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Summary	
	

Section	2a	of	the	Danish	Discrimination	Act	is	designed	so	that	an	employer	has	a	duty	to	pro-

vide	reasonable	accommodation	to	employees	with	disabilities,	except	when	such	accommo-

dation	would	cause	an	undue	hardship.	The	purpose	of	this	dissertation	is	to	investigate	the	

law	and	economics	of	Section	2a,	with	focus	on	“undue	hardship”.	

Chapter	2	seeks	to	clarify	how	“undue	hardship”	should	be	interpreted	according	to	applica-

ble	legislation,	including	case	law,	whereafter	some	interpretation	inputs	are	derived	from	it.	

Chapter	3	seeks	to	investigate	how	the	obligation	to	make	reasonable	accommodation	can	be	

viewed	as	a	cost-benefit	analysis.	For	this,	the	costs	and	benefits	associated	with	the	obliga-

tion	 are	derived	 from	studies.	Then	 the	 complications	 that	may	be	 associated	with	 such	an	

approach	are	highlighted.	

By	comparing	chapter	2	with	chapter	3,	chapter	4	states	that	courts	do	not	include	benefits	in	

their	 judgments.	 Using	 game	 theory,	 chapter	 4	 concludes	 that	 the	 courts	 can	 create	 Pareto	

improvement	if	they	in	addition	to	costs,	also	include	benefits	in	their	judgments.		
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Forkortelsesliste			
	
ADA:	 	 Americans	with	Disabilities	Act	

Art.:	 	 Artikel	

CSR:	 	 Corporate	Social	Responsibility	

FSBL:	 	 Forskelsbehandlingsloven	

JAN:	 	 Job	Accommodation	Network	

Kommissionen:	 Europa-Kommissionen	

ODEP:	 	United	 States	 Department	 of	 Labor’s	 Office	 of	 Disability	 Em-

ployment	Policy	

Rådet:	 	 Det	Europæiske	Råd	

SFI:	 	 Det	Nationale	Forskningscenter	for	Velfærd	

TEUF:	 	 Traktaten	om	Den	Europæiske	Funktionsmåde	

VIVE:	 	Det	 Nationale	 Forsknings-	 og	 Analysecenter	 for	 Velfærd	 -	 Vi-

den	til	Velfærd	
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Kapitel	1	–	Problemstilling		
	

1.1	Indledning		

	

At	arbejde	er	en	ret,	som	mange	mennesker	sætter	stor	pris	på.	Et	arbejde	sikrer	nemlig	det	

enkelte	menneskes	eksistensgrundlag	og	udgør	en	afgørende	dimension	 i	den	menneskelige	

tilværelse.	Retten	til	et	arbejde	er	desværre	ikke	lige	let	tilgængelig	for	alle	mennesker.	Nogle	

mennesker	 fødes	 med	 et	 handicap	 og	 hos	 andre	 opstår	 handicappet	 i	 løbet	 af	 livet.	 De	 to	

grupper	har	det	til	fælles,	at	deres	handicap	kan	være	en	hindring	i	forhold	til	at	være	en	del	

af	arbejdsstyrken.	En	undersøgelse	foretaget	af	SFI	(nu	VIVE)	viser,	at	arbejdsløsheden	blandt	

handicappede	i	Danmark	er	34	pct.	højere	end	for	ikke	handicappede.1	
	

For	at	komme	denne	hindring	til	livs,	er	FSBL’s	§	2a	kommet	til.	Bestemmelsen,	der	udsprin-

ger	 af	 Beskæftigelsesdirektivet,	 pålægger	 arbejdsgivere	 at	 foretage	 hensigtsmæssige	 tilpas-

ninger	og	sikrer	derved,	at	personer	med	et	handicap	får	samme	mulighed	og	adgang	til	be-

skæftigelse.	Som	undtagelse	til	hovedreglen,	gælder	tilpasningsforpligtelsen	ikke	i	det	omfang,	

denne	udgør	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	for	arbejdsgiveren.	Det	fremgår	imidlertid	 ikke	

udtrykkeligt	af	bestemmelsen,	hvordan	”uforholdsmæssig	stor	byrde”	skal	forstås,	hvorfor	det	

følgelig	er	interessant	at	belyse	dette	forhold.		
	

Amerikansk	ret	har	selvsamme	lovpligtige	tilpasningsforpligtelse,	hvor	”undue	hardship”,	der	

svarer	til	den	danske	”uforholdsmæssig	stor	byrde”,	har	givet	anledning	til	en	række	sager.	To	

amerikanske	 dommere,	 som	 også	 er	 fremtrædende	 figurer	 inden	 for	 law	 and	 economics-

bevægelsen	 har	 tidligere	 givet	 udtryk	 for,	 at	 tilpasningsforpligtelsen	 skal	 anskues	 som	 en	

cost-benefit	analyse.	Det	er	interessant	at	undersøge,	om	dette	er	muligt.		

	

																																																								
1	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	63-64.	På	de	to	
sider	fremgår	det,	at	andelen	af	beskæftigede	blandt	personer	med	handicap	svarer	til	43	pct.	sammenlig-

net	med	personer	uden	handicap,	der	har	en	beskæftigelsesandel	svarende	til	77	pct.	
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1.2	Problemformulering		

	

Med	udgangspunkt	i	indledningen,	analyseres	følgende	problemformuleringer:	

	

1.2.1	Juridisk		
o Hvordan	skal	 ”uforholdsmæssig	stor	byrde”	 i	Forskelsbehandlingslovens	§	2a	 forstås	 i	

henhold	 til	 gældende	 regulering	 og	 hvilke	 fortolkningsbidrag	 har	 retspraksis	 været	

med	til	at	udvikle	i	denne	henseende?	

	

1.2.2	Økonomisk		
o Hvilke	 fordele	og	ulemper	er	der	ved	at	anskue	tilpasningsforpligtelsen	 i	Forskelsbe-

handlingslovens	 §	 2a	 som	 en	 cost-benefit	 analyse	 og	 hvilke	 komplikationer	 kan	 der	

være	forbundet	hermed?	

	

1.2.3	Integreret		
o Hvordan	kan	domstolene	 være	med	 til	 at	 skabe	Pareto-forbedring	 i	 deres	 afgørelser	

omhandlende	§	2a	i	Forskelsbehandlingsloven	for	så	vidt	angår	vurderingen	om	”ufor-

holdsmæssig	stor	byrde”?			

	

1.3	Synsvinkel	

	
I	 problematikken	 omkring	 tilpasningsforpligtelsen	 foreligger	 der	 to	 modsatrettede	 hensyn,	

som	ligger	til	grund	for	bestemmelsen.	På	den	ene	side	har	den	handicappede	en	stor	interes-

se	i	at	være	en	del	af	arbejdsstyrken	og	på	den	anden	side	vil	arbejdsgiveren	nødig	være	for-

pligtet	af	tilpasningsforpligtelsen,	såfremt	byrden	ved	at	realisere	tilpasninger	bliver	for	ufor-

holdsmæssig	stor.	Ved	at	tage	hensyn	til	både	den	handicappede	og	arbejdsgiveren,	forsøger	

nærværende	kandidatafhandling	at	anskue	fra	forskellige	synsvinkler,	idet	begge	hensyn	sam-

fundsøkonomisk	er	anerkendelsesværdige.		
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1.4	Metode	

I	det	følgende	beskrives	hvordan	de	tre	problemformuleringer	hver	især	besvares.			

	

1.4.1	Juridisk		
	

Kandidatafhandlingens	 juridiske	 problemfelt	 besvares	 ved	 anvendelse	 af	 den	 traditionelle	

juridiske	metode,	der	består	af	den	retsdogmatiske	fortolkning	og	Alf	Ross’	retskildelære,	og	

har	til	formål	at	finde	frem	til,	hvad	der	er	”de	lege	lata”,	dvs.	gældende	ret.2	Denne	traditio-

nelle	metode	kan	bruges,	da	metoden	også	bliver	anvendt	af	enhver	dommer	i	enhver	juridisk	

problemstilling	og	kravet	om	juridisk	argumentation,	der	er	intersubjektivt	acceptabel,	opfyl-

des	ved	brug	af	denne	metode.		

Den	 retsdogmatiske	 fortolkning	 er	 lære	om	 normer	 og	 ved	 at	 anvende	 den	 retsdogmatiske	

fortolkning	systematiseres,	beskrives	og	fortolkes	gældende	ret3	og	dermed	kan	den	juridiske	

problemformulering	besvares.		

Den	retsdogmatiske	fortolkning	suppleres	med	Alf	Ross’	restkildelære,	der	er	 lære	 i	normer	

og	som	repræsenterer	de	juridiske	retskilder.	Ross	opdeler	retskilderne	i	fire	hovedgrupper;	

regulering,	retspraksis,	retssædvaner	og	forholdets	natur.		

	

Det	første	led	i	problemformuleringen	omhandler	gældende	regulering.		

Af	regulering	inddrages	FSBL,	da	denne	udgør	en	obligatorisk	lov	og	skal	derfor	altid	tages	i	

betragtning.		

Forarbejder	til	FSBL	anvendes	også,	da	denne	udgør	fakultativ	retskilde.	Forarbejder	anven-

des	som	et	tillæg	til	FSBL,	idet	forarbejder	nærmere	forklarer	FSBL’s	indhold	og	de	intentio-

ner,	lovgiver	har	haft	med	FSBL.	På	denne	baggrund	anvendes	en	subjektiv	lovfortolkning,	da	

forarbejder	vurderes	til	at	give	et	bedre	indblik	i	hensigten	med	tilpasningsforpligtelsen.	

		

Beskæftigelsesdirektivet	 inddrages	også,	 idet	denne	udgør	bindende	sekundærregulering	og	

																																																								
2	Tvarnø	&	Nielsen,	Retskilder	og	retsteorier,	2014,	s.	35	
3	Tvarnø	&	Nielsen,	Retskilder	og	retsteorier,	2014,	s.	30	
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ligger	 til	 grund	 for	FSBL,	hvorfor	FSBL	 skal	 fortolkes	 i	 overensstemmelse	med	Beskæftigel-

sesdirektivet.		

Endvidere	bruges	relevant	juridisk	faglitteratur	som	bidrag	til	 forståelse	af	den	juridiske	ar-

gumentation	og	foreliggende	retskilder,	selvom	det	er	omdiskuteret,	hvorvidt	 juridisk	faglit-

teratur	er	en	retskilde.	Det	vil	dog	være	acceptabelt	at	benytte	faglitteraturen	i	den	juridiske	

argumentation,	da	det	kan	lægges	til	grund,	at	faglitteraturen	er	baseret	på	anerkendte	rets-

kilder4,	forstået	på	den	måde,	at	forskellige	primære	kilder	er	blevet	bearbejdet	af	kompeten-

te	jurister.		

	

Det	andet	led	i	problemformuleringen	omhandler	gældende	retspraksis.		

Af	 retspraksis	anvendes	relevante	afgørelser	 fra	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnæv-

net,	idet	disse	giver	udtryk	for	gældende	ret.	I	forbindelse	med,	at	der	anvendes	afgørelser	til	

at	udfinde	gældende	ret,	er	det	den	retsrealistiske	teori,	der	finder	anvendelse	i	analysen,	da	

den	 juridiske	 analyse	 herved	 er	 baseret	 på	 empiriske	 undersøgelser	 af,	 hvordan	 dommere	

træffer	afgørelser.			

	

1.4.2	Økonomisk		
	

Indledningsvist	skal	det	nævnes,	at	den	økonomiske	analyse	foreligger	på	kontraktniveau,	da	

tilpasningsforpligtelsen	berører	to	parter:	den	handicappede	og	dennes	arbejdsgiver.		

	

Kandidatafhandlingens	økonomiske	problemfelt	besvares	ved	anvendelse	af	cost-benefit	ana-

lyse.	Cost-benefit	analyse	er	en	samfundsøkonomisk	beregning,	der	er	udviklet	som	et	hjæl-

pemiddel	 til	at	vurdere,	om	et	givet	projekt	kan	betale	sig	ved	at	 sammenligne	 fordele	med	

ulemper,	for	derved	at	nå	frem	til	en	samlet	økonomisk	vurdering	af	projektet.	Ikke	kun	øko-

nomiske	forhold	har	interesse,	men	alt	som	folk	mener	har	betydning	for	deres	velfærd	i	vid	

forstand.5	Det	 er	 en	 forudsætning	 for	 anvendelse	 af	 cost-benefit	 analyse,	 at	 vurderingen	 af	

fordele	og	ulemper	opgøres	monetært	–	f.eks.	i	kroner	og	ører.6	På	den	måde	vil	de	være	måle-

																																																								
4	Blume,	Retssystemet	og	juridisk	metode,	2016,	s.	188-189	
5	Eide	&	Stavang,	Rettsøkonomi,	2009,	s.	112	
6	Eide	&	Stavang,	Rettsøkonomi,	2009,	s.	115	
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lige	og	sammenlignelige	og	vil	give	et	estimat	af,	hvad	projektet	kommer	til	at	 tjene	 ind.	Så-

fremt	resultatet	bliver	en	nettogevinst,	bør	projektet	gennemføres.		

I	nærværende	kandidatafhandling	anvendes	cost-benefit	analysen	som	et	hjælpemiddel	til	at	

udlede	 fordele	og	ulemper	ved	at	 realisere	ønskede	 tilpasninger,	 jf.	 tilpasningsforpligtelsen.	

Ulemperne	 og	 fordelene	 udledes	 vha.	 forskellige	 evidensbaserede	 undersøgelser,	 der	 tager	

udgangspunkt	i	en	induktiv,	kvantitativ	og	kvalitativ	metode,	idet	undersøgelserne	er	baseret	

på	kendsgerninger,	observationer,	iagttagelser,	interviews	samt	spørgeskemaundersøgelser.		

For	at	udlede	de	komplikationer,	der	kan	være	forbundet	ved	at	anskue	tilpasningsforpligtel-

sen	 som	en	 cost-benefit	 analyse	 bruges	 de	 forudsætninger,	 der	 er	 for	 at	 anvende	 analysen,	

hvorefter	det	vurderes,	om	forudsætningerne	kan	udleves	i	praksis.		

	

1.4.3	Integreret		
	

Kandidatafhandlingens	 integrerede	 problemfelt	 besvares	 ved	 at	 anvende	 spilteori.	 Spilteori	

bygger	på	ideen	om,	at	situationer,	hvor	personer	interagerer,	kan	modelleres	som	spil,	hvor	

spillerne	har	mulighed	 for	at	vælge	 forskellige	strategier,	og	hvor	resultatet	 for	den	enkelte	

spiller	er	afhængig	af	hvad	de	øvrige	spillere	gør.7	Spilteorien	er	dermed	velegnet	til	at	repræ-

sentere	de	spil,	 som	 foregår	på	en	 lang	 række	af	de	områder,	 som	retsregler	 regulerer.	Der	

findes	forskellige	typer	af	spil,	men	i	analysen	anvendes	kun	sekventielt	spil,	idet	arbejdsgive-

rens	 forpligtelse	 til	at	 iagttage	 tilpasningsforpligtelsen	kun	er	aktuel,	 såfremt	den	handicap-

pede	giver	udtryk	for	ønsker	om	tilpasninger,	hvorefter	arbejdsgiveren	efter	en	konkret	vur-

dering	 skal	 vurdere,	 hvorvidt	 denne	 skal	 realisere	 de	 ønskede	 tilpasninger.	 Dette	 forklares	

nærmere	i	analysen.	Der	opstilles	to	sekventielle	spil;	et	for	gældende	ret	som	den	er	i	dag	og	

et	for	gældende	ret,	der	foreligger	efter	en	justering	af	den	måde,	§2a	bliver	anvendt	på.	De	af	

cost-benefit	analysen	udledte	ulemper	og	fordele	i	den	økonomiske	analyse	lægges	til	grund	

for	udfaldene	i	spillene.	Den	underspilsperfekte	Nash-ligevægt	findes	i	de	to	sekventielle	spil	

og	sammenholdes	 for	derved	at	vurdere,	om	der	 foreligger	Pareto-optimalitet	 i	nugældende	

ret	og	om	der	er	plads	til	Pareto-forbedring,	som	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnæv-

net	kan	skabe.	Den	underspilsperfekte	Nash-ligevægt	defineres	som	løsningen	i	et	sekventielt	

spil,	 hvor	 alle	 spillere	 vælger	 deres	 bedste	 strategi	 givet	 den	 andens	 strategi.	 Pareto-
																																																								
7	Eide	&	Stavang,	Rettsøkonomi,	2009,	s.	122-123		
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forbedring	defineres	som	den	situation,	hvor	mindst	én	kan	få	det	bedre	uden	at	det	går	ud	

over	andre.		

Derfor	anvendes	retspolitik	i	den	integrerede	metode,	idet	netop	dennes	”de	sentendia	feren-

da”	har	som	formål	at	angive	over	for	domstolene,	hvordan	anvendelsen	af	love	og	regler	bør	

være	i	forhold	til	afgørelser	af	konkrete	sager.8		

	

1.5	Afgrænsning		

1.5.1	Juridisk		

	
Centrale	 emner	 som	 handicapbegrebet	 (rettighedssubjekt),	 pligtsubjekt,	 indtrædelse	 af	 til-

pasningsforpligtelsen,	rækkevidden	af	tilpasningsforpligtelsen,	hensigtsmæssig	kontra	uhen-

sigtsmæssig,	 viden/burde	viden	hos	 arbejdsgiver	 etc.	 vil	 kun	blive	behandlet	perifert	 for	 at	

give	et	helhedsbillede	af	§	2a	i	FSBL.		

Argumentationer	fra	arbejdsgiverens	side,	om	hvorfor	en	tilpasning	udgør	eller	vil	udgøre	en	

uforholdsmæssig	stor	byrde,	men	som	ikke	er	godtaget	i	de	civile	domstoles	eller	Ligebehand-

lingsnævnets	begrundelse,	udelades	i	de	medtagne	afgørelser.		

	

1.5.2	Økonomisk		

	

Det	er	kun	evidensbaserede	undersøgelser,	der	peger	på	reelle	fordele	og	ulemper,	der	med-

tages	i	cost-benefit	analysen,	hvorfor	undersøgelser,	der	er	baseret	på	holdninger,	formodnin-

ger,	antagelser,	forventninger	osv.	udelades.		

Omkostninger	forbundet	med	selve	tilpasningsforpligtelsen	i	form	af	transaktionsomkostnin-

ger	 –	 herunder	 søgeomkostninger,	 forhandlingsomkostninger	 og	 kontrolomkostninger	 –	 er		

ikke	medtaget,	idet	der	ikke	foreligger	nogen	undersøgelser	heraf.			

Positive	 eksternaliteter	 på	 samfundsniveau	 medtages	 ikke	 i	 cost-benefit	 analysen,	 grundet	

kandidatafhandlingens	 synsvinkel.	Det	 kan	 tænkes,	 at	 højere	 beskæftigelse	 blandt	 personer	

med	handicap	vil	bevirke	i	færre	udgifter	til	overførelsesindkomster	samt	færre	udgifter	til	en	

aktiv	arbejdsmarkedspolitik,	hvilket	er	en	fordel	for	staten.		

																																																								
8	Tvarnø	&	Nielsen,	Retskilder	og	retsteorier,	2014,	s.	31	
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Kapitel	2	–	Juridisk	analyse		
	

2.1	Tilblivelse	af	§	2a	i	dansk	ret		

	

I	dette	afsnit	beskrives	kort	det	juridiske	grundlag	eller	tankegods,	som	ligger	til	grund	for	§	

2a	i	FSBL9.	

