstruktion. Det er resultatet af den funktionshæmmedes situation i 

hans eller hendes miljø og i den bredere struktur af samfundet, som giver dette individ en ulempe. 

Nedenstående kriterier kan indgå i vurdering i konkrete sager af om en person er handicappet eller ej. 

Listen er ikke udtømmende, men det er disse der er relevante ift. tilpasningspligten. 

 Personen skal have en funktionsnedsættelse jf. bl.a. konventionen art. 1. 

 Det er ikke vigtigt hvor funktionsnedsættelsen stammer fra jf. forarbejderne. 

 Funktionsnedsættelsen er af længere eller permanent varighed 

 En persons tilknytning til et menneske med handicap kan udgøre et handicap for personen51 

 Sygdom er ikke nødvendigvis et handicap - men kan være det 

 Et behov for kompensation er ikke afgørende for, at en person kan siges at have et handicap. 

                                                             
49 Jf. Justesen 2008 s. 4  

50 Jf. Forslag til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed fremsat den 16. marts 2006. Sonia Chacón Navas 
mod Eurest Colectividades SA.  

51 Jf. Sag C-303/06, S. Coleman mod Attridge Law og Steve Law, Samling af Afgørelser 2008 side I-05603. I 
Coleman sagen var spørgsmålet om diskriminationsforbuddet kunne omfatte en ansat, der var blevet chikaneret 
pga. hendes søns handicap, hun var altså ikke selv handicappet. Her besvarede EUD bekræftende, dvs. 
diskriminationsforbuddet ikke er begrænset til personer, som selv har et handicap. Ligebehandlingsprincippet 
gælder således ikke for en bestemt persongruppe, men finder anvendelse af de grunde (de beskyttede kriterier), 
som er nævnt i direktivets artikel 1 jf. præmis 38. 
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3. Hvad er passende tilpasning? 

I det følgende kapitel vil det først blive analyseret hvad passende tilpasning er, herunder om mangel 

på tilpasning er en overtrædelse af diskriminationsforbuddet. Herefter analyseres hvem der kan 

kræve tilpasning, der gives eksempler på former for tilpasning, hvad der konstituerer en 

uforholdsmæssig byrde, bestemmelsen om offentlige foranstaltninger og til sidst om pligten kan 

anskues som en cost-benefit analyse. 

 

Tilpasningspligten betyder i hovedtræk at arbejdsgiveren skal tilpasse arbejdspladsen til de 

handicappede. Den blev indført i FBHL § 2a med henblik på at implementere art. 5 i 

beskæftigelsesdirektivet. Denne tilpasningspligt skal indgå i vurderingen af om en handicappet bliver 

udsat for indirekte diskrimination jf. art. 2, stk. 2, litra b, nr. 2. 

 
Art . 5: Tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang 

Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, foretages der 

tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er 

hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til beskæftigelse, 

til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til uddannelse, 

medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis denne byrde i 

tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende 

medlemsstats handicappolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor. 

 

Dvs. art 5 definerer passende tilpasning som: (1) arbejdsgiveren skal træffe hensigtsmæssige 

foranstaltninger (2) medmindre dette vil pådrage ham en uforholdsmæssig byrde.  

 

I FBHL er denne tilpasningspligt implementeret i § 2a således:  

Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov 

for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have 

fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder 

dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i 

tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig 

stor. 

 

I præamblen til direktivet anføres betragtninger, der kan anvendes som fortolkningsbidrag til hvad 

der er passende tilpasning. 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

20 

(20) Der bør vedtages passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse 

arbejdspladsen til en handicappet, f.eks. ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, 

opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og instruktion. 

 

I den engelske tekst benyttes ordet ”appropriate” både i artiklen og præamblem, hvor i den danske 

tekst benyttes hensigtsmæssig og passende. Da den engelske tekst er på et af de officielle EU sprog, må 

hensigtsmæssig og passende være det samme, da ordet ”appropriate” er angivet begge steder her.    

 

Ud fra art. 5 i sammenhæng med præambel 20, kan man udlede at rimelig tilpasning er en passende 

foranstaltning. En foranstaltning vil være passende, hvis den er effektiv og praktisk med henblik på at 

tilpasse arbejdspladsen til en handicappet, for at gøre det muligt for vedkommende at få adgang til 

beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang til 

uddannelse. Hvis en sådan foranstaltning kan laves, skal det herefter vurderes om arbejdsgiveren 

pålægges en uforholdsmæssig byrde, hvis en sådan byrde vil være uforholdsmæssig, vil tilpasningen 

ikke være rimelig. 

Dermed kræver direktivet, at en tilpasning er effektiv og at den ikke resulterer i en uforholdsmæssig 

byrde.52 

 
Konventionen hjemler desuden også passende tilpasning jf. art 4 og art. 2, 4. afsnit (definitionen). 

“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not 

imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons 

with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and 

fundamental freedoms; 

 
Ifølge konventionens art. 2, 3. afsnit er tilpasningspligten en form for diskriminationsforbud, altså 

mangel på tilpasning er diskrimination. Dette vil som minimum være gældende i Danmark, da vi har 

ratificeret konventionen. EU angiver ikke om tilpasningspligten er et diskriminationsforbud. Man kan 

derfor diskutere hvilken form for diskrimination det er, altså direkte, indirekte eller en sui generis 

form for diskrimination. 

Tilpasningspligten i direktivet er kun rettet mod handicappede, på denne baggrund kunne det tænkes, 

at der var en sui generis form for diskrimination. Ruth Nielsen mener derimod, at det afhænger af 

situationen, om det er direkte eller indirekte diskrimination.53 

                                                             
52 Jf. Waddington 2007, s. 666 
53 Jf. Nielsen 2010, s. 432 
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Ift. dette speciale er det ikke vigtigt at klassificere tilpasningspligten om den er det ene eller det andet, 

men det kan i hvert fald konkluderes, at mangel på tilpasning, der ikke ville have pådraget 

arbejdsgiveren en uforholdsmæssig byrde er lig med diskrimination. 

3.1. Hvem kan kræve passende tilpasning? 

Det er kun handicappede, der har krav på passende tilpasning, da det kun er denne gruppe art. 5 

refererer til.54 For at den handicappede kan opnå beskyttelse, skal personen være kompetent, egnet og 

disponibel (dvs. kvalificeret), så vedkommende kan udføre de væsentligste funktioner i forbindelse 

med stillingen (med forbehold for tilpasningspligten) jf. præamblen nr. 17. Dette er desuden et 

generelt krav, arbejdstagere skal opfylde for at være beskyttet efter direktivet, dvs. det gælder også 

ved diskriminationsforbuddet. 

EUD søgte i Chacon Navas at afklare kravet, de anfører, at hvis en handicappet ville være kvalificeret, 

hvis der tilbydes passende tilpasning, kan arbejdsgiveren ikke fyre den handicappede, på baggrund af 

at personen ikke er kompetent, egnet og disponibel. Jf. præmis 51. 

Dvs. to forskellige slags handicappede kan få beskyttelse efter direktivet: (1) dem der kan udøve 

arbejdet i dets nuværende form. (2) Dem som er forhindret pga. deres funktionsnedsættelse, men som 

ville kunne udføre jobbet, hvis der blev lavet passende tilpasning til dem. Dvs. de handicappede, som 

har behov for tilpasning, men ikke har krav på det, fx fordi det er uforholdsmæssigt dyrt, er ikke 

beskyttede efter direktivet. 

 

Man kan herefter diskutere om en given funktion i jobbet er væsentlig. I denne forbindelse kan ”de 

væsentligste funktioner” blive ændret igennem job restrukturering, hvilket er en mulig form for 

passende tilpasning, som den handicappede kan have krav på ifølge nr. 20 i præamblen til direktivet. 

Dvs. det er vigtigt om en eventuel ændring af arbejdsopgaverne er rimelig, og om det ville pådrage 

arbejdsgiveren en uforholdsmæssig byrde. Dette vil selvfølgelig afhænge af den givne situation.55 

Derudover betyder kravet, at hvis den handicappede ikke kan udføre uvæsentlige funktioner i jobbet, 

må arbejdsgiveren ikke fravælge den handicappede på baggrund af dette, ligegyldigt om der kan 

foretages tilpasning eller ej.56  

                                                             
54 Det kan dog evt. også tænkes, at en ikke-handicappet med tilknytning til en handicappet, som i Coleman sagen, 
kunne have krav på tilpasning efter den konkrete situation. Dette er der dog ikke blevet taget stilling til 
55 Jf. Waddington 2007, s. 704 f. 
56 Jf. Waddington 2007, s. 724. 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

22 

3.2. Former for tilpasning 

Dette afsnit medtages for at give eksempler på mulige tilpasninger, den handicappede kan have krav 

på. 

I Danmark er der kun nr. 20 i præamblen til at fortolke hvad passende tilpasninger er (..indrette 

lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og 

instruktion). EUD er dog for nylig blevet stillet et præjudicielt spørgsmål af Sø- og Handelsretten, i to 

sager der drejer sig om to kvinder med hhv. piskesmæld og gigt. Spørgsmålet går bl.a. på om 

nedsættelse af arbejdstid er ”passende tilpasning”.57  

Derfor må man se udover landets grænser til resten af EU landene, for at hente inspiration til hvordan 

det skal fortolkes. Derudover vil EUD sandsynligvis igen skæve til amerikansk ret, da det er her loven 

stammer fra. 

 
Formålet med en hver tilpasning er at give handicappede adgang til arbejde – til at udøve det eller 

avancere i det, eller at få adgang til uddannelse. Hvilken tilpasning, der er behov for, afhænger af 

handicappet og hvad der skal udføres, enten af arbejde eller uddannelse. Dvs. der er behov for en 

individuel analyse.58  

Fordi der skal foretages en individuel analyse, kan lovgiver ikke lave en udtømmende liste med 

passende tilpasninger, men de kan komme med eksempler - det har USA og England fx gjort. England 

har lige vedtaget Equality Act 2010, der bl.a. forbyder diskrimination af handicappede, men deres 

tidligere Disability Discrimination Act 1995 (DDA) anfører flere arbejdsrelaterede tilpasninger. Derfor 

indsætter jeg tilpasningerne fra DDA, da disse stadig som minimum må kunne anvendes som 

fortolkningsbidrag i England, og de giver et bedre inspirationsgrundlag. Efterfølgende anføres de 

amerikanske eksempler. 

Subsection 3 of paragraph 6 af DDA specificerer tiltag arbejdsgiveren kan tage for at overholde pligten: 

 making adjustments to premises; 

 allocating some of the disabled person’s duties to another person; 

 transferring him to fill an existing vacancy; 

 altering his working hours; 

 assigning him to a different place of work; 

                                                             

57 Sø- og Handelsrettens kendelse afsagt den 24. august 2009 i sag F-13-06 (HK Danmark som mandatar mod 
Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S) og F-19-06 (HK Danmark som mandatar mod 
Dansk Almennyttigt Boligselskab - DAB)  

58 Jf. Nielsen 2010, s. 433 
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 allowing him to be absent during working hours for rehabilitation, assessment or treatment; 

 giving him, or arranging for him to be given, training; 

 acquiring or modifying equipment; 

 modifying instructions or reference manuals; 

 modifying procedures for testing or assessment; 

 providing a reader or interpreter; 

 providing supervision. 

 

ADA definerer passende tilpasning ved at komme med eksempler jf. sec. 12111 (9): 

 

Reasonable accommodation. The term "reasonable accommodation" may include 

(A) making existing facilities used by employees readily accessible to and usable by individuals with 

disabilities; and 

(B) job restructuring, part-time or modified work schedules, reassignment to a vacant 

position, acquisition or modification of equipment or devices, appropriate adjustment or modifications of 

examinations, training materials or policies, the provision of qualified readers or interpreters, and other 

similar accommodations for individuals with disabilities. 

 

Spørgsmålet er så om den handicappede kan kræve enhver tilpasning, hvis en arbejdsgiver kan 

tilpasse arbejdspladsen på flere forskellige måder. Valget mellem hvilken tilpasning, der skal vælges, 

er hos arbejdsgiveren, tilpasningspligten skal selvfølgelig opfyldes, men hun er ikke forpligtet til at 

vælge lige den, som den handicappede vælger. Den tilpasning, der vælges, skal nå målet om 

ligebehandling, så tilpasningen passer til den handicappede. Dette betyder at arbejdsgiverne ikke 

behøver at lave den dyreste løsning, eller lave den ”bedste” tilpasning, hvis et andet alternativ vil 

kunne opfylde målet.59 

3.3. Delkonklusion 

Generelt kan man sige at hvad der er passende tilpasning afhænger af situationen og det givne 

handicap - det kan ikke siges konkret. Men grundlæggende skal den være effektiv og praktisk, så den 

handicappede kan få adgang til beskæftigelse.  

Om en tilpasning er passende afhænger som nævnt også af, om arbejdsgiveren pålægges en 

uforholdsmæssig byrde, og om denne lettes igennem offentlig foranstaltninger. Dette vil blive 

analyseret straks nedenfor. 

                                                             
59 Jf. Waddington 2007, s. 695 f 
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3.4. Uforholdsmæssig byrde 

I dette afsnit analyseres det, hvad en uforholdsmæssig byrde er. Hvad dette må anses som, bidrager 

præamblen igen med nogen betragtninger. 

 

(21) Når det vurderes, om disse tilpasninger medfører en uforholdsmæssig stor byrde, bør der navnlig 

tages hensyn til de finansielle og andre omkostninger, der er forbundet hermed, samt til organisationens 

eller virksomhedens størrelse og finansielle midler samt muligheden for at opnå offentlige tilskud eller 

anden støtte. 

 

Det skal her pointeres, at det altså afhænger af virksomhedens finansielle muligheder, midler og 

virksomhedens størrelse. 

I denne forbindelse kan det noteres, at der kun refereres til udgifter, (forarbejderne til nr. 11 refererer 

desuden også kun til udgifter). Præamblens brug af ordet navnlig medfører dog, at det ikke er en 

udtømmende liste. Men det er altså dette, der specielt skal medtages i vurderingen, og er altså den 

primære faktor.60 Det må dog antages at antagelser, der er bygget på diskrimination, ikke kan 

medtages i vurderingen. Det er både de ”hårde” (omkostningen ved fx at installere en kørestolsrampe) 

og de ”bløde” (omkostningen ved at HR afdelingen fx får en lidt større arbejdsbyrde) omkostninger 

arbejdsgiveren kan medregne, de skal dog kunne dokumenteres.61 

  

Generaladvokatens udtaler følgende i hans forslag til afgørelse til Chacon Navas: 

82.   Det er dog kun muligt at begrunde afskedigelsen, hvis der ikke står rimelige foranstaltninger til 

rådighed for arbejdsgiveren, der kan lindre eller kompensere det pågældende handicap på en måde, der 

gør det muligt for den handicappede fortsat at udøve sin beskæftigelse eller sit erhverv (Jf. artikel 5 i 

direktiv 2000/78.).  

83.   Om foranstaltningerne er rimelige afhænger også af, hvilke omkostninger der er forbundet med dem, 

om disse omkostninger er rimelige, hvis de ikke dækkes af offentlige midler, og den lindring og 

kompensering af handicappet, som foranstaltningerne kan give, samt den handicappedes mulighed for at 

få adgang til anden beskæftigelse eller andet erhverv, hvor handicappet enten ikke udgør nogen eller en 

mærkbar mindre hindring.62 

 

Det er tvivlsomt hvordan ”lindring og kompensering af handicappet, som foranstaltningerne kan give” 

skal fortolkes. Det kan evt. bare referere til at foranstaltningen skal gøre det muligt for den 

                                                             
60 Jf. Wells 2003 s. 264 
61 Jf. Waddington 2007, s. 739 

62 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed fremsat den 16. marts 2006. Sonia Chacón Navas 
mod Eurest Colectividades SA. 
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handicappede at udføre jobbet, men det kan også betyde at effektiviteten af tilpasningen også er 

relevant her. 

Dvs. at en tilpasning, som kun lige akkurat gør det muligt, at en handicappet kan udføre de 

væsentligste funktioner, og kun giver en lille forøgelse af personens kapacitet, kan blive anset som 

urimeligt for arbejdsgiveren. Mens en tilpasning som koster det samme, men som resulterer i en stor 

forøgelse af personens kapacitet, og som gør at den handicappede nemt kan udføre de væsentligste 

funktioner, vil være påkrævet.63 Direktivet foreskriver ikke dette specifikt og EUD gentog ikke 

udtalelsen i deres afgørelse.   

 

Generaladvokaten lægger desuden vægt på muligheden for, at den handicappede kan komme hen i et 

andet job, hvor handicappet enten udgør ingen eller en mærkbar mindre hindring. 

Det kan i denne forbindelse observeres, at generaladvokaten mener det altså er handicappet, der er 

hindringen, og ikke barriererne i samfundet.  

Waddington mener, at man kan argumentere for, at uforholdsmæssig byrde vurderingen ikke skal 

medregne denne faktor.64 Da dette ville gøre det meget nemt for arbejdsgiveren at henvise til, at den 

handicappede blot kunne finde andet arbejde, hvor der ikke var behov eller var et mindre behov for 

tilpasning, og dermed ville tilpasningspligten blive illusorisk. Derudover henviser direktivet kun til 

omkostningerne for virksomhederne, og ikke til at, de handicappede kunne henvises til andre 

virksomheder, der kunne have lavere tilpasningsomkostninger. Til sidst gentog EUD ikke udtalelsen i 

deres afgørelse. Derfor burde man kunne konkludere, at dette ikke skal medtages i uforholdsmæssig 

byrde vurderingen. 

 

Waddington fremfører desuden muligheden for at medregne de positive effekter en tilpasning kan føre 

med sig, fx den højere produktivitet den handicappede kan opnå, de ikke-handicappede kan evt. også 

få højere produktivitet ved hjælp af den givne foranstaltning, og kunder kan evt. få adgang til 

virksomheden, som de ellers ikke ville have haft.65 Dette medtager Belgien i deres vurdering af, om 

tilpasning medfører en uforholdsmæssig byrde.66 Waddington pointerer, at tilpasningspligten ikke 

handler om økonomisk effektivitet, men om lighed for muligheder for de handicappede. 67 Hvilket 

desuden kan understøttes af art. 5 i direktivet, som foreskriver, at det er med henblik på at overholde 

lighedsprincippet om ligebehandling af handicappede at tilpasningspligten indføres. Deri har hun helt 

ret, men derfor kunne de positive effekter stadig være et kriterium, der kunne medregnes i 

                                                             
63 Jf. Waddington 2007s. 726 f 
64 Jf. Waddington 2007, s. 729 
65 Jf. Waddington 2007, s. 727 
66 Jf. Waddington 2007, s. 731 
67 Jf. Waddington 2007, s. 727 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

26 

uforholdsmæssigbyrde vurderingen. Dvs. så selvom en virksomhed ville have store omkostninger, fx 

ift. deres størrelse, skulle de stadig vurdere om de positive effekter kunne være med til at opveje dette. 

Umiddelbart lægger direktivet ikke op til at virksomheder skal gøre det, da præambel 21 angiver, at 

det er navnlig udgifterne der skal medtages i vurderingen. Generaladvokaten refererer ikke til de 

positive effekter tilpasning kan medføre, og EUD har ikke nævnt noget om det. Derfor er det tvivlsomt 

at virksomhederne skal gøre det. 

3.5. Offentlige foranstaltninger 

Ifølge FBHL § 2a kan arbejdsgiveren dog ikke anvende forsvaret omkring uforholdsmæssig byrde hvis 

offentlige foranstaltninger letter denne uforholdsmæssige byrde. 

Når der i FBHL § 2a står: ” Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige 

foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor,” kunne der i denne forbindelse 

være en antagelse om, at arbejdsgiveren skal sørge for at undersøge tilgængeligheden af 

foranstaltningerne. Dette kan understøttes af den almindelige retsgrundsætning ”Uvidenhed om loven 

disculperer ikke”, dvs. uvidenhed om loven ikke er nogen undskyldning for overtrædelse af den. På 

samme måde kan man sige at uvidenhed om en foranstaltning ikke er nogen undskyldning for 

manglende medregning i uforholdsmæssig byrde vurderingen. Det kræver dog selvfølgelig, at 

foranstaltningen er offentlig kendt. 

Det kan desuden understøttes ved forarbejderne til loven, se nr. 11: 

Afhængig af udgifterne, herunder mulighederne for at få disse dækket af det offentlige, vil arbejdsgiveren 

skulle vurdere ansøgeren med handicap på lige fod med andre kvalificerede ansøgere. Først når 

mulighederne er undersøgt, vil arbejdsgiveren have opfyldt sine forpligtelser i henhold til lovforslagets § 

2a.68 

 

På den anden side skal foranstaltningen først faktoreres ind i vurdering, når det er meget sandsynligt 

at støtten vil blive tildelt ifølge den svenske Handicap Ombudsmand. 69 Dvs. den blotte mulighed for at 

støtten kan blive tildelt skal ikke medregnes. Ud fra ovenstående argumenter må der dog være en pligt 

til at undersøge nærmere, om det kan opnås. 

Af retspraksis kan nævnes U.2009.1948S70, vedr. en sag hvor en arbejdsgiver fyrede en elev med ryg 

problemer, uden at have undersøgt de nærmere muligheder for støtte fra kommunen. På denne 

baggrund var arbejdsgiveren i uoverensstemmelse med § 2a. 

                                                             
68 Jf. LFF 2004-11-11 nr. 92 
69 Jf. Numhauser-Henning 2005. 
70 HTS som mandatar for P.W. Wulff A/S mod HK Danmark som mandatar 
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Til sidst kan det siges, at hvis der ikke var en pligt til at undersøge muligheden for hjælp fra det 

offentlige, ville bestemmelsen også være illusorisk, da arbejdsgiveren hermed ville have incitament til 

ikke at undersøge mulighederne for hjælp fra det offentlige. Derfor må der være en pligt for 

arbejdsgiveren til at undersøge muligheden. 

3.6. Cost-benefit analyse 

Her analyseres det om tilpasningspligten kan anskues som en cost-benefit analyse. Dvs. om udgifterne 

ved tilpasningen skal opvejes af fordelene. 

I følge art. 5 skal der tilpasses, medmindre det er uforholdsmæssigt dyrt for arbejdsgiveren. Dvs. det 

skal altså være i forhold til noget, men hvad det skal stå i forhold til er ikke angivet. 

På den ene side kunne det være i forhold til virksomhedens størrelse og finansieringsmuligheder, 

hvilket skal medtages i vurderingen ifølge præambel 21, men på den anden side kunne det også være i 

forhold til de fordele, der ville kunne blive skabt ved tilpasningen.  

 

I USA, hvor de har samme lovgivning, har de søgt at afklare spørgsmålet. I sagen Vande Zande v. State 

of Wisconsin Department of Administration71 fremførte dommeren Posner, at ordet rimelig kræver 

noget mindre end den max. form for tilpasning. Herudover mente han at omkostningerne skulle stå 

mål med den nytte, de ville kunne bibringe. Han brugte f.eks. argumentet om at sagsøgte i denne sag 

var staten Wisconsin. Denne stat har mange midler til rådighed og endda mulighed for at hæve 

skatterne, hvis der skulle blive behov. Han mente det ville være urimeligt, at staten skulle hæve 

skatterne for at en enkelt handicappet kunne få nytte af et arbejde. Omkostningen måtte dog gerne 

overstige nytten en lille smule. Se afsnit 5 i dommen.  

I Borkowski v. Valley Central Scool District72 går dommeren Calabresi så langt som til at sige, at der 

skal laves en cost-benefit analyse jf. afsnit 37 i dommen. Ligesom Posner pointerer han, at man ikke 

skal bruge flere millioner på at tilpasse sig en enkelt handicappet. 

 

Siden disse domme er blevet afsagt, har USA lavet en vejledning til ADA. I denne skriver de, at en cost-

benefit analyse ikke kan anvendes ved vurderingen af, om der er en uforholdsmæssig stor byrde i 

forbindelse med tilpasningen. De refererer til, at vurderingen afhænger af arbejdsgiverens ressourcer 

og ikke af arbejdstagerens løn, position eller status. Dette mener jeg ikke udelukker en cost-benefit 

                                                             
71 Lori L. Vande Zande v. State of Wisconsin Department of Administration, 44 F.3d 538. Vande Zande er lam og 
sidder i kørestol. Hun måtte pga. sit handicap være hjemme i 8 uger. Hun ønskede at få en stationær 
hjemmearbejdscomputer (hun havde i forvejen en bærbar), og derudover ville hun have installeret en lavere 
vask på arbejdet. Det ville arbejdsgiveren ikke akkommodere hende med. Arbejdsgiveren vandt sagen.  
72 Borkowski v. Valley Central School District, 63 F.3d 131. Ved en ulykke fik Borkowski en hjerneskade. 
Borkowski var biblioteks lærer, og hun ønskede at få en hjælpe lærer som tilpasning. Det ville arbejdsgiveren 
ikke give hende, og de fik ret. 
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analyse, da arbejdsgiverens ressourcer vil kunne medtages her, og arbejdstagerens løn også vil kunne 

blive holdt udenfor en cost-benefit analyse. 

 

Som tidligere diskuteret under afsnit 3.4., anfører Waddington dog at tilpasningspligten ikke handler 

om økonomisk effektivitet, men om lighed for muligheder for de handicappede. Hun skriver at nogle 

tilpasninger bare er økonomisk inefficiente.73 Så hun mener altså bestemt ikke at der kan foretages en 

cost-benefit analyse. Dette kunne desuden understøttes af art. 5, der siger at det er pga.  

lighedsprincippet at tilpasningspligten indføres. Dette taler altså imod at der kan laves en cost-benefit 

analyse. 

 

Hvis der ikke skulle foretages en cost-benefit analyse, er det tvivlsomt hvor den øvre grænse for 

tilpasning skulle gå. Altså om den handicappede ville have ret til at få enhver tilpasning, som 

virksomheden i princippet havde råd til. Derfor skal der laves en cost-benefit analyse. 

Jeg giver Posner ret i, at hvis tilpasningen kun er lidt dyrere end værdien af den, så kunne det stadig 

være forholdsmæssigt. I direktivet er det angivet at det ikke skal være uforholdsmæssigt dyrt, og der 

er fx ikke skrevet ”dyrere end nytten”. På denne baggrund må tilpasningen formodentlig godt være lidt 

dyrere end fordelene men ikke meget, for derved bliver det uforholdsmæssigt. 

3.7. Sammenfatning 

Samlet kan det konkluderes, at handicappede, der er kompetente, egnede og disponible, så personen 

kan udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med stillingen, med eller uden tilpasning, har krav 

på rimelig tilpasning. 

Rimelig tilpasning er en passende foranstaltning. En foranstaltning vil være passende hvis den er 

effektiv og praktisk mhp. at tilpasse arbejdspladsen til den handicappede, så det er muligt at udøve 

arbejdet. Hvis dette kan lade sig gøre, skal det herefter vurderes om arbejdsgiveren pålægges en 

uforholdsmæssig byrde. Der skal i denne forbindelse undersøges muligheden for at få tilskud fra det 

offentlige til at dække tilpasningsomkostningen. Hvis byrden vil være uforholdsmæssig, vil 

tilpasningen ikke være rimelig, og den handicappede kan derved ikke kræve den. Derved vil det ikke 

være diskrimination hvis arbejdsgiveren afviser den handicappede. 

Hvad den konkrete passende tilpasning er, vil afhænge af situationen; Dvs. det givne handicap, jobbet, 

og arbejdsgiverens økonomiske situation, dvs. der er tale om en individuel analyse. Men jeg kan 

konkludere at der skal laves en cost-benefit analyse i selve vurderingen. Til forskel fra en almindelig 

cost-benefit analyse kan tilpasningen dog være rimelig, hvis omkostningen kun overstiger nytten ved 

tilpasningen lidt. 

                                                             
73 Jf. Waddington 2007, s. 727 
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4. Bør der rent juridisk være en tilpasningspligt?  

Herunder vil det blive analyseret om der ville være en tilpasningspligt, selvom den ikke var direkte 

hjemlet i direktivet. Det kan tænkes at mangel på tilpasning kan anses som en overtrædelse af enten 

det direkte (handicappet ansættes ikke fordi han er handicappet) eller indirekte (handicappet 

ansættes ikke, fordi arbejdsgiveren ikke mener han kan udføre arbejdsopgaverne) diskriminations-

forbud. I bekræftende fald om tilpasningspligten, som i § 2a, så har en retlig konsekvens, og om der på 

den baggrund bør være en tilpasningspligt. Her bliver det altså også konkluderet om den 

handicappede er stillet optimalt, når der er en direkte hjemlet tilpasningspligt. 

Som redegjort for i metodeafsnittet vil analysen ved det direkte diskriminationsforbud løses ved at 

tage en dom, og så fjerne tilpasningspligten fra den, og herefter anvende det direkte 

diskriminationsforbud på den i stedet. Analysen ved det indirekte diskriminationsforbud vil løses 

omvendt, dvs. jeg vil tage en dom, fjerne det indirekte diskriminationsforbud, og lægge tilpasnings-

pligten ned over den. 

4.1. Mangel på tilpasning som en form for direkte diskrimination. 

Først vil det blive analyseret ud fra det direkte diskriminationsforbud, dvs. om mangel på tilpasning 

kan anses som direkte diskrimination. Jeg vil tage udgangspunkt i nedenstående nye dom. 

U.2010.1748V og herfra fjerne tilpasningspligten og anvende definitionen af direkte diskrimination på 

casen i stedet. Men først vil jeg gøre rede for hvad direkte diskrimination er. 

 
Definition direkte forskelsbehandling: 

Ifølge direktivet art 2, stk. 2 litra a er direkte diskrimination: 

hvis en person af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en 

tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet 

 

Ifølge FBHL § 1, stk. 2 er direkte diskrimination:  

når en person på grund af… handicap… behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive 

behandlet i en tilsvarende situation. 

 

Dvs. sagsøgeren (den handicappede) skal vise at han er blevet behandlet ringere end en anden i en 

tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet. Det underliggende spørgsmål er altså, 

hvorfor blev personen behandlet ringere?74 

                                                             
74 Jf. Bell 2007, s. 205 
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I denne forbindelse skal der findes en sammenligningsperson. Fordi det kan være svært at finde den 

rigtige sammenligningsperson, kan man anvende en hypotetisk sammenligningsperson, dette kan man 

på baggrund af formuleringen ”ville blive behandlet”.75 

Direkte diskrimination involverer generelt intention fra den ene part om at diskriminere, eller i hvert 

fald intentionen om at gøre forskel pga. en specifik grund.76   

4.1.1. Anvendelse af definitionen af direkte diskrimination på case 

Her gives et referat af dommen, som vil blive taget udgangspunkt i. 

 

U.2010.1748.V, HK/Danmark som mandatar for A mod Interlex Advokater I/S 

A blev ansat i en advokatvirksomhed i 1975. I 2004 var hun udsat for et voldsomt trafikuheld, hvorved 

hun fik en hjerneskade, der bl.a. medførte, at hun fik hukommelsessvækkelse, besvær med at 

koncentrere sig og overskue komplicerede problemstillinger samt træthed og psykisk ændring. I 2006 

blev hun bevilget fleksjob som følge af en varig begrænsning af arbejdsevnen, og arbejds-giveren 

indvilgede i at etablere en fleksjob-ordning, hvorefter A alene skulle arbejde 20 timer om ugen. 

 

 I 2008 blev A opsagt under henvisning til, at hun på trods af fleksjob-ordningen ikke havde kunnet 

udfylde jobbet som advokatsekretær på tilfredsstillende vis, pga. hendes mén efter ulykken. Dvs. hun 

blev opsagt med den direkte udtalte grund, at det er pga. hendes mén – altså hendes handicap. 

 

Landsretten anførte, at A's hjerneskade havde medført en varig funktionsnedsættelse, hvorfor hendes 

handicap var omfattet af loven.  Dvs. her nævner de ikke et krav til behov for kompensation, men i 

sagen har A et konkret kompensationsbehov (også andet end nedsættelse af tid). 

 

Arbejdsgiveren havde ikke efter bevisførelsen godtgjort, at de i tilstrækkeligt omfang havde 

imødekommet A's konkrete behov, herunder for eksempel tilpasset arbejdsmønstre og arbejds-

fordelingen for en advokatsekretær i A's situation. 

Det var endvidere ikke godtgjort, at A ikke ville være kompetent, egnet og disponibel, såfremt 

arbejdsopgaverne havde været tilpasset hendes konkrete situation. Opsigelsen var derfor sket i strid 

med forskelsbehandlingsloven, hvorfor arbejdsgiveren skulle betale en godtgørelse til A efter lovens § 

7. Godtgørelsen blev fastsat til 250.000 kr. 

 

Dommen er anket til Højesteret. 

                                                             
75 Jf. Bell 2007, s. 218 f 
76 Jf. Waddington 2007, s. 741 
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4.1.2. Klarlæggelse af analysen under det direkte diskriminationsforbud 

Som ovenfor anført skal der altså findes en sammenligningsperson, som den handicappede skal 

sammenligne sig med. Der er ingen undtagelse til dette forbud, medmindre det er hjemlet i direktivet, 

og det er der ikke i denne forbindelse. 

A er i denne situation handicappet, men bliver hun behandlet ringere end nogen i en tilsvarende 

situation? 

På den ene side ville hun ikke blive fyret, hvis ikke hun havde et handicap. Men er de ikke-

handicappede, der ikke bliver fyret, i en tilsvarende situation? 

4.1.3. Den rette sammenligningsperson i forbindelse med handicap 

Da direktivet, loven eller forarbejderne hertil ikke giver nogen hjælp med at afklare den korrekte 

sammenligningsperson, kan der hentes inspiration fra engelsk ret, hvor de har søgt at klarlægge dette.  

 

I England er der afsagt domme, som søger at afklare den rette sammenligningsperson ved forbuddet 

mod direkte diskrimination i forbindelse med handicap.  

Tidligere retspraksis i England foreskrev at den handicappede skulle sammenlignes med en person 

hvor grunden til behandlingen ikke gjaldt. Se fx Clark v. Novacold. 

 

I Clark v Novacold [1999] IRLR 318, Court of Appeal, var Clark ansat hos Novacold. Efter en 

arbejdsulykke blev Clark sygemeldt. Umiddelbart mente lægerne at han ville være klar efter 12 

måneder, men de kunne ikke angive et præcist tidspunkt for hvornår han kunne komme tilbage på 

arbejde. Efter denne besked blev Clark fyret med begrundelsen, at han ikke kunne arbejde.  

Novacold fastholdt, at de også ville have afskediget en ikke-handicappet med samme fravær fra 

arbejdet. 

The Court of Appeal fastslog dog, at den rette sammenligningsperson for at fastlægge om Clark blev 

behandlet ringere, var en hvor grunden til behandlingen ikke gjaldt, i stedet for en der var fraværende 

men ikke handicappet. 

Det afgørende er altså her, hvordan arbejdsgiveren havde behandlet en, der ikke havde været 

fraværende fra arbejdet, hvis fraværet er grunden til afskedigelsen, og fraværet skyldes handicap. 

 

Dette er også gældende ved fyring under graviditet. Ligebehandlingsloven77 forbyder forskels-

behandling på baggrund af køn jf. § 1, stk. 1 og graviditet jf. § 9. Det er dog muligt at fyre en gravid, hvis 

                                                             
77 Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 711 af 20. august 2002 med de ændringer, der følger af lov nr. 1385 af 21. december 2005 
og § 57 i lov nr. 566 af 9. juni 2006. 
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hendes stilling nedlægges eller der er kollektiv afskedigelse. For så sker fyringen ikke på baggrund af 

kønnet eller graviditeten. 78 

England fik dog ny praksis i en dom fra Employment Appeal Tribunal (EAT) High Quality Lifestyles v 

Watts [2006] IRLR 850, EAT. Denne sag omhandlede en arbejdstager med HIV som passede 

mennesker med læringsproblemer og andre med svære adfærdsproblemer. Han blev ofte kradset og 

bidt af brugerne. 

Da hans arbejdsgiver fandt ud af at han var HIV smittet, blev han fyret på baggrund af helbreds og 

sikkerheds risikoen for andre.  

 

Da EAT skulle vurdere om der var begået direkte diskrimination, mente de, at sammenlignings-

personen skulle have de samme ”abilities, skills and experience” som sagsøgeren. Derudover skulle han 

også have en tilstand, som var medicinsk eller betinget af andet, men som ikke var HIV positiv. Denne 

tilstand skulle have   “the same risk of causing to others illness or injury of the same gravity, here serious 

and possibly fatal.” Dvs. EAT ville have, at sammenligningspersonen skulle have en lidelse, der lignede 

HIV fuldstændig bortset fra navnet. 

Denne praksis er desuden blevet bekræftet i sagen fra The House of Lords London Borough of 

Lewisham v Malcolm [2008] UKHL 43, House of Lords. Denne sag var dog ikke relateret til 

arbejdsmarkedet men på det sociale boligområde, men den blev ligesom Clark v. Novacold afgjort efter 

DDA. 

 

Spørgsmålet er herefter hvad der burde være det korrekte. Hvis sammenligningspersonen skal lide af 

en tilstand som er det samme som den handicappede, men bare ikke hedder det samme, har 

arbejdsgiveren ikke noget incitament til at behandle denne person anderledes end den handicappede, 

og efter denne sammenligningsperson ville der altså ikke være noget diskrimination til. 