Bestemmelsen	har	oprindeligt	rodfæste	i	EU-retten.	Art.	1910	i	TEUF	giver	Rådet	udtrykkelige	

og	 specifikke	 beføjelser	 til	 at	 bekæmpe	 en	 lang	 række	 former	 for	 forskelsbehandling.	 Med	

hjemmel	heri	fremsatte	Kommissionen	den	25.	november	1999	et	forslag	til	direktiv11,	hvori	

Kommissionen	indledte	med	en	begrundelse	for	fremsættelsen	af	forslaget.	For	så	vidt	angår	

handicap	som	beskyttelseskriterium,	indledte	Kommissionen	begrundelsen	med	blandt	andet	

følgende:	”Invaliditet	og	handicap	er	helt	klart	et	vigtigt	politisk	emne	i	Europa.	En	ud	af	ti	bor-

gere	i	Den	Europaeiske	Union	har	et	handicap,	[…]	og	flere	officielle	undersoegelser	tyder	paa,	at	

mennesker	med	handicap	har	to	til	tre	gange	hoejere	risiko	for	at	blive	arbejdsloese	og	forblive	

arbejdsloese	 i	 laengere	perioder	end	resten	af	arbejdsstyrken.	En	medvirkende	aarsag	til	dette	

forhold	er	den	udbredte	forskelsbehandling	paa	grundlag	af	handicap”.	Vedrørende	tilpasnings-

forpligtelsen	fortsatte	Kommissionen	som	følger:	”Begrebet	hidroerer	primaert	fra	erkendelsen	

af,	at	ligebehandling	kun	kan	blive	en	realitet,	hvis	der	foretages	tilpasninger	af	rimeligt	omfang	

for	 at	 tage	 hensyn	 til	 et	 handicap,	 saa	 den	 paagaeldende	 persons	 evner	 og	 faerdigheder	 kan	

bringes	i	anvendelse.	[…]	Forpligtelsen	er	begraenset	i	to	henseender.	For	det	foerste	vedroerer	

den	kun,	hvad	der	 er	 rimeligt,	 og	 for	det	andet	 er	den	 staerkt	begraenset,	 hvis	den	medfoerer	

uforholdsmaessigt	 store	 ulemper.”	 Med	 andre	 ord	 har	 Kommissionen	 med	 direktivforslaget	

ønsket	 at	 inkludere	 handicappede	 på	 arbejdsmarkedet.	 Dette	 ønske	 om	 inklusion	 fremgår	

også	af	præamblens	betragtning	8	i	Beskæftigelsesdirektivet,	hvorefter	det	er	statueret,	at	der	

er	et	behov	”[…]	for	at	skabe	forudsætninger	for	et	arbejdsmarked,	der	fremmer	den	sociale	in-

tegrering	gennem	 formulering	af	 et	 sammenhængende	 sæt	 foranstaltninger	 til	 bekæmpelse	af	

forskelsbehandling	af	grupper	som	f.eks.	handicappede”.				

																																																								
9	LBK	nr.	1001	af	24-08-2017	om	forbud	mod	forskelsbehandling	på	arbejdsmarkedet	mv.		
10	Artiklen	blev	indsat	i	TEUF	ved	Amsterdam-traktaten,	der	trådte	i	kraft	den	1.	maj	1999	
11	Forslag	til	Rådets	direktiv	om	generelle	rammebestemmelser	om	ligebehandling	med	hensyn	til	beskæf-
tigelse	og	erhverv	/KOM/99/0565	endelig	udg.	CNS	99/0225*/.	Forslaget	findes	elektronisk	på	EUR-lex	
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Kommissionens	forslag	til	direktiv	blev	herefter	fremsendt	til	Rådet.	Efter	udtalelser	fra	EU-

Parlamentet,	Det	Økonomiske	og	Sociale	Udvalg	og	Regionsudvalget	blev	forslaget	til	direkti-

vet	finpudset,	og	som	følge	af	enigheden	den	17.	oktober	2000	vedtog	Rådet	direktivet,	der	i	

nærværende	kandidatafhandling	benævnes	som	Beskæftigelsesdirektivet12.		

Medlemsstaterne	 fik	herefter	 til	opgave	at	 implementere	Beskæftigelsesdirektivet	 i	national	

ret.	I	dansk	ret	var	situationen	den,	at	der	allerede	på	daværende	tidspunkt	fandtes	en	FSBL,	

som	oprindeligt	blev	vedtaget	i	1996.13	Derfor	blev	den	oprindelige	FSBL	en	implementerings-

lov,	 idet	handicap	som	beskyttelseskriterium	samt	arbejdsgivers	 tilpasningsforpligtelse	blev	

implementeret	i	FSBL	i	december	2004.14	Der	gælder	herefter,	at	artikel	5	i	Beskæftigelsesdi-

rektivet	 er	 implementeret	 som	§	 2a	 i	 FSBL,	 hvorfor	 bestemmelsen	 i	 store	 træk	har	 samme	

ordlyd	som	artiklen	og	de	bagved	liggende	betragtninger	i	Beskæftigelsesdirektivet.	§	2a	skal	

af	den	grund	fortolkes	i	lyset	af	EU.		

	

2.2	Overordnet	overblik	over	§	2a		

	

I	 dette	 afsnit	 redegøres	 der	 overordnet	 for	 §	 2a	 i	 FSBL.	 Bestemmelsen	 er	 sålydende:		
	

	

	

	

	

	 	

	

	

Det	 fremgår	 altså	 af	 bestemmelsen,	 at	 en	 arbejdsgiver	 har	 en	 forpligtelse	 til	 at	 tilpasse	 ar-

bejdspladsen	til	en	arbejdstager	med	handicap.	Ifølge	bemærkningerne	til	§	2a	i	lovforslaget15	

																																																								
12	Rådets	direktiv	2000/78/EF	af	27.	november	2000	om	generelle	rammebestemmelser	om	ligebehand-
ling	med	hensyn	til	beskæftigelse	og	erhverv	
13	Lov	nr.	459	af	1996	
14	Lov	nr.	1417	af	22.12.2004	
15	Folketingstidende	2004-2005,	1.	samling,	tillæg	A,	lovforslag	nr.	L	92	–	Forslag	til	lov	om	ændring	af	lov	
om	forbud	mod	forskelsbehandling	på	arbejdsmarkedet	m.v.	(indsættelse	af	alder	og	handicap	som	kriteri-
er	i	loven),	bemærkninger	til	nr.	11		
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skal	bestemmelsen	 ses	 i	 sammenhæng	med	arbejdsgiverens	 almindelige	 arbejdsmiljøretlige	

forpligtelser16	i	 relation	 til	 indretning	af	 arbejdspladsen	med	hensyntagen	 til	 handicappede,	

således	at	bestemmelsen	gælder	udover	de	arbejdsmiljøretlige	forpligtelser.	

	

For	 så	 vidt	 angår	handicap	 som	begreb,	 defineres	handicapbegrebet	hverken	eksplicit	 i	Be-

skæftigelsesdirektivet	eller	i	FSBL.17	På	den	baggrund	kan	handicap	opfattes	som	både	et	dy-

namisk	og	et	interaktivt	begreb.	Det	dynamiske	element	består	i,	at	beskyttelsens	indhold	og	

rækkevidde	bestemmes	af	og	tilpasses	den	samfundskontekst,	det	anvendes	i,	hvorfor	handi-

capbegrebet	 kan	ændre	 sig	 over	 tid.	 Det	 interaktive	 element	 består	 i,	 at	 vurderingen	 af	 et	

handicap	skal	ske	i	forhold	til	det	miljø	og	den	sammenhæng,	som	personen	indgår	i.	Perso-

nens	interaktion	med	omgivelserne,	herunder	med	særligt	fokus	på	de	barrierer,	der	opstår,	

når	personen	skal	agere	i	disse	omgivelser,	skal	altså	indgå	i	vurderingen.18	Der	er	ingen	tvivl	

om,	at	handicapbegrebet	inden	for	EU	er	EU-retligt	og	ikke	nationalt,	idet	EU-Domstolen	flere	

gange	har	forsøgt	at	definere	handicap	i	Beskæftigelsesdirektivets	forstand.19		

	

Det	 fremgår	 af	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget20,	 at	 tilpasningsforpligtelsen	 alene	 vil	 være	

relevant	 i	 de	 tilfælde,	 hvor	personen	med	handicap	har	de	nødvendige	kvalifikationer	 til	 at	

kunne	bestride	det	pågældende	job	med	de	eventuelle	påkrævede	tilpasninger.	Bemærknin-

gerne	svarer	til	præamblens	betragtning	17	i	Beskæftigelsesdirektivet,	der	fastsætter,	at	per-

sonen	med	 handicap	 skal	 være	 kompetent,	 egnet	 og	 disponibel	 til	 at	 udføre	 de	 væsentlige	

funktioner	i	forbindelse	med	den	pågældende	stilling.		

	

Eksempler	 på	 tilpasninger,	 som	 arbejdsgiveren	 kan	 iværksætte,	 er	 udtrykkeligt	 (dog	 ikke-

udtømmende)	opremset	i	præamblens	betragtning	20	i	Beskæftigelsesdirektivet,	som	følger:	

”[…]	 f.eks.	 ved	 at	 indrette	 lokaler	 eller	 tilpasse	 udstyr,	 arbejdsmønstre,	 opgavefordeling	 samt	

																																																								
16	Forud	for	vedtagelsen	af	lovforslaget,	gjaldt	Arbejdsmiljøreglerne	allerede,	der	i	dag	fastlægger,	at	der	
ved	indretning	af	faste	arbejdssteder	i	givet	fald	skal	tages	hensyn	til	personer	med	handicap	
17	Nielsen,	Lov	om	forbud	mod	forskelsbehandlingslov,	2017,	s.	120		
18	Nielsen,	Lov	om	forbud	mod	forskelsbehandlingslov,	2017,	s.	121	
19	Et	eksempel	herpå	er	EU-Domstolens	dom	af	11.	april	2013	i	de	forenede	sager	Ring	og	Werge	C-335/11	
og	C-337/11,	pr.	47	
20	Folketingstidende	2004-2005,	1.	samling,	tillæg	A,	lovforslag	nr.	L	92	–	Forslag	til	lov	om	ændring	af	lov	
om	forbud	mod	forskelsbehandling	på	arbejdsmarkedet	m.v.	(indsættelse	af	alder	og	handicap	som	kriteri-
er	i	loven),	bemærkninger	til	nr.	11	
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adgang	 til	 uddannelse	 og	 instruktion”.	 I	 forlængelse	 heraf	 er	 EU-Domstolen	 blevet	 forelagt	

præjudicielt	spørgsmål	med	hensyn	til	om	”nedsat	arbejdstid”	er	blandt	de	foranstaltninger,	

der	 er	 omfattet	 af	 art.	 5.	 EU-Domstolen	har	 fastslået,	 at	 også	 reduktion	 af	 arbejdstiden	kan	

udgøre	en	tilpasningsforanstaltning.21		

	

Tilpasningsforpligtelsen	 gælder	 i	 følgende	 tre	 situationer:	 før	 ansættelse22,	 under	 ansættel-

sesforholdet23	og	ved	afskedigelse24.	Tilpasningsforpligtelsen	har	dog	en	øvre	grænse.	Det	er	

nemlig	både	 lovfæstet	og	direktivfæstet,	at	 tilpasningsforpligtelsen	kun	består	 i	det	omfang,	

denne	 ikke	pådrager	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	 for	arbejdsgiveren.	Byrdens	størrelse	 i	

forbindelse	med	tilpasningsforpligtelsen	er	altså	af	relevans,	idet	byrdens	størrelse	kan	med-

føre	bortfald	af	tilpasningsforpligtelsen.	Arbejdsgiveren	er	derfor	ikke	forpligtet	til	at	 iværk-

sætte	 tilpasningsforanstaltninger	 for	 enhver	 pris.	 Umiddelbart	 fremgår	 det	 ikke	 af	 bestem-

melsens	ordlyd,	hvordan	”uforholdsmæssig	stor	byrde”	skal	forstås.	De	følgende	afsnit	vil	der-

for	søge	at	klarlægge	forståelsen	af	”uforholdsmæssig	stor	byrde”:	først	gennem	gældende	re-

gulering	og	dernæst	gennem	gældende	retspraksis.		

	

2.3	Gældende	regulering	

	

I	forsøget	på	at	klarlægge	forståelsen	af	”uforholdsmæssig	stor	byrde”	gennem	gældende	regu-

lering	kan	Beskæftigelsesdirektivets	præambel	være	 til	hjælp.	Det	specificeres	 i	betragtning	

21,	at	der	navnlig	bør	 tages	hensyn	 til	 (1)	de	 finansielle	og	andre	omkostninger,	der	er	 for-

bundet	hermed,	(2)	samt	til	organisationens	eller	virksomhedens	størrelse	og	finansielle	mid-

ler	samt	(3)	muligheder	for	at	opnå	offentlige	tilskud	eller	anden	støtte,	når	det	vurderes,	om	

der	 pålægges	 arbejdsgiveren	 en	 uforholdsmæssig	 stor	 byrde.	 Beskæftigelsesdirektivet	 har	

dermed	opstillet	tre	omdrejningspunkter,	der	skal	indgå	i	vurderingen	af,	hvorvidt	arbejdsgi-

																																																								
21	Ved	EU-Domstolens	dom	af	11.	april	2013	i	de	forenede	sager	Ring	og	Werge	C-335/11	og	C-337/11,	pr.	
55-56	
22	Hertil	kan	nævnes	Ligebehandlingsnævnets	afgørelse	af	10.	oktober	2018	j.	nr.	18-44139,	hvor	nævnet	
fandt,	at	FSBL	var	gældende	ved	afslag	på	uopfordret	ansøgning,	da	ansøger	med	handicap	blev	inviteret	til	
samtale		
23	Et	eksempel	herpå	er	U.2014.1223SH	DAB-sagen	
24	U2016.384V	illustrerer	dette	
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veren	er	forpligtet	til	at	afholde	de	konkrete	udgifter,	som	tilpasningsforpligtelsen	medfører.	

Disse	tre	omdrejningspunkter	gennemgås	nærmere	i	det	følgende.	

	

2.3.1	Omdrejningspunkt	(1)	–	finansielle	udgifter	og	andre	omkostninger	
Det	første	omdrejningspunkt	som	skal	medtages	i	vurderingen	af,	hvorvidt	en	tilpasning	med-

fører	 en	uforholdsmæssig	 stor	byrde,	 indeholder	 to	 led.	Det	 første	 led	 vedrører	 ”finansielle	

udgifter”,	mens	andet	led	omhandler	”andre	omkostninger”.		

Hvad	angår	det	første	led,	må	det	formodes,	at	finansielle	udgifter	skal	forstås	som	de	udgif-

ter,	der	vedrører	penge;	altså	pengemæssige	udgifter.	De	konkrete	udgifter,	som	arbejdsgive-

ren	skal	af	med	i	forbindelse	med	opfyldelse	af	tilpasningsforpligtelsen,	skal	derfor	med	i	vur-

deringen.		

For	så	vidt	angår	det	andet	led,	fremgår	det	ikke	af	betragtning	21,	hvordan	andre	omkostnin-

ger	skal	forstås.	Det	må	dog	formodes,	at	denne	skal	forstås	som	omkostninger	af	anden	art	

end	 finansielle.	Det	kan	herved	tænkes,	at	andre	omkostninger	skal	 forstås	som	omkostnin-

ger,	 der	 ikke	 vedrører	 penge	 eller	 omkostninger,	 der	 ikke	 umiddelbart	 kan	 værdisættes.		

Af	juridisk	faglitteratur	fremgår	det,	at	andre	omkostninger	kan	tænkes	at	indeholde	en	hen-

syntagen	 til	 tidsmæssige	omkostninger25,	 uden	dog	at	uddybe	hvad	der	 ligger	heri,	 ligesom	

der	heller	 ikke	henvises	 til	 retspraksis.	Det	 er	derfor	 ikke	præciseret	 i	 juridisk	 faglitteratur	

omkring	forståelsen	af	tidsmæssige	omkostninger.		

Forarbejderne	til	Beskæftigelsesdirektivet	eller	til	FSBL	giver	umiddelbart	heller	ikke	et	for-

tolkningsbidrag	hertil.		

	

2.3.2	Omdrejningspunkt	(2)	–	virksomhedens	størrelse	og	finansielle	midler	
I	henhold	til	det	andet	omdrejningspunkt	skal	der	i	vurderingen	tages	hensyn	til	virksomhe-

dens	størrelse	og	økonomiske	potentiale.	Denne	medtagelse	i	vurderingen	vil	altså	resultere	i,	

at	der	stilles	større	krav	til	store	velkonsoliderede	virksomheder	sammenlignet	med	mindre	

og	dermed	også	økonomisk	mindre	ressourcestærke	virksomheder.26	

																																																								
25	Schwarz	&	Hartmann,	Forbud	mod	forskelsbehandling	på	arbejdsmarkedet	–	forskelsbehandlingsloven,	
2011,	s.	285	
26	Schwarz	&	Hartmann,	Forbud	mod	forskelsbehandling	på	arbejdsmarkedet	–	forskelsbehandlingsloven,	
2011,	s.	285	
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Omdrejningspunktet	lægger	altså	op	til,	at	en	stor	virksomhed	nemt	kan	finde	midlerne	til	en	

tilpasning	sammenlignet	med	en	lille	virksomhed	med	begrænsede	midler	og	som	formentlig	

også	er	mere	sårbar.	Virksomhedens	størrelse	sammenholdt	med	dennes	finansieringsmulig-

heder	er	altså	af	relevans	i	vurderingen.		

	

2.3.3	Omdrejningspunkt	(3)	–	Offentlige	tilskud	eller	anden	støtte		
Spørgsmålet	om,	hvorvidt	arbejdsgiveren	har	en	tilpasningsforpligtelse,	hænger	nøje	sammen	

med,	om	der	er	offentlige	tilskudsordninger,	der	dækker	arbejdsgiverens	udgifter	i	forbindel-

se	med	tilpasningen.	Arbejdsgiveren	skal	altså	undersøge	hvilke	offentlige	støttemuligheder,	

der	 findes.	Der	skal	 i	denne	sammenhæng	navnlig	peges	på	 to	regelsæt,	der	giver	mulighed	

herfor;	nemlig	lov	om	aktiv	beskæftigelsesindsats	og	lov	om	kompensation	til	handicappede	i	

erhverv.	 Den	 første	 lov	 giver	 mulighed	 for,	 at	 den	 handicappede	 kan	 få	 tilskud	 til	 særlige	

hjælpemidler	såsom	arbejdsredskaber,	mens	den	anden	lov	giver	mulighed	for,	at	den	handi-

cappede	kan	få	tildelt	en	personlig	assisent,	der	yder	hjælp	med	de	opgaver,	som	den	handi-

cappede	ikke	er	i	stand	til	at	udføre	på	egen	hånd.27		

Det	er	herefter	klart,	at	det	ikke	vil	medføre	nogen	uforholdsmæssig	stor	byrde	for	arbejdsgi-

veren,	såfremt	arbejdsgiveren	efter	en	samlet	vurdering	ikke	har	nogen	eller	alene	en	beske-

den	økonomisk	udgift	forbundet	med	ansættelse	af	en	handicappet.28		

	

Alt	det,	som	står	opremset	overfor	om	de	tre	omdrejningspunkter,	skal	i	videst	muligt	omfang	

indgå	 i	 den	 samlede	 vurdering	 af,	 om	 tilpasningsforpligtelsen	 konkret	 vil	 udgøre	 en	 ufor-

holdsmæssig	stor	byrde	for	arbejdsgiveren.	Dette	er	dog	blot	den	teoretiske	del,	der	er	udledt	

af	gældende	regulering	på	området.		

Hertil	er	det	væsentligt	at	bemærke,	at	EU-Domstolen	i	en	sag	har	fastslået,	at	vurderingen	af	

”uforholdsmæssig	 stor	 byrde”	 tilkommer	 den	 enkelte	 medlemsstat. 29 	Samtidig	 har	 EU-

Domstolen	 i	selvsamme	sag	slået	 fast,	at	den	enkelte	medlemsstats	vurdering	dog	skal	ske	 i	

lyset	af	de	tre	omdrejningspunkter	i	Beskæftigelsesdirektivet.30	

																																																								
27	Bardenfleth	&	Schønning,	Forskelsbehandlingsloven,	2005,	s.	30-34	
28	Greisen,	Forskelsbehandlingsloven,	2012,	s.	161	
29	Ved	EU-Domstolens	dom	af	11.	april	2013	i	de	forenede	sager	Ring	og	Werge	C-335/11	og	C-337/11,	pr.	
59	
30	Ved	EU-Domstolens	dom	af	11.	april	2013	i	de	forenede	sager	Ring	og	Werge	C-335/11	og	C-337/11,	pr.	
60	
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Det	er	følgelig	interessant	at	undersøge,	hvordan	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnæv-

net	har	medtaget	de	tre	omdrejningspunkter	 i	deres	afgørelser.	De	 følgende	afsnit	er	derfor	

sat	af	til	at	se	dette	forhold.		

	

2.4	Gældende	retspraksis	

	

Efter	 gennemgang	 af	 relevante	 afgørelser	 fra	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	

kan	det	konstateres,	at	der	er	udviklet	en	bestemt	procedure	til	håndtering	af	sager	omhand-

lende	tilpasningsforpligtelsen	i	§	2a	i	FSBL.	Proceduren	er	den	samme	for	både	de	civile	dom-

stole	og	Ligebehandlingsnævnet	og	beskrives	straks	nedenfor.		