Derudover kan den handicappedes tilstand også være betinget af handicappet, så det ikke kan 

adskilles. Hvordan skal man fx konstruere en person med en tilstand, hvor vedkommende ikke kan se, 

men ikke er blind? Det kan ikke lade sig gøre.79 

                                                             

78 Dette ses bl.a. i den utrykte dom fra Østre Landsrets dom af 18. dec. 2003. Denne sag omhandlede en 
virksomhed, hvor der var ansat to fysioterapeuter. Den ene meddelte arbejdsgiveren at hun var gravid og blev 
samme dag afskediget med henvisning til virksomhedens økonomiske situation. Retten mente, at den 
økonomiske situation krævede at en skulle afskediges. De lagde vægt på, at den ikke opsagte havde den fornødne 
kompetence i modsætning til den fyrede, og den ikke opsagte bidrog med højere indtjening. Opsigelsen var 
således ikke begrundet i kvindens graviditet og virksomheden blev frifundet. 
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Alternativt kan man forstille sig, at den handicappede blev sammenlignet med en ikke-handicappet, 

der havde de samme krav til virksomheden, som fx arbejdsgiveren i Clark v. Novacold mente. 

Hvis en handicappet blev sammenlignet med en person, der ikke var handicappet men havde de 

samme krav til arbejdspladsen, så ville fordommene blive taget ud af ligningen. Dvs. i en ikke direkte 

diskriminations situation ville arbejdsgiveren ikke fravælge den handicappede på baggrund af 

fordomme mod handicappede, men pga. de krav som vedkommende havde til virksomheden. 

Dette mener jeg ikke kan være korrekt, da den handicappede stiller krav til virksomheden på 

baggrund af sit beskyttede kriterium – nemlig handicappet. Den ikke-handicappede kan selvfølgelig 

også have glimrende og rationelle krav til virksomheden, men i denne sammenhæng er det ikke af 

beskyttede grunde, som netop handicap er. Den handicappede har ikke noget valg om der skal stilles 

krav til virksomheden (selvfølgelig forudsat at der er et kompensationsbehov), som den ikke-

handicappede har, da vedkommende netop ikke har et kompensationsbehov. 

Derfor kan man ikke sammenligne disse to situationer, da det er pga. en beskyttet grund, at den 

handicappede stiller krav til virksomheden. 

 

Umiddelbart må den oprindelige engelske tilgang i Clark v Novacold være korrekt. Direktivet ville 

ellers blive tolket alt for restriktivt, og det vil blive sat ud af funktion, da forbuddet mod direkte 

diskrimination ellers ville være illusorisk af ovenstående grunde. Handicap er en beskyttet grund, så 

det må derfor ikke medtages i overvejelsen. 

 

Men situationen kunne også være anderledes, i det ovenstående bliver en handicappet stillet ringere 

end en ikke-handicappet. Det kunne også tænkes at en handicappet blev stillet ringere end en mere 

handicappet eller en der har et andet handicap. Et eksempel fra en canadisk dom kan her gives - 

Granovsky v. Canada [2000] 1 S.C.R. 703. 

Sagsøgeren havde pga. en arbejdsskade pådraget sig en rygskade i 1980, han blev vurderet til at være 

midlertidigt helt handicappet. Før hans ulykke havde han betalt til Canadian Pension Plan (CCP). 

Efter ulykken arbejde sagsøgeren fra tid til anden, men blev endelig permanent handicappet i 1993, 

hvor han søgte at få pension fra CCP. Denne blev dog afvist, da han kun havde betalt til CCP i et af de ti 

påkrævede år før ansøgningen. CCP havde en ”drop-out” bestemmelse for sværere og permanent 

handicappede, hvor handicap perioderne ikke bliver talt med ved den 10-årige udregning. 

                                                                                                                                                                                                          
79 England har som sagt indført Equality Act 2010, der trådte i kraft oktober 2010, får at modvirke denne praksis. 
De har bl.a. indført forbud mod ” Discrimination arising from disability” og indirekte diskrimination, jf. Chapter 2 
nr. 15 og 19.  
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Sagsøgeren mente bl.a. dette var imod Canadian Charter of Rights and Freedoms, fordi der ikke bliver 

medtaget i vurderingen, at midlertidige handicappede ikke kan bidrage med betalinger i de 10 

kvalificerings år, fordi de er fysisk ude af stand til at arbejde. 

Han tabte dog sagen, men det afgørende er, at den canadiske højesteret sammenlignede ham med de 

mere/ permanente handicappede frem for de ikke-handicappede.  

Det gjorde de med denne begrundelse:”Thus the permanently disabled are the people whose drop-out 

benefit the appellant seeks to share, and who in my view constitute the proper comparator group.” 

Jeg mener de må have ret heri, for i en situation hvor den mere handicappede stilles bedre end den 

mindre handicappede (eller en der er handicappet på en anden måde), vil det ikke give mening at 

sammenligne den mindre handicappede med den ikke-handicappede, da den ”diskriminerende part” 

ikke vil have nogen grund til at behandle den ikke-handicappede anderledes end den mindre 

handicappede. 

 

Derved må den korrekte sammenligningsperson afhænge af situationen. Altså om den handicappede 

bliver stillet ringere end ikke-handicappede, eller ringere end mere handicappede. 

 

Opsummerende kan det siges, at hvis en handicappet stilles ringere end en ikke-handicappet, er den 

korrekte sammenlignings person en hvor grunden ikke gælder. Hvis den handicappede behandles 

ringere end en mere handicappet eller en med et anderledes handicap, vil denne handicappede være 

den korrekte sammenlignings person. 

 

I den konkrete sag stilles A ringere end ikke-handicappede og skal altså sammenlignes med en person 

hvor grunden ikke gjaldt, altså en person der ikke lider af de samme mén med hertil hørende følger. 

Arbejdsgiveren gav hendes mén grunden til fyringen. Hvis hendes funktionshæmning blev taget ud af 

ligningen, ville hun ikke været blevet fyret, og derved må det være direkte diskrimination at hun blev 

fyret. Men ville hun have krav på tilpasning ud fra direkte diskrimination definitionen, hvis 

tilpasningspligten ikke var der? Hvilket jo er forudsætningen for at hun ville kunne udføre arbejdet. 

Dette vil blive analyseret i det følgende. 

4.1.4. Manglende tilpasning som en form for direkte diskrimination 

Ovenstående direkte diskriminationsforbud handler om at A har krav på at blive behandlet ligesom 

hendes andre ikke-handicappede kolleger. Men har hun også krav på at blive behandlet forskelligt fra 

hendes kolleger under det direkte diskriminationsforbud, og dermed have krav på tilpasning? 

Det direkte diskriminationsforbud er en foranstaltning, der søger at handicappede bliver behandlet på 

samme måde som ikke-handicappede. Tilpasningspligten søger at handicappede bliver behandlet 
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forskelligt ift. ikke-handicappede. Det første handler om formel lighed, og det sidste er en opfattelse af 

lighed som værende reel. 80   

 

Man kan godt argumentere for, at manglende tilpasning kan være direkte diskrimination, hvis en 

arbejdsgiver ved at arbejdstageren har behov for en tilpasning men nægter at akkommodere.81 

Men det direkte diskriminationsforbud i loven, ligesom direktivet, henviser ikke til tilpasnings-pligten. 

Hvis man skal få manglen på at lave tilpasning til at være en del af direkte diskriminations forbuddet, 

vil den korrekte sammenligningsperson ifølge Waddington være en, der ikke har behov for 

tilpasning.82 

Dvs. man skal sammenligne den handicappede med en der ikke har behov for tilpasning. Sagt på en 

anden måde skal man altså kunne godtgøre, at den, der har behov for tilpasning, er i en 

sammenlignelig situation med en, som ikke har behov for tilpasning.  

 

Alternativt skulle man sammenligne mellem to individer, der begge har behov for en lignende 

tilpasning, hvor den ene har modtaget tilpasning og den anden ikke har. Det mener Waddington dog 

skulle begrænse relevansen for den direkte diskriminations test.83 

Ift. den konkrete sag må hun nok have ret i det, for selvom man kan konstruere en fiktiv person ved 

sammenligningssituationen, bliver det jo svært at konstruere en person, hvor arbejdsgiveren gerne 

ville have tilpasset – det vil i hvert fald være umuligt at bevise, at arbejdsgiveren ville have valgt at 

akkommodere denne fiktive person. 

Men hvis der som udgangspunkt ikke var nogen tilpasningspligt, og arbejdsgiveren reelt valgte at 

akkommodere en arbejdstager med handicap, men ikke ønskede at akkommodere en anden. Her ville 

den første handicappede være stillet bedre end den anden handicappede, og som min konklusion fra 

ovenstående afsnit, så skulle disse to handicappede sammenlignes med hinanden. Dermed ville det 

være muligt at lave den direkte diskriminations test, og på denne baggrund fastslå om arbejdsgiveren 

skulle akkommodere den sidste handicappede. 

 

Jeg vil nu hente inspiration fra praksis angående graviditet og diskrimination i forbindelse hermed. 

Ift. diskrimination i forbindelse med graviditet klassificerer EUD en beslutning baseret på graviditet, 

der resulterer i en ulempe for den gravide, som en form for direkte kønsdiskrimination. 

 

                                                             
80 Jf. Lawson 2008, s. 155 
81 Jf. Waddington 2000, s 178 
82 Jf. Waddington 2007, s. 741 
83 Jf. Waddington 2007, s. 741 
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I Dekker sagen84. blev en kvinde, der ellers var fundet egnet til en stilling, ikke ansat, da hun var gravid. 

Arbejdsgiveren ville ikke ansætte hende, fordi han ville lide et tab på baggrund af hendes 

uarbejdsdygtighed i forbindelse med graviditeten og fødslen. 

Dette var direkte diskrimination, og arbejdsgiveren måtte ikke undlade at ansætte en gravid kvinde 

med begrundelsen, at det kunne pådrage ham omkostninger. Kravet om at arbejdsgiveren skal give 

hende fri i forbindelse med hendes fødsel er altså en tilpasning han skal akkommodere hende med på 

baggrund af det direkte diskriminationsforbud.  

 

I sagen fremfører EFD følgende: 

Det skal først undersøges, om det for den nationale retsinstans foreliggende tilfælde af nægtet ansættelse 
kan være direkte forskelsbehandling på grundlag af køn i henhold til direktivet. Besvarelsen heraf 
afhænger af, om den primære begrundelse for at nægte ansættelse er en begrundelse, som uden forskel 
anvendes over for arbejdstagere af begge køn, eller om den tværtimod alene anvendes over for det ene 
køn. (præmis 10) 
 
Hertil bemærkes, at kun kvinder kan nægtes ansættelse på grund af graviditet, hvorfor en sådan nægtelse 
er direkte forskelsbehandling på grundlag af køn. Når ansættelse nægtes på grund af de økonomiske 
konsekvenser af fravær på grund af graviditet, må dette anses for hovedsagelig at bero på graviditeten. 
En sådan forskelsbehandling kan ikke begrundes med det økonomiske tab, arbejdsgiveren lider ved at 
ansætte en gravid kvinde under hendes barselorlov. (præmis 12) 
 

Om EUD er villig til at anvende denne test på handicappede er endnu uvist, men hvis de var, skal det 

altså vurderes om den primære begrundelse for fyringen er en begrundelse, som uden forskel benyttes 

overfor både handicappede og ikke-handicappede, eller om den tværtimod kun benyttes overfor 

handicappede. 

Dette stemmer desuden fint overens med Clark v. Novacold sagen. For hvis begrundelsen kunne 

anvendes overfor både handicappede og ikke-handicappede, ville den også kunne anvendes overfor en 

person hvor grunden ikke gjaldt som i Clark. 

 

I den konkrete sag skriver arbejdsgiveren direkte i afskedigelsesbrevet, at fyringen er begrundet i de 

mén hun havde pådraget sig efter ulykken. 

De mén som hun har pådraget sig kvalificerer Landsretten som handicap, og det er på baggrund af 

dette handicap, at hun bliver afskediget. Derfor benyttes denne grund altså kun overfor handicappede 

- det er dermed direkte forskelsbehandling. Arbejdsgiveren ville heller ikke kunne begrunde 

afskedigelsen i omkostningen ved at tilpasse arbejdsmønsteret og arbejdsfordelingen. 

Dette forudsætter selvfølgelig at EUD vil anvende denne test overfor handicappede. Handicap er et 

mere komplekst koncept end graviditet, ikke kun mht. typen af tilpasning, men også mht. naturen og 

                                                             
84 Sag C-177/88, Samling af Afgørelser 1990 side I-03941 
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varigheden af funktionsnedsættelsen, så det er svært at sige om EUD vil overføre testen herpå.85 EUD 

har tidligere afslået at anvende Dekker tilgangen i andre situationer end graviditet.86   

Derudover har EUD diversificeret mellem graviditet og graviditetsrelateret sygdom, hvor sygdommen 

kom efter graviditeten og varede længere end barselsorloven. Her var den korrekte 

sammenligningsperson en mand, der var fraværende pga. sygdom jf. C-179/88 Hertz mod Dansk 

Arbejdsgiverforening87. 

EUD anførte at mænd og kvinder var lige udsat for sygdom, selvom nogle sygdomme kun er 

prædisponeret for et køn. Det eneste spørgsmål var her om en mand også ville være afskediget på 

baggrund af sygefraværet, og hvis det var tilfældet, så var det ikke kønsdiskrimination (jf. præmis 17).  

Umiddelbart kan dette ikke overføres på handicappede. Som EUD fremførte er det korrekt at både 

mænd og kvinder kan blive syge, men ikke-handicappede kan ikke være handicappede, derfor kan 

denne tilgang ikke overføres herpå. 

 

I Dekker sagen bliver den gravide kvinde altså sammenlignet med mænd, og diskriminationen kunne 

ikke begrundes i omkostningerne. I USA har de en anden tilgang, dette ses i en afgørelse fra 1974 - 

Geduldig vs. Aiello 417 U.S. 484. 

Staten Californien havde et forsikringssystem, hvor arbejdstageren betalte 1 % (max. 85$) af deres løn 

mod, at hvis de blev handicappet i en periode, kunne de få godtgørelse. Det var obligatorisk at være 

med i ordningen, og den blev kun finansieret ved arbejdstagernes løn bidrag. 

Fire kvinder anlagde sag mod statens handicap program. De var gravide og havde derved fået en 

funktionsnedsættelse ift. deres arbejde. Tre af dem havde haft anormale komplikationer i forbindelse 

med deres graviditet. Den sidste havde haft et normalt graviditetsforløb, der forårsagede hendes 

funktionsnedsættelse. De fire kvinder fik ikke kompensation, da programmet ikke omfattede 

funktionsnedsættelser, der fulgte af graviditet. 

De første tre kvinder fik tildelt kompensation på baggrund af en anden dom, fordi de havde haft en 

anormal graviditet, men den sidste gjorde ikke fordi hun havde haft en normal graviditet. Spørgsmålet 

herefter var, om der blev diskrimineret overfor hende. 

Dommeren mente ikke, at det var diskrimination under ”The Equal Protection Clause” fordi 

klassificeringen mellem gravide med normal graviditet og gravide med anormal graviditet ikke 

udmøntede sig i kønsdiskrimination. Derfor mente dommeren, at staten kunne behandle de to grupper 

forskelligt, så længe de havde en rationel begrundelse. 

                                                             
85 Jf. Waddington 2007 s. 742 
86 Jf. Bell 2007, s. 217 
87 Sag C-179/88, Samling af Afgørelser 1990 side I-03979, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i 
Danmark på vegne af Birthe Vibeke Hertz mod Dansk Arbejdsgiverforening. 
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I denne forbindelse gik domstolen ind og vurderede, at det ville blive meget dyrt, hvis alle kvinder 

skulle modtage kompensation på baggrund af almindelig graviditet. Finansieringen ville på denne 

måde ikke længere kunne hænge sammen, medmindre de forskellige variabler blev ændret, fx 

nedsættelse af max. udbetaling og færre kompensationsdage. De mente omkostningsfordelingen, 

udbetaling osv. var passende som den var, og dermed var der ikke tale om diskrimination. 

Der var dog dissens i afgørelsen. 

 

Hvis denne afgørelse kan overføres til handicappede, som gerne vil have tilpasning, må resultatet 

være, at den korrekte sammenligningsperson er en handicappet, med et lidt anderledes handicap, og 

som har fået tilpasning. Hvilket igen stemmer overens med min konklusion fra det ovenstående, hvor 

man skal sammenligne med den mere eller anderledes handicappede, hvis denne er stillet bedre end 

den klagende handicappede. 

I denne forbindelse kunne der være en rationel grund til at nægte tilpasning, dvs. uforholdsmæssig 

byrde vurderingen kunne komme ind her. 

Dvs. hvis der ikke er nogen rationel grund for at den handicappede ikke fik tilpasning, ville det være 

direkte diskrimination og den handicappede ville have krav på tilpasning. 

Igen bliver der dog et problem ift. at finde en sammenligningsperson. Der vil sandsynligvis være behov 

for at konstruere en fiktiv person, da handicap som ”tilstand” er meget heterogen - specielt ift. 

graviditet. På denne baggrund kunne diskriminationstesten igen blive udvandet.   

 

Igen er det dog uvist om EUD ville kigge på denne dom, og ift. Dekker fravalgte de den jo konkret. 

Det kunne måske være, at når handicap er et mere komplekst begreb end graviditet, at EUD ville kigge 

på denne sammenligning. 

 

Hvis sammenligningen fra Geduldig v Aiello blev anvendt på den konkrete case, skulle der konstrueres 

en handicappet advokatsekretær, der ikke led helt af det samme som A, og som fik tilpasning fra 

arbejdspladsen. Ift. bevisbyrden for A, ville dette blive meget svært, da arbejdsgiveren også kunne 

hævde at de heller ikke ville tilpasse denne handicappede, og så er A lige vidt.  

4.1.5. Delkonklusion 

Opsummerende kan det siges at A blev udsat for direkte diskrimination, da arbejdsgiveren fyrede 

hende med hendes mén som den udtalte grund, som ifølge dommen var et handicap. Dette kunne 

arbejdsgiveren stadig være blevet dømt for, hvis tilpasningspligten ikke var direkte hjemlet. 
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Hvis der var en anden handicappet i virksomheden, og arbejdsgiveren tilpassede virksomheden til 

denne handicappede, er det muligt at lave diskriminationstesten her, og dermed vurdere om mangel 

på tilpasning er direkte diskrimination. 

I A´s tilfælde er der efter oplysningerne ikke nogen anden handicappet i virksomheden, derved skulle 

der konstrueres en hypotetisk handicappet, som arbejdsgiveren skulle tilpasse virksomheden til. I 

denne forbindelse ville det blive meget svært rent bevismæssigt, og derved ville mangel på tilpasning 

ikke reelt konstituere sig som direkte diskrimination, og hun ville derved ikke få krav herpå.  

I nedenstående afsnit vil det blive analyseret, om mangel på tilpasning ville være indirekte 

diskrimination. 

4.2. Mangel på tilpasning som en form for Indirekte diskrimination 

I ovenstående afsnit har jeg analyseret om der er en mulighed for krav på tilpasning efter det direkte 

diskriminations forbud. I det følgende afsnit vil det blive analyseret om den handicappede ville kunne 

kræve tilpasning efter det indirekte diskriminationsforbud, og hvordan tilgangen i så fald er efter dette 

forbud. 

Først vil der blive redegjort for det indirekte diskriminationsforbud, herefter kommer analysen med 

udgangspunkt i en dom. 

 

Definition indirekte forskelsbehandling 

Ifølge direktivet art 2, stk. 2 litra b er indirekte diskrimination: 

hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med.. et bestemt 

handicap… særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, 

betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er 

hensigtsmæssige og nødvendige. 

 

Ifølge FBHL § 1, stk. 3 er indirekte diskrimination 

når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer… med 

handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis 

er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. 

 

Dvs. det indirekte diskriminationsforbud forhindrer at der kan opstilles kriterier, som på overfladen 

virker neutrale, men som i praksis fører til diskrimination. 

Som anført i nr. 1 kan den pågældende bestemmelse dog tillades alligevel, hvis den er objektivt 

begrundet i et legitimt mål, og midlerne er hensigtsmæssige til at nå målet. Dvs. der skal foretages en 

proportionalitetsvurdering her. 
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Mht. indirekte diskrimination er det normalt ikke påkrævet at der er en intention fra arbejdsgiverens 

side om at diskriminere.88 Sagsøgeren skal normalt demonstrere en forskel i effekten af den 

tilsyneladende neutrale bestemmelse, som resulterer i en ulempe for medlemmer af den gruppe han 

tilhører ift. en anden, normalt den modsatte, gruppe.89 

Der fokuseres på en sammenligning mellem personer med en specifik karakteristik og andre personer, 

for at kunne undersøge om vedkommende er blevet udsat for en speciel ulempe.90   

4.2.1. Anvendelse af indirekte diskrimination definitionen på case. 

I det følgende vil der først redegøres for den case, som anvendes. Der er ikke nogen domme i 

forbindelse med handicap i Danmark, der lægger op til at det alternativt vil være indirekte 

diskrimination. I stedet vil jeg anvende en dom fra et andet beskyttet kriterium – religion, 

U.2005.1265.H, også kaldet Føtex sagen. Dette gøres ikke med henblik på at analysere om der er en 

tilpasningspligt i forbindelse med religion, men for at analysere fremgangsmåden ved indirekte 

diskrimination af handicappede, hvis der ikke var en tilpasningspligt. 

U.2005.1265.H, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark som mandatar for B 
mod Føtex A/S 

B blev ansat i Føtex i 1996 med henblik på kundebetjening. Føtex havde et krav om delvis 

uniformering, i nogen tilfælde kasket eller anden form for bestemt hovedbeklædning. I en 

medarbejderpjece var tilføjet at al hovedbeklædning, der ikke indgik som uniformering, ikke var 

tilladt, disse regler var ens for alle. Det gjaldt dog kun for ansatte, der havde direkte kundekontakt. 

Føtex ville være en politisk og religions neutral virksomhed. 

I 2001 meddelte B at hun nu ville bære et religiøst begrundet tørklæde, og hun blev på den baggrund 

bortvist, da det stred mod beklædningsreglerne. 

Højesteret lagde til grund, at forbuddet mod hovedbeklædning i særlig grad ramte den del af 

muslimske kvinder, som af religiøse grunde bærer hovedtørklæde. 

De anfører herefter, at efter forarbejderne er forskelsbehandling ikke i strid med loven, hvis den er 

objektivt begrundet i hensyn til arbejdsudførelse, og at der til dette er givet eksempel på uniform eller 

bestemt beklædning, der er en del af virksomhedens ansigt udadtil. Højesteret mente ikke, at det 

kunne være afgørende, om der som led i uniformskravet var foreskrevet en bestemt form for 

hovedbeklædning eller undladelse af enhver form for hovedbeklædning. 

                                                             
88 Jf. Waddington 2007, s. 742 
89 Jf. Waddington 2007, s. 742 
90 Jf. Waddington 2007, s. 743 
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Derfor fandt Højesteret at forbuddet var objektivt begrundet og Føtex overtrådte derfor ikke FBHL § 2, 

stk. 1, jf. § 1, stk. 1. 

4.2.2. Analysen hvis tilpasningspligt i forbindelse med religion 

I det følgende analyseres det, hvordan analysen ville være, hvis der var en tilpasningspligt i 

forbindelse med religion. 

 

I selve sagen gik Højesteret gik først ind og konkluderede at Føtex´ uniformeringskrav særligt ramte 

kvinder, der af religiøse grunde bærer hovedtørklæde. 

Efterfølgende undersøgte de om diskriminationen var objektivt begrundet, hvilket det var jf. 

forarbejderne. Uniformskravet er altså et lovligt formål. Herefter henviser de til kravet om 

proportionalitet.  

 

Der er ikke i direktivet en tilpasningspligt i forbindelse med religion,91 der er dog eksempler på at 

arbejdsgiveren skulle tilpasse arbejdspladsen, da det ellers ville være indirekte diskrimination. Dette 

kan fx ses i U.2008.1028.Ø92, hvor en arbejdsgiver skulle have tilladt, at en muslimsk kvinde ikke spiste 

med børnene på et børnehjem under Ramadanen. Og U.2000.2350.Ø93, hvor Magasin skulle have ladet 

en praktikant bære religiøst begrundet hovedtørklæde.  

 

Hvis der derimod var en tilpasningspligt, skulle Højesteret ikke vurdere alt det ovenstående, de skulle 

blot anvende tilpasningspligten. 

Udgangspunktet ville i så fald være, at Føtex skulle tilpasse arbejdspladsen til B, medmindre det 

pådrog dem en uforholdsmæssig byrde. Dvs. at de som udgangspunkt skulle lade hende benytte sit 

religiøst begrundede tørklæde. I denne forbindelse kunne det jo være meget passende, hvis Føtex fik 

lavet et specielt Føtex tørklæde. Hvis Føtex mente det pådrog dem en uforholdsmæssig byrde, kunne 

de så fremføre dette. 

Føtex vil gerne fremstå religionsneutrale, altså må de mene, at det pådrager dem en omkostning i form 

at mistet omsætning, at hun viser sit tørklæde frem. Hvis Føtex kunne dokumentere denne mistede 

omsætning (det er dog usandsynligt), kunne det muligvis blive medregnet.  

                                                             
91 Ruth Nielsens anfører, at direktivet ikke hjemler tilpasningspligt i forbindelse med religion, men at der til en 
vis grad formentlig følger et krav på rimelig tilpasning efter grundretsbeskyttelsen af religionsfriheden i art. 10 i 
EU´s Charter om grundlæggende rettigheder og Chartrets forbud mod diskrimination pga. religion i art 21, jf. 
Nielsen 2006 s. 332. Dvs. her følger ikke en tilpasningspligt som ved handicappede.   
92 A mod et behandlingshjem for børn.  

93 Islam Amin Baktyar ved værge Muhammed Baktyar mod Th. Wessel & Vett A/S  
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Dette viser, at der er stor forskel på om en tilpasning bliver vurderet ud fra det indirekte 

diskriminations forbud eller ud fra tilpasningspligten. Da analysen er anderledes, og langt mere kan 

undtages her.  

4.2.3. Hvis indirekte diskrimination analysen overføres på handicappede 

Hvis analysen fra det indirekte diskriminations forbud skulle overføres på handicappede, skal man 

starte med at finde et sammenligningsgrundlag igen. 

Ift. de traditionelle grunde til diskrimination; køn, race og religion, der let kan klassificeres i klare 

definerbare grupper, er det langt svære for handicappede, da dette er en meget heterogen gruppe. Der 

er mange forskellige former og grader af handicap, og samtidig kan de være multihandicappede. Dette 

kan resultere i, at nogen handicappede har svært ved at identificere en specifik gruppe, der får samme 

ulempe af en bestemmelse.94 Det tyder altså på, at den korrekte sammenligningsgruppe afhænger af 

situationen 

På denne baggrund refererede det første udkast til direktivet også til ”en person eller personer”, så en 

handicappet ikke havde behov for at identificere en gruppe. 95 Det endte dog med kun at referere til 

”personer”. 

Denne formulering tillader dog stadig, at den individuelle handicappede kan etablere smalt definerede 

undergrubber til den brede betegnelse ”handicap”. 96 Derudover kan man argumentere for at brugen af 

”vil stille” betyder, at det også her er tilladt at konstruere hypotetiske grupper. Dette fjerner behovet 

for at finde en faktisk gruppe af handicappede, personen kan identificere sig med. Det er dog uvist om 

EUD vil fortolke direktivet på denne måde. 

 

Selvom det lykkes for den handicappede at finde en gruppe, der kan blive sammenlignet med, og det 

kan konkluderes at de bliver behandlet ringere en denne gruppe. Så kan arbejdsgiveren stadig 

undskylde diskriminationen, hvis behandlingen er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til 

at opfylde dette er hensigtsmæssige og nødvendige, dvs. proportionelle. Hvad der kunne være aktuelt i 

denne forbindelse vil igen afhænge af situationen.  

4.2.4. Delkonklusion 

Det indirekte diskriminations forbud kan altså give den handicappede noget tilpasning, men det 

kræver igen at der findes et sammenligningsgrundlag. Den handicappede vil dog få mindre tilpasning 

her end under den nuværende § 2a. 

                                                             
94 Jf. Whittle 2002 s. 9 
95 Jf. COM (1999) 565 s. 20 
96 Jf. Whittle 2002 s. 10 
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4.3. Sammenfatning 

Hvis der ikke var en tilpasningspligt som i FBHL § 2a, kan mangel på tilpasning falde under enten det 

direkte- eller indirekte diskriminationsforbud alt afhængig af situation. Dvs. om arbejdsgiveren siger, 

at en handicappet bliver fyret på baggrund af handicappet (direkte). Eller om arbejdsgiveren siger, den 

handicappede bliver fyret på baggrund af at personen ikke kan udføre arbejdsopgaverne (indirekte). 

Hvis der er en tilpasningspligt, skal arbejdsgiveren som udgangspunkt tilpasse arbejdspladsen til den 

handicappede. 

 

Direkte diskrimination 

Hvis situationen er at arbejdsgiveren har udvist direkte diskrimination, og der ikke var nogen direkte 

hjemlet tilpasningspligt, kunne den handicappede stadig få tilpasning, hvis der reelt var en 

handicappet i virksomheden, som allerede fik tilpasning. Her er det muligt at finde en 

sammenligningsperson, så den direkte diskriminationstest kunne blive udført. 

Hvis der ikke allerede var en handicappet i virksomheden, som fik tilpasning, er det hjemmelsmæssigt 

muligt at konstruere en fiktiv person til sammenligningen. På baggrund af den meget svære 

bevisbyrde, der i så fald skulle løftes, anser jeg ikke dette som en reel mulighed. 

 

I Danmark er der mange små virksomheder (under 20 medarbejdere)97 så sandsynligheden, for at der 

ville være en anden handicappet i virksomheden i forvejen, er lille. Derudover skulle den først 

ansøgende handicappede have fået tilpasningen fra virksomheden, hvor virksomheden skulle have 

gjort det af egen fri vilje. Dette virker umiddelbart også usandsynligt. Det er i hvert fald farligt at regne 

med det, specielt hvis virksomheden ikke ville akkommodere den næste handicappede. 

 

Derfor vil det direkte diskriminationsforbud ikke reelt give den handicappede mulighed for tilpasning. 

 

Indirekte diskrimination 

Hvis situationen er, at arbejdsgiveren har udvist indirekte diskrimination, kunne den handicappede 

have mulighed for at få tilpasning efter dette diskriminationsforbud – ligesom religiøse mennesker har 

fået. Dette kræver igen, at der skal findes et sammenlignings grundlag – her en gruppe. 

Indirekte diskrimination bliver ofte godtgjort gennem statistisk materiale. Når det er svært at definere 

handicap, og der derudover er så mange forskellige handicap, bliver det svært at bevise handicap 

                                                             
97 Jf. Dansk Statistik – ERH16 
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diskrimination ud fra statistik.98 I Føtex sagen blev der fx kigget på hvor mange medarbejdere med 

anden etnisk herkomst end dansk. Det er svært at gøre med handicap. 

 

Derfor er det også usandsynligt her, at det indirekte diskriminationsforbud ville give den 

handicappede mulighed for tilpasning. 

 

Generelt 

Herudover er det generelt for mennesker der bliver udsat for direkte eller indirekte diskrimination, at 

det er den største del eller hele gruppen, der udsættes for diskrimination. Det er nødvendigvis ikke 

tilfældet ved mangel på tilpasning, da dette opleves på det individuelle niveau, afhængig af både 

individuelle og miljømæssige faktorer. Sådan individuel form for diskrimination kan sjældent ses ved 

at lave en gruppe sammenligning, som netop er karakteristisk ved direkte og indirekte 

diskrimination.99 

 

Tilpasningspligten har behov for en anden tilgang end det direkte og indirekte diskriminations-forbud, 

for at den individuelle handicappede kan opnå lighed i en given situation. Eller som sagt af The 

Canadian Supreme Court:” Accommodation ensures that each person is assessed according to his or 

her own personal abilities rather than presumed group characteristics.”100  

 

Grundlæggende må jeg kunne konkludere, at det er på baggrund af risikoen for udvanding af 

diskriminationstesten, og at selvstændig tilpasning er en forudsætning for, at de handicappede kan 

arbejde, at der er behov for en selvstændig forpligtelse for arbejdsgiveren til at tilpasse 

arbejdspladsen. Dette giver også forklaringen på hvorfor art. 5 blev indført. 

Dvs. hvis det rent økonomisk findes efficient at der bør være en tilpasningspligt, bør den være hjemlet 

som i FBHL § 2a. I det følgende kapitel vil det blive analyseret om dette er tilfældet.

                                                             
98 Jf. Whittle 2002, s. 10. 
99 Jf. Waddington 2007, s. 745 
100 Grismer v. The British Columbia Council of Human Rights (1999) 3 S.C.R. 868  
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5. Bør der rent økonomisk være en tilpasningspligt? 

Formålet med direktivet, og dermed også loven, er ligebehandling jf. art. 1, dvs. at handicappede skal 

have samme løn og ikke bliver diskrimineret på ansættelsen. Det vil blive analyseret, om 

tilpasningspligten medvirker til at opfylde dette formål, eller om de handicappede er bedre stillet 

uden. 

Som nævnt under metode afsnittet dækker staten en stor del af omkostningen ved tilpasning101, men 

den dækker ikke hele omkostningen, derfor har tilpasningen en omkostning. I det følgende vil der ikke 

blive anvendt reelle tal, da formålet er at vise effekten af tilpasningsomkostningen og ikke den reelle 

omkostning.  

Spørgsmålet om der bør være en tilpasningspligt kan besvares ved, at vurdere om de positive effekter 

opvejer de negative. Dette kan man vurdere ud fra effekterne på de handicappedes løn- og 

ansættelsesniveau. I det følgende vil det blive gennemgået, hvad den teoretiske økonomiske effekt er 

ved indførelsen af tilpasningspligten. Jeg ser altså her på konsekvensen for arbejdstagernes udbud af 

arbejdskraft og arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 

5.1. Løn- og ansættelseseffekter i forbindelse med tilpasningspligten 

Først redegøres for de enkelte elementer i modellen.  

Udbudskurven (S ) udtrykker arbejdstagernes villighed til at arbejde til en given løn. Den stiger fordi 

arbejdstagere er mere villige til at arbejde ved en højere løn. 

Efterspørgselskurven ( D ) udtrykker arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Den er 

faldende, da arbejdsgiveren ønsker færre arbejdstagere ved en højere løn. Marginal revenue product 

of labour ( LMRP ) er værdien af en given arbejdstager for arbejdsgiveren. Den er lig med den vertikale 

afstand mellem den horisontale akse og efterspørgselskurven. Efterspørgslen er lig med Marginal 

revenue product of labour ( LMRP ).102 Jeg antager at kurverne er lineære. Arbejdsgiveren vil ansætte 

medarbejdere indtil de to kurver mødes, da WMRPL   her vil være nul, og der vil herefter tabes på 

at have flere arbejdstimer. Derved finder man lønnen ( W ) og ansættelsesniveauet, dvs. mængden af 

arbejdstagere ( E ).103 

 

                                                             
101 Jf. Lov om Kompensation til handicappede i erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
102 Jf. Pindyck og Rubinfeld (2005) s. 518 
103 Jf. Jolls 2000 s. 9. 
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Hvis der indføres en tilpasningspligt, vil omkostningerne stige for arbejdsgiveren, derved vil 

efterspørgslen efter arbejdskraft falde. Arbejdstagerne vil værdsætte denne tilpasningspligt, derfor vil 

deres lønkrav falde med den værdi, de tillægger tilpasningspligten. Dette medfører at udbuddet af 

arbejdskraft stiger. Herefter får man den nye efterspørgselskurve ( 'D ) og udbudskurve ( 'S ), og 

dermed en ny løn ( 'W ) og et nyt ansættelsesniveau ( 'E ).104 Se figur 1. 

 

Ved indførelsen af tilpasningspligten mener Summers, at lønnen og ansættelsesniveauet altid vil falde. 

Medmindre arbejdstageren værdisætter pligten meget tæt på omkostningen, så vil ansættelses-

niveauet ikke falde, men lønnen vil stadig falde med værdien af pligten.105 

Han mener, at ansættelsesniveauet umuligt kan stige ved indførelsen, da de arbejdstagere, der 

vurderer pligten højere end omkostningen, allerede vil have indgået aftale med arbejdsgiveren 

omkring pligten. De vil derfor ikke blive påvirket af indførelsen af heraf.106 Dvs. 'D  rykker sig mere 

end 'S , derved vil lønnen falde med mere end hvad tilpasningen er værd, og ansættelsesniveauet vil 

også falde. Se figur 1. 

Dette må dog forudsætte, at der ikke er transaktionsomkostninger eller andre forhindringer ved at 

indgå aftale, derfor vil Summers konklusion ikke altid være sand. 

 

                                                             
104 Jf. Jolls 2000 s. 10 
105 Jf. Summers 1989, s. 180 
106 Jf. Summers 1989, s. 180 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

47 

Lee mener derimod, at man kan aflæse, om en tilpasningen værdisættes højere eller lavere end 

omkostningen, alt efter om ansættelsesniveauet falder eller stiger. 107 

Hvis tilpasningspligten er mindre værd end omkostningen, vil 'D  altså have et større nedadgående ryk 

end 'S , derved vil lønnen falde med mere end hvad tilpasningen er værd, og ansættelsesniveauet vil 

falde. 

Hvis tilpasningspligten er mere værd end omkostningen, så vil 'D  derimod have et mindre 

nedadgående ryk end ''S , og lønnen vil falde mindre end hvad tilpasningen er værd, og 

ansættelsesniveauet vil på den baggrund stige. Se figur 1. 

Man kan derfor aflæse om indførelsen af tilpasningspligten er efficient, altså om ”cost justification” 

betingelsen er mødt, ud fra om ansættelsesniveauet stiger eller falder. 

 

I ovenstående tilfælde er det arbejdsmarkedet som et hele, der modtager tilpasningspligten. Hvis det 

ikke er alle, der modtager tilpasningspligten, som her hvor det kun er handicappede, vil arbejds-

giveren have et disincitament til at ansætte dem og have en præference for ikke-handicappede. 