	

2.4.1	Den	af	retspraksis	udviklede	procedure	til	håndtering	af	sager	omhand-

lende	tilpasningsforpligtelsen		

		
Proceduren	 er	 inddelt	 i	 følgende	 fire	 trin,	 hvor	 ”uforholdsmæssig	 stor	 byrde”-vurderingen	

indgår	i	det	sidste	trin.	Proceduren	er	i	korte	træk	som	følger:		

(1) De	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	indleder	afgørelsen	med	at	se	på	anven-

delsesområdet	 for	FSBL,	herunder	hvorvidt	rettighedssubjekt	(arbejdstager)	og	pligt-

subjekt	(arbejdsgiver)	er	omfattet	af	loven.	Ved	dette	trin	er	handicapbegrebet	særligt	

afgørende,	 suppleret	med	 viden/burde	 viden	 hos	 den	 pågældende	 arbejdsgiver.	 Det	

kan	forekomme,	at	domstolene	og	Ligebehandlingsnævnet	ikke	finder,	at	arbejdstage-

ren	er	omfattet	af	handicapbegrebet,	hvorfor	arbejdstageren	alene	af	den	grund	 ikke	

får	medhold	i	en	given	sag.31	Det	kan	også	forekomme,	at	det	vurderes,	at	arbejdsgive-

ren	ikke	kendte	eller	burde	kende	til	arbejdstagerens	handicap,	hvorfor	arbejdsgiveren	

alene	af	den	grund	frikendes.32	Det	kan	dog	omvendt	forekomme,	at	de	civile	domstole	

og	Ligebehandlingsnævnet	vurderer,	at	arbejdstageren	er	omfattet	af	handicapbegre-

bet,	hvorfor	det	næste	trin	kommer	i	betragtning.		
																																																								
31	U.2015.1041SH	er	et	eksempel	herpå.	Her	fandt	Sø-	og	Handelsretten,	at	arbejdstagerens	gener	i	arm,	
hånd	og	skulder	ikke	udgjorde	et	handicap	i	FSBL’s	forstand,	hvorfor	arbejdsgiveren	blev	frikendt	
32	U.2015.3301H	illustrer	dette.	Højesteret	fastlog,	at	det	er	en	forudsætning	for,	at	arbejdsgiveren	kan	
anses	for	at	have	tilsidesat	tilpasningsforpligtelsen,	at	arbejdsgiveren	vidste	eller	burde	vide,	at	arbejdsta-
geren	havde	et	handicap		
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(2) Efter	at	have	vurderet,	at	arbejdstageren	er	omfattet	af	handicapbegrebet,	ser	de	civile	

domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	på,	hvorvidt	arbejdstageren	er	kompetent,	egnet	

og	disponibel,	som	forarbejder	til	FSBL	(og	det	bagvedliggende	Beskæftigelsesdirektiv)	

foreskriver.	Det	 kan	 forekomme,	 at	 domstolene	 og	 Ligebehandlingsnævnet	 finder,	 at	

arbejdstageren	 ikke	 opfylder	 kravet	 om	 kompetent,	 egnet	 og	 disponibel,	 hvorfor	 ar-

bejdsgiveren	alene	af	den	grund	 frikendes.33	Og	omvendt;	 såfremt	de	 civile	domstole	

og	Ligebehandlingsnævnet	 finder,	at	arbejdstageren	opfylder	ovennævnte	krav,	kom-

mer	det	tredje	trin	i	betragtning.				

(3) Tredje	trin	omhandler	selve	tilpasningsforpligtelsen.	Her	ser	de	civile	domstole	og	Li-

gebehandlingsnævnet	 på,	 hvorvidt	 arbejdsgiveren	 har	 iagttaget	 tilpasningsforpligtel-

sen,	og	om	det	er	gjort	 i	det	omfang	FSBL	foreskriver.	Dette	trin	er	særligt	relevant	 i	

nærværende	 kandidatafhandling,	 idet	 det	 er	 altafgørende	 i	 forhold	 til,	 om	 de	 civile	

domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	 i	 en	 given	 sag	 tager	 stilling	 til	 uforholdsmæssig	

stor	byrde-vurderingen,	der	udgør	det	sidste,	 fjerde	trin.	Såfremt	det	vurderes,	at	ar-

bejdsgiveren	har	overholdt	tilpasningsforpligtelsen	i	tilstrækkeligt	omfang,	slutter	sa-

gen	 ved	 tredje	 trin,	 hvorefter	 arbejdsgiveren	 bliver	 frikendt.	 Det	 kan	 dog	 også	 fore-

komme,	at	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	vil	se	på	hvorvidt	en	yderlige-

re	forpligtelse	ud	over	den,	arbejdsgiveren	allerede	har	iagttaget,	vil	medføre	en	ufor-

holdsmæssig	 stor	 byrde	 eller	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	 vil	 se	

nærmere	på	arbejdsgiverens	undladelse	af	at	iagttage	tilpasningsforpligtelsen.	Ved	de	

sidste	to	scenarier	kommer	det	fjerde	trin	i	betragtning.		

(4) Ved	det	sidste	trin	inddrager	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	altså	”ufor-

holdsmæssig	stor	byrde”	 i	vurderingen.	Bevisbyrden	 ligger	hos	arbejdsgiveren,	hvilket	

betyder,	at	det	er	arbejdsgiveren,	der	skal	godtgøre,	at	en	tilpasning	udgør	eller	vil	ud-

gøre	en	uforholdsmæssig	stor	byrde.	Hvordan	de	civile	domstole	og	Ligebehandlings-

nævnet	har	medtaget	uforholdsmæssig	stor	byrde-vurdering	i	deres	afgørelser,	ses	der	

nærmere	på	i	det	følgende.	Hertil	anvendes	relevante	afgørelser,	der	giver	et	indicium	

for	hvilke	momenter,	der	kan	tale	for,	at	en	tilpasning	udgør	eller	vil	udgøre	en	ufor-

holdsmæssig	stor	byrde.			

	
																																																								
33	U.2018.2912V	hvor	Vestre	Landsret	fandt,	at	arbejdstageren	ikke	var	egnet	til	at	udføre	sit	arbejde	og	
arbejdsgiveren	blev	af	den	grund	frikendt.		
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2.4.1.1	U.2016.2463H	

Denne	dom	omhandler	en	arbejdstager	A,	der	var	ansat	hos	en	kommune	K,	som	lokalplan-

lægger.	A	havde	efter	en	 trafikulykke	pådraget	sig	en	sygdom,	der	medførte	en	deltidssyge-

melding	i	halvandet	år.	Efter	halvandet	års	deltidssygemelding	blev	K	af	A	gjort	opmærksom	

på,	at	det	 ikke	længere	var	muligt	for	A	at	arbejde	på	fuldtid,	men	kun	20	timer	ugentligt.	K	

valgte	 derfor	 at	 stoppe	 ansættelsesforholdet	 ved	 at	 afskedige	A	med	den	 begrundelse,	 at	 K	

ikke	kunne	ændre	A’s	fuldtidsstilling	til	en	permanent	deltidsstilling	på	20	timer	ugentligt.	På	

den	baggrund	anlagde	A	sag	mod	K	ved	byretten	i	Herning	med	påstand	om	overtrædelse	af	§	

2a	i	FSBL.	Sagen	blev	dog	ved	kendelse	henvist	til	Sø-	og	Handelsretten,	og	afgørelsen	fra	Sø-	

og	Handelsretten	blev	herefter	af	K	anket	til	Højesteret.	

Det	 centrale	 tvistepunkt	 i	 sagen	 ved	 Sø-	 og	Handelsretten	 omhandlede	 trin	 1	 i	 den	 af	 rets-

praksis	udviklede	procedure,	idet	A	og	K	var	uenige	om	hvorvidt	A	var	omfattet	af	handicap-

begrebet	 i	 FSBL’s	 forstand.	 K	 lagde	 herved	 ikke	 vægt	 på	 trin	 4,	 hvor	 uforholdsmæssig	 stor	

byrde-vurderingen	indgår,	hvorfor	Sø-	og	Handelsretten	gav	A	medhold	i	sagen	med	den	be-

grundelse,	at	K	 ikke	havde	 løftet	 sin	bevisbyrde	 for,	at	det	ville	udgøre	en	uforholdsmæssig	

stor	byrde	ved	at	skulle	tilbyde	A	en	ansættelse	på	20	timer	ugentligt.	

Da	sagen	imidlertid	blev	anket	til	Højesteret	var	det	trin	4,	der	var	det	helt	store	tvistepunkt	

mellem	parterne.	Det	lykkedes	herefter	K	at	løfte	bevisbyrden	for,	at	det	ville	udgøre	en	ufor-

holdsmæssig	 stor	 byrde	 ved	 at	 skulle	 nedkonvertere	 A’s	 fuldtidsstilling,	 hvorfor	Højesteret	

ændrede	afgørelsen	ved	første	instans	og	frikendte	K.	Det	er	interessant	at	se	på	hvilke	argu-

mentationer	K	brugte	for	at	løfte	bevisbyrden	i	trin	4,	hvilket	der	ses	nærmere	på	i	det	følgen-

de.	

K	lagde	ud	med,	at	A	som	uddannet	civilingeniør	med	speciale	i	arkitektur	og	urbanisering	var	

ansat	som	lokalplanlægger,	og	arbejdsopgaven	bestod	primært	 i	udarbejdelse	af	 lokalplaner	

fra	den	indledende	kontakt	med	bygherren	til	den	endelige	godkendelse	og	udsendelse	af	pla-

nerne.	Udover	to	kommunalplanlæggere	var	der	på	daværende	tidspunkt	 i	alt	 tre	 lokalplan-

læggere	i	planteamet.	I	forbindelse	med	trafikulykken	blev	A	deltidssygemeldt	i	en	periode	på	

halvandet	år.	Da	A’s	sygdom	og	følgebegrænsningerne	heraf	blev	klarlagt	efter	halvandet	års	

deltidssygemelding,	afholdte	K	møder	med	A	og	dennes	 fagforeningsrepræsentant.	Under	et	

af	disse	afholdte	møder	blev	der	fra	A’s	side	fremlagt	et	forslag	om	en	permanent	ansættelse	

på	20	timer	ugentligt.	Forslaget	blev	undersøgt	og	vurderet	fra	ledelsens	side	og	blev	herefter	
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afvist.	Årsagerne	bag	afvisningen	lagde	op	til	en	trin	4-vurdering,	som	K	vægtede	højt	ved	Hø-

jesteret.	

Over	 for	Højesteret	gjorde	K	 indledningsvist	gældende,	 at	 ”arbejdspresset	for	de	to	andre	lo-

kalplanlæggere	 i	planteamet,	 som	A	var	en	del	af,	var	urimeligt	højt	 i	de	halvandet	år,	hvor	A	

havde	været	deltidssygemeldt.	Det	gav	nogle	driftsmæssige	udfordringer,	 at	A	 var	deltidssyge-

meldt,	 da	de	andre	 lokalplanlæggere	 skulle	 dække	 ind	og	 tage	de	henvendelser,	 der	 kom	 i	A’s	

sager,	når	A	ikke	var	på	arbejde	om	eftermiddagen”.	For	at	gøre	arbejdspresset	mindre	 i	den	

omtalte	periode	overvejede	ledelsen,	om	en	anden	allerede	ansat	medarbejder	kunne	hjælpe	i	

planteamet,	men	dette	var	 ikke	muligt	på	grund	af	det	højt	 specialiserede	arbejdsområde.	 I	

denne	henseende	bemærkede	K	over	for	Højesteret,	at	A’s	permanente	nedkonvertering	til	20	

timer	ugentligt	ville	betyde,	at	der	ville	mangle	hænder	17	timer	ugentligt	 for	at	kunne	 løse	

opgaverne.	K	argumenterede	herefter	imod	en	sådan	opdeling	af	fuldtidsstillingen	på	grund	af	

den	måde,	arbejdet	var	struktureret,	og	på	grund	af	den	manglende	kontinuitet	i	opgavevare-

tagelsen,	dette	ville	medføre.	K	uddybede	dette	ved	at	påpege,	at	 ”man	som	lokalplanlægger	

har	 et	 tæt	 og	 konstruktivt	 samarbejde	med	 eksterne	 samarbejdspartnere	 og	 projektudviklere.	

Som	lokalplanlægger	har	man	også	et	samarbejde	med	byggesagsbehandlerne,	og	dette	kræver	

en	 høj	 grad	 af	 tilstedeværelse.	 Lokalplanlæggerne	 kan	 internt	 bruge	 hinanden	 som	 sparring,	

men	de	kan	ikke	lappe	over	hinanden,	da	man	selv	kører	en	lokalplan	igennem	fra	start	til	slut”.	

K	brugte	altså	 tilstedeværelsen/tilgængeligheden	på	arbejdspladsen	 som	argumentation,	da	

dette	var	særligt	relevant	for	K	som	arbejdsplads	grundet	det	tætte	samarbejde	og	den	tætte	

dialog	med	erhvervslivet.	Supplerende	hertil	 forklarede	K	endvidere,	at	”borgermøder	afhol-

des,	når	borgerne	har	fri,	dvs.	typisk	om	eftermiddagen	eller	om	aftenen.	Det	var	vanskeligt	for	A	

at	varetage	borgermøderne,	da	A	kun	var	til	stede	om	formiddagen”.	Dette	brugte	K	altså	også	

som	argumentation	imod	at	opdele	fuldtidsstillingen.	For	så	vidt	angår	møderne	generelt	for-

klarede	 K	 yderligere,	 at	man	 som	 lokalplanlægger	 ”skal	deltage	 i	mange	møder,	hvilket	 skal	

afstemmes	med	mange	deltagere.	Hvis	man	har	deltidsansatte,	kan	det	blive	svært	at	passe	mø-

derne	ind,	så	alle	kan	deltage”.		

Yderligere	påpegede	K	over	 for	Højesteret,	 at	 ”udarbejdelse	af	en	lokalplan	strækker	sig	over	

mange	måneder.	I	nogle	måneder	er	der	en	intens	dialog,	som	nødvendiggør	tilgængelighed,	og	

det	nødvendiggør	længere	arbejdsdage”.	

K	brugte	endvidere	virksomhederne	som	argumentation	 imod	opdeling	af	 fuldtidsstillingen.	

Hertil	bemærkede	K	over	for	Højesteret,	at	”lokalplaner	udarbejdes	efter	ønske	fra	virksomhe-



	 21	

der.	Vi	oplever	tit,	at	virksomheder	har	et	akut	behov	for	vedtagelse	af	nye	planer,	for	at	deres	

opgaver	kan	løses.	Derfor	skal	det	tit	gå	hurtigt.	Virksomhederne	er	oftest	utålmodige,	og	virk-

somhederne	er	mange	gange	allerede	klar	til	at	få	en	byggetilladelse,	når	de	retter	henvendelse.	

Byggetilladelserne	kan	først	gives,	når	lokalplanen	er	udarbejdet.	Hvis	det	tager	for	lang	tid	at	

udarbejde	en	lokalplan,	kan	det	måske	få	en	virksomhed	til	at	gå	til	en	anden	kommune.	Går	en	

virksomhed	til	en	anden	kommune,	vil	det	betyde,	at	der	mistes	arbejdspladser”.	K	argumente-

rede	altså	for	den	nødvendige	fleksibilitet	i	tilfælde	af	uforudsigelige,	akutte	behov,	der	plud-

seligt	kan	opstå.	K	påpegede	hertil,	at	”virksomhederne	lægger	vægt	på,	at	K	har	en	høj	grad	af	

fleksibilitet.	Der	bliver	 lagt	vægt	på,	at	der	altid	er	mulighed	 for	at	 få	kontakt	og	dialog”.	 	Til	

støtte	herfor	påpegede	K	over	 for	Højesteret,	 at	 arbejdsgiverorganisationen	 ”Dansk	Industri	

har	vurderet	K	som	nr.	ét	det	sidste	år	i	en	undersøgelse	om	bl.a.	kommuners	erhvervsvenlighed”.		

Afslutningsvis	gjorde	K	gældende,	at	K	ikke	var	forpligtet	til	at	opdele	fuldtidsstillingen,	idet	

dette	ville	være	uforholdsmæssigt	byrdefuldt	for	K	som	følge	af	den	driftsmæssige	situation	i	

planafdelingen.		

Ovenstående	 argumentationer,	 som	 K	 brugte	 i	 trin	 4-vurderingen	 omhandlende	 uforholds-

mæssig	stor	byrde,	blev	taget	til	følge	ved	Højesteret,	idet	Højesteret	begrundede	frikendelsen	

af	K	med	følgende:	”fuldtidsansættelse	er	nødvendig	for	at	kunne	leve	op	til	kommunens	krav	om	

tilgængelighed	i	forhold	til	borgere	og	virksomheder	og	for	at	sikre	fleksibilitet	ved	tilrettelæg-

gelsen	af	møder	og	borgerhøringer,	når	borgerne	har	fri.	En	opdeling	af	en	fuldtidsstilling	ville	

føre	til	et	forringet	serviceniveau	for	borgere	og	erhvervsliv”.		

Dommen	viser	 følgende	 tre	momenter,	der	kan	 indicere,	at	byrden	pålagt	arbejdsgiveren	er	

uforholdsmæssig	stor.	Første	moment	angår	den	handicappedes	begrænsninger	i	forhold	til	at	

være	en	del	af	arbejdspladsens	nødvendige	tværgående	samarbejde	og/eller	 intenst	koordi-

neringsarbejde.	Et	andet	moment,	som	kan	udledes	af	dommen,	er	den	handicappedes	mang-

lende	tilstedeværelse/tilgængelighed	på	arbejdspladsen	og	den	deraf	manglende	fleksibilitet.	

Det	tredje	moment	vedrører	faldende	servicehensyn	til	virksomheder	og	borgere	som	følge	af	

den	handicappede.		

	

2.4.1.2	Ligebehandlingsnævnets	afgørelse	i	j.	nr.	2014-6810-51901	

En	lignende	afgørelse	blev	behandlet	ved	Ligebehandlingsnævnet.	Denne	afgørelse	omhandler	

en	arbejdstager	A,	der	arbejdede	som	virksomhedskonsulent	på	fuld	tid	hos	et	jobcenter	J.		
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Efter	nogle	års	fuldtidsansættelse	fik	A	indsat	kunstige	knæled	i	begge	knæ,	hvilket	var	med-

virken	til	konstante	smerter	 i	knæene.	A	blev	som	følge	heraf	sygemeldt	af	 flere	omgange	–	

nogle	gange	på	deltid	og	andre	gange	på	fuldtid.	A	arbejdede	herefter	ugentligt	16	timer	i	en	

lang	periode.	

J	valgte	at	opsige	A	med	den	begrundelse,	at	A’s	sygefravær	var	uforeneligt	med	driften	i	J,	idet	

J	havde	brug	for	virksomhedskonsulenter	på	fuld	tid.	A,	der	var	repræsenteret	af	fagforening,	

indsendte	 en	 klage	 til	 Ligebehandlingsnævnet	med	påstand	om	brud	på	 §	 2a	 i	 FSBL.	 Sagen	

vedrørte	navnlig	trin	4,	hvorefter	det	lykkedes	J	at	godtgøre,	at	byrden	ville	være	uforholds-

mæssig	stor,	såfremt	A	fortsatte	sin	stilling	på	16	timer	ugentligt.	I	det	følgende	ses	der	nær-

mere	på	de	argumentationer,	som	J	fremførte	ved	Ligebehandlingsnævnet	og	som	var	med	til	

at	løfte	bevisbyrden	i	trin	4.		

J	indledte	med	at	nævne,	at	A’s	arbejdsopgaver	primært	bestod	i	kontorarbejde	i	form	af	sags-

behandling	 og	 telefonisk	 kontakt	med	 borgere	 og	 virksomhedsejere.	 Arbejdet	 indebar	 også	

”en	del	virksomhedsbesøg	hos	J’s	samarbejdspartnere,	hos	hvem	A	skulle	formidle	arbejdspladser	

til	ledige	borgere”.	Funktionen	som	virksomhedskonsulent	krævede	altså,	at	A	kunne	”køre	på	

virksomhedsbesøg,	når	det	var	påkrævet,	både	for	at	opsøge	nye	virksomhedskontakter	og	for	at	

følge	op	på	de	allerede	iværksatte	aftaler,	både	planlagte	og	ikke	på	forhånd	planlagte	møder”.		

J	 uddybede	med	 at	 påpege,	 at	 ”i	 stillingen	 som	virksomhedskonsulent	er	der	en	 tæt	 sammen-

hæng	mellem	sagsbehandling	og	de	virksomhedsbesøg,	som	virksomhedskonsulenten	skal	ud	på.	