Dermed kan man ikke længere bruge ansættelsesniveauet som en målestok for om tilpasningspligten 

er efficient.108 

 

I denne situation kan man i stedet anvende Jolls teori fra hendes artikel Accomodation Mandates and 

Antidiscrimination Law fra år 2000, hvilket jeg gør i følgende afsnit. Hun udleder en model for hvad 

der sker med løn- og ansættelsesniveauet, hvis det kun er en bestemt gruppe, der modtager en 

rettighed, alt efter om der er bindende restriktioner på løn og ansættelse.  

5.1.1. Tilpasningspligt til en bestemt gruppe, dvs. handicappede 

Når der gives en tilpasningspligt til en bestemt gruppe, er det kun denne gruppes udbud af 

arbejdskraft der vil stige. Herudover vil der nu være flere omkostninger forbundet med denne 

bestemte gruppe, og på den baggrund falder efterspørgslen for denne bestemte gruppe.109 Derfor 

indføres der to arbejdsmarkeder - et for handicappede og et for ikke-handicappede. 

Hvad der sker mht. løn og ansættelsesniveauerne afhænger af, om der er bindende diskriminations-

forbud, der også kan håndhæves110, mht. løn og ansættelse overfor handicappede. Da der er juridisk 

bindende diskriminationsforbud mht. løn og ansættelse, vil scenarierne blive baseret på om 

forbuddene kan håndhæves. 

                                                             
107 Lee 1996, s. 403-404  
108 Jf. Jolls 2000 s. 5. 
109 Jf. Jolls 2000 s. 13 
110 Hvis et forbud ikke kan håndhæves, er det ligegyldigt om det er der eller ej, da arbejdsgiveren ellers kan agere 
som hun vil. Der ikke vil være nogen konsekvens, hvis hun ikke overholder forbuddet. 
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5.2. Effekterne af om diskriminationsforbuddene kan håndhæves 

Jolls antager følgende: dE denoterer ansættelsesniveauet for handicappede, og dW angiver 

lønniveauet for denne gruppe. Ligeledes denoterer nE  ansættelsesniveauet for ikke-handicappede og 

nW  denoterer lønniveauet for disse. Tilpasningsomkostningen repræsenteres ved C  hvor 0C  . G  

er den generaliserede diskriminationskoefficient, dvs. den omkostning, der opstår som følge af 

diskrimination af de handicappede. Det antages også her at 0G  . V er værdien af tilpasningspligten 

for de handicappede, V 0 . LMRP denoterer Marginal Revenue Product of Labor, som er en faldende 

funktion af det totale niveau af arbejdskraft. dS  denoterer udbudskurven for de handicappede, dD er 

efterspørgslen efter handicappede arbejdstagere. Sidst men ikke mindst er nS  udbudskurven for ikke-

handicappede, og nD  er efterspørgslen efter dem.  

5.2.1. Udgangspunktet uden regulering 

I udgangspunktet, hvor der ikke eksisterer regulering og pre-indførelse af tilpasningspligten, kan man 

give efterspørgslen ved følgende to ligninger:111 

G)EE(MRPW ndLd      (I) 

)EE(MRPW ndLn       (II) 

Disse to ligninger repræsenterer efterspørgslen for hhv. handicappede (I) og ikke-handicappede (II). 

Jolls vælger i sin artikel ligeledes at definere udbudskurven ved følgende to ligninger, )W(SE ddd   

og )W(SE nnn  .112 Denne opstilling fraviger dog fra den korrekte opstilling af den traditionelle 

udbudskurve, når der kun refereres til forholdet mellem kvantiteten af arbejdstagere og lønnen.113 

Den korrekte form vil her være )W(EE ddd   og tilsvarende for ikke-handicappede. Jeg vælger i 

stedet at opstille udbudskurven som en lineær funktion, for at kunne anvende den til udregninger. 

Derfor anvender jeg følgende ligninger: 

bEW dd      (III) 

                                                             
111 Jf. Jolls 2000, s. 85 
112 Jf. Jolls 2000, s. 85 
113 Jf. Pindyck og Rubinfeld 2005, s. 20 
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bEW nn      (IV) 

I udgangspunktet antages det at 1 , og 0b  . Derved kan (III) og (IV) omskrives til 

   dd EW        (V) 

  nn EW       (VI) 

Dette repræsenterer en situation hvor der ikke eksisterer regulering og før indførelsen af tilpasnings-

pligten. For at finde ligevægten skal udbud (V) sættes lig efterspørgsel (I), således at man får: 

G)EE(MRPE ndLd      (VII) 

)EE(MRPE ndLn                                            (VIII) 

Ved at omskrive (VII) får man følgende: 

  

)EE(MRPGE

G)EE(MRPE

ndLd

ndLd





  

Herefter indsættes (VIII) da den viser at )EE(MRPE ndLn   

  nd EGE       (IX) 

En observation, man kan drage fra (IX), må nødvendigvis være, at nd EE   og ligeledes er  

nd WW         (X) 

 For på baggrund af (V) og (VI) er nd WGW  , og 0G  , igen i en situation uden regulering eller 

tilpasningspligt. 

Nu indføres tilpasningspligten – når denne indføres, får de handicappede en værdi af denne tilpasning. 

V måles ved arbejdstagerens betalingsvillighed for tilpasningen, som vises ved at acceptere en lavere 

løn. Derved skabes en ny udbudskurve for de handicappede. Igen vælger jeg at gøre dette lineært, til 

forskel fra Jolls: 
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  VEW dd      (XI) 

Udbuddet af de ikke-handicappede ændres ikke, da de ikke får nogen værdi af tilpasningen og derved 

forbliver den som (VI).  

5.2.2. Hvis diskriminationsforbud på løn og ansættelse kan håndhæves 

I denne situation antages det, at forbud mod diskrimination ift. løn og ansættelse kan håndhæves, og 

arbejdsgiverne kan dermed ikke fravige dem. Derved vil efterspørgselskurverne på de to markeder 

være ens. 

Når begge regler fuldt kan håndhæves, vil den gennemsnitlige omkostning ikke kun være 

omkostningen ved tilpasning, men omkostningen ved tilpasning multipliceret med en faktor, som 

svarer til andelen af handicappede i arbejdsmarkedet.114 

 

Jolls udleder den nye efterspørgselskurve til følgende:115 

 CG
EE

E
)EE(MRPW

nd

d
ndL 


    (XII) 

Som det heraf kan ses, vil efterspørgslen efter arbejdskraft i første omgang falde, da tilpasningspligten 

påfører arbejdsgiveren en omkostning. Jolls må i denne forbindelse forudsætte, at den handicappedes 

produktion ikke stiger tilsvarende ved tilpasning; hvis denne steg, så den dækkede den øgede 

omkostning, ville efterspørgslen ikke falde. 

 

Effekterne er vist i Figur 2 nedenfor. Dvs. efterspørgslen går fra 


dD  til D . D er stejlere end 


dD , da 

omkostningen kun skal svare til den andel af de handicappede, der er ansat i markedet. Hvis dE  stiger, 

falder lønnen i ligning (VII) kun fordi LMRP falder (pga. law of diminishing returns jf. nedenfor). Hvis 

dE  stiger i (XII), falder lønnen af to grunde; LMRP falder, og andelen af handicappede stiger.116   

 

Derudover går de handicappedes udbudskurve fra 


dS til *Sd , da udbuddet af de handicappedes 

arbejdskraft vil stige med den værdi, de tillægger tilpasningspligten - ligesom tidligere. 

                                                             
114 Jf. Jolls 2000, s. 25 - 26 
115 Jf. Jolls 2000, s. 86  
116 Jf. Jolls 2000, s. 87 
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Da det, som tidligere forklaret, er den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft, der falder, vil de ikke-

handicappedes løn og ansættelsesniveau falde ved indførelsen af tilpasningspligten.117 Dette kan vises 

med følgende indirekte bevis. *E n , *Ed , nE  og dE  denoterer ansættelsesniveauet for ikke-

handicappede og handicappede hhv. efter, og før tilpasningspligten indføres. *W , nW  og dW  

denoterer lønnen efter tilpasningspligten indføres, og før tilpasningspligten indføres for hhv. ikke-

handicappede og handicappede. 

Det antages først at  nn E*E , altså at ansættelsesniveauet for ikke-handicappede efter 

tilpasningspligten indføres er større end ansættelsesniveauet før den er indført. Dette må 

nødvendigvis medføre at  nW*W . Da (X) betyder, at lønnen for ikke-handicappede vil være højere 

end for handicappede før tilpasningspligten indføres, må følgende også være sandt  dW*W . Dette 

må endvidere medføre at  dd E*E . Men fordi LMRP vil falde jo højere nd EE   er, vil følgende 

nødvendigvis også være sandt: )EE(MRP)CG(
*E*E

*E
*)E*E(MRP ndL

nd

d
ndL 


 , 

Eller at  nW*W , hvilket modstrider med det tidligere opstillede scenarie,  nW*W . Ergo må 

 nn E*E . Dette kan desuden vises i en graf, Se figur 2. 

 

                                                             
117 Jf. Jolls 2000 s. 29. 
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Jolls skriver, at med et lavere niveau af ikke-handicappede arbejdstagere, vil det fysiske produkt af 

handicappede arbejdstagere være højere alt andet lige pga. law of diminishing returns. Law of 

diminishing returns referer til, at hvis man har en produktion med kun én produktionsfaktor, her 

arbejdskraft, og man øger denne faktor. Så vil man i starten opleve, at produktiviteten stiger meget når 

denne faktor øges. Men på et punkt så vil man opleve at den kun stiger lidt, når faktoren øges. Dvs. hvis 

der er få arbejdstagere, så vil én ekstra arbejdstagere have stor betydning. Hvis der er mange 

arbejdstagere, så vil én ekstra arbejdstager kun betyde lidt. 

Her er faktoren arbejdskraft, dvs. at hvis antallet af ansatte arbejdstagere falder, så bliver udtrykket 

)EE(MRP dnL  større, for når der er færre arbejdstagere, så vil én ekstra arbejdstager betyde mere 

nu. Derved ligger efterspørgselskurven post indførelsen af tilpasningspligten over efterspørgsels-

kurven D og man får derved 'D . Lønnen for de handicappede vil på denne baggrund blive *Wd . 

 

Hvis det er *Wd , der er den bindende løn, vil der komme et dødvægtstab for de ikke-handicappede og 

arbejdsgiverne (de grønne felter). Det vil være efficient for arbejdsgiverne at ansætte flere, til en 

højere løn W , fordi de stadig ville få en positiv LMRP , da der som sagt er ligevægt hvor 

0WMRPL  . De handicappede kan ikke klare hele arbejdsmarkedet, da de fylder omkring 10 % jf. 

afsnit 1.2. 

Derfor burde det være muligt for de ikke-handicappede at få lønnen op på W , som dermed bliver den 

bindende løn. På den baggrund bliver der ansat færre handicappede. Dette resulterer i et dødvægtstab 

for de handicappede, der svarer til det røde felt, og dødvægtstabet for arbejdsgiverne bliver det gule 

felt. 

Til gengæld ”stjæler” de handicappede det blå felt fra arbejdsgiverne, og deres overskud ved at arbejde 

bliver derved større. 

 

Da tilpasningsomkostningen vil blive spredt ud over hele arbejdsmarkedet, i form af lønnedgang, og 

værdien af tilpasningen kun tilfalder de handicappede, vil de ikke-handicappede forsøge at modvirke 

ansættelsen af handicappede. Da de kun vil opleve omkostninger ved handicappedes ansættelse og 

ikke nogen værdi. Derfor er der behov for retligt bindende regler mht. løn og ansættelsesniveau, da 

den handicappede ikke vil kunne indgå aftale om tilpasning med arbejdsgiveren.118 

 

Størrelsen af V vil ikke have nogen konsekvenser for effekterne i denne situation, da den bindende løn 

bliver de ikke-handicappedes ligevægts løn ( W ) og ikke de handicappedes ( *Wd ). 

                                                             
118 Jf. Jolls 2000, s. 30 
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Da jeg har antaget at 0G   og da det er de ikke-handicappede, der sætter lønnen, vil det relative 

lønniveau for de handicappede stige. Derudover vil de handicappedes ansættelsesniveau afhænge af 

hvor meget LMRP  stiger, men det relative ansættelsesniveau bliver ens. 

Derfor er det ikke muligt at sige, om tilpasningspligten reelt gavner de handicappede her. Hvis lighed 

værdsættes i samfundet, hvilket der er en formodning for, da det er formålet med pligten jf. art. 5 i 

direktivet, vil denne situation være optimal, da handicappede og ikke-handicappede her er stillet ens. 

 I næste afsnit analyseres det, hvad effekterne er, hvis diskriminationsforbuddet mht. løn kan 

håndhæves, men ikke mht. ansættelse. 

5.2.3. Hvis restriktioner mht. løn kan håndhæves men ikke mht. ansættelse 

I dette scenarie er diskriminationsforbuddet på lønnen er mulig at håndhæve, men det er ikke muligt 

mht. ansættelse. Dvs. her skal de handicappede have samme løn, som de ikke-handicappede, men 

arbejdsgiveren behøver ikke at ansætte dem.  

 

Hvis arbejdsgiverne kan diskriminere på ansættelse, så vil arbejdsgiverens efterspørgsel efter ikke-

handicappede blive givet ved (II) som i udgangspunktet. Efterspørgslen efter handicappede, er nu 

givet ved følgende ligning. 

CG)EE(MRPW ndLd                        (XIII) 

De handicappede vil altså være dyrere at ansætte, når der indføres en tilpasningspligt, og dermed vil 

arbejdsgiveren have incitament til ikke at ansætte de handicappede.119 Jolls mener at arbejdsgiverne 

ikke vil ansætte nogen handicappede, hvis de kan få alle deres arbejdspladser udfyldt med ikke-

handicappede. 120 Så det er kun hvis der er mangel på arbejdstagere, at arbejdsgiveren vil ansætte 

handicappede. 

Hun påpeger, at dette vil ske lige meget hvor højt de handicappede værdisætter tilpasningen, da de 

ikke ville kunne underbyde deres arbejdskraft på baggrund af diskriminationsforbuddet. Derfor mener 

Jolls at den juridiske intervention skader de handicappede.121 

 

Men hvis dE fjernes ift. (II), stiger LMRP på baggrund af law of diminishing returns, dvs. 

efterspørgslen 


nD stiger til *Dn  se figur 3, dermed stiger lønnen til *Wn . Derfor kunne det være 

efficient for arbejdsgiveren at ansætte nogen handicappede for at holde lønnen nede. 

                                                             
119 Jf. Jolls 2000, s. 37 
120 Jf. Jolls 2000, s. 38 
121 Jf. Jolls 2000, s. 38 
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Dette ville være tilfældet hvis (XIII) (ved nogle givne værdier for *E,C,G d og *E n ) *Wn , som er 

lønnen de ikke-handicappede kræver. Men det afhænger meget af de værdier. Hvis C fx er for høj, så vil 

det ikke være muligt for den handicappede at finde arbejde. 

 

 

 

Hvis det er muligt for de handicappede at finde arbejde, og 0G  , så vil deres relative lønninger stige 

meget naturligt, fordi det vil være påkrævet at de får en højere løn. Hvis 0G  vil den relative løn dog 

forblive den samme, da de ville have fået ens løn i udgangspunktet. 

Det relative ansættelsesniveau vil falde, da de handicappede nu vil have langt sværere ved at finde et 

arbejde, ift. udgangspunktet, hvor der ikke er diskriminationsforbud eller tilpasningspligt.  

 

Selvom jeg mener, der vil blive ansat nogen handicappede hvis (XIII)  *Wn , giver jeg Jolls ret i at 

diskriminationsforbuddet på løn og tilpasningspligten, vil skade de handicappede, når 

diskriminationsforbuddet på ansættelse ikke kan håndhæves, men løn kan. Dvs. her bør der ikke være 

en tilpasningspligt. 

I det følgende analyseres det kort, hvis ansættelsesniveauet delvist kan håndhæves. 

5.2.4. Hvis restriktion mht. løn kan håndhæves men ansættelse kun delvist 

I denne situation kan lønnen stadig håndhæves, men ansættelsesniveauet kan kun delvist håndhæves. 

Dette kunne fx være tilfældet, hvis arbejdsgiverne havde en forventning om, at de kunne blive mødt 

med nogle sanktioner, hvis de ikke ansatte nogen handicappede.  
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Her vil der nok blive ansat nogen handicappede ift. ovenfor, men man kan stadigvæk ikke være sikker 

på at indførelsen af en tilpasningspligt vil gavne de handicappede.122  

Hvis man delvist kan håndhæve diskriminationsforbuddet mht. ansættelse, vil man stadig kunne se de 

samme effekter som i ovenstående afsnit. Dvs. der er nogen handicappede, der ikke vil kunne få 

arbejde til den bindende løn, og de ville ikke kunne underbyde deres arbejdskraft. Effekterne vil dog 

ikke være så skrappe her relativt til hvor ansættelsesniveauet slet ikke kan håndhæves. 

Jeg ville gerne lave en graf, der illustrerer effekterne, men da der er behov for at lave en 

tredimensionel graf, vil det ikke bidrage til forståelsen. 

Derudover vil en matematisk analyse heller ikke blive udført, da dette ville kunne blive gjort på mange 

forskellige måder, så ligesom ved Jolls, vil det gå for langt fra mit fokus, hvis jeg kaster mig ud i det.  

 

Konsekvenserne for det relative lønniveau og ansættelsesniveau vil følge det samme som ovenstående 

afsnit. Tilpasningspligten ville igen her skade de handicappede. 

I det følgende analyseres effekterne ud fra et scenarie, hvor ingen af diskriminationsforbuddene kan 

håndhæves. 

5.2.3. Hvis restriktion ikke kan håndhæves på hverken løn eller ansættelse 

Hvis restriktionen på lønnen ikke kan håndhæves, vil arbejdsgiveren ikke have nogen grund til at 

ansætte den ene gruppe frem for den anden. Derfor vil det ikke være relevant om restriktionen på 

ansættelse kan håndhæves, om det er delvist muligt at håndhæve eller slet ikke. Hvis det dog var 

muligt at håndhæve diskriminationsforbuddet mht. ansættelse, ville det rent praktisk også være 

muligt at håndhæve diskriminationsforbuddet på lønnen. Der er bred enighed om, at det er langt 

sværere at håndhæve diskriminationsforbud mht. ansættelse ift. løn. Så hvis restrektionen mht. 

ansættelse kan håndhæves, så kan man også mht. lønnen.123 

Jeg starter med at analysere hvis de slet ikke kan håndhæves, herefter analyseres det hvis løn delvist 

kan håndhæves. 

 

Hvis reglerne mht. løn slet ikke kan håndhæves 

Siden arbejdsgiveren i dette scenarie kan give differentierede lønninger, vil hver gruppe have sin egen 

efterspørgselskurve baseret på total LMRP  for hver gruppe. Efterspørgslen efter handicappede vil 

være lavere, da der er flere omkostninger ved dem ift. ikke-handicappede, når der er en 

tilpasningspligt. 