Man	kan	 ikke	 i	 en	 virksomhedskonsulentstilling	adskille	 sagsbehandling	og	 virksomhedsbesøg,	

herunder	fjerne	én	af	opgaverne	i	stillingen”.	Det	forhold,	at	A	i	en	lang	periode	kun	var	beskæf-

tiget	16	timer	om	ugen	bevirkede,	at	A	ikke	kunne	varetage	den	løbende	kontakt	med	borgere	

og	virksomhedsejere	på	grund	af	fravær,	hvilket	lå	de	andre	virksomhedskonsulenter	til	last,	

idet	”de	andre	medarbejdere	er	blevet	bedt	om	at	overtage	kontrakterne	til	borgere	og	virksom-

hedere	og	besøgene	i	virksomhederne,	så	J	så	vidt	muligt	kunne	undgå	at	aflyse	aftaler	og	sikre	

den	daglige	drift”.	 J	uddybede	med,	at	der	”i	perioder	ikke	har	været	muligt	at	fastsætte	et	fast	

ugentligt	 timetal	 for	 A,	 hvorfor	 A’s	 fysiske	 tilstedeværelse	 på	 arbejdspladsen	 har	 været	meget	

svingende.	Dette	har	gjort	det	 vanskeligt	at	 tilrettelægge	A’s	 varetagelse	af	arbejdsopgaverne,	

hvilket	generelt	har	haft	stor	indflydelse	på	J’s	daglige	drift”.	 J	supplerede	med	at	bemærke,	at	

”de	mange	reformer	på	beskæftigelsesområdet	har	medvirket	til,	at	virksomhedsdelen	fra	lands-

politisk	 side	 sidestilles	med	 borgerindsatsen,	 hvilket	 har	medført,	 at	 der	 er	 kommet	 skærpede	
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krav	i	forhold	til	kortere	tidsfrister	for,	dels	hvornår	en	virksomhed	kan	forvente	kontakt	fra	en	

virksomhedskonsulent,	dels	hvornår	en	sag	skal	være	løst”.	

A	argumenterede	imod	A’s	ønske	om	permanent	nedsat	tid	på	16	timer	ugentligt	ved	at	frem-

hæve	udfordringen,	det	ville	udløse,	idet	”det	var	J’s	skøn,	at	det	ville	være	til	gene	for	den	dag-

lige	drift,	hvis	der	var	flere	deltidsansatte	på	området,	da	koordineringen	bliver	vanskeliggjort,	

og	der	ville	skulle	bruges	ekstraordinært	mange	ressourcer	på	koordinering	og	overlevering.	Da	

arbejdet	som	virksomhedskonsulent	kræver	høj	grad	af	fleksibilitet	fra	medarbejderne	i	forhold	

til	virksomhedernes	behov,	er	en	kort	daglig	arbejdstid	ikke	foreneligt	med	stillingen.	De	skær-

pede	 tidsfrister	 gør	 det	 i	 øvrigt	meget	 vanskeligt	 at	 ”dele”	 en	 virksomhedskonsulentstilling	 på	

flere	medarbejdere.	Det	ville	være	meget	vanskeligt	for	J	og	uhensigtsmæssigt	for	virksomheder-

ne,	hvis	der	er	 flere	 forskellige	konsulenter	 tilknyttet	 én	virksomhed.	Sagerne	kan	på	grund	af	

deres	kompleksitet	heller	ikke	uden	videre	overdrages	fra	én	medarbejder	til	en	anden.	Det	ville	

også	 være	 problematisk,	 hvis	 en	medarbejder	 ansat	med	meget	 få	 timer	 dagligt	 er	 ude	 på	 et	

virksomhedsbesøg,	og	besøget	trækker	ud.	En	kort	daglig	arbejdstid	vil	således	ikke	harmonere	

med	gennemførelse	af	virksomhedsbesøg”.	

Ligebehandlingsnævnet	 fandt	ovenstående	argumentationer	 tilstrækkelige	 til	at	konkludere,	

at	det	ville	udgøre	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	for	J,	hvis	A	skulle	fortsætte	sin	ansættelse	

på	16	timer	om	ugen,	hvorfor	A	altså	ikke	fik	medhold	i	den	indsendte	klage.		

Det	 kan	 af	 afgørelsen	 udledes	 følgende	 momenter,	 der	 kan	 tillægges	 betydning	 ved	 ufor-

holdsmæssig	 stor	byrde-vurderingen:	 (1)	den	handicappede	kan	 ikke	 følge	med	 i	 skærpede	

lovkrav,	der	har	til	formål	at	få	opgaverne	hurtigt	igennem,	(2)	udfordring	for	den	handicap-

pede	ved	at	afholde	møder	med	samarbejdspartnere	og	(3)	såfremt	øvrigt	personale	belastes	

som	følge	af	den	handicappede.			

	

2.4.1.3	U.2008.1450Ø	

Denne	 dom,	 der	 først	 blev	 anlagt	 ved	 Københavns	 Byret	 og	 efterfølgende	 anket	 til	 Østre	

Landsret,	omhandler	en	arbejdstager	A,	der	var	 færdiguddannet	arkitekt	med	speciale	 i	 fre-

dede	 bygninger.	 A	 var	 ansat	 i	 den	 daværende	 Fredningsstyrelse,	 nu	 Kulturarvsstyrelsen	 K.		

A	nåede	at	arbejde	hos	K	i	omtrent	30	år,	indtil	A	blev	afskediget.	Afskedigelsen	var	begrundet	

med,	 at	 K	 blev	 pålagt	 lønsumsbesparelser,	 hvorefter	 K	 vedtog	 beslutning	 om	 at	 indlede	 en	

afskedigelsesrunde	som	følge	heraf	–	A	var	én	af	de	udpegede.	I	henhold	til	afskedigelsesbre-
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vet	til	A	fremgik	det,	at	–	grundet	A’s	nedsatte	synsevne	som	følge	af	nethindeløsning	–	A	var	

mindre	 faglig	 fleksibel	 og	mindre	 omstillingsparat	 end	 øvrigt	 personale,	 idet	 A	 ikke	 kunne	

foretage	besigtigelser	på	egen	hånd	og	A	kunne	dermed	ikke	varetage	en	stor	del	af	arbejds-

opgaven	hos	K.	A	anlagde	herefter	sag	mod	K	med	påstand	om	overtrædelse	af	§	2a	 i	FSBL.	

Byretten	frifandt	K	og	landsretten	stadfæstede	byrettens	dom.	Dommene	angik	navnlig	trin	4-

vurderingen,	 idet	både	byretten	og	 landsretten	 fandt,	at	K	havde	 løftet	bevisbyrden	 i	 trin	4.	

Det	er	herefter	interessant	at	se,	hvordan	K	godtgjorde,	at	det	ville	udgøre	en	uforholdsmæs-

sig	stor	byrde	at	opretholde	A’s	ansættelsesforhold.	

K	indledte	med,	at	A	kun	arbejdede	med	fredede	bygninger	på	fredningskontoret.	Frednings-

kontoret	havde	til	kerneopgave	at	tage	stilling	til	fredningssager	og	til	byggesager.	I	forbindel-

se	med,	 ”at	en	ejer	af	en	 fredet	bygning	søger	om	tilladelse	til	at	 foretage	ændringer,	skal	der	

eventuelt	foretages	besigtigelse”.	A’s	arbejdsopgave	med	 fredede	bygninger	 indebar	altså	be-

sigtigelser,	hvilket	var	en	integreret	del	af	arbejdsopgaverne	på	fredningskontoret.	Formålet	

med	besigtigelserne	blev	 fremhævet	af	K,	hvorefter	 ”besigtigelser	kan	være	et	væsentligt	ele-

ment	 i	 sagsbehandlingen.	Ved	 en	besigtigelse	 ser	man	efter	bygningshistoriske	 spor,	 idet	 disse	

viser,	hvad	en	bygning	har	undergået	af	forandringer	mv.	fra	forskellige	tider.	Det	er	en	arkitekts	

opgave	at	 forholde	sig	til	værdien	af	disse	spor.	Ved	besigtigelser	aflæser	arkitekten	altså	byg-

ningen	grundigt.	Der	er	to	formål	med	besigtigelsen,	dels	at	besigtige	fejl	og	skader,	dels	at	møde	

ejeren.	Man	er	ude	som	sagsbehandler,	og	arkitektfaglig	indsigt	er	væsentlig”.	Ledelsen	vurde-

rede	på	et	tidspunkt,	at	A’s	nedsatte	syn	var	en	udfordring	ved	besigtigelser,	og	kontorchefen	

var	betænkelig	ved	at	sende	A	ud	på	egen	hånd	til	besigtigelser.	Kontorchefen	”var	bange	for,	

at	det	i	sagerne	ville	blive	gjort	gældende,	at	A	havde	overset	noget”.	Der	var	 ikke	konstateret	

fejl	 eller	 indgivet	klager	over	A’s	arbejde	ved	de	hidtil	 foretagne	besigtigelser.	Der	var	altså	

ikke	konkrete	eksempler	på	reelle	fejl/klager,	kun	en	hypotetisk	risiko	for	fejl/klager.	K	gjor-

de	 i	 tillæg	hertil	gældende,	at	”udgangspunktet	var,	at	én	besigtigelse	skulle	være	nok,	så	man	

ikke	generede	borgerne	mere	end	nødvendigt”.	Det	blev	af	den	grund	besluttet,	at	A	skulle	”tage	

en	arkitektkollega	med	ved	fremtidige	besigtigelser”.	Sådan	fortsatte	det	i	nogle	år,	indtil	K	blev	

pålagt	 at	 reducere	 lønbudgettet.	 Der	 blev	 i	 den	 forbindelse	 indledt	 en	 afskedigelsesrunde,	

hvor	blandt	andre	A	blev	indstillet	ud	fra	de	opstillede	kriterier.	Det	blev	vurderet,	at	”det	ville	

medføre	et	for	stort	ressourceforbrug,	hvis	A	skulle	have	en	ekstra	arkitekt	med	på	besigtigelser-

ne.	K	havde	ikke	ressourcer	til	at	sende	flere	arkitekter	ud	på	en	og	samme	besigtigelse.	Det	var	

en	uholdbar	løsning,	at	A	altid	havde	behov	for	en	ekstra	arkitekt.	I	forhold	til	den	nye	arbejds-
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fordeling	kunne	A	ikke	indgå	heri,	idet	det	krævede	besigtigelser”.	Dette	brugte	K	som	begrun-

delse	 for,	 at	 ”A	relativt	set	var	mindre	 faglig	 fleksibel,	 lige	som	A’s	omstillingsevne	relativt	set	

var	stærkt	begrænset”.		

Byretten	og	Landsretten	frikendte	K	på	baggrund	af	ovenstående	argumentationer.			

Dommene	viser	 følgende	to	momenter,	der	kan	 indicere,	at	byrden	pålagt	arbejdsgiveren	er	

uforholdsmæssig	 stor.	 Første	moment	 angår	 den	 handicappedes	manglende	 fleksibilitet	 og	

omstillingsparathed,	som	er	en	nødvendighed	for	at	kunne	varetage	de	delegerede	arbejdsop-

gaver	hos	arbejdsgiveren.	Andet	moment	vedrører	arbejdsgiverens	bekymring	for	hypotetisk	

risiko	for	fejl,	som	den	handicappede	vil	begå	og	hypotetisk	risiko	for	klager	over	den	handi-

cappedes	arbejde.			

	

2.4.1.4	U.2015.1053S	

Denne	sag,	der	blev	anlagt	ved	Sø-	og	Handelsretten,	omhandler	en	befaren	skibsassistent	A,	

der	blev	ansat	hos	bjergningsfirmaet	B.	På	daværende	tidspunkt	var	der	16	ansatte	hos	B,	og	

de	ansatte	arbejdede	efter	grundprincippet	”2	uger	ude,	2	uger	hjemme”.	Omtrent	seks	måne-

der	efter	ansættelsesforholdets	begyndelse	tog	A	efter	B’s	opfordring	en	udvidet	lanterneprø-

ve	(farvetest)	 i	regi	af	Søfartsstyrelsen.	Prøven	konkluderede,	at	A	 i	begge	øjne	havde	svært	

nedsat	skelneevne	mellem	rød	og	grøn.	B	valgte	herefter	at	afskedige	A	med	den	begrundelse,	

at	A	grundet	sin	farveblindhed	ikke	var	i	stand	til	at	bestride	udkigstjeneste,	som	var	en	sæd-

vanlig	 del	 af	 arbejdsopgaverne	 for	 en	befaren	 skibsassistent.	A	 anlagde	herefter	 sag	mod	B	

med	påstand	om	overtrædelse	af	§	2a	i	FSBL.	Der	var	mellem	parterne	uenighed	om	trin	4	i	

den	af	 retspraksis	udviklede	procedure	 til	 håndtering	af	 sager	omhandlende	 tilpasningsfor-

pligtelsen,	hvorfor	B	forsøgte	at	løfte	bevisbyrden	for,	at	det	ville	udgøre	en	uforholdsmæssig	

stor	byrde	 for	B	 at	 iagttage	 tilpasningsforpligtelsen.	 Sø-	 og	Handelsretten	 fandt,	 at	B	havde	

løftet	bevisbyrden,	hvorfor	A	ikke	fik	medhold	og	B	dermed	blev	frikendt.	I	det	følgende	ses	

der	nærmere	på	de	 argumentationer,	 som	B	 anførte	 over	 for	 Sø-	 og	Handelsretten,	 der	 var	

tilstrækkelige	til	at	løfte	bevisbyrden.		

B	indledte	med	at	nævne,	at	B	”er	et	rederi,	der	er	indehaver	af	et	bugserskib	og	en	flydekran.		

Søfartsstyrelsen	 har	 udfærdiget	 en	 besætningsfastsættelse,	 hvori	 det	 fremgå,	 at	 et	 bugserskib	

anses	for	at	være	forsvarligt	bemandet,	hvis	det,	når	det	 forlader	havn,	har	en	bemanding,	der	

mindst	svarer	til	en	skibsfører,	en	overstyremand,	en	maskinchef	og	to	befarne	skibsassistenter.	
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I	tilfælde	af,	at	besætningen	på	bugserskibet	ikke	lever	op	til	kravene,	kan	vi	risikere	at	blive	sat	

til	kaj,	indtil	besætningen	lever	op	til	kravene”.	B	supplerede	herefter	med	at	påpege,	at	”der	i	

medfør	af	lov	om	skibets	besætning	er	udstedt	en	bekendtgørelse	om	kvalifikationskrav	til	skibs-

assistenter,	hvorefter	de	skal	være	skikket	til	udkig”.	B	argumenterede	herefter	 imod	 fortsæt-

telse	af	A’s	ansættelsesforhold,	idet	lanterneprøven	viste,	at	A	havde	svært	ved	at	skelne	mel-

lem	farverne	rød	og	grøn,	hvorfor	A	ikke	opfyldte	kvalifikationskravet,	idet	A	ikke	kunne	vare-

tage	opgaven	som	brovagt.	B	supplerede	hertil,	at	”det	ikke	var	muligt	at	dispensere	fra	lovkra-

vet”.	B	henledte	altså	opmærksomheden	på,	at	A	ikke	kunne	indgå	som	en	del	af	besætningen	

om	bord	på	rederiets	skib,	idet	A	ikke	opfyldte	de	lovmæssige	krav,	der	var	fastsat	for	at	kun-

ne	bestride	stillingen	som	skibsassistent.		

Over	for	Sø-	og	Handelsretten	argumenterede	B	endvidere,	at	B	var	”et	lille	rederi,	så	der	var	

ikke	mulighed	for	bare	at	ansætte	en	ekstra	mand	til	at	overtage	A’s	brovagt.	Ved	en	fortsættelse	

af	A’s	ansættelsesforhold	ville	A	nødvendigvis	skulle	erstattes	af	den	anden	fuldtidsansat	skibsas-

sistent	med	fornødent	vagtholdbevis,	og	som	dermed	kunne	påtage	sig	alle	opgaver	i	henhold	til	

besætningsfastsættelsen”.	Som	argumentation	brugte	B	altså	omdrejningspunkt	2	omhandlen-

de	virksomhedens	størrelse,	som	beskrevet	længere	oppe.	

Sø-	og	Handelsretten	frikendte	B	på	baggrund	af	de	anførte	argumentationer,	idet	retten	lagde	

til	 grund,	 at	B	 ”kun	havde	få	ansatte,	hvorfor	det	var	nødvendigt,	at	begge	skibsassistenter	på	

bugserskibet	kunne	holde	udkig”.	Endvidere	fandt	retten	det	godtgjort,	at	”det	ville	indebære	en	

uforholdsmæssig	stor	byrde	for	B	at	pålægge	B	at	træffe	foranstaltninger,	der	kunne	afhjælpe	A’s	

handicap,	idet	den	eneste	reelle	afhjælpningsmulighed	ville	være	at	ansætte	en	overtallig	skibs-

assistent	til	også	at	være	på	havet	i	de	2	uger,	hvor	A	var	det”.			

Det	kan	af	dommen	udledes	følgende	momenter,	der	kan	tillægges	betydning	ved	uforholds-

mæssig	 stor	 byrde-vurderingen:	 (1)	 den	 handicappedes	manglende	 opfyldelse	 af	 gældende	

lov-	 eller	 bekendtgørelseskrav,	 (2)	 opnormering	 af	 antallet	 af	 medarbejdere	 kun	 med	 det	

formål	at	opretholde	den	handicappedes	ansættelsesforhold	og	(3)	virksomhedens	størrelse,	

hvorefter	der	er	små	forventninger	til	små	virksomheder	og	store	forventninger	til	store	virk-

somheder.		
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2.4.1.5	Østre	Landsrets	dom	af	21.	april	2017	

Denne	dom	omhandler	en	arbejdstager	A,	der	var	uddannet	 jurist	og	som	havde	sin	daglige	

gang	hos	en	styrelse	S.	A	blev	fuldtidssygemeldt	som	følge	af	symptomer	på	stress	og	fik	i	sy-

geperioden	konstateret	tumor	i	endetarmen.	A	blev	herefter	opereret	og	fik	fjernet	tumoren	

samt	en	del	af	tarmen,	herunder	endetarmen.	Sygdomsperioden	varede	et	halvt	års	tid,	hvor-

efter	A	genoptog	arbejdet	på	nedsat	tid.	Arbejdstiderne	var	på	3-4	timer	2	dage	om	ugen	til	at	

starte	med.	Gradvist	øgede	A	tilstedeværelsen	på	arbejdspladsen,	idet	det	daglige	timetal	blev	

øget	til	6-7	timer	3	gange	om	ugen.	Omtrent	10	måneder	efter	A’s	første	genoptagelsesdag	på	

arbejdet	blev	A	afskediget,	hvor	S	begrundede	afskedigelsen	med,	at	A’s	sygefravær	var	af	så	

væsentlig	karakter,	at	det	af	hensyn	til	driften	i	S	ikke	længere	var	muligt	at	opretholde	ansæt-

telsen.	A	anlagde	herefter	sag	mod	S	ved	Københavns	Byret	med	påstand	om	overtrædelse	af	

§	2a	i	FSBL.	Byretten	frikendte	S,	og	A	valgte	at	anke	afgørelsen	til	Østre	Landsret.	Landsretten	

frikendte	også	S.	 I	begge	afgørelser	 lykkedes	det	S	at	 løfte	bevisbyrden	for,	at	det	 for	S	ville	

udgøre	 en	 uforholdsmæssig	 stor	 byrde	 ved	 en	 fortsættelse	 af	 A’s	 ansættelsesforhold.	 I	 det	

følgende	ses	der	nærmere	på	de	argumentationer,	som	S	brugte	for	at	løfte	bevisbyrden.	Det	

bemærkes	dog,	at	kun	byrettens	afgørelse	medtages	 i	det	 følgende,	 idet	 landsretten	stadfæ-

stede	byrettens	afgørelse.		

S	indledte	med	at	bemærke,	at	der	i	S	blev	indført	et	nyt	sagsbehandlingssystem	et	par	måne-

der	efter	A’s	genoptagelse	af	arbejdet.	A	blev	”ikke	rigtigt	oplært	i	dette	system,	fordi	A	sjældent	

var	der,	når	oplæringen	fandt	sted.	A	har	ikke	haft	faste	mødetider	og	faste	arbejdsdage,	da	til-

stedeværelsen	har	været	afhængig	af,	hvordan	A’s	nat	var	forløbet”.	

I	forbindelse	med	indførelsen	af	det	nye	sagssystem	havde	S	et	uddannelsesprogram,	som	alle	

medarbejdere	skulle	igennem.	Hertil	uddybede	S,	at	”A	forsøgte	at	lægge	sine	arbejdstider,	så	A	

kunne	deltage	så	meget	som	muligt	i	uddannelsesprogrammet.	Der	var	endvidere	et	antal	med-

arbejdere,	 der	 fungerede	 som	 supervisor,	 og	 som	 skulle	 hjælpe	 og	undervise	A,	 såfremt	A	 ikke	

kunne	være	til	stede	til	den	almindelige	undervisning.	Nogle	gange	måtte	A	vente	med	at	modta-

ge	instruktion,	fordi	de	andre	medarbejdere	var	ved	at	modtage	vejledning”.	S	påpegede	hertil,	

at	der	imidlertid	”ikke	var	ressourcer	til	at	afsætte	en	bestemt	person	til	hele	tiden	at	hjælpe	A,	

idet	problemet	var,	at	det	nye	sagssystem	også	var	nyt	for	de	øvrige	medarbejdere,	som	derfor	

også	havde	problemer	og	som	også	skulle	have	hjælp.	De	andre	medarbejdere	blev	også	påvirket	

af	det,	fordi	de	hele	tiden	skulle	hjælpe	A.	A	var	frustreret	og	fandt	det	nye	system	svært.	De	an-

dre	medarbejdere	havde	det	svært	ved	at	håndtere	A’s	frustrationer	i	en	travl	hverdag”.	
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S	bemærkede	endvidere	over	 for	byretten,	at	det	 forhold,	at	A	 ikke	kunne	arbejde	efter	 for-

holdsvis	 faste	mødetider,	bevirkede,	at	A	 ikke	kunne	deltage	 i	diverse	møder,	hvor	der	blev	

informeret	om	nye	tiltag	og	nye	fremgangsmåder.	Af	den	grund	var	der	behov	for	”ekstra	op-

følgning	og	taget	ekstra	tid	fra	A’s	kolleger	for	at	holde	A	bare	nogenlunde	opdateret.	Fra	kolle-

ger	har	A	fået	stor	hjælp	til	oplæring	og	opgaveløsning”.		

Yderligere	henledte	S	opmærksomheden	på	A’s	sygdom	og	følgevirkningerne	heraf,	herunder	

de	hyppige	toiletbesøg.	S	gjorde	over	for	byretten	gældende,	at	”når	A	har	været	på	arbejdet	og	

deltaget	i	undervisning	og	møder,	har	A	flere	gange	måtte	forlade	lokalet	for	at	gå	på	toilettet”.	

S	tilføjede	hertil,	at	”A	på	et	tidspunkt	arbejdede	cirka	20	timer	om	ugen,	men	der	blev	ikke	præ-

steret	svarende	hertil.	A	arbejdede	måske	kun	halvdelen	af	tiden,	idet	A	ellers	gik	på	toilettet”.	S	

argumenterede	altså,	at	A	ikke	udviste	reelle	fremskridt	i	forhold	til	opgavevaretagelsen	–	der	

var	altså	ikke	nogen	udvikling	i	A’s	produktivitet.	

Byrettens	begrundede	afgørelse,	som	landsretten	stadfæstede,	var	sålydende:	”herefter	finder	

retten	det	godtgjort,	at	A	ved	en	fortsat	forbliven	i	sin	daværende	stilling	med	en	nedsat	tid	på	

omkring	18-20	timer	om	ugen,	ikke	ville	være	disponibel	i	fornødent	omfang,	hvortil	kommer,	at	

de	til	stillingen	hørende	arbejdsfunktioner	ikke	blev	udført	på	tilstrækkelig	effektiv	eller	kvalifi-

ceret	måde,	hvilket	ville	medføre,	at	S	blev	pålagt	en	uforholdsmæssig	stor	byrde,	såfremt	S	var	

forpligtet	til	at	lade	A	fortsætte	i	stillingen,	jf.	Forskelsbehandlingslovens	§	2a”.		

Dommen	viser	følgende	momenter,	der	kan	indicere,	at	byrden	pålagt	arbejdsgiveren	er	ufor-

holdsmæssig	 stor.	 Første	 moment	 vedrører	 den	 handicappedes	 manglende	 overskud	 til	 at	

lære	arbejdspladsens	nye	indførte	systemer	at	kende.	Andet	moment	angår	den	handicappe-

des	manglende	deltagelse	 i	møder	 afholdt	 på	 arbejdspladsen.	 Tredje	moment	 vedrører	 den	

handicappedes	belastning	på	øvrigt	personale	og	det	fjerde	moment	angår	for	hyppige	toilet-

besøg,	der	herved	bevirker	mindre	tid	til	varetagelse	af	delegerede	arbejdsopgaver.					

	

2.4.1.6	Ligebehandlingsnævnets	afgørelse	i	j.	nr.	2014-6810-62277	

Denne	afgørelse,	der	blev	behandlet	ved	Ligebehandlingsnævnet	omhandler	en	arbejdstager	

A,	 der	 tiltrådte	 en	 fuldtidsstilling	 som	 pædagogisk	medhjælper	 hos	 en	 specialinstitution	 S.	

Udover	at	fungere	som	en	institution,	var	S	også	en	skole	og	et	opholdssted	for	unge	med	op-

mærksomhedsforstyrrelser	og	andre	diagnoser	 inden	 for	autismespektret.	 S	havde	desuden	

et	efterværn,	som	var	et	tilbud	om	støtte	til	unge	i	egen	bolig.	A’s	arbejdsopgaver	bestod	pri-
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mært	 i	at	besøge	unge	 i	de	unges	egen	bolig.	 I	 forbindelse	med	et	besøg	hos	 to	unge	blev	A	

påkørt.	Som	følge	heraf	havde	A	mange	nakkesmerter	og	gik	efter	aftale	med	sin	leder	ned	i	

arbejdstid	fra	37	til	24	timer	om	ugen.	A	gik	efter	noget	tid	yderligere	ned	i	arbejdstid	til	18	

timer	ugentligt.	A	blev	herefter	afskediget	med	den	begrundelse,	at	S	havde	behov	for	stabili-

tet,	fleksibilitet	og	en	fuldt	37	timers	medarbejder	af	hensyn	til	de	unges	behov	på	institutio-

nen	 og	 efterværnet.	 A	 klagede	 over	 afskedigelsen	 ved	 Ligebehandlingsnævnet	 om	 påstået	

brud	på	§	2a	 i	FSBL.	Ligebehandlingsnævnet	 fandt	 imidlertid,	 at	S	havde	 løftet	bevisbyrden	

for,	at	det	ville	være	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	at	tilbyde	A	ansættelse	på	nedsat	tid.	I	det	

følgende	ses	der	nærmere	på	de	argumentationer,	som	S	fremførte	over	for	Ligebehandlings-

nævnet	i	henhold	til	trin	4-vurderingen.		

Hovedargumentationen	gik	navnlig	ud	på,	at	A	ikke	løste	sine	arbejdsopgaver	tilfredsstillende	

nok,	idet	”trods	den	nedsatte	arbejdstid	var	der	opgaver,	som	ikke	blev	udført”.	Som	eksempler	

herpå	 nævnte	 S	 ”skriftlige	 rapporter,	 som	A	 skulle	 aflevere	 vedrørende	 klientbesøg,	 blev	 ikke	

udført	tilfredsstillende.	A	afleverede	heller	ikke	interne	opgørelser	over,	hvornår	der	havde	været	

besøg	ved	S’	klienter,	ligesom	aftalte	møder	ikke	blev	afholdt”.	I	forhold	til	de	skriftlige	rappor-

ter	 supplerede	 S	 med,	 at	 ”en	 af	 A	 fremsendt	 statusrapport	 stort	 set	 var	 identisk	med	 den,	 A	

fremsendte	i	maj	året	før	–	rapporterne	var	stort	set	enslydende”.				

Over	 for	Ligebehandlingsnævnet	 fremførte	S	endvidere,	at	”køreturen	til	og	fra	arbejde	samt	

kørsel	 i	arbejdsfunktionen	 forværrede	A’s	 symptomer”.	Køreturene	 var	 en	 del	 af	 A’s	 primære	

opgave	og	”fritagelse	for	at	køre	i	bil	var	ikke	en	mulighed”.			

Det	 kan	 af	 afgørelsen	 udledes	 følgende	 momenter,	 der	 kan	 tillægges	 betydning	 ved	 ufor-

holdsmæssig	 stor	 byrde-vurderingen:	 forværring	 af	 symptomer	 på	 arbejdspladsen	 og	 util-

fredshed	med	den	handicappedes	løste	arbejdsopgaver	eller	mangel	på	samme.			

	

2.5	Delkonklusion		

	

Som	 det	 fremgår	 af	 ovenstående	 juridiske	 analyse,	 kan	 fortolkningen	 af	 ”uforholdsmæssig	

stor	byrde”	 i	 §	2a	 i	 FSBL	 ikke	udledes	af	 selve	bestemmelsen.	 Som	 følge	heraf	 er	 gældende	

regulering	og	gældende	retspraksis	blevet	brugt	hertil.		

Gældende	regulering	viser,	at	præamblens	betragtning	21	i	Beskæftigelsesdirektivet	opstiller	

tre	omdrejningspunkter,	der	skal	indgå	i	vurderingen	af,	hvorvidt	en	arbejdsgivers	byrde	ved	
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at	foretage	tilpasninger	vil	være	uforholdsmæssig	stor.	Det	første	omdrejningspunkt	vedrører	

de	finansielle	omkostninger	og	andre	omkostninger,	der	er	forbundet	med	tilpasningsforplig-

telsen.	Det	andet	omdrejningspunkt	vedrører	virksomhedens	størrelse	og	finansielle	midler,	

og	det	 tredje	omdrejningspunkt	angår	en	virksomheds	muligheder	 for	at	opnå	offentlige	til-

skud	eller	anden	støtte.	

Gældende	retspraksis	viser,	at	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	har	udviklet	en	

bestemt	procedure	til	håndtering	af	sager	omhandlende	§	2a.	Proceduren	er	inddelt	i	fire	trin,	

hvor	vurderingen	om	en	byrde	er	uforholdsmæssig	stor,	indgår	i	det	sidste	trin	i	proceduren.	I	

forhold	til	de	medtagne	afgørelser	 i	den	 juridiske	analyse,	kan	det	heraf	udledes,	at	der	kan	

være	flere	momenter,	der	kan	indicere,	at	en	tilpasning	udgør	eller	vil	udgøre	en	uforholds-

mæssig	stor	byrde,	hvorefter	arbejdsgiveren	frikendes	som	følge	heraf.		

	
Kapitel	3	–	Økonomisk	analyse		
	
	

3.1	Baggrund	for	den	økonomiske	analyse	

	
Indledningsvis	skal	det	nævnes,	at	baggrunden	for	hele	den	økonomiske	analyse	udspringer	af	

to	 amerikanske	 domme.	 Amerikansk	 ret	 har	 selvsamme	 lovpligtige	 tilpasningsforpligtelse	

som	den	danske,	og	to	dommere	ved	navn	Richard	Posner34	og	Guido	Calabresi35	har	begge	i	

to	amerikanske	afgørelser	givet	udtryk	for,	at	en	konkret	vurdering	af	tilpasningsforpligtelsen	

kræver	anvendelse	af	det	økonomiske	værktøj:	cost-benefit	analyse.		

I	det	følgende	gives	en	kort	beskrivelse	af	amerikansk	ret	om	tilpasningsforpligtelsen	og	der-

næst	skildres	de	to	nævneværdige	afgørelser.		

	

																																																								
34	Det	fremgår	af	https://home.uchicago.edu/%7Erposner/biography,	at	Posner	var	en	amerikansk	dom-
mer	for	den	føderale	appeldomstol	for	syvende	kreds	indtil	2017.	Herudover	er	han	en	indflydelsesrig	juri-
disk	teoretiker	og	er	stor	fortaler	inden	for	law	and	economics-bevægelsen		
35	Af	https://law.yale.edu/guido-calabresi	fremgår	det,	at	Calabresi	er	en	amerikansk	dommer	for	den	fø-
derale	appeldomstol	for	kreds	nr.	2		



	 31	

3.2	Amerikansk	lovgivning	–	ADA		

	

ADA36	blev	indført	i	amerikansk	lovgivning	i	1990.	ADA	har	i	sin	helhed	til	formål	at	forbyde	

diskrimination	på	baggrund	af	handicap.	Forbuddet	er	gældende	i	det	offentlige,	herunder	

arbejdsmarkedet,	skoler,	offentlig	transport	osv.		
ADA	er	inddelt	i	forskellige	Titles,	og	den,	der	har	relevans	i	nærværende	kandidatafhandling	

er	Title	I.	Title	I	foreskriver	nemlig,	at	arbejdsgivere	skal	iværksætte	”reasonable	accommoda-

tions”	37	i	forhold	til	”qualified”38	arbejdstagere,	der	har	et	handicap.	Det	fremgår	endvidere	af	

Title	 I,	 at	arbejdsgiveren	 ikke	er	 forpligtet	 til	at	 iværksætte	arbejdstagerens	ønske	om	”rea-

sonable	accommodation”,	såfremt	denne	udgør	”undue	hardship”39.	Det	 fremgår	dog	 ikke	ud-

trykkeligt	af	ADA,	hvordan	”undue	hardship”	skal	forstås.	Uklarheden	har	givet	anledning	til	

en	række	domme,	hvoraf	to	skildres	i	det	følgende.		

	

3.3	Amerikanske	domme		

	
Den	første	dom,	der	skildres	i	det	følgende,	er	pådømt	af	Posner,	mens	den	anden	er	pådømt	

af	Calabresi.		

	

3.3.1	Posner		
Posner	 har	 søgt	 at	 afklare	 spørgsmålet	 om	 hvordan	 ”undue	 hardship”	 skal	 forstås	 i	 sagen	

Vande	Zande	v.	State	of	Wisconsin	Department	of	Administration40.	

Denne	sag	omhandler	en	kvinde,	Lori	Vande	Zande,	der	havde	sin	daglige	gang	hos	Wisconsin	

Department	 of	 Administration	 (DOA).	Hun	 var	 kørestolsbruger	 pga.	 lammelse	 i	 underkrop-

pen.	Under	Loris	ansættelse	hos	DOA,	flyttede	DOA	som	arbejdsplads	to	gange.	Begge	gange	til	

bygninger,	hvor	der	ikke	var	taget	hensyn	til	Loris	handicap.	Lori	ønskede	herefter	tilpasnin-

ger	på	de	to	arbejdspladser	med	hjemmel	i	Title	I	i	ADA,	og	de	fleste	ønsker	blev	imødekom-

met.	Der	var	dog	 to	ønskede	 tilpasninger,	 som	 ikke	blevet	 imødekommet.	Den	 første	 tilpas-

																																																								
36	Americans	with	Disabilities	Act	of	1990	(42	U.S.C.	§	12101)	
37	Hvilket	svarer	til	den	danske	”hensigtsmæssige	foranstaltninger”	i	§	2a	i	FSBL		
38	Hvilket	falder	i	tråd	med	det	danske	krav	om	”kompetent,	egnet	og	disponibel”		
39	Hvilket	modsvarer	den	danske	”uforholdsmæssig	stor	byrde”	i	§	2a	i	FSBL	
40	https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1372073.html	-	Seventh	Circuit,	decided	January	05,	1995	
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ning,	som	Lori	efterspurgte,	var	en	ændring	af	den	køkkenniche,	som	allerede	var	på	arbejds-

pladsen.	Vasken	var	for	høj	til	at	Lori	kunne	bruge	den,	hvorfor	Lori	ønskede	en	lavere	vask.	

Den	anden	tilpasning	var	et	ønske	om	at	arbejde	hjemme.	Situationen	var	nemlig	den,	at	Lori	i	

perioder	var	nødt	til	at	blive	hjemme	pga.	et	stort	og	åbent	sår	(hvilket	er	meget	almindeligt	

forekommende	blandt	kørestolsbruger),	der	havde	svært	ved	at	hele,	idet	såret	konstant	var	

dækket	til	med	tøj	og	kunne	dermed	ikke	lufttørres.	Rådet	fra	lægen	lød	derfor	at	blive	hjem-

me	i	nogle	uger	indtil	såret	var	lufttørret.	I	tillæg	til	ønsket	om	hjemmearbejde,	ønskede	Lori	

sig	 en	 stationærcomputer.	 Eftersom	DOA	 ikke	 ville	 imødekomme	 de	 to	 nævnte	 ønsker	 om	

tilpasninger,	lagde	Lori	sag	an	mod	DOA.	

I	forhold	til	fortolkningen	af	”undue	hardship”	udtrykte	Posner	følgende:		

 

“It is a defined term in the Americans with Disabilities Act (ADA), and the definition is “an action 

requiring significant difficulty or expense”. The legislative history equates “undue hardship” to 

“unduly costly”. These are terms of relation. We must ask, “undue” in relation to what? Presuma-

bly (given the statutory definition and the legislative history) in relation to the benefits of the ac-

commodation to the disabled worker as well as to the employer's resources” 41 

 

Posners	bud	på	fortolkning	af	”undue	hardship”	åbner	altså	op	for	anvendelse	af	cost-benefit	

analyse	i	sager	omhandlende	tilpasningsforpligtelsen,	idet	Posner	er	af	den	holdning,	at	om-

kostningen	ved	en	tilpasningsforpligtelse	skal	sammenlignes	med	fordelen	ved	denne.		

	

3.3.2	Calabresi		
Calabresi	har	også	søgt	at	klarlægge	forståelsen	af	”undue	hardship”	i	sagen	Borkowski	v.	Val-

ley	Central	 School	District42.	 Sagen	omhandler	 en	kvinde,	Kathleen	Borkowski,	 der	 var	 fær-

diguddannet	skolelærer.	I	forbindelse	med	en	trafikulykke	fik	hun	senfølger	i	form	af	hukom-

melsestab,	koncentrationsbesvær	og	var	begrænset	i	balance	og	mobilitet.	Hun	blev	ansat	på	

en	offentlig	skole	med	en	prøveperiode	på	tre	år.	Under	prøveperioden	blev	Kathleens	præ-

station	løbende	evalueret	af	skolens	ledelse.	Én	af	evalueringerne	konkluderede,	at	Kathleen	

havde	svært	ved	at	kontrollere	klassen,	og	at	hun	havde	behov	for	at	sidde	ned	under	lektio-

																																																								
41	Dommens	afsnit	8		
42	https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1300394.html	-	Second	Circuit,	decided	August	10,	1995		
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nerne.	På	den	baggrund	blev	Kathleen	 ikke	 fastansat,	 hvorfor	hun	 sagsøgte	 skolen	med	på-

stand	om	overtrædelse	af	Title	I	i	ADA.		

I	forhold	til	fortolkningen	af	”undue	hardship”	udtrykte	Calabresi	følgende:		

	

“What, then, does undue hardship mean? We note that “undue” hardship, like “reasonable” ac-

commodation, is a relational term;  as such, it looks not merely to the costs that the employer is 

asked to assume, but also to the benefits to others that will result. The burden on the employer, 

then, is to perform a cost/benefit analysis” 43 

 

Calabresi	 udtrykker	 altså	direkte	 i	 dommen,	 at	 der	 skal	 laves	 en	 cost-benefit	 analyse	 for	 at	

vurdere,	om	en	tilpasning	udgør	”undue	hardship”.		

	

Efter	afsigelserne	af	de	to	nævnte	domme	blev	der	udarbejdet	en	vejledning	til	ADA,	som	i	dag	

udgør	 et	 essentielt	 fortolkningsbidrag	 for	 så	 vidt	 angår	 ”undue	 hardship”.	 Vejledningen	 til	

ADA	beskrives	straks	nedenfor.		

	

3.4	Vejledning	til	ADA		

	

Vejledningen44	til	ADA	blev	udarbejdet	den	3.	 januar	1999	med	senere	ændringer	 i	2002	på	

baggrund	af	nye	afgørelser	og	ny	lovgivning	på	handicapområdet.		

Vejledningen	udgør	hard	law,	hvorfor	den	er	bindende.	Den	er	inddelt	i	tre	afsnit,	henholdsvis	

introduktionsafsnit,	et	afsnit	om	generelle	principper	og	et	afsnit	med	besvarelse	af	indkomne	

spørgsmål.	Et	af	 spørgsmålene45	lyder,	om	det	er	cost-benefit	analyse,	der	bestemmer	hvor-

vidt	en	”accommodation”	udgør	”undue	hardship”.	Svaret	på	dette	spørgsmål	er	sålydende:		

	

“No. A cost-benefit analysis assesses the cost of a reasonable accommodation in relation to the 

perceived benefit to the employer and the employee. Neither the statute nor the legislative history 

supports a cost-benefit analysis to determine whether a specific accommodation causes an undue 

																																																								
43	Dommens	afsnit	38	
44	Enforcement	Guidance	on	Reasonable	Accommodation	and	Undue	Hardship	Under	the	Americans	with	
Disabilities	Act	(ADA).	Vejledningen	findes	her:	https://www.eeoc.gov/policy/docs/accommodation.html			
45	Spørgsmål	45	i	vejledningen	til	ADA	
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hardship. Whether the cost of a reasonable accommodation imposes an undue hardship depends on 

the employer's resources, not on the individual's salary, position, or status”  

	

Vejledningen	til	ADA	udelukker	altså	Posners	og	Calabresis	 fortolkning	af	”undue	hardship”,	

og	dermed	udelukkes	anvendelse	af	cost-benefit	analyse	med	den	begrundelse,	at	vurderin-

gen	 skal	 afhænge	 af	 arbejdsgiverens	 ressourcer	 og	 ikke	 af	 arbejdstagerens	 løn,	 position	 og	

status.		

Det	 er	 interessant	 at	 undersøge	 om	 udelukkelsen	 af	 cost-benefit	 analyse	 er	 velbegrundet,	

herunder	at	udlede	fordele	og	ulemper,	der	kan	være	ved	at	anskue	tilpasningsforpligtelsen	

som	en	cost-benefit	analyse	og	hvilke	komplikationer,	der	kan	være	knyttet	hertil.	Dette	un-

dersøges	i	det	følgende.		