                                                             
122 Jf. Jolls 2000 s. 39 
123 Jf. Jolls 2000 s. 37 
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Efterspørgselskurven for de ikke-handicappede er stadig givet ved ligning (II), efterspørgslen efter 

handicappede, er nu igen givet ved ligning (XIII): CG)EE(MRPW ndLd   

 

Da de to grupper nu møder hver deres efterspørgselskurve, og markederne fungerer nogenlunde 

uafhængigt af hinanden, kan man nu stort set overføre analysen fra indførelsen af en tilpasningspligt 

til arbejdsmarkedet som et hele.124 

Efficiensen af tilpasningspligten kan nu vurderes ved at se på om ansættelsesniveauet falder eller 

stiger for de handicappede. 

 

Hvis CV  , så falder lønnen med mindre end hvad tilpasningspligten er værd, og deres ansættelses-

niveau vil stige. Hvis CV  , så vil lønnen falde med mere end hvad pligten er værd for den 

handicappede, og deres ansættelsesniveau vil falde. Den eneste forskel, ift. om pligten var rettet til 

arbejdsmarkedet som et hele er, at effekterne vil være kvantitativt større her.125 

Begrundelsen er, at ansættelsesniveauet for de ikke-handicappede vil falde, hvis den handicappede 

værdisætter pligten højere end omkostningen, idet de handicappedes ansættelsesniveau vil stige. Hvis 

de ikke-handicappedes ansættelsesniveau falder, vil efterspørgslen efter handicappede igen stige på 

baggrund af law of diminishing returns. Dette betyder en mindre lønnedgang og større 

ansættelsesniveau for de handicappede. Hvis den handicappede værdisætter tilpasningen lavere end 

omkostningen, vil det modsatte ske.126 

 

Dette kan endnu engang bevises ved indirekte bevis. Det antages at  nn E**E  når CV  . Dette må 

medføre at lønnen ligeledes må være større, derfor  nn W**W , som kan udledes fra (VI).127 

Ved at substituere **Wn  og nW  med ligningen opstillet i (II), efterspørgslen, på begge sider, kan 

følgende ligning stilles op )EE(MRP*)*E**E(MRP ndLndL  . 

Hvis, som tidligere antaget, at  nn E**E , må det også gælde at  dd E**E , da LMRP vil falde jo 

større dn EE   bliver. Dette må ligeledes medføre at  dd WV**W , samt  nd WV**W  da 

                                                             
124 Jf. Jolls 2000, s. 41 
125 Jf. Jolls 2000, s. 41 
126 Jf. Jolls 2000, s. 42  
127 Jolls benytter sig i denne sammenhæng sig af W , som repræsenterer lønnen i et scenarie uden tilpasning, 

enten for handicappede eller ikke-handicappede. Næste del af hendes bevis baserer sig dog på brugen af W  

som var det nW , hvorfor bevisførelsen i denne opgave fraviger fra Jolls’ eget bevis. 
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V**W**E dd  , og  dd WE , og  dn WW . Da CV   kan man videre udlede at 

 nd WC**W .  

Jolls må antage i sin bevisførelse at 0G  , altså at diskriminations koefficienten ikke er til stede, 

omend den eksisterer i (XII) – dette ses ved det næste skridt hvor hun pointerer at 

**WC**W nd  128, det må som resultat medføre  nn W**W 129. Dette er inkonsistent med den 

tidligere antagelse  nn W**W , hvorved det er muligt at bevise at  nn E**E såfremt CV  . 

 

Dvs. efficiensen af tilpasningspligten her afhænger af, om V eller C  er højest. En fordel ved denne 

situation er, at de handicappede ikke lider noget dødvægtstab, da de alle vil kunne udbyde der 

arbejdskraft til den løn, de kræver, modsat situationen hvor både løn og ansættelse kan håndhæves. 

I næste afsnit analyseres det hvad effekterne er, hvis diskriminationsforbuddet mht. løn delvist kan 

håndhæves. 

 

Hvis restriktioner på løn differentiering delvist kan håndhæves 

Hvis det antages at lønnen skal være inden for en bestemt margin, så mener Jolls, at stor løn divergens 

vil tiltrække statens opmærksomhed. Derfor mener hun, at arbejdsgivere ikke vil ansætte 

handicappede, medmindre de er nød til det, da de handicappede vil have et for højt lønkrav, ift. hvad 

arbejdsgiveren ville give dem.130 

 

Jolls argumenterer igen for, at hvis ansættelsesniveauet ikke kan håndhæves, og hvis ikke-

handicappede kan udfylde arbejdsgiverens behov for arbejdskraft, så vil der ikke blive ansat nogen 

handicappede. Der vil kun blive ansat handicappede, hvis de ikke-handicappede ikke kan det. 131 

Men igen som mit argument fra afsnit 5.2.3. hvor lønnen fuldt ud kunne håndhæves, så kunne det godt 

være rationelt for arbejdsgiveren at ansætte nogen handicappede. 

Hvis det antages at lønnen skal ligge som et gennemsnit mellem to marginer, er det korrekt, at de 

handicappedes påkrævede løn er højere, end den arbejdsgiveren vil give dem. Men det kunne stadig 

tænkes at (XIII)  *Wn ved nogen givne værdier og i denne forbindelse ville der blive ansat et antal 

handicappede, men det er korrekt at ansættelsesniveauet for de handicappede ville falde.  

 

                                                             
128 Omskrivelse af **WCG**W nd   hvor 0G   

129 Ved omskrivning af denne kan det dog påvises at størrelsen af G er irrelevant, da den eksisterer på begge 
sider af lighedstegnet som en konstant, og kan derved skrives ud. 
130 Jf. Jolls 2000, s. 42 
131 Jf. Jolls 2000, s. 42 -43 
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Det relative lønniveau vil stige, hvis 0G  , men det relative ansættelsesniveau vil falde. Dvs. her vil 

tilpasningspligten igen komme de handicappede til skade. 

5.3. Sammenfatning 

Hvis begge forbud kan håndhæves, er det efter mine resultater ikke muligt at sige om 

tilpasningspligten vil gavne de handicappede, da det afhænger af hvor meget 'D vil stige på baggrund 

af de færre ansatte ikke-handicappede. Men det relative lønniveau vil stige, og ansættelsesniveauet for 

de to grupper bliver ens. Så hvis samfundet værdsætter lighed, bør tilpasningspligten være der. Dette 

er plausibelt. Derfor er der en præference for denne tilstand. 

 

Hvis forbuddet mht. løn kan håndhæves, eller delvist håndhæves, og forbuddet mht. ansættelses-

niveauet ikke kan, eller kun delvist kan, så skader tilpasningspligten de handicappede, og den burde 

fjernes. 

 

Hvis ingen af forbuddene kan håndhæves, så afhænger efficiensen af, om værdien for den 

handicappede er større end omkostningen. I denne situation vil de handicappede dog ikke lide et 

dødvægtstab, da de vil kunne finde arbejde til deres eget lønkrav. Men der vil ikke være lighed. 

 

Dvs. det afgørende for om der bør være en tilpasningspligt er altså om diskriminationsforbuddene på 

løn og ansættelse kan håndhæves. I det følgende kapitel vil det blive analyseret, om dette er muligt.
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6. Håndhævelse af forbuddene 

I Danmark er der som tidligere fortalt retligt bindende diskriminationsforbud på løn og ansættelse. 

Dvs. det er ulovligt at forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere ved bl.a. ansættelse og lønvilkår 

jf. § 2, stk. 1. Diskrimination på lønnen foreligger, hvis der ikke ydes lige løn for samme arbejde eller 

for arbejde, som tillægges samme værdi. Diskrimination på ansættelse foreligger, hvis arbejdsgiveren 

fravælger en handicappet pga. handicappet. Arbejdsgiveren kan dog godt nægte ansættelse, hvis den 

handicappede har behov for tilpasning, og denne vil være uforholdsmæssig byrdefuld. 

 

I det følgende vil det blive analyseret, om disse forbud er mulige at håndhæve i Danmark, og hvordan 

situationen dermed burde se ud. Her vil jeg se på omkostningen for arbejdsgiveren ved at 

diskriminere. Dvs. jeg vil opstille ligninger for arbejdsgiverens diskriminations beslutning. Da det er 

arbejdsgiveren der beslutter om der skal diskrimineres. 

Til analysen af omkostningen vil jeg anvende afgørelser mht. de andre beskyttede kriterier (køn, 

etnicitet osv.). Derudover vil der indgå økonomisk teori til at vurdere om det rent teoretisk er muligt 

at diskriminere.  

6.1. Omkostningen ved at diskriminere 

Arbejdsgiverens valg om at diskriminere mod den handicappede, afhænger af arbejdsgiveren 

forventede omkostning ved diskrimination. Hvis arbejdsgiveren vælger at diskriminere overfor en 

handicappet, løber arbejdsgiveren en risiko, for at hun kan blive mødt med et søgsmål og et 

erstatningskrav. Erstatningssummen og sandsynligheden for at det bliver opdaget, vil derfor spille ind 

i arbejdsgiverens beslutning om der vil blive diskrimineret. 

 

I denne forbindelse har jeg en række antagelser: 

- arbejdsgiveren er risiko neutral, dvs. han medregner sandsynligheden for at omkostningen opstår i 

sin forventede omkostning. 

- Hvis arbejdsgiveren taber retssagen, skal hun også betale alle sagsomkostningerne. 

- Den handicappede har behov for tilpasning. 

- Den handicappedes produktivitet = den ikke-handicappedes produktivitet, hvis der tilpasses, og vil 

bidrage med samme marginal produktivitet. Dvs. )()( nLdL EMRPEMRP  . 

- C er ikke uforholdsmæssig dyr, da denne ellers ikke ville være blevet afholdt, da det dermed ikke 

ville være diskrimination at fravælge den handicappede. 

- den handicappede og ikke-handicappede skulle ansættes på samme vilkår. 
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Hvis arbejdsgiveren løn diskriminerer, skal hun betale differencen jf. FBHL § 2, stk. 3. FBHL § 7 stk. 1. 

hjemler derudover godtgørelse hvis forbud mod løndiskrimination (jf. § 2) overtrædes. Dvs. det er 

muligt at den handicappede både skal have løn differencen og godtgørelse. Der findes dog ikke nogen 

retspraksis i denne forbindelse. Derfor vil jeg i stedet søge svaret i Ligelønsloven132, som forbyder løn-

diskrimination mellem mænd og kvinder jf. § 1, stk. 1. Ifølge § 2, stk. 1 har en lønmodtager krav på 

forskellen, hvis der er blevet diskrimineret på lønnen. Herudover kan lønmodtageren få en 

godtgørelse. Praksis omkring dette har dog vist, at det blot er differencen de diskriminerede får 

tilkendt. Dette ses bl.a. i U.2009.2993H133 og U.2006.2471V134. Det skal dog siges, at disse differencer 

er forholdsvist store summer. Derfor må konklusionen være, at det er differencen den handicappede 

skal have tilkendt, hvis der løndiskrimineres. Arbejdsgiveren skal desuden betale renter af løn 

betalingerne fra de skulle have været udbetalt, jf. U.2009.2993H. 

 

Herudover har jeg igen nogle denotationer og juridiske forudsætninger. 

W er den løn arbejdsgiveren skal give, for at der ikke er diskrimination, dW er den handicappedes løn, 

og nW er den ikke-handicappedes løn. nW = W og nW > dW . Hvis der er løndiskrimination, skal 

arbejdsgiveren betale differencen, dvs. dn WW  . Hvis arbejdsgiveren diskriminerer på ansættelsen, 

tilkendes den handicappede en godtgørelse, jf. FBHL § 7, stk. 1, denne denoteres $ . P denoterer den 

sandsynlighed, der er for at arbejdsgiveren skal betale godtgørelse eller løn difference. L denoterer 

sagsomkostningerne. 

I dette kapitel indfører jeg de positive eksternaliteter, der er ved at tilpasse arbejdspladsen til den 

handicappede. Dette kunne fx være at de ikke-handicappede også kunne benytte tilpasningen eller at 

den kunne tiltrække kunder. Disse positive eksternaliteter denoteres B . 

Der kunne selvfølgelig være nogle arbejdsgivere, der ud fra en moralsk overbevisning, ikke ville 

diskriminere mod den handicappede, dette ses bort fra her, da jeg vil analysere de enkelte effekter. 

Herudover spiller det evt. statstilskud også ind i arbejdsgiverens beslutning om ansættelse, men da jeg 

senere vil analysere om staten bør give dette tilskud, medtages det først senere. 

                                                             
132 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 med de 
ændringer, der følger af lov nr. 558 af 17. juni 2008. 

133 Teknisk Landsforbund som mandatar for sagsøgeren mod en betonvare virksomhed, en kvinde havde fået 
lavere løn end hendes to mandlige kollegaer. 

134 Vagn Godthaab ApS mod Ligestillingsnævnet som mandatar for A. A var ansat i en spillehal. Hendes timeløn 
var 60 kr. Tre mandlige kassemedarbejdere fik en timeløn på hhv. 105, 105 og 95 kr. Ligestillingsnævnet fandt at 
der forelå en overtrædelse af ligelønslovens § 1, stk. 3. Da arbejdsgiveren ikke efterlevede afgørelsen, anlagde 
nævnet som mandatar for A sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af løn differencen på 35 kr. i timen 
for den tid, kvinden havde været ansat, og de fik medhold. 
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Først analyseres om forbuddet mod løndiskrimination kan håndhæves, da det er lettest at 

håndhæve.135 Afsnit 6.5. analyserer ift. ansættelse. 

6.2. Løndiskrimination 

Arbejdsgiverens begrundelse for løndiskrimination kan udtrykkes ved følgende ligning. 

  WLWWPW dnd  )(   (XIV) 

Hvis denne betingelse bliver opfyldt, så vil arbejdsgiveren vælge at diskriminere overfor den 

handicappede ift. lønnen, da den forventede omkostning ved diskrimination er lavere end den 

alternative løn. Hvis det er omvendt vil der ikke blive diskrimineret. Hvis de to led er lig med 

hinanden, vil arbejdsgiveren være indifferent.  

Når den godtgørelse, den handicappede skal have, kun er dn WW  , har arbejdsgiveren i første omgang 

ikke et incitament til at give lige løn, fordi ”straffen” kun er den betaling, der ellers skulle have været 

betalt. Derfor afhænger beslutningen af de mulige sagsomkostninger, og sandsynligheden for at disse 

skal betales. Dvs. er L meget høj og/ eller er P stor, vil arbejdsgiveren ikke diskriminere. 

 

Grundlæggende vil P afhænge af den bevisbyrde, den handicappede skal løfte, og hvor besværligt og/ 

eller dyrt det vil være at fremsætte et krav. Hvis det fx er meget dyrt at anlægge en sag, kan det give 

den handicappede et disincitament til at anlægge sag, da der er risiko for at tabe, og den handicappede 

kan dermed hænge på sagsomkostningerne. Derfor vil der først blive gjort rede for den bevisbyrde den 

handicappede skal løfte og muligheden for sagsanlæg. 

6.3. Bevisbyrden og sagsanlæg 

Ifølge FBHL § 7a, skal den handicappede påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at 

formode, at der forelægger direkte eller indirekte diskrimination i strid med FBHL § 2. Hvis den 

handicappede gør det, er det op til arbejdsgiveren at bevise at lighedsprincippet er blevet overholdt jf.  

FBHL § 7a. Dvs. der er delt bevisbyrde. I stort set alle tilfælde hvor sagsøger påviste faktiske 

omstændigheder, har arbejdsgiveren ikke været i stand til at bevise at lighedsprincippet var overholdt. 

 

I forbindelse med at anlægge sagen, så kan den handicappe benytte sig af Ligebehandlingsnævnet, jf. 

FBHL § 8a og Lov om Ligebehandlingsnævnet136 (LLBN) § 1, stk. 1. Når der er truffet afgørelse kan det 

være muligt at anlægge sagen for domstolene, jf. LLBN § 12, stk. 1. 

                                                             
135 Jf. Posner 1987, s. 517 - 519 
136 Lov nr. 387 af 27/05/2008 
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Ifølge Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet (BFLBN) § 7 er det gratis at få 

en sag behandlet. Men hvis der er udgifter for parterne, fx advokatbistand, godtgøres disse ikke af 

nævnet. 

Ligebehandlingsnævnet har et sekretariat, Jf. LLBN § 5, stk. 1. Dette forestår den forberedende 

sagsbehandling og udarbejder en sagsfremstilling, inden sagen behandles af nævnet. Jf. BFLBN § 9. 

Hvis nævnets afgørelser ikke efterleves, skal nævnet på klagerens anmodning og på dennes vegne 

indbringe sagen for domstolene, jf. LLBN § 12, stk. 2. 

 

Ifølge præamblen til direktivet nr. 29, bør man, for at sikre retsbeskyttelsen, lade foreninger eller 

juridiske personer indtræde som part på vegne af et offer for diskrimination. Dette er tilladeligt efter 

Retsplejeloven137 § 124, stk. 3, da fagforeninger og interesseorganisationer kan udføre retssager som 

mandatar for deres medlemmer indenfor for foreningens interesseområde. Derved kan det igen være 

lettere for den handicappede at få anlagt sin sag. 

 

Dvs. der er delt bevisbyrde, og i første omgang er det let at få sin sag behandlet. Herefter vil det 

analyseres, om der er arbejdsmæssig segregering mellem de handicappede og de ikke-handicappede, 

da det kan have betydning mht. at påvise faktiske omstændigheder.  

6.4. Segregering 

Her analyseres det, om der er arbejdsmæssig segregering mellem de handicappede og ikke 

handicappede og konsekvensen heraf. Dvs. om de handicappede og de ikke-handicappede er 

koncentreret i hver deres arbejdsmarked. Når løndiskrimination skal påvises, sammenligner man med 

de andre arbejdstagere, der udfører samme arbejde, eller arbejde med tilsvarende værdi, jf. FBHL § 2 

stk. 2. Sandsynligheden ( P ) for at de handicappede vil kunne påvise at der foreligger faktiske 

omstændigheder for diskrimination, vil derfor bl.a. afhænge af om der er segregering. 

 

Hvis der er segregering, dvs. den handicappede kun arbejder sammen med andre handicappede, skal 

lønnen sammenlignes med disse handicappedes løn, og de vil sandsynligvis få den samme løn. Derfor 

kan det her være meget svært at påvise faktiske omstændigheder, som tyder på diskrimination. P vil 

altså være meget lille i denne situation, og de relative lønninger vil altså være upåvirket af 

diskriminationsforbuddet.  

 

Hvis der ikke er segregering, dvs. handicappede og ikke-handicappede arbejder sammen, vil man 

kunne sammenligne den handicappedes løn med ikke-handicappedes. Dvs. der kan udarbejdes 

                                                             
137 LBK nr. 1237 af 26/10/2010 
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statistik over de enkelte gruppers løn, og dermed vil det være lettere at påvise faktiske 

omstændigheder, der tyder på diskrimination. 