	

Inden	da	foretages	en	statistisk	gennemgang	af	personer	med	handicap	i	forhold	til	beskæfti-

gelse	i	Danmark.	Følgende	afsnit	vil	altså	indledningsvist	give	et	indblik	i	beskæftigelsesudvik-

lingen	 i	 tal	 ved	 statistisk	 at	 behandle	 beskæftigelsessituationen	 for	 personer	med	handicap	

sammenlignet	med	personer	uden	handicap.	Til	dette	anvendes	en	undersøgelse46	foretaget	af	

SFI	(nu	VIVE).	Efter	en	statistisk	gennemgang,	indledes	cost-benefit	analysen.		

	

3.5	Handicap	og	beskæftigelse	i	tal		

	

SFI’s	undersøgelse	tyder	på,	at	16,9	pct.	af	den	danske	befolkning	i	den	arbejdsdygtige	alder	

16-64	 år	 har	 et	 selvvurderet	 handicap	 eller	 længerevarende	 helbredsproblem.	 Denne	 pro-

centsats	svarer	til	omtrent	600.000	personer47.		

I	henhold	til	sværhedsgraden	af	det	selvvurderede	handicap	eller	 længerevarende	helbreds-

problem	har	40	pct.	angivet	at	have	et	mindre	handicap,	mens	hele	60	pct.	har	angivet	at	have	

et	større	handicap48.		

Undersøgelsen	 viser	 desuden,	 at	 den	hyppigst	 forekommende	handicap	 er	 ”problemer	med	

ryg	og	nakke”,	da	hele	25	pct.	angiver	dette	som	deres	væsentligste	handicap.	Den	næsthyp-
																																																								
46	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015.		
Tallene,	der	bruges	i	nærværende	kandidatafhandling,	er	fra	2014	
47	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	46	
48	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	48-49	
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pigst	forekommende	type	handicap	er	”psykisk	sygdom	eller	sindslidelse”	med	14	pct.	angiv-

ne.		

Det	fremgår	endvidere	af	undersøgelsen,	at	personer	med	handicap	fordeler	sig	nogenlunde	

jævnt	 på	 de	 angivne	 aldersgrupper	 for	 handicappets	 opståen,	 dog	 har	 lidt	 færre	 fået	 deres	

handicap	enten	i	en	meget	tidlig	alder	(0-15	år)	eller	i	en	meget	sen	alder	(50-64	år).	For	stør-

stedelen	af	de	handicappede	gælder	altså,	at	deres	handicap	er	opstået	i	alderen	16-49	år.	Kun	

7	pct.	angiver,	at	deres	handicap	er	medfødt.49		

I	 henhold	 til	 arbejdsevnevurdering	 (skala	 1-10)	 fremgår	 det	 af	 undersøgelsen,	 at	 personer	

med	 større	 handicap	 har	 en	 gennemsnitslig	 selvvurderet	 arbejdsevne	 på	 4,0,	mens	 den	 for	

personer	med	et	mindre	handicap	er	på	8,0.	 I	 tillæg	hertil	 fremgår	det	af	undersøgelsen,	 at	

personer	uden	handicap	har	vurderet	deres	gennemsnitslige	arbejdsevne	til	9,5.		

Andelen	af	beskæftigede	blandt	personer	med	handicap	svarer	til	43	pct.	sammenlignet	med	

personer	uden	handicap,	der	har	en	beskæftigelsesandel	svarende	til	77	pct.50	

For	 så	 vidt	 angår	 den	 gennemsnitslige	 ugentlige	 arbejdstid	 mellem	 beskæftigede	 personer	

med	handicap	og	beskæftigede	personer	uden	handicap	er	der	betydelige	 forskelle.	Kun	52	

pct.	blandt	personer	med	handicap	har	en	ugentlig	arbejdstid	på	37	timer	eller	derover	mod	

72	pct.	blandt	personer	uden	handicap.	Den	gennemsnitslige	ugentlige	arbejdstid	for	personer	

med	handicap	svarer	til	30	timer,	hvorimod	den	gennemsnitslige	ugentlige	arbejdstid	for	per-

soner	uden	handicap	er	på	35	timer.51	

Undersøgelsen	viser	endvidere,	at	26	pct.	af	personer	med	handicap	er	ansat	på	særlige	vil-

kår52,	hvor	 fleksjob	er	den	ansættelsestype,	der	hyppigst	er	 i	brug	–	denne	ansættelsestype	

udgør	nemlig	hele	78	pct.	af	de	særlige	ansættelser53.		

	

3.6	Cost-benefit	analyse		

	

I	det	følgende	indledes	cost-benefit	analysen.	Til	at	starte	med	ses	der	på	fordele,	der	kan	væ-

re	forbundet	med	tilpasningsforpligtelsen	og	efterfølgende	ses	der	på	ulemperne.	Til	slut	re-

																																																								
49	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	54	
50	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	63-64	
51	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	81-82	
52	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	105	
53	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	106	
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degøres	der	for	de	komplikationer,	der	kan	være	forbundet	med	at	anskue	tilpasningsforplig-

telsen	som	en	cost-benefit	analyse.		

	

3.6.1	Fordele	
	

De	nedenstående	fordele	er	primært	baseret	på	en	canadisk	rapport54.	Rapporten	har	til	for-

mål	at	give	et	systematisk	overblik	over	 tidligere	 foretagne	empiriske	undersøgelser,	der	er	

foretaget	med	henblik	på	at	klarlægge	fordelene	ved	at	hyre	personer	med	handicap.	De	em-

piriske	undersøgelser	er	valgt	med	nøje	omhu	og	39	tidligere	foretagne	undersøgelser	ligger	

til	grund	for	rapporten.	Undersøgelserne	er	foretaget	i	årene	1997-2017.	Størstedelen	af	dem	

stammer	 fra	USA,	men	undersøgelser	 fra	 lande	som	Australien,	Canada,	Brasilien,	 Israel,	Li-

tauen,	Holland	og	Tyrkiet	indgår	også	i	rapporten.		

Det	er	værd	at	bemærke,	at	der	kan	være	fejlkilder	i	rapporten.	For	det	første	har	nogle	af	de	

medtagne	undersøgelser	undersøgt	en	beskeden	gruppe	af	personer	med	handicap	og	deres	

respektive	arbejdspladser,	hvorfor	man	bør	være	varsom	med	at	omsætte	resultaterne	heraf	

til	generelle	konklusioner.	For	det	andet	har	nogle	af	undersøgelserne	undersøgt	fordelene	i	

en	specifik	branche,	hvorfor	man	bør	være	opmærksom,	når	man	overføre	resultaterne	heraf	

til	andre	branchetyper.	For	det	tredje	har	mange	af	undersøgelserne	ikke	sondret	mellem	ud-

dannelsesniveau,	omfanget	af	arbejdserfaring	og	arbejdstid,	hvilket	kan	være	vigtige	faktorer	i	

forhold	til	resultaterne	af	undersøgelserne.	Trods	fejlkilderne	giver	rapporten	alligevel	et	so-

lidt	indblik	i	de	fordele,	der	kan	være	forbundet	med	at	hyre	personer	med	handicap.	

Danske	undersøgelser	foretaget	af	SFI	bruges	som	supplement	til	rapporten.			

Fordelene	beskrives	straks	nedenfor.		
	

3.6.1.1	Profit	

Det	 fremgår	af	 rapporten,	 at	 en	af	 fordelene	er	 forbedring	 i	profit55.	Én	undersøgelse	peger	

direkte	på,	at	supermarkeder,	der	ansætter	personer	med	handicap	oplever	en	stigning	i	om-

sætningen.	To	undersøgelser	tyder	på,	at	arbejdsgivere,	der	iagttager	tilpasningsforpligtelsen	

og	tilpasser	arbejdet	i	forhold	til	allerede	ansatte	med	handicap,	oplever	en	stigning	i	profit-

																																																								
54	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018	
55	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	15	



	 37	

ten,	især	fordi	arbejdsgiverne	sparer	på	omkostninger	ved	at	undlade	at	hyre	og	oplære	nye	

medarbejdere.	En	anden	undersøgelse	viser,	 at	arbejdsgivere,	der	opererer	 inden	 for	velgø-

renhed	og	som	har	ansatte	med	handicap,	har	oplevet	en	stigning	i	profit	og	vækst.		

Denne	stigning	i	profit	er	altså	et	tegn	på	omkostningseffektivitet,	som	arbejdsgivere	oplever	

senere	i	processen	og	ikke	med	det	samme.		
	

3.6.1.2	Fastholdelsesprocent	

En	anden	fordel,	som	rapporten	peger	på,	er	større	fastholdelsesprocent	af	ansatte	med	han-

dicap56.	Flere	undersøgelser	viser,	at	det	at	hyre	ansatte	med	handicap	er	med	til	at	fastholde	

dem	og	dermed	reduceres	omkostninger,	der	er	forbundet	med	at	rekruttere	nye	medarbej-

dere.	 Fastholdelse	 af	 ansatte	 kan	 være	 økonomisk	 rationelt,	 hvis	 den	 berørte	medarbejder	

besidder	en	viden	og	erfaring,	som	det	vil	være	omkostningsfuldt	og	tidskrævende	for	en	ny	

medarbejder	at	tilegne	sig.		

En	undersøgelse	peger	for	eksempel	på,	at	fastholdelsesprocenten	for	ansatte	med	handicap	

er	væsentlig	højere	end	ansatte	uden	handicap	(44	pct.	mod	10	pct.	efter	5	år).	Det	vil	altså	

sige,	at	ansatte	med	handicap	har	en	tendens	til	at	forblive	på	samme	arbejdsplads	sammen-

lignet	med	ansatte	uden	handicap.	En	dansk	kvantitativ	undersøgelse	konkluderer	det	samme,	

hvorefter	undersøgelsen	udleder,	at	personer	med	handicap	i	gennemsnit	i	de	seneste	10	år	

har	været	ansat	på	2,3	arbejdspladser	mod	3,4	arbejdspladser,	når	det	gælder	personer	uden	

handicap.57		

En	undersøgelse	foretaget	i	branchen	for	supermarkeder	konkluderer,	at	selvom	fastholdelse	

af	medarbejdere	er	et	generelt	problem	i	denne	branche,	så	har	supermarkeder,	der	har	per-

soner	med	handicap	ansat,	30	pct.	højere	 fastholdelsesprocent	end	den	gennemsnitlige	 fast-

holdelsesprocent	i	branchen.	Også	inden	for	detailhandel	er	der	stor	forskel	på	fastholdelses-

procenten	for	ansatte	med	handicap	og	ansatte	uden	handicap	–	her	viser	en	undersøgelse,	at	

kun	15	pct.	af	de	ansatte	med	handicap	skifter	job	inden	for	en	periode	på	8	år,	hvorimod	hele	

55	pct.	af	de	ansatte	uden	handicap	gør	det	samme.	En	anden	undersøgelse	viser,	at	ansatte,	

der	 er	 tilbudt	 tilpasningsforpligtelsen,	 har	 en	højere	 fastholdelsesprocent	og	 en	mindre	ud-

skiftningsprocent.	På	den	måde	var	de	øvrige	medarbejdere	på	virksomhederne	nemmere	at	

																																																								
56	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	15	
57	Larsen	&	Larsen,	Handicap,	beskæftigelse	og	uddannelse,	2017,	s.	198	
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holde	 på,	 idet	 personalepolitikken	 på	 denne	 måde	 afspejler,	 at	 virksomhederne	 holder	 på	

medarbejderne,	selv	hvis	de	kommer	ud	for	en	nedsættelse	i	arbejdsevnen.		
	

3.6.1.3	Punktlig,	pålidelig	og	loyal	

En	 tredje	 fordel,	 som	mange	undersøgelser	peger	på,	 er	 større	punktlighed,	pålidelighed	og	

loyalitet	blandt	ansatte	med	handicap.58	En	undersøgelse	foretaget	inden	for	varierende	bran-

cher	viser,	at	ansatte	med	handicap	har	en	større	punktlighed	og	pålidelighed	sammenlignet	

med	 ansatte	 uden	 handicap	 –	 undersøgelsen	 viser	 nemlig,	 at	 ansatte	 uden	 handicap	 har	 et	

gennemsnitligt	sygefravær	på	8	dage	om	året,	mens	den	for	ansatte	uden	handicap	er	på	10.	

En	anden	undersøgelse	viser	omtrent	det	samme,	hvorefter	ansatte	med	handicap	i	gennem-

snit	har	1,8	dage	mindre	sygefravær.	En	undersøgelse	foretaget	inden	for	sundhedssektoren	

og	detailhandel	viser	med	tydelighed,	at	ansatte	med	handicap,	der	har	modtaget	tilpasninger,	

hyppigere	møder	til	 tiden	end	ansatte	uden	handicap.	Nogle	undersøgelser	peger	endvidere	

på,	at	ansatte	med	handicap	er	mere	loyale,	taknemmelige	og	dedikerede	end	deres	kollegaer	

uden	handicap.		
	

3.6.1.4	Virksomhedsimage	og	CSR		

Flere	undersøgelser	peger	på,	at	det	at	hyre	personer	med	handicap	forbedrer	virksomheder-

nes	image.59	Blandt	arbejdsgivere,	der	operer	inden	for	restaurations-	og	cafebranchen	samt	

detailhandel,	viser	undersøgelserne,	at	virksomhedernes	image	stiger	i	takt	med	ansættelser	

af	personer	med	handicap.	Kunderne	oplever	nemlig	sådanne	ansættelser	som	inkluderende	

og	 rummelige,	 hvilket	 udadtil	 virker	 til	 at	 virksomhederne	 har	 taget	 initiativ	 til	 det	 sociale	

ansvar	med	at	 integrere	personer	med	handicap.	Omverdenens	opfattelse	af	de	pågældende	

restauranters,	caféers	og	detailhandleres	CSR-politik	bestyrkes	altså	som	følge	heraf.	Under-

søgelserne	peger	derved	på,	at	virksomheder,	der	har	en	medarbejderstab	hvor	ansatte	med	

handicap	også	indgår,	har	et	bedre	renomme.	

En	dansk	undersøgelse60	viser	desuden,	at	41	pct.	af	de	virksomheder,	som	har	en	eller	flere	

personer	med	handicap	ansat	medgiver,	at	en	styrkelse	af	virksomhedens	renomme	har	været	

med	til	at	fremme	flere	ansættelser	af	personer	med	handicap.	

																																																								
58	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	16	
59	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	16		
60	Jakobsen	m.fl.,	Virksomheders	sociale	engagement,	2015,	s.	97	
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3.6.1.5	Konkurrencefordele		

Denne	fordel	hænger	nøje	sammen	med	virksomhedsimage	og	CSR,	idet	undersøgelser	fore-

taget	inden	for	restaurations-	og	cafebranchen	peger	på,	at	kunder	oftest	foretrækker	at	spise	

på	spisesteder,	hvor	der	er	ansatte	med	synligt	handicap.61	Dette	udgør	naturligvis	en	konkur-

rencefordel	for	sådanne	spisesteder,	 idet	disse	kan	generere	en	større	omsætning	og	bevare	

flere	kunder	end	dens	konkurrenter,	der	ikke	har	ansatte	med	synligt	handicap.			

Andre	undersøgelser	foretaget	 inden	for	tekstilbranchen	viser	med	al	tydelighed,	at	de	virk-

somheder,	der	har	ansatte	med	synligt	handicap,	tiltrækker	kunder	med	synligt	handicap.		

	

3.6.1.6	Rummelig	og	mangfoldig	arbejdskultur	

Undersøgelser	peger	yderligere	på,	at	ansatte	med	handicap	er	med	til	at	bygge	en	rummelig	

og	mangfoldig	 arbejdskultur	 i	 virksomhederne62,	 et	 såkaldt	 diversitetspolitik.	 Rummelighe-

den	og	mangfoldigheden	er	med	til	at	skabe	et	dynamisk	og	berigende	arbejdsmiljø.	Undersø-

gelserne	 viser	 nemlig,	 at	 mangfoldighed	 har	 stor	 betydning	 for	 medarbejdertilfredsheden,	

idet	mangfoldighed	kan	øge	medarbejdernes	 trivsel.	Medarbejdere,	der	 trives,	 er	mere	pro-

duktive.	 Undersøgelserne	 viser	 altså,	 at	 en	 rummelig	 og	mangfoldig	 arbejdskultur	 sikrer	 et	

godt	arbejdsliv	for	den	enkelte	medarbejder,	og	dermed	øges	produktiviteten	til	gavn	for	virk-

somhederne.			

Undersøgelserne	viser	desuden,	at	mangfoldighed	også	er	en	konkurrencefordel.	Dette	bygger	

undersøgelserne	på	de	virksomheder,	som	har	en	mangfoldig	medarbejderstab.	Sådanne	virk-

somheder	har	nemlig	bedre	 forudsætninger	 for	at	 forstå	 forskellige	 typer	kunder	og	de	har	

også	nemmere	ved	at	afkode	nye	markeder	og	erobre	markedsandele.	 I	 forhold	til	virksom-

hedsimage	 peger	 undersøgelserne	 endvidere	 på,	 at	mangfoldighed	 kan	 være	 en	 parameter,	

som	 omverdenen	 vægter	 højt,	 herunder	 nuværende	 og	 potentielle	 kunder	 og	 samarbejds-

partnere.		

				

																																																								
61	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	16	
62	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	18-20	
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3.6.1.7	Øget	livskvalitet	mm.		

Mange	undersøgelser	viser	med	al	 tydelighed,	at	personer	med	handicap,	der	kommer	 i	be-

skæftigelse,	oplever	en	forbedring	i	deres	livskvalitet.63	Dette	kan	hænge	sammen	med,	at	de-

res	indkomst	stiger,	når	de	kommer	i	arbejde.	Også	på	det	sociale	plan	oplever	de	forbedrin-

ger,	 idet	deres	sociale	netværk	udvides.	Stigmatisering	fra	omverdenen	føles	også	betydeligt	

mindre	for	personer	med	handicap,	når	de	indtræder	arbejdsmarkedet.	Det	fremgår	yderlige-

re	af	rapporten,	at	undersøgelserne	viser,	at	størstedelen	føler,	at	de	er	en	aktiv	del	af	sam-

fundet,	når	de	er	beskæftigede.	På	den	måde	bevirker	beskæftigelse	altså	 i	højere	 selvtillid,	

hvorved	troen	på	sig	selv	og	egne	evner	styrkes,	hvilket	kommer	virksomhederne	til	gode.		

	

3.6.2	Ulemper	
	

Som	 tidligere	nævnt	 i	den	 juridiske	analyse,	 er	 tilpasninger,	 som	arbejdsgiveren	kan	 iværk-

sætte,	udtrykkeligt	(omend	ikke	udtømmende)	opremset	i	Beskæftigelsesdirektivets	betragt-

ning	21.	Heri	fremgår	det,	at	 indretning	af	 lokaler	eller	tilpasning	af	udstyr,	arbejdsmønstre,	

opgavefordeling	 samt	 adgang	 til	 uddannelse	 og	 instruktion	 kan	 udgøre	 tilpasninger.	 EU-

Domstolen	har	i	tillæg	hertil	udtalt,	at	nedsat	arbejdstid	også	kan	udgøre	en	tilpasning.	Disse	

forskelligartede	tilpasninger	kan	inddeles	i	”hårde”	og	”bløde”	omkostninger.64		

De	”hårde”	omkostninger	er	håndgribelige	og	synlige	i	den	forstand,	at	værdien	af	omkostnin-

gerne	kendes	–	de	”hårde”	omkostninger	er	altså	kvantificerbare.	Eksempler	på	sådanne	om-

kostninger	kan	være	køb	af	udstyr	såsom	justerbare	skriveborde,	specielle	kontorstole,	ram-

per	til	ansatte	der	er	kørestolsbrugere,	indretning	af	handicaptoilet,	afholdte	udgifter	til	kur-

ser	osv.			

De	 ”bløde”	 omkostninger	 er,	 modsat	 de	 ”hårde”	 omkostninger,	 uhåndgribelige	 og	 usynlige	

forstået	på	den	måde,	 at	de	 ikke	umiddelbart	 er	målbare.	Nedsat	 arbejdstid,	ændring	af	 ar-

bejdsopgaver	og	ændring	i	placering	af	arbejdstider	er	eksempler	på	”bløde”	omkostninger.		

	

For	 så	 vidt	 angår	 ”bløde”	 omkostninger,	 er	 disse	desværre	 empirisk	undersøgt	 i	 begrænset	

omfang	grundet	besværet,	der	er	forbundet	med	at	kvantificere	de	”bløde”	omkostninger.		

																																																								
63	Lindsay	mfl.,	A	Systematic	Review	of	the	Benefits	of	Hiring	People	with	Disabilities,	2018,	s.	18	
64	Stein,	The	Law	and	Economics	of	Disability	Accommodations,	2003,	s.	109	
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Nærværende	kandidatafhandling	behandler	en	britisk	undersøgelse,	 som	kan	give	et	bidrag	

til,	hvad	der	kan	være	af	ikke-målbare	omkostninger	ved	at	hyre	personer	med	handicap.	Her-

til	anvendes	en	dansk	undersøgelse	som	supplement.			 	