Dette ses bl.a. i afgørelsen U.2006.2471V. Her påviste en kvinde faktiske omstændigheder for, at 

mændene fik en højere løn for samme arbejde, der er i strid med Ligelønsloven, som før nævnt svarer 

til FBHL § 2. Da hun arbejdede sammen med mænd, kunne hun vise at de fik højere løn end hende. 

Høj løn divergens vil desuden tiltrække forskellige instansers opmærksomhed, fx fagforeningerne.  

P vil derfor være høj i denne situation, og de relative lønninger vil blive påvirket af 

diskriminationsforbuddet. 

 

En SFI rapport fra 2007 viser at handicappede er spredt ud over forskellige brancher, og altså ikke 

samlet i få.138 Derfor er der en formodning for, at der ikke er segregering. Dermed burde 

diskriminationsforbuddet mht. løn være mulig at håndhæve. 

I det følgende vil det blive analyseret om diskriminationsforbuddet mht. ansættelse kan håndhæves, 

nu hvor diskriminationsforbuddet mht. løn kan. 

6.5. Ansættelsesdiskrimination  

Arbejdsgiverens begrundelse for ansættelsesdiskrimination kan udtrykkes ved følgende ligning: 

)($)()( LPWEMRPBGWCEMRP nnLddL   

Da jeg i foregående afsnit kunne konkludere at der ikke burde være løndiskrimination, kan jeg antage 

at nd WW  . Jeg har allerede antaget at den handicappedes produktion er lig den ikke-handicappedes 

produktion, når der tilpasses den handicappede. Derfor kan ligningen reduceres og omskrives til 

følgende: 

)($ LPBGC     (XV) 

Hvis ovenstående betingelse er opfyldt, så vil arbejdsgiveren diskriminere og ikke ansætte den 

handicappede. Hvis det er omvendt, vil der ikke diskrimineres. 

 

Tilpasningsomkostningen ( C ) kan ifølge Stein deles op i to former; hårde og bløde.139 De hårde 

omkostninger er små,140 man ved dog ikke hvor store de bløde omkostninger er,141 så derfor kan 

C være signifikant. 

                                                             
138 Larsen, Miiller og Høgelund 2007, s. 29 
139 Jf. Stein 2003, s. 88 
140 Jf. Stein 2003, s. 103 
141 Jf. Stein 2003, s. 109 
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Diskriminations koefficienten ( G ) er formentlig ikke noget fast beløb hos arbejdsgiveren. 

Omkostningen opstår på baggrund af imperfekt information, fordi arbejdsgiveren fx ikke tror at man 

kan arbejde sammen med handicappede. 

Mht. de positive eksternaliter ( B ) kræver det, at arbejdsgiveren kender til dem. Der må igen være 

imperfekt information i denne forbindelse. Herudover hvis arbejdsgiveren i forvejen har en 

diskriminationskoefficient er det plausibelt, at B ikke vægtes særlig høj. 

Derfor kan venstre side i (XV) være betydelig. 

 

Derudover er det som sagt svært at håndhæve dette diskriminationsforbud142. Jolls skriver at det er 

specielt svært at påvise diskrimination via statistik, hvis de handicappede repræsenterer en lille del i 

det givne arbejdsmarked. Hvis det er tilfældet, vil det kun være muligt at påvise faktiske 

omstændigheder i meget store virksomheder. Da det kun er her, det ville være sandsynligt at der var 

ansat handicappede i forvejen.143 Dvs. hvis virksomheden er lille, vil det ikke være opsigtsvækkende at 

der ikke er ansat handicappede, fordi de er en relativ lille gruppe. Hvis gruppen derimod var stor, var 

det muligt at påvise diskrimination. 

 

Danmark er karakteriseret ved mange små virksomheder144 og de handicappede er en lille gruppe, 

derfor vil diskriminationsforbuddet mht. ansættelse netop være svært at håndhæve her. 

 

Da det ikke vil være tydeligt i markedet om der diskrimineres, skal den handicappede sætte sin lid til 

de andre led i arbejdsgiverens beslutning, dvs. muligheden for at bevise diskriminationen på andre 

måder, eller at godtgørelsen til den handicappede er tilstrækkelig stor, så den har præventiv virkning. 

Hvis 0P  , påvirker godtgørelsens størrelse dog ikke arbejdsgiverens beslutning. 

Først analyseres det, om det er muligt for den handicappede at løfte sin bevisbyrde, herefter 

analyseres den formodede størrelse af godtgørelsen. 

6.5.1. Bevisbyrde mht. ansættelsesdiskrimination  

I forbindelse med diskrimination af forskellige grupper, begår arbejdsgiverne til tider fejl, så de skriver 

direkte, at en person ikke bliver ansat pga. et af de beskyttede kriterier. Dette må også kunne 

forekomme ved handicappede. 

Fx blev der i en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet konstateret, at en virksomhed havde skrevet i et 

afslag til en 53-årig mand, at han ikke blev ansat fordi virksomhedens medarbejdere foretrak at 

                                                             
142 Jf. Posner 1987 s. 517 - 519 
143 Jf. Jolls 2000, s. 47 - 48 
144 Jf. Dansk Statistik – ERH16 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

65 

arbejde sammen med unge mennesker.145 I en anden afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, henviste 

arbejdsgiveren til, at han havde et meget ungt team. Ligebehandlingsnævnet fandt at dette var det 

afgørende i afslaget.146 Herudover er der eksempler på at virksomheder har bekræftet i optagede 

telefonsamtaler, at de ikke blev ansat pga. et beskyttet kriterium. Se fx U.2008.1028Ø. 

Derudover kan et hændelsessammenfald påvise faktiske omstændigheder for, at der er sket 

diskrimination. Dette skete fx i U.2010.2610V147, denne sag omhandlede en mor, hvis søn fik 

konstateret et handicap. Dette informerede moderen sin arbejdsgiver om, og dagen efter blev hun 

afskediget uden begrundelse. Landsretten fandt, at sagsøgeren havde påvist faktiske omstændigheder, 

der kunne tyde på diskrimination, hvorfor det var arbejdsgiveren der skulle bevise at 

lighedsprincippet var blevet overholdt. Dette kunne han ikke, og sagsøgeren blev tilkendt en 

godtgørelse på 180.000 kr. 

 

Til sidst kan der også være vidner til diskriminationen, fx U.2008.1353V148 hvor en bagersvend blev 

chikaneret på baggrund af sin homoseksualitet. 

 
Derfor er det muligt at påvise faktiske omstændigheder i nogle tilfælde. Det skal dog pointeres, at i de 

ovenstående tilfælde, er det arbejdsgiveren der har begået fejl. Dvs. hvis arbejdsgiveren er påpasselig, 

er det muligt at undgå disse fejltrin. Så da diskrimination af handicappede ikke kan blive påvist ved 

statistik, er sandsynligheden for at den handicappede kan påvise faktiske omstændigheder meget lille. 

Størrelsen af godtgørelsen bliver derfor også vigtig. 

6.5.2. Godtgørelsen 

Ifølge direktivets art. 17 skal medlemsstaterne fastsætte sanktionerne for overtrædelse af 

diskriminationsforbuddene og sikre iværksættelsen. Sanktionerne kan indebære at ofret ydes 

skadeserstatning. De skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning. 

I Danmark er dette blevet implementeret ved FBHL § 7, stk. 1, hvor den handicappede kan få 

godtgørelse hvis FBHL §§ 2-4 overtrædes. 

 

                                                             
145 Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 25 / 2010 Truffet den 24. marts 2010, J. nr. 2500164-09. 

146Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 80 / 2010, Truffet den 22. september 2010, J.nr. 2500115-10. 

147 Kristelig Arbejdsgiverforening som mandatar for Anpartsselskabet Rødbo mod HK/Danmark som mandatar 

148 Bager mod Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet som mandatar for bagersvend 
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Retspraksis i forbindelse med tildeling af godtgørelse viser, at der tages hensyn til ansættelsens 

længde og hvad den handicappede ellers har fået i løn. Dette ses bl.a. i U.2009.1948S, hvor den 

handicappede fik hvad der svarede til 6 måneders løn for overtrædelsen af FBHL § 2a. 

Advokatsekretæren fra U.2010.1748V fik 250.000 kr. bl.a. under hensyntagen til hendes lange 

ansættelse på 33 år. I U.2010.2610V fik moderen med den handicappede søn 180.000 kr., hvilket efter 

omstændighederne svarede til 9 måneders løn pga. den diskrimination hun var blevet udsat for og 

ansættelsens længde på ca. 1 år. Herudover fik den handicappede i U.2010.2303Ø 40.000 kr. i 

godtgørelse på baggrund af ansættelses længde på ca. 1 år og det øvrigt oplyste – hvilket må antages at 

være oplysningen, at han var ansat på flekstid til 25 timer om ugen. 

 

I sager hvor den diskriminerede ikke blev ansat, er godtgørelserne dog ikke så store relativt til dem 

hvor, de diskriminerede er blevet fyret. I U.2008.1028Ø - sagen med den muslimske kvinde, der ikke 

ville spise med børnene under ramadanen, blev hun tilkendt 25.000 kr. i godtgørelse på baggrund af 

det korte ansættelsesforløb – hendes prøveperiode, og at det var et vikarjob.  

 

Udover godtgørelsen skal arbejdsgiveren også betale sagsomkostningerne ( L ). 

6.6. Delkonklusion 

Det er påfaldende at hovedparten af retspraksis mht. diskrimination, handler om at den 

diskriminerede er blevet afskediget, langt mindre handler om at den diskriminerede er blevet valgt fra 

i ansættelsesforløbet. Dette kan tale for, at det er svært at påvise faktiske omstændigheder her, 

specielt når det ikke kan påvises ved statistik. 

Dvs. sandsynligheden ( P ) er lille, da diskriminationen ikke kan påvises ved statistik, så det kræver at 

arbejdsgiveren begår fejl. Godtgørelsen mht. diskrimination på ansættelsen er lille. Dermed er højre 

side i (XV) lille, og derved har arbejdsgiveren et incitament til at diskriminere. 

 
Derfor kan det konkluderes, at forbud mod løndiskrimination burde kunne håndhæves ud fra et 

teoretisk synspunkt, og at forbuddet mod diskrimination i forbindelse med ansættelse kun delvist kan 

håndhæves.  

Dvs. effekterne bør være som afsnit 5.2.4. effekter, dvs. den relative løn bør stige, og det relative 

ansættelses niveau burde falde efter indførelsen af tilpasningspligten. I det følgende vil jeg undersøge, 

om dette også har vist sig i praksis. 
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6.7. Empiri 

Følgende afsnit vil redegøre for effekten af indførelsen af tilpasningspligten i USA. Jeg ville gerne have 

anvendt dansk empiri, men da Danmark ikke har lavet undersøgelser mht. tilpasningspligten, og 

amerikanerne har, vælges disse data. 

Siden ADA, der hjemler tilpasning, blev indført i USA har der været debat om, hvad den reelle 

konsekvens var heraf. 

Jeg anvender de vigtigste empiriske undersøgelser om emnet og en meget ny undersøgelse fra august 

2010 af Donohue og Stein m.fl. 

 

En stor del af de tidligere empiriske resultater viser, at indførelsen af ADA i USA har haft en negativ 

virkning på ansættelsesniveauet, og at det relative lønniveau ikke ændrede sig. Dette ses bl.a. i studier 

af DeLeire149 og Acemoglu og Angrist150. 

De finder, at de handicappedes løn er lavere end de ikke-handicappedes både før og efter indførelsen. 

Derfor har arbejdsgiveren værdisat de ikke-handicappede højere både før og efter, og den relative løn 

forblev konstant. 151  

 

Jolls referer til samme statistik, hun skriver at disse resultater stemmer overens med hendes 

forudsigelser hvor forbuddet mod løndiskrimination kan håndhæves, men at det kun delvist kan mht. 

ansættelse.152 Her finder hun, at den relative løn enten vil stige eller forblive den samme, og 

ansættelsesniveauet vil falde. 

Efter denne undersøgelse forbliver lønniveauet det samme. Hun skriver, at det kun forbliver det 

samme, hvis den handicappede ikke var mindre værd for arbejdsgiveren før indførelsen af 

tilpasningspligten.153 Empirien viser netop, at den handicappede var mindre værd for arbejdsgiveren 

før indførelsen af tilpasningspligten, for ellers havde de ikke fået den tydeligt lavere løn. Dette strider 

imod Jolls argumentation. 

 

Dvs. at forbuddet mod løndiskrimination ikke fuldt ud kan håndhæves, da det relative lønniveau ellers 

ville være steget. Hvis forbuddet delvist kunne håndhæves, ville lønniveauet også være steget, for som 

Jolls selv skriver, så ville stor løn divergens, hvilket der er, tiltrække det offentliges opmærksomhed. 

Dvs. det kan heller ikke delvist håndhæves. 

Derudover må ansættelsesniveauet max. kun delvist kunne håndhæves efter disse resultater 

                                                             
149 Jf. DeLeire 2000 
150 Jf. Acemoglu og Angrist 2001 
151 Jf. Acemoglu og Angrist 2001, s. 930. 
152 Jf. Jolls 2000, s. 53 
153 Jf. Jolls 2000, s. 39-40 
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I lidt senere arbejde fra 2005 er Jolls og Prescott enige i at arbejdsløsheden steg for de handicappede 

efter indførelsen af ADA. Men de konkluderer, at det kun er på kort sigt, der er en kausal sammenhæng 

mellem faldet og tilpasningspligten og ikke på lang sigt. Dette gør de ved at se på effekter i de enkelte 

stater. De finder desuden at faldet sker på baggrund af tilpasningspligten, og ikke på baggrund af den 

fyringsomkostning, dvs. den forventede omkostning af en evt. retssag, der opstår på baggrund af 

diskriminationsforbuddet.154 

Jolls og Prescott forklarer ændringen fra kort til lang sigt med, at arbejdsgiverne kan have 

overestimeret tilpasningsomkostningen i starten, og at der senere kom teknologiske fremskridt. 

Herudover skriver de, at på mellemlang- og lang sigt kan ADA have haft en symbolsk effekt, hvilket kan 

have ændret attituden mod handicappede. Til sidst referer de til håndhævelsen af ADA.155 Jolls og 

Prescott forholder sig ikke til hvad der sker med de relative lønninger. 

 

Donohue og Stein m.fl. er i august 2010 dog kommet frem til nogle lidt anderledes resultater end 

ovenstående. De anvender et data sæt, hvori de undersøger to grupper; en begrænset og en ikke-

begrænset. Forskellen på de to grupper er; i den begrænsede gruppe optrådte de samme mænd 

igennem hele undersøgelsesperioden, hvor i den ikke-begrænsede gruppe varierede de adspurgte 

mænd.156 

I deres begrænsede gruppe kommer de frem til, at der ikke er noget bevis for at ADA havde en negativ 

effekt på ansættelsesniveauet. Derimod finder de, at den relative løn er faldet, men den er faldet siden 

7 år før indførelsen, og der kom ikke noget yderligere fald ved indførelsen. På den baggrund finder de 

ikke, at der er nogen kausalitet mellem de to ting. 157 Dermed må det kontinuerlige løn fald skyldes 

andre faktorer. 

 

De kommer frem til, i forbindelse med deres ikke-begrænsede gruppe, at ADA havde en negativ effekt 

på ansættelsesniveauet for de handicappede, og at ADA ikke havde nogen effekt på de relative 

lønninger.158 Dette stemmer overens med DeLeires og Acemoglu og Angrist resultater. Donohue og 

Stein mener dog selv at det er resultaterne af den begrænsede gruppe, der giver det retvisende 

resultat af effekterne, da de her følger den samme gruppe af mænd.159 

                                                             
154 Jf. Jolls og Prescott 2005, s. 20 f 
155 Jf. Jolls og Prescott 2005, s. 21 
156 Jf. Donohue og Stein 2010, s. 5 
157 Jf. Donohue og Stein 2010, s. 35 
158 Jf. Donohue og Stein 2010, s. 41 
159 Jf. Donohue og Stein 2010, s. 41 f 
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Efter Donohue og Steins resultater har tilpasningspligten haft en så lille effekt, at det ikke har været 

muligt at aflæse det i markedet. De anvendte dog også en mindre undersøgelses gruppe til deres 

begrænsede gruppe (1437 mænd).160 

Forklaringen på at effekten er så lille, så den ikke kan spores i samfundet, kan skyldes at 

tilpasningsomkostningen ( C ) er meget lille. Dette skriver Stein også den er i en af hans tidligere 

artikler.161 Herudover er værdien af tilpasningspligten ( V ) formodentlig også lille. 

Forklaringen kan også være de positive eksternaliteter, fx højere produktivitet hos den handicappede 

eller de ikke-handicappedes produktivitet. Dvs. ulemperne kunne være blevet opvejet af fordelene, så 

efterspørgslen ikke faldt så meget, at det kunne aflæses. 

 

Det må kunne konkluderes, med disse resultater, at hverken diskriminationsforbuddet på løn eller 

ansættelse kan håndhæves, da lønniveauet er fortsat med at falde, og ansættelsesniveauet ikke er 

steget.  

 

En dansk undersøgelse af SFI viser desuden, at det relative ansættelsesniveau for handicappede og 

ikke-handicappede er forblevet uændret siden 2004, hvor vi implementerede tilpasningspligten. Om 

noget kunne det faktisk være faldet en smule, selvom ansættelsesfrekvensen er steget for de 

handicappede.162 

 

Dvs. at selvom de forskellige empiriske studier har forskellige resultater, så vil det ud fra Jolls 

betragtninger tyde på, at diskriminationsforbuddet mht. løn og ansættelse ikke kan håndhæves. 

Forskellen imellem de empiriske resultater, må derfor bero på forskellig effekt på udbuds- og 

efterspørgselskurven og størrelsen af C og V . 

Ved Acemoglu og Angrist og Deleires resultater må C  være større end V , og så meget så det kan ses. 

Ved Stein og Donohues resultater må C  og V være små – så små så det ikke kan aflæses i samfundet.  

 

De empiriske resultater viser, at forbuddene ikke kan håndhæves, hvilket er modstridende med det 

teoretiske resultat, der lyder at diskriminationsforbuddet mht. løn kan håndhæves, men ikke i 

forbindelse med ansættelse. Dvs. der løndiskrimineres selvom der ikke er segregering. 

 

                                                             
160 Jf. Donohue og Stein 2010, s. 5 
161 Jf. Stein 2003, s. 103 
162 Jf. Larsen og Høgelund 2009, s. 44 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

70 

Forklaringen på dette kan være at der i højere grad er individuel lønforhandling i USA,163 modsat i 

Danmark hvor der er en høj grad af kollektiv lønforhandling.164 

Når der er individuel lønforhandling, har arbejdsgiveren større mulighed for at diskriminere. Derved 

er løndiskriminationsproblemet måske lavere i Danmark. Der er dog ikke lavet empiriske 

undersøgelser til at understøtte denne hypotese. Amerikanerne har også noget kollektiv 

lønforhandling, som der kunne have afhjulpet løndiskriminationen, men det har det ikke.   

6.8. Sammenfatning 

De empiriske resultater strider altså imod de teoretiske. Teori siger løn kan håndhæves, ansættelse 

kan ikke. Empiri siger ingen af dem kan håndhæves. 