For	så	vidt	angår	”hårde”	omkostninger,	er	der	foretaget	nogle	få	amerikanske	undersøgelser,	

der	viser	de	faktiske	og	reelle	udgifter,	som	virksomheder	har	afholdt	i	forbindelse	med	reali-

sering	af	tilpasningsforpligtelsen.			

De	”hårde	og	”bløde”	omkostninger	gennemgås	i	det	følgende.		
	

3.6.2.1	”Hårde”	omkostninger	

Hertil	anvendes	en	undersøgelse65	foretaget	af	JAN,	som	udgør	en	del	af	ODEP’s	tekniske	assi-

stancecenter.	 JAN	har	 til	 opgave	 at	 rekruttere	 og	 fastholde	beskæftigelsen	 af	 personer	med	

handicap	ved	at	 give	 arbejdsgivere,	 personer	med	handicap	og	deres	 familiemedlemmer	og	

andre	 interesserede	parter	oplysninger	om	 jobskabelse	og	beslægtede	emner.	En	anden	op-

gave,	som	JAN	også	er	pålagt,	er	at	foretage	kvantitative	undersøgelser	af	handicaprelaterede	

emner.	Én	af	disse	undersøgelser,	som	opdateres	løbende,	vedrører	oplysninger	fra	omtrent	

700	virksomheder,	der	angiver	de	faktisk	afholdte	udgifter	i	forbindelse	med	ønskede	tilpas-

ninger.	Undersøgelsen	er	sidst	opdateret	ultimo	2015	og	resultaterne	er	som	følger:		

• 58	pct.	af	virksomhederne	angiver,	at	de	ikke	har	haft	nogen	omkostninger	i	forbindel-

se	med	realisering	af	ønskede	tilpasninger	

• 37	pct.	af	virksomhederne	angiver,	at	de	har	haft	en	engangsudgift		

• 4	pct.	af	virksomhederne	angiver,	at	de	har	haft	en	årlig	udgift		

• 1	pct.	af	virksomhederne	angiver,	at	de	engangsudgifter,	de	har	afholdt,	også	har	med-

ført	årlige	udgifter		

Undersøgelsen	viser	desuden,	at	de	tilpasninger,	som	har	medført	en	engangsudgift	og/eller	

en	 årlig	 udgift,	 i	 gennemsnit	 har	 været	 på	 $300	 (2015-niveau),	 svarende	 til	 knap	 kr.	 2.000	

(2018-niveau).		

	

En	anden	undersøgelse66	foretaget	af	professor	Peter	D.	Blanck	giver	også	et	indblik	i	de	”hår-

de”	omkostninger.	Undersøgelsen	centrerer	sig	om	den	amerikanske	virksomhed	Sears	Roe-

																																																								
65	JAN,	Workplace	Accommodations:	Low	Costs,	2015	
Kan	findes	her:	https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/Documents/LowCostHighImpact.pdf		
66	Blanck,	Workplace	accommodations,	1997		
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buck	and	Co.,	som	i	perioden	1978	til	og	med	1997	har	foretaget	500	tilpasninger.	For	så	vidt	

angår	de	faktisk	afholdte	udgifter	i	henhold	til	de	500	foretagne	tilpasninger,	viser	undersø-

gelsen	følgende:		

• 72	pct.	af	tilpasningerne	kostede	ingenting		

• 17	pct.	af	tilpasningerne	kostede	mindre	end	$100,	svarende	til	omtrent	kr.	650	

• 10	pct.	af	tilpasningerne	kostede	mindre	end	$500,	svarende	til	omtrent	kr.	3.300	

• 1	pct.	af	tilpasningerne	kostede	mere	end	$500		

Undersøgelsen	 peger	 endvidere	 på,	 at	 den	 gennemsnitlige	 omkostning,	 som	 virksomheden	

afholdte,	 faldt	med	årene.	Fra	1978	 til	og	med	1992	var	den	gennemsnitlige	omkostning	på	

$121,	svarende	til	kr.	800.	Fra	1993	til	og	med	1997	faldt	den	gennemsnitlige	omkostning	til	

$45,	svarende	til	knap	kr.	300.		
		

3.6.2.2	”Bløde”	omkostninger	

En	undersøgelse67	foretaget	 i	 Storbritannien	 viser,	 at	 personer	med	 handicap	 har	 en	 større	

sandsynlighed	for	at	blive	udsat	for	et	såkaldt	mismatch.	Et	mismatch	foreligger,	når	en	per-

son	med	handicap	bliver	matchet	til	et	arbejde,	hvor	dennes	kvalifikationer	ikke	matcher	med	

arbejdsopgaverne	 eller	hvor	denne	 ikke	 i	 fuldt	 omfang	 evner	 at	 varetage	 arbejdsopgaverne	

grundet	manglende	færdigheder.	Undersøgelsen	peger	altså	på,	at	personer	med	handicap	har	

større	sandsynlighed	for	at	blive	mismatchet	sammenlignet	med	personer	uden	handicap68.		

Undersøgelsen	påpeger	to	begrundelser	herfor.		

Første	 begrundelse	 går	 på,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 diskrimination	 på	 arbejdsmarkedet	 kan	

medvirke	til,	at	personer	med	handicap	er	mere	tilbøjelige	til	at	acceptere	beskæftigelse,	som	

ikke	fuldt	ud	udnytter	deres	kvalifikationer69.	Der	kan	derfor	blandt	personer	med	handicap	

være	en	tendens	til	at	”nøjes	med”.			

Den	anden	begrundelse,	som	undersøgelsen	peger	på,	er	at	personer	med	handicap	kan	have	

flere	krav	til	en	kommende	arbejdsplads	sammenlignet	med	en	person	uden	handicap.	Jo	flere	

krav,	 jo	 større	 bliver	 begrænsningen	 ved	 jobsøgning.	 Begrænsningen	 kan	 altså	 være	 flerdi-

mensionel	i	den	forstand,	at	en	person	med	handicap	ved	jobsøgning	ikke	kun	begrænser	sig	i	

form	af	geografisk	placering,	men	også	krav	om	antal	arbejdstimer,	arbejdstidens	placering,	

																																																								
67	Jones	&	Sloane,	Disability	and	Skill	Mismatch,	2009	
68	Jones	&	Sloane,	Disability	and	Skill	Mismatch,	2009,	s.	12	
69	Jones	&	Sloane,	Disability	and	Skill	Mismatch,	2009,	s.	3	
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tilgængeligheden	 og	 andre	 følelsesmæssige	 krav	 kan	 begrænse	 jobsøgningen.70	Denne	 be-

grænsning	kan	altså	bevirke,	at	en	person	med	handicap	har	en	mindre	pulje	af	arbejdsplad-

ser,	 som	 denne	 kan	 sende	 en	 ansøgning	 til	 og	 har	 derved	 en	 større	 risiko	 for	 at	 acceptere	

mismatchet	beskæftigelse.		

	
Som	supplement	til	ovennævnte	undersøgelse	er	det	værd	at	nævne	en	dansk	undersøgelse		

foretaget	af	SFI,	som	viser	anvendelse	af	kvalifikationer	i	beskæftigelse.	Det	fremgår	af	under-

søgelsen,	at	knap	5	pct.	af	de	ansatte	med	handicap	har	angivet,	at	deres	kunnen	eller	færdig-

heder	i	ringe	grad	eller	i	meget	ringe	grad	bruges	i	deres	nuværende	job.	Til	sammenligning	

har	3,6	pct.	 af	 ansatte	uden	handicap	 svaret	det	 samme.71	Det	 er	 således	kun	en	meget	 lille	

andel	 af	 de	 adspurgte,	 der	 ikke	bruger	 deres	 kunnen	 eller	 færdigheder	 i	 deres	 job,	 hvorfor	

andelen	af	mismatchede	er	forholdsvis	beskeden.			

For	så	vidt	angår	tilfredsheden	med	måden,	deres	evner	bruges	på	i	deres	nuværende	arbejde,	

har	8,6	pct.	af	de	ansatte	med	handicap	svaret,	at	de	er	utilfredse	eller	meget	utilfredse.	Til	

sammenligning	har	5,8	pct.	af	ansatte	uden	handicap	svaret	det	samme.72	Denne	andel	er	altså	

også	gennemgående	relativ	lille,	hvorfor	størstedelen	af	de	adspurgte	er	tilfredse	med	måden,	

deres	evner	bruges	på	i	deres	job.	Dermed	er	andelen	af	mismatchede	meget	lille.			

	

Efter	ovenstående	gennemgang	af	fordele	og	ulemper	ved	tilpasningsforpligtelsen,	er	det	føl-

gende	afsnit	afsat	til	at	gennemgå	de	komplikationer,	der	kan	være	forbundet	med	anvendel-

sen	af	cost-benefit	analyse	i	sager	omhandlende	tilpasningsforpligtelsen	i	FSBL	§	2a.		

	

3.6.3	Komplikationer	ved	anvendelse	af	cost-benefit	analyse	
	

Cost-benefit	analysen	kan	omsættes	til	følgende	formel73:	

𝑁𝐵 = 𝐵 − 𝐶			

hvor	

𝑁𝐵 ≈ 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒									𝐵 ≈ 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒 									𝐶 ≈ 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟		

																																																								
70	Jones	&	Sloane,	Disability	and	Skill	Mismatch,	2009,	s.	4	
71	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	97	
72	Larsen	&	Høgelund,	Handicap	og	beskæftigelse.	Udviklingen	mellem	2002-2014,	2015,	s.	95	
73	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	2		
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For	at	anvende	formlen	kræver	det,	at	enhederne	 for	B	og	C	er	ens	–	dvs.,	at	 formlen	stiller	

krav	om	et	fælles	målestok.	Dette	leder	til	 følgende	komplikation	omhandlende	opgørelse	af	

fordele	og	ulemper,	som	beskrives	i	det	følgende.		

	

3.6.3.1	Opgørelse	af	fordele	og	ulemper		

I	en	cost-benefit	analyse	værdisættes	fordele	og	ulemper	monetært74,	f.eks.	i	kroner	og	ører.	

Taget	ovenstående	analyse	med	de	udledte	fordele	og	ulemper	i	betragtning,	kan	dette	være	

en	 vanskelig	 opgave,	 for	 hvordan	 gør	man	 f.eks.	 øget	 livskvalitet	 op	 i	 kroner	 og	 ører?	Eller	

hvordan	skal	ulempen	om	mismatch	opgøres	i	kroner	og	øre?	

Til	 dette	 kan	betalingsvillighed	 eller	 villighed	 til	 accept	 være	 til	 hjælp75,	men	der	 kan	 være	

nogle	udfordringer	knyttet	hertil.			

Betalingsvillighed	 angiver	 det	maksimale	 beløb,	 som	en	person	 vil	 give	 for	 noget	 –	 i	 denne	

sammenhæng	angiver	betalingsvilligheden	det	maksimale	beløb,	som	en	person	med	handi-

cap	vil	betale	for	en	ønsket	tilpasning.	Spørgsmålet	er	dog,	om	det	er	forsvarligt	at	spørge	ar-

bejdstageren	(person	med	handicap)	hvad	denne	vil	betale	for	en	ønsket	tilpasning,	når	lov-

givningen	er	indrettet	således,	at	betalingen	er	pålagt	arbejdsgiveren	og	ikke	arbejdstageren?	

Her	kunne	man	forestille	sig,	at	arbejdstageren	vil	angive	betalingsvilligheden	som	værende	

noget	højere	og	vil	dermed	ikke	afspejle	virkeligheden.	Eller	omvendt	vil	betalingsvilligheden	

ikke	være	så	høj,	såfremt	der	er	tale	om	en	mindrebemidlet	arbejdstager,	der	ikke	er	i	stand	til	

at	betale	et	beløb,	som	denne	faktisk	ville	betale	for	tilpasningen.		

I	 stedet	 for	betalingsvilligheden	kan	man	gøre	brug	af	villighed	til	accept	og	dermed	spørge	

arbejdstageren	(person	med	handicap),	det	mindste	beløb,	som	denne	er	villig	til	at	acceptere	

for	 at	 give	 afkald	 på	 den	 ønskede	 tilpasning.	 Ligesom	 ved	 betalingsvilligheden,	 kunne	man	

også	her	 forestille	 sig,	 at	 arbejdstagerens	 villighed	 til	 accept	 vil	 være	noget	 højere	 end	den	

faktiske	og	vil	dermed	ikke	afspejle	virkeligheden.	Desuden	er	det	bevist,	at	villighed	til	accept	

oftest	angives	som	værende	højere,	grundet	ejer-effekten,	der	bevirker,	at	man	tilskriver	no-

get	man	ejer	en	højere	værdi,	blot	fordi	man	ejer	det.76		

	

																																																								
74	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	2	
75	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	28	
76	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	383	
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Komplikationen	ved	opgørelse	af	 fordele	og	ulemper	kan	 indeholde	en	anden	komplikation,	

som	beskrives	straks	i	det	følgende.		

	

3.6.3.2	Udeladelse	af	fordele	og	ulemper	som	følge	af	usikkerhed	

Når	fordele	og	ulemper	skal	opgøres,	kan	det	ske,	at	man	pga.	usikkerhed	undlader	at	medta-

ge	visse	fordele	og	ulemper	 i	cost-benefit	analysen.77	Et	eksempel	herpå	er	styrket	virksom-

hedsimage	og	CSR,	som	kan	give	nogle	fordele	for	en	arbejdsgiver,	men	spørgsmålet	om	hvilke	

fordele	og	hvornår	 fordelene	vil	 indtræde	kan	afholde	én	 fra	at	medtage	dem	 i	 cost-benefit	

analysen,	hvorved	der	kan	ske	udeladelse	af	væsentlige	fordele	og	ulemper.		

Endvidere	kan	det	forekomme,	at	man	pga.	usikkerhed	laver	forkerte	forudsigelser.78			

	

Det	kan	også	tænkes,	at	nogle	fordele	og	ulemper	vil	vise	sig	med	det	samme,	mens	andre	vil	

vise	sig	efter	en	vis	periode,	hvilket	leder	hen	til	følgende	komplikation,	som	beskrives	straks	

nedenfor.		

	

3.6.3.3	Typer	af	cost-benefit	analyse		

Der	 er	 to	 typer	 cost-benefit	 analyse,	 afhængig	 af	 hvornår	 denne	 foretages;	 ex	 ante	 eller	 ex	

post.79		

Ex	ante	cost-benefit	analyse	foretages	i	begyndelsesfasen,	det	vil	sige	i	denne	sammenhæng	før	

en	ønsket	tilpasning	realiseres.	Ex	ante	analysen	bruges	altså	til	at	vurdere	hvorvidt	en	tilpas-

ning	skal	realiseres	ved	at	se	på	værdien	af	nettofordele.	Analysen	er	derfor	beslutningsorien-

teret.	

Ex	post	cost-benefit	analyse	 foretages	 i	 slutfasen,	 det	 vil	 sige	 i	 denne	 sammenhæng	 efter	 en	

ønsket	tilpasning	er	realiseret.	Ex	post	analysen	bruges	altså	til	at	vurdere,	om	der	skal	ske	en	

fortsættelse	 eller	 opsigelse	 af	 ansættelsesforholdet	 for	 den	 ansatte	med	handicap	 efter	 den	

ønskede	tilpasning	er	realiseret.	Analysen	er	derfor	evalueringsorienteret.		

	

																																																								
77	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	508	
78	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	509	
79	Boardman	mfl.,	Cost-benefit	Analysis.	Concepts	and	Practice,	2006,	s.	3	
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Spørgsmålet	om	hvorvidt	der	skal	foretages	en	ex	ante	eller	ex	post	cost-benefit	analyse	i	sa-

ger	omhandlende	tilpasningsforpligtelsen	er	ikke	helt	ligetil.		

En	ex	post	cost-benefit	analyse	vil	give	et	bedre	beslutningsgrundlag	for	en	evt.	 fortsættelse	

eller	opsigelse	af	ansættelsesforholdet	efter	realisering	af	den	ønskede	 tilpasning,	 idet	usik-

kerheden	vedrørende	fordele	og	ulemper	vil	blive	mindre	med	tiden	–	fordelene	og	ulemper-

ne	vil	synes	tydeligere	og	kan	dermed	med	større	korrekthed	medtages	i	analysen.	Spørgsmå-

let	er	dog,	hvornår	slutfasen	foreligger.	Hvad	skal	afgøre	dette?	Nogle	fordele	og	ulemper	ved	

tilpasningsforpligtelsen	vil	 først	 vise	 sig	 efter	en	meget	 lang	periode	og	 spørgsmålet	 er,	 om	

det	er	ventetiden	værd.		

En	ex	ante	cost-benefit	analyse	har	den	bagside,	at	usikkerheden	vedrørende	fordele	og	ulem-

per	er	størst	 i	begyndelsesfasen,	hvorfor	forudsigelser	af	potentielle	 fordele	og	ulemper	kan	

være	vanskelige	at	udlede	og	dermed	medtage	i	cost-benefit	analysen.		

Valget	mellem	ex	ante	og	ex	post	er	altså	ikke	helt	så	enkelt	og	ligetil,	da	de	hver	især	har	de-

res	mangler.		

	

3.7	Delkonklusion		

	

Som	det	 fremgår	af	ovenstående	økonomiske	analyse	peger	evidensbaserede	undersøgelser	

på,	at	der	kan	være	fordele	for	både	arbejdsgiveren	og	for	arbejdstageren,	såfremt	arbejdsgi-

veren	realiserer	arbejdstagerens	ønskede	tilpasninger.	Eksempler	på	fordele	for	arbejdsgive-

ren	kan	være	konkurrencefordele,	som	vil	medføre	stigning	i	profit	og	et	eksempel	på	en	for-

del	 for	 arbejdstageren	 er	 øget	 livskvalitet.	Undersøgelserne	peger	også	på,	 at	 der	 kan	være	

knyttet	”hårde”	og	”bløde”	omkostninger	ved	realisering	af	tilpasninger,	herunder	”hård”	om-

kostning	i	form	af	fx	engangsudgift	og	”blød”	omkostning	i	form	af	fx	mismatch.	

Ovenstående	økonomiske	analyse	viser	endvidere,	at	der	kan	være	væsentlige	komplikationer	

forbundet	 med	 at	 anskue	 tilpasningsforpligtelsen	 som	 en	 cost-benefit	 analyse.	 Spørgsmål	

som,	hvordan	fordele	og	ulemper	skal	opgøres	monetært,	hvordan	forudsigelser	kan	ske	un-

der	usikkerhed	og	hvilken	type	cost-benefit	analyse,	der	skal	anvendes,	er	nogle	af	de	kompli-

kationer,	der	er	knyttet	til	en	cost-benefit	analyse.		
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Kapitel	4	–	Integreret	analyse		
	

For	 at	 vurdere	 hvordan	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	 kan	 være	med	 til	 at	

skabe	Pareto-forbedring	i	deres	afgørelser	omhandlende	tilpasningsforpligtelsen	i	§	2a	i	FSBL,	

er	det	værd	at	sammenholde	den	økonomiske	analyse	med	den	juridiske	analyse.		

	

I	henhold	til	den	økonomiske	analyse	blev	det	konkluderet,	at	der	ved	realisering	af	ønskede	

tilpasninger	er	nogle	 fordele	og	ulemper	for	både	arbejdstageren	og	arbejdsgiveren.	Eksem-

pler	på	fordele,	som	den	økonomiske	analyse	peger	på,	er	øget	livskvalitet	for	arbejdstageren,	

stigning	 i	 profit,	 styrket	 virksomhedsimage	 og	 CSR	 samt	 opnåelse	 af	 konkurrencefordele.	

Spørgsmålet	 er,	 om	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	medtager	 disse	 fordele	 i	

deres	afgørelser.	For	at	besvare	dette	spørgsmål	anvendes	dele	af	den	juridiske	analyse.		