Hvis det teoretiske resultat var korrekt, ville tilpasningspligten skade de handicappede, da mange af 

dem ville få svært ved at finde arbejde, jf. afsnit 5.2.4. 

Hvis empirien er korrekt skader tilpasningspligten ikke de handicappede, hvis de handicappede 

værdisætter tilpasningen højere end omkostningen. Det giver empirien dog ikke noget entydigt svar 

på, om de gør. 

 

Siden lønnen i Danmark hovedsageligt bliver fastsat ved kollektiv overenskomst, så burde 

diskriminationsforbuddet være lettere at håndhæve her. Så hvis der blev lavet empiriske 

undersøgelser ift. dette, så ville de formodentlig ikke stemme overens med de amerikanske. Men der er 

som sagt ikke lavet undersøgelser til at understøtte dette, derfor holder jeg mig til de amerikanske. 

Der er dog en usikkerhed ved dette resultat, da amerikanerne hovedsageligt har en anden løndannelse.  

Eftersom der i denne forbindelse ikke er nogen forskel på om diskriminationsforbuddene eksisterer 

eller ej, siden de ikke kan håndhæves, er de i hvert fald ikke til skade for den handicappede. Hvis lighed 

derudover værdsættes i samfundet kan det også på denne baggrund være efficient at beholde 

diskriminationsforbuddene, og det kunne jo ende ud i en holdningsændring for arbejdsgiverne. 

 

Om tilpasningspligten herefter er efficient for de handicappede, kan nu aflæses, ifølge Jolls teori se 

afsnit 5.2.5., om ansættelsesniveauet steg eller faldt. Her er de empiriske studier som sagt uenige. Hvis 

DeLeire, Acemoglu og Angrist og resultaterne fra Donohue og Steins ikke-begrænsede gruppe er 

retvisende, skal tilpasningspligten altså fjernes, fordi ansættelsesniveauet faldt. Jolls og Prescotts 

analyse viser dog, at ansættelses niveauet faldt på mellemlang og lang sigt på baggrund af noget andet 

end ADA, så det kunne tale for at tilpasningspligten skulle blive. 

                                                             
163 Jf. Katz 1993, s. 11. 
164 Jf. Udspil (LO´s nyhedsbrev) 20/2000 
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Donohue og Steins resultater fra den begrænsede gruppe, hvor ansættelsesniveauet ikke faldt, kunne 

derimod tyde på at de handicappede værdisætter tilpasningspligten lige så meget som omkostningen 

dvs. CV  . 

 

Grundlæggende kan det siges, at tilpasningspligten nedbryder de barrierer der er i samfundet, 

barriererne skal nedbrydes for at de handicappede (der har et behov), kan komme i arbejde. Derfor er 

der behov for en tilpasningspligt til de handicappede. Siden pligten ifølge den nyeste empiri ikke 

skader de handicappede, bør der altså være en tilpasningspligt. 



Forbud mod Handicapdiskrimination på arbejdsmarkedet - Tilpasningspligten 

 

72 

7. Hvordan bør tilpasningspligten hjemles og beregnes? 
Jeg har i det ovenstående kunne konkludere, at der bør være en tilpasningspligt til de handicappede. I 

det følgende vil det blive analyseret, igennem hvilken foranstaltning dette bør gøres. Dvs. for at det er 

optimalt for de handicappede, bør tilpasningspligten så hjemles igennem det direkte- eller indirekte 

diskriminationsforbud, eller tilpasningspligten som i FHBL § 2a?  

 
Det kan konkluderes ud fra det juridiske, at tilpasningspligten bør hjemles direkte. Dvs. det skal 

skrives direkte i loven, at der er en tilpasningspligt. Ellers ville loven reelt ikke give den handicappede 

mulighed for at få tilpasning, pga. besværet med at finde den korrekte sammenligningsperson og 

bevisførelsen. 

Det ville teoretisk være muligt, at det direkte og indirekte diskriminationsforbud kunne give mulighed 

for tilpasning. Dette kræver dog en konkret henvisning til, at manglende tilpasning til en handicappet 

ville konstituere direkte eller indirekte diskrimination.  

7.1. Direkte- eller indirekte diskrimination 

Hvis det antages, at krav på tilpasning reelt henlå under det direkte diskriminationsforbud, altså 

forbud mod at behandle en handicappet ringere, på baggrund af handicappet. Herudover antages det 

at den handicappede kan kræve al tilpasning. Dvs. den handicappede kan kræve enhver tilpasning, 

uanset den byrde det ville pålægge arbejdsgiveren. Disse kan dermed blive uforholdsmæssigt store. 

Det er tvivlsomt, at dette er ønskværdigt, for som Stein pointerer, så er det ikke al handicapbaseret 

eksklusion, der bygger på barrierer i miljøet. Derfor er det ikke al eksklusion man kan eliminerer.165  

Arbejdsgiveren skal selv bære omkostning, men da diskriminationsforbuddene som sagt ikke kan 

håndhæves ifølge empirien, vil omkostningen så vidt muligt blive lagt over på den handicappede i form 

af lønnedgang.  

 

Hvis den handicappede kunne få al tilpasning, er det sandsynligt at VC  . Når dette er tilfældet og 

diskriminationsforbuddene som sagt ikke kan håndhæves, så vil den handicappede være stillet 

dårligere i denne situation. Det ville også være situationen selvom forbuddene kunne håndhæves, for 

hvis C er meget større end V , så vil lønnen falde med mere end hvad tilpasningen er værd. 

Herudover ville samfundet som hele tabe, hvis omkostningen er større end nytten ved en 

foranstaltning. Derfor bør den handicappede ikke få krav på al tilpasning. 

 

                                                             
165 Stein 2004 s. 641. 
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Hvis tilpasningspligten var hjemlet igennem det indirekte diskriminationsforbud, så er det ikke al 

tilpasning en handicappet vil kunne kræve, og det vil være mindre end ved tilpasningspligten jf. afsnit 

4.2.3. Da arbejdsgiveren har større mulighed for at undtage sig forpligtelsen her. Dette er heller ikke 

ønskværdigt, da den handicappede dermed ikke havde fuld mulighed for at få den nødvendige 

tilpasning. 

7.2. Tilpasningspligten 

Ved tilpasningspligten som i § 2a er den handicappede sikret at der er en tilpasningspligt. Der skal ikke 

findes nogen sammenligningsperson eller gruppe, eller påvises at den er blevet behandlet ringere end 

denne person eller gruppe. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren skal tilpasse arbejdspladsen til den 

handicappede, men omkostningen kan ikke blive uforholdsmæssig stor. Dvs. den handicappede kan få 

den tilpasning han har behov for her, uden der bruges for store omkostninger. Dermed bør 

tilpasningspligten hjemles igennem denne foranstaltning. 

 

Som skrevet i afsnit 3.6., skal der her laves en cost-benefit analyse. Det mener jeg bør fortsætte, men 

det skal analyseres hvilke variabler, der skal med i beregningen, for at det er optimalt for den 

handicappede. 

I denne forbindelse vil der blive taget udgangspunkt i Michael Steins artikel ”The Law and Economics 

of disability accommodations” - specielt hans ”Semi-efficient accommodation” kriterium og kapitel 3 

omkring tilpasningspligten. 

Først analyseres det hvilke variabler, der skal medtages i cost-benefit analysen. Nærmere angivet 

statstilskud, de positive eksternaliteter, og tilpasningsomkostningen. Nytten af tilpasningen for de 

handicappede medtages ikke, da Stein ikke gør det. Herefter opstilles ligningen herfor. 

7.2.1. Variablerne 

 
Statstilskud 

I Steins artikel medtages ikke muligheden for, at arbejdsgiveren får statstilskud, da det i sagens natur 

ikke bliver tildelt i USA - til forskel fra i Danmark. 

Stein mener at ud fra et økonomisk synspunkt, er det optimalt at arbejdsgiverne betaler 

tilpasningsomkostningen frem for staten.166 Dette begrunder han bl.a. med, at det er mere effektivt for 

arbejdsgiveren at lade omkostningen gå videre til forbrugerne gennem forhøjede priser. Endvidere er 

det billigere for staten at vedtage en bred lov, frem for at administrere en detaljeret tilskudsordning. 

                                                             
166 Jf. Stein 2004, s. 649 
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Herudover skriver han, at som et udtryk for den sociale model, som vi jo anvender, er det ikke en 

ulempe at være handicappet. Det er samfundet, der ikke har tilpasset sig den handicappede. Hvis 

staten giver tilskud, bliver de handicappede set som personer, der har en bestemt ulempe, som skal 

afhjælpes. Det har personen ikke. 

Barriererne er kunstige, hvis de kan afhjælpes med passende tilpasning. Det skal samfundet, i dette 

tilfælde arbejdsgiveren, selv fjerne – fordi de blot er kunstige.167 

Han skriver dog i en anden artikel, at staten skal give tilskud hvis det ville være efficient for samfundet, 

at den handicappede var i arbejde, men det ville være uforholdsmæssigt dyrt for arbejdsgiveren at 

akkommodere.168 

 

Stein må have ret i sine betragtninger, men der er stadig et håndhævelsesproblem, der skal afhjælpes. 

Det er som sagt optimalt for den handicappede, hvis begge diskriminationsforbud kan håndhæves. Det 

må antages, at det er vigtigt for samfundet, at de handicappede får samme løn, og de kan få adgang til 

arbejde. Hvis staten giver tilskud til tilpasningsomkostningen, så mindskes arbejdsgiverens 

disincitament til at ansætte handicappede. 

 

En anden pointe er, at der er en usikkerhed i forbindelse med det tidligere kapitel, om 

diskriminationsforbuddet mht. løn kan håndhæves. Hvis det kan, vil tilpasningspligten skade den 

handicappede. Hvis staten giver løntilskud til de handicappede, svarer det til at løndiskriminations-

forbuddet ikke kan håndhæves. Da den løn arbejdsgiveren reelt giver den handicappede, er lavere end 

de ikke-handicappedes. Derved fjernes usikkerhedsmomentet.  

 

Derfor må der være en præference for, at staten skal give tilskud i forbindelse med tilpasningspligten 

og løntilskud. Der må dog være imperfekt information i forbindelse med hvad arbejdsgiveren kan få 

fra staten, så dette afhjælper ikke fuldstændig håndhævelsesproblemet.  

 

Positive eksternaliteter 

Stein medtager de eksterne fordele ved at tilpasse arbejdspladsen.169 Det er der efter den juridiske 

analyse ikke et krav om pt., derfor analyseres det om dette bør medtages. 

 

Wells fremfører at direktivet burde påpege, at arbejdsgiveren kan få nytte ved, at en handicappet ansat 

får tilpasning.170 De positive eksternaliteter kan fx være på baggrund af en øget produktivitet, ikke kun 

                                                             
167 Jf. Stein 2004, s. 139 – 141. 
168 Jf. Stein 2003, s. 174-175. 
169 Jf. Stein 2003, s. 139 
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hos den handicappede men også hos de ikke-handicappede kollegaer. Derudover kan virksomhedens 

kunder måske også få gavn af tilpasningen. Fx hvis der installeres en kørestolsrampe i en butik, kan 

kørestolsbenyttende kunder også få adgang til butikken. En rationel arbejdsgiver vil medtage disse 

fordele, hvis hun forventer at de eksisterer, fordi der dermed er mulighed for en øget indtjening. 

 

Wells anfører, at når direktivet kun fokuserer på de omkostninger, der kan opstå, bidrager det ikke til 

holdningsændringen overfor handicappede. Dette er der behov for ifølge empirien, da arbejdsgiverne 

kan tro at der kun er omkostninger forbundet med tilpasning og ikke fordele. Hvis arbejdsgiveren ikke 

forventer at der er fordele, vil disse ikke blive medtaget i vurderingen.  

 

Til sidst skal det pointeres, at når man laver en cost-benefit analyse, vil det være irrationelt ikke at 

tage alle fordelene med i vurderingen. 

Derfor bør de positive eksternaliteter medtages i ligningen. 

 

Tilpasningsomkostningen 

Tilpasningsomkostningen skal her afhænge af de finansielle og andre omkostninger, der er forbundet 

med tilpasningen, samt af organisationens eller virksomhedens størrelse og finansielle midler jf. afsnit 

3.4. Dvs. en lille virksomhed med begrænsede midler vil have en større tilpasningsomkostning end en 

stor virksomhed, der nemt kunne finde midlerne hertil. Dermed tager ligningen hensyn til 

virksomhedernes finansierings muligheder, altså hvor meget det vil koste den enkelte virksomhed at 

akkommodere.  

7.2.2. Ligningen 

På baggrund af ovenstående skal den eksterne fordel og statstilskud medregnes i cost-benefit 

analysen. Stein præsenterer en ligning med følgende denotation: 

 

DP : Disabled profit (overskuddet fra den handicappede) 

DG : Disabled gain (den handicappedes produktivitet med tilpasning) 

WS : Worker salary (lønnen) 

AC : Accommodation cost (tilpasningsomkostningen) 

QC : Quantifiable cost (øvrige kvantificerbare omkostninger) 

QB : Quantifiable Benefits (positive eksternaliteter) 

S : Statstilskud  

                                                                                                                                                                                                          
170 Jf. Wells 2003, s. 264 
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Dermed bør ligningen, der skal anvendes til at vurdere om der er tale om en passende tilpasning, til at 

se således ud:171 

S)QCACWS(QBDGDP     (XVI) 

Hvis DP > 0  

I denne situation ville der være pligt til at tilpasse til den handicappede, da det ikke ville være 

uforholdsmæssigt dyrt for arbejdsgiveren at tilpasse arbejdspladsen. 172 

 

Hvis DP < 0 

Hvis DPer mindre end 0, må den nuværende retsstilling være, at det vil være op til en konkret 

vurdering om arbejdsgiveren stadig skal akkommodere jf. afsnit 3.6. Tilpasningspligten er en 

individuel analyse, det mener jeg bør fortsætte. I denne forbindelse kunne nytten for den 

handicappede også spille ind, så i denne situation burde arbejdsgiveren se på den samlede konsekvens 

for den handicappede. Men DP  skal dog ikke være meget over 0. 

 

Rent samfundsmæssigt vil det være optimalt at have tilpasning til de handicappede gennem FBHL §2a. 

Herved kan den handicappede få en tilpasning, der er rimelig, og som ikke er forbundet 

uforholdsmæssige store omkostninger. Hvis det direkte diskriminationsforbud indeholdt samme 

vurdering som ovenstående, ville det også være efficient hvis den var hjemlet her – det er vurderingen 

der er det afgørende. 

                                                             
171 Jf. Stein 2003, s. 139 
172 Jf. Stein 2003, s. 144 
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8. Konklusion 

Handicappede der er kompetente egnede og disponible har krav på rimelig tilpasning. 

Der kan ikke udledes en fast definition af handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, men det 

bygger på en social konstruktion. Der er kriterier, som kan indgå i vurderingen af om en person er 

handicappet. Bl.a. at personen skal have en funktionsnedsættelse, og der er ikke krav til at personen 

skal have et kompensationsbehov. 

 

Rimelig tilpasning er en passende foranstaltning. Den vil være passende, hvis den er effektiv og 

praktisk mht. at tilpasse arbejdspladsen. Hvis det er muligt at tilpasse arbejdspladsen, skal det 

undersøges om arbejdsgiveren pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. I denne forbindelse skal det 

undersøges om det offentlige dækker denne omkostning. Der skal her udføres en cost-benefit analyse. 

Hele denne vurderingen beror på en individuel analyse. Hvis tilpasningen er uforholdsmæssig, kan den 

handicappede ikke kræve den. 

 

Hvis tilpasningspligten ikke er direkte hjemlet i loven, vil der være en risiko for udvanding af 

diskriminationstesten, derfor kan de handicappede ikke sætte deres lid til at de har krav på tilpasning 

hvis den ikke er direkte hjemlet.  

 

Ud fra en økonomisk betragtning, så kan spørgsmålet, om der bør være en tilpasningspligt til de 

handicappede, besvares ved, at det afhænger af om de to diskriminationsforbud mht. løn og ansættelse 

kan håndhæves. 

Fra en teoretisk betragtning bør diskriminationsforbuddet i forbindelse med løn kunne håndhæves, 

men kun delvist mht. ansættelse. I denne forbindelse vil tilpasningspligten komme den handicappede 

til skade. 

Amerikansk empiri viser dog, at ingen af diskriminationsforbuddene kan håndhæves, herefter 

afhænger efficiensen af omkostningen ved tilpasningen og hvor meget den bliver værdisat, og dermed 

om ansættelsesniveauet steg eller faldt for de handicappede. Her er empirien uenig, men den nyeste 

viser at pligten ikke skader de handicappede. Derfor skal den blive. 

 

Den bør hjemles igennem tilpasningspligten som den er nu, men de positive eksternaliteter skal 

medtages i vurdering af rimeligheden 
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9. Perspektivering 

Det kan altså konkluderes at tilpasningspligten skal forblive fordi den ikke skader de handicappede, 

derved kan denne opgave understøtte, at tilpasningspligten ikke skal fjernes.   

 

Det kunne være spændende at undersøge, om det kunne gavne andre beskyttede kriterier at have en 

tilpasningspligt. Fx i forbindelse med religion. Det var også i denne forbindelse at ideen til en 

tilpasningspligt opstod i sin tid i Nord Amerika.173 Det er ikke alle religioner der har behov for 

tilpasning – den ”konventionelle” tro i Danmark er allerede tilpasset i form af nationale helligdage. 

Derfor er det muligt, at skubbe noget af omkostningen over på de andre religioner, hvor der ikke er 

behov for yderligere tilpasning.  

Andre religioner kan fx have behov for at bede på bestemte tidspunkter, så der er behov for 

tilrettelæggelse af arbejdstiden. Herudover kan religiøs hovedbeklædning stride imod uniformskrav, 

som fx i Føtex sagen. I denne forbindelse kan der være behov for fx specialtilrettet uniform. Her kan 

det vises, at ovenstående teori også kan anvendes på andet end handicappede. 

 

I forbindelse med religion, er der langt flere religiøse mennesker end handicappede. Derudover kan 

denne gruppe også langt nemmere defineres i klare grupper.174 Dermed er det muligt at lave statistik 

for denne gruppe, og dermed er det som udgangspunkt lettere at håndhæve. 

Her skal det dog undersøges om der er segregering mellem de forskellige religioner, da det vil have 

betydning for om denne tilpasningspligt ville kunne håndhæves.   

 

Hvis det antages at der ikke er segregering mellem religionerne, vil det være muligt at håndhæve 

diskriminationsforbuddene mht. løn og ansættelse, ud fra et teoretisk synspunkt. Det kræver dog 

empiriske undersøgelser at få understøttet denne påstand. 

På denne baggrund ville der være lighed mellem de religiøse grupper, men om ansættelsesniveauet vil 

stige er ikke til at sige efter den analyserede teori.   

                                                             
173 Jf. Waddington 2000, s. 178 
174 Jf. Whittle 2002, s. 9 
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