	

De	medtagne	afgørelser	i	den	juridiske	analyse	viser,	at	det	af	gældende	retspraksis	kan	udle-

des	nogle	momenter,	som	kan	indicere,	at	en	tilpasning	udgør	eller	vil	udgøre	en	uforholds-

mæssig	 stor	 byrde.	 Disse	momenter	 angår	 primært	 ulemper	 for	 arbejdsgiveren	 og	 dennes	

medarbejdere	 samt	 samarbejdspartnere.	 Eksempler	 på	 momenter	 udledt	 af	 retspraksis	 er	

følgende:	

• udfordringer	for	den	handicappede	i	forhold	til	at	være	en	del	af	tværgående	samar-

bejde/intenst	 koordineringsarbejde,	 herunder	udfordringer	 ved	 afholdelse	 af	møder	

med	mange	deltagende	

• den	handicappedes	manglende	tilstedeværelse/tilgængelighed	på	arbejdspladsen	

• den	handicappedes	manglende	fleksibilitet	og	omstillingsparathed	på	arbejdspladsen		

• hensynet	til	samarbejdspartnere,	herunder	servicehensyn	til	virksomheder	og	borge-

re	som	forringes		

• den	handicappedes	belastning	på	det	øvrige	personale		

• utilfredshed	med	den	handicappedes	løste	arbejdsopgaver	eller	mangel	på	samme		

Ovenstående	 momenter	 er	 ulemper	 for	 arbejdsgiverne,	 som	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebe-

handlingsnævnet	altså	har	medtaget	i	deres	afgørelser	i	vurderingen	af,	om	en	tilpasning	ud-

gør	 eller	 vil	 udgøre	 en	 uforholdsmæssig	 stor	 byrde,	 hvilket	 har	medført	 frikendelser	 af	 ar-

bejdsgiverne.	Sådan	som	gældende	ret	er	i	dag,	medtager	de	civile	domstole	og	Ligebehand-
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lingsnævnet	altså	ikke	de	fordele,	der	kan	være	for	arbejdstageren	og	arbejdsgiveren	i	forbin-

delse	med	realisering	af	tilpasninger.		

Det	er	herefter	interessant	at	undersøge	om	en	medtagelse	af	fordele	ved	tilpasningsforplig-

telsen	 i	 de	 civile	 domstoles	 og	 Ligebehandlingsnævnets	 afgørelser	 vil	 skabe	 Pareto-

forbedring.	Nedenstående	afsnit	vil	søge	at	belyse	dette	ved	anvendelse	af	spilteori.		

	

4.1	Spilteori	

	

Tilpasningsforpligtelsen	berører	to	parter:	arbejdstageren	med	handicap	og	dennes	arbejds-

giver.	Arbejdstageren	berøres	i	den	forstand,	at	denne	til	enhver	tid	har	mulighed	for	at	ønske	

tilpasninger	med	hjemmel	 i	§	2a	 i	FSBL.	Arbejdsgiveren	berøres	som	følge	heraf,	 idet	denne	

herefter	skal	vurdere,	hvorvidt	tilpasningen	skal	imødekommes.	Der	foreligger	altså	en	inter-

aktion	mellem	arbejdstageren	på	den	ene	 side	og	arbejdsgiveren	på	den	anden	side.	Denne	

interaktion	kan	modelleres	som	spil,	hvor	spillerne	har	anledning	til	at	vælge	forskellige	stra-

tegier,	og	hvor	resultatet	for	den	enkelte	spiller	er	afhængig	af,	hvad	den	øvrige	spiller	gør.80		

	

I	det	følgende	modelleres	to	sekventielle	spil.		

Det	første	sekventielle	spil	modelleres	efter	gældende	ret	som	den	er	i	nu,	hvorfor	kun	ulem-

per	medtages	og	fordele	derved	udelades.		

Det	andet	sekventielle	spil	modelleres	efter	gældende	ret	som	den	er	nu,	suppleret	med	med-

tagelse	af	fordele.		

	

	

	

	

	

	

																																																								
80	Eide	&	Stavang,	Rettsøkonomi,	2009,	s.	122	
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4.1.1	Gældende	ret	omsat	til	spil		
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

4.1.1.1	Spillets	regler	

Der	er	to	spillere;	arbejdstageren	med	handicap(AT)	og	dennes	arbejdsgiver(AG).		

AT	har	to	strategier	at	vælge	imellem;		

A. AT	ønsker	tilpasninger	i	henhold	til	§	2a	i	FSBL		

B. AT	ønsker	ikke	tilpasninger	i	henhold	til	§	2a	i	FSBL,	dvs.	giver	afkald	på	denne	mulig-

hed			

AG	har	også	to	strategier	at	vælge	imellem:		

a. AG	imødekommer	ikke	de	ønskede	tilpasninger,	fordi	ulemperne	vurderes	til	at	være	

for	store	

b. AG	imødekommer	de	ønskede	tilpasninger,	fordi	ulemperne	vurderes	til	at	være	små		

	

Da	der	er	tale	om	et	sekventielt	spil,	sker	valget	af	strategierne	sekventielt;	først	vælger	AT	en	

strategi	ved	den	første	rod	i	spillet	og	derefter	vælger	AG	en	strategi	ved	den	anden	rod	i	spil-

let.		

For	hver	valgte	strategi	foreligger	der	et	afkast.	Disse	afkast	er	fastsat	i	henhold	til	den	øko-

nomiske	analyse,	der	er	udledt	af	cost-benefit	analysen.	Afkastene	er	udtryk	for	nytte,	idet	der	

kan	være	besværligheder	forbundet	med	at	opgøre	ulemperne	monetært.		
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4.1.1.2	Spillets	underliggende	forudsætninger	

I	spillet	er	der	en	forudsætning	om,	at	spillerne	er	rationelle,	hvilket	vil	sige,	at	AT	og	AG	vil	

vælge	den	strategi,	som	giver	dem	størst	nytte.81	

Desuden	forudsættes	det	i	spillet,	at	der	er	fuldstændig	information,	hvilket	vil	sige,	at	AT	og	

AG	har	fuldstændig	information	om	spillets	regler,	idet	dette	er	en	generel	forudsætning	i	spil-

teori.82	Denne	 forudsætning	kan	synes	urimelig	 i	praksis,	da	det	må	antages,	at	AG	 ikke	kan	

være	sikker	på,	om	AT	har	et	handicap,	der	er	omfattet	af	FSBL,	og	hvorvidt	AG	overhovedet	

er	forpligtet	til	at	iagttage	tilpasningsforpligtelsen.	AT	kan	heller	ikke	være	sikker	på	om	den-

ne	overhovedet	kan	kræve	tilpasninger	med	hjemmel	i	§	2a	i	FSBL.	Alligevel	er	det	en	rimelig	

forudsætning,	idet	det	samtidig	må	antages,	at	en	rationel	AG	og	rationel	AT	undersøger	lov-

givningen	grundigt	førend	der	interageres.			

Forudsætningen	om,	at	der	foreligger	perfekt	information	gælder	også	i	dette	spil,	da	spillet	er	

sekventielt.	I	spil	med	perfekt	information	kender	AT	og	AG	hinandens	afkast,	hvilket	gør	det	

nemmere	at	vælge	strategi.	Også	denne	forudsætning	kan	forekomme	urimelig	i	praksis,	idet	

det	må	antages,	at	AT	ikke	i	fuldt	omfang	kender	til	de	ulemper,	der	eksisterer	på	AG’s	front.	

Alligevel	 er	 det	 en	 rimelig	 forudsætning,	 da	det	 samtidig	må	 antages,	 at	 der	 løbende	bliver	

afholdt	møder,	hvor	AG	giver	udtryk	for	ulemperne,	fx	i	form	af	utilfredshed	med	varetagelse	

af	arbejdsopgaverne	eller	AT’s	belastning	på	de	øvrige	medarbejdere.			

Endvidere	er	det	antaget,	at	AT	har	brug	for	tilpasninger	for	at	kunne	varetage	arbejdsopga-

verne.	Hvis	tilpasningerne	ikke	sker,	opfylder	AT	ikke	kravet	om	egnet,	kompetent	og	dispo-

nibel.		

	

4.1.1.3	Spillets	løsning	–	underspilsperfekt	Nash-ligevægt			

Metoden	til	at	løse	spil	med	sekventielle	beslutninger	er	baglæns	induktion83,	som	går	ud	på,	

at	man	spiller	spillet	baglæns.	Man	finder	først	AG’s	optimale	respons	på	AT’s	handlinger,	og	

ud	fra	denne	respons	vælger	AT	sin	optimale	strategi.		

	

																																																								
81	Dutta,	Strategies	and	Games.	Theory	og	Practice,	1999,	s.	5.	Inden	for	økonomien	taler	man	om	Homo	
Economicus	
82	Dutta,	Strategies	and	Games.	Theory	og	Practice,	1999,	s.	18	
83	Dutta,	Strategies	and	Games.	Theory	og	Practice,	1999,	s.	165	
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I	ovenstående	spil	skal	AT	altså	beslutte	sig	for	at	ønske	tilpasninger	eller	ej.	I	tilfælde	af,	at	AT	

ønsker	tilpasninger	skal	AG	beslutte	sig	for,	hvorvidt	denne	skal	realisere	de	ønskede	tilpas-

ninger	eller	ikke	skal	realisere	de	ønskede	tilpasninger.	AG	får	5	ved	ikke	at	realisere	de	øn-

skede	tilpasninger,	fordi	ulemperne	herved	vurderes	til	at	være	for	store	og	får	4	ved	at	reali-

sere	de	ønskede	tilpasninger	som	følge	af,	at	ulemperne	vurderes	til	at	være	for	små.	AG’s	re-

spons	er	derfor	ikke	at	realisere	de	ønskede	tilpasninger.	Med	det	på	plads,	kan	AT	nu	beslut-

te	sig	for,	om	denne	skal	ønske	tilpasninger	(-1)	eller	ej	(-2),	og	vælger	selvfølgelig	at	ønske	

tilpasninger.	Spillets	løsning	bliver	nu,	at	AT	ønsker	tilpasninger,	hvorefter	AG	vælger	ikke	at	

realisere	 de	 ønskede	 tilpasninger	 som	 følge	 af,	 at	 ulemperne	 forbundet	med	 tilpasningerne	

vurderes	 til	 at	 være	 for	 store.	 Afkastet	 på	 (-1,5)	 er	 altså	 spillets	 underspilsperfekte	 Nash-

ligevægt.		

	

4.1.2	Gældende	ret	+	medtagelse	af	fordele	omsat	til	spil		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4.1.2.1	Spillets	regler	og	forudsætninger	

Dette	spil	er	næsten	magen	til	det	første	spil.	Spillets	underliggende	forudsætninger	er	magen	

til	dem,	der	indgår	i	det	første	spil.		

Strategierne	for	AT	er	de	samme	som	i	det	første	spil,	men	strategierne	for	AG	er	nu	udvidet	

til	at	omfatte	fire,	som	følger:		

a. AG	imødekommer	ikke	de	ønskede	tilpasninger,	fordi	ulemperne	vurderes	til	at	være	

for	store	
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b. AG	imødekommer	de	ønskede	tilpasninger,	fordi	ulemperne	vurderes	til	at	være	små		

c. AG	 imødekommer	 de	 ønskede	 tilpasninger,	 fordi	 fordelene	 vurderes	 til	 at	 opveje	

ulemperne		

d. AG	imødekommer	ikke	de	ønskede	tilpasninger,	fordi	fordele	vurderes	til	ikke	at	opve-

je	ulemperne		

Nytten	for	både	AG	og	AT	er	størst	ved	(A,c),	idet	den	økonomiske	analyse	viser,	at	de	fordele	

som	AT	får	ved	at	være	i	beskæftigelse	også	kommer	AG	til	gode	i	form	af	fx	styrket	virksom-

hedsimage	og	større	konkurrencefordele.		

	

4.1.2.2	Spillets	løsning	–	underspilsperfekt	Nash-ligevægt		

Også	i	dette	spil	anvendes	baglæns	induktion	for	at	 løse	spillet.	 I	 tilfælde	af,	at	AT	vælger	at	

ønske	 tilpasninger,	 skal	AG	nu	beslutte	 sig	 for	 hvilken	 strategi,	 der	 er	 optimal	 for	 denne	 at	

vælge.	AG	vælger	naturligvis	strategi	c,	idet	denne	giver	højst	afkast	på	7.	AG’s	respons	er	der-

for	at	 imødekomme	de	ønskede	 tilpasninger,	 fordi	det	vurderes,	 at	 fordelene	opvejer	ulem-

perne.	Med	det	på	plads,	kan	AT	nu	beslutte	sig	for,	om	denne	skal	ønske	tilpasninger	(7)	eller	

ej	(-2),	og	vælger	selvfølgelig	at	ønske	tilpasninger.	Spillets	løsning	bliver	derfor,	at	AT	ønsker	

tilpasninger,	 hvorefter	AG	vælger	 at	 imødekomme	de	ønskede	 tilpasninger,	 som	 følge	 af,	 at	

fordelene	forbundet	med	tilpasningerne	vurderes	til	at	opveje	ulemperne.	Afkastet	på	(7,7)	er	

altså	spillets	underspilsperfekte	Nash-ligevægt.		

	

4.2	Pareto-forbedring	

	

Den	underspilsperfekte	Nash-ligevægt	i	det	første	sekventielle	spil	er	(-1,5)	og	i	det	andet	spil	

er	(7,7).	For	både	arbejdsgiveren	og	arbejdstageren	gælder	altså,	at	der	kan	opnås	en	større	

nytte,	 såfremt	 fordele	 ved	 de	 ønskede	 tilpasninger	 medtages	 i	 vurderingen.	 Der	 foreligger	

altså	ikke	Pareto-optimalitet	sådan	som	gældende	ret	er	i	dag.		

I	 henhold	 til	 den	anvendte	 spilteori	 kan	de	 civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	 altså	

skabe	Pareto-forbedring,	såfremt	de	i	deres	afgørelser	–	om	hvorvidt	en	tilpasning	udgør	eller	

vil	udgøre	uforholdsmæssig	stor	byrde	–	medtager	både	ulemper	og	fordele.		
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4.3	Delkonklusion		

	

Den	økonomiske	analyse	i	kapitel	3	viser,	at	der	kan	være	fordele	og	ulemper	forbundet	med	

realisering	af	 tilpasningsforpligtelsen;	 fordele	og	ulemper	for	både	arbejdsgiveren	og	for	ar-

bejdstageren	med	handicap.	Den	 juridiske	analyse	 i	kapitel	2	viser,	at	de	civile	domstole	og	

Ligebehandlingsnævnet	i	deres	afgørelser	kun	medtager	ulemper	i	deres	afvejning	om,	hvor-

vidt	 arbejdstagerens	 ønskede	 tilpasninger	 medfører	 eller	 vil	 medføre	 en	 uforholdsmæssig	

stor	byrde	for	arbejdsgiveren.	Gældende	ret,	som	den	er	i	dag,	medtager	altså	ikke	de	fordele,	

der	også	kan	være	knyttet	hertil.		

I	forhold	til	den	anvendte	spilteori,	viser	det	sig,	at	såfremt	de	civile	domstole	og	Ligebehand-

lingsnævnet	også	medtager	fordele	i	deres	afvejning	i	henhold	til	uforholdsmæssig	stor	byrde-

vurderingen,	vil	de	ad	den	vej	skabe	Pareto-forbedring,	idet	både	arbejdsgiveren	og	arbejds-

tageren	vil	blive	bedre	stillet.	Gældende	ret,	som	den	er	i	dag,	er	altså	ikke	Pareto-optimal.		

	
Kapitel	5	–	Konklusion		
	
	

Nærværende	kandidatafhandling	har	ved	hjælp	af	analyserne	i	de	foregående	kapitler	forsøgt	

at	besvare	de	problemformuleringer,	kandidatafhandlingen	indledtes	med.		

	

I	henhold	til	den	juridiske	analyse,	viser	gældende	regulering,	at	præamblens	betragtning	21	i	

Beskæftigelsesdirektivet	giver	et	fortolkningsbidrag,	 idet	betragtningen	opstiller	tre	omdrej-

ningspunkter,	der	skal	indgå	i	vurderingen	af	hvorvidt	en	arbejdsgivers	byrde,	ved	at	foretage	

tilpasninger,	 vil	 være	 uforholdsmæssig	 stor,	 jf.	 Forskelsbehandlingslovens	 §	 2a.	 Det	 første	

omdrejningspunkt	vedrører	de	 finansielle	omkostninger	og	andre	omkostninger,	der	er	 for-

bundet	med	 tilpasningsforpligtelsen.	 Det	 andet	 omdrejningspunkt	 vedrører	 virksomhedens	

størrelse	og	finansielle	midler,	og	det	tredje	omdrejningspunkt	angår	en	virksomheds	mulig-

heder	for	at	opnå	offentlige	tilskud	eller	anden	støtte.	EU-Domstolen	har	dog	fastslået,	at	det	

tilkommer	den	enkelte	medlemsstat	 at	 vurdere	 ”uforholdsmæssig	 stor	byrde”,	dog	med	det	

forbehold,	at	vurderingen	skal	ske	i	lyset	af	de	tre	omdrejningspunkter.		
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Gældende	retspraksis	viser,	at	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	har	udviklet	en	

bestemt	procedure	til	håndtering	af	sager	omhandlende	§	2a.	Proceduren	er	inddelt	i	fire	trin.	

Ved	første	trin	indledes	afgørelsen	med	handicapbegrebet,	hvorefter	andet	trin	kommer	i	be-

tragtning,	 såfremt	det	 vurderes,	 at	 arbejdstageren	har	 et	 handicap	 i	 Forskelsbehandlingslo-

vens	 forstand.	Ved	andet	 trin	ser	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	på,	hvorvidt	

arbejdstageren	opfylder	kravet	om	at	være	kompetent,	egnet	og	disponibel,	som	forarbejder	

til	Forskelsbehandlingsloven	(og	det	bagvedliggende	Beskæftigelsesdirektiv)	foreskriver.	Så-

fremt	arbejdstageren	opfylder	dette	krav,	kommer	 tredje	 trin	 i	betragtning,	der	angår	 selve	

tilpasningsforpligtelsen.	Tredje	trin	lægger	op	til	en	trin	fire-vurdering,	hvori	”uforholdsmæs-

sig	stor	byrde”	indgår,	i	følgende	to	situationer:	1)	de	civile	domstole	og	Ligebehandlingsnæv-

net	vil	se	på,	hvorvidt	en	yderligere	forpligtelse	ud	over	den,	arbejdsgiveren	allerede	har	iagt-

taget,	vil	medføre	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	eller	2)	de	civile	domstole	og	Ligebehand-

lingsnævnet	 vil	 se,	 om	 ”uforholdsmæssig	 stor	 byrde”	 lægger	 til	 grund	 for	 arbejdsgiverens	

undladelse	 af	 at	 iagttage	 tilpasningsforpligtelsen.	 I	 disse	 to	 situationer	 inddrager	 de	 civile	

domstole	og	Ligebehandlingsnævnet	altså	”uforholdsmæssig	stor	byrde”	i	vurderingen,	hvor-

ved	trin	 fire	 indledes.	Fem	afgørelser	er	medtaget	 i	analysen	for	at	belyse	hvilke	momenter,	

der	kan	indicere,	at	en	tilpasning	udgør	eller	vil	udgøre	en	uforholdsmæssig	stor	byrde.	I	for-

hold	til	de	medtagne	afgørelser	opstilles	de	udledte	momenter	i	punktform	som	følgende:		

• udfordringer	 for	den	handicappede	 i	 forhold	 til	at	være	en	del	af	 tværgående	samar-

bejde/intenst	 koordineringsarbejde,	 herunder	 udfordringer	 ved	 afholdelse	 af	møder	

med	mange	deltagende	

• den	handicappedes	manglende	tilstedeværelse/tilgængelighed	på	arbejdspladsen	

• den	handicappedes	manglende	fleksibilitet	og	omstillingsparathed	på	arbejdspladsen,	

hvor	dette	er	en	nødvendighed	 for,	at	den	handicappede	kan	varetage	de	delegerede	

arbejdsopgaver	

• hensynet	til	samarbejdspartnere,	herunder	servicehensyn	til	virksomheder	og	borgere	

som	forringes	

• den	handicappedes	belastning	på	øvrigt	personale	både	ved	den	handicappedes	tilste-

devær	og	fravær	

• utilfredshed	med	den	handicappedes	løste	opgaver	eller	mangel	på	samme	
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• forværring	af	den	handicappedes	symptomer	på	arbejdspladsen	som	følge	af	arbejds-

opgaverne	

• den	handicappedes	manglende	opfyldelse	af	gældende	lov-	eller	bekendtgørelseskrav	

• arbejdsgiverens	 bekymring	 for	 hypotetisk	 risiko	 for	 fejl	 og	 klager	 i	 henhold	 til	 den	

handicappedes	varetagelse	af	arbejdsopgaver	

• for	hyppige	toiletbesøg,	der	bevirker,	at	den	handicappede	får	mindre	tid	til	at	vareta-

ge	de	delegerede	arbejdsopgaver	

• opnormering	 af	 antallet	 af	 medarbejdere	 med	 det	 eneste	 formål	 at	 opretholde	 den	

handicappedes	stilling	på	arbejdspladsen	

	

Den	økonomiske	analyse	viser,	at	der	kan	være	fordele	og	ulemper	ved	at	anskue	tilpasnings-

forpligtelsen	som	en	cost-benefit	analyse.		

Evidensbaserede	undersøgelser	peger	nemlig	på	en	række	 fordele,	som	arbejdstageren	med	

handicap	opnår	ved	at	være	i	beskæftigelse	og	som	også	kommer	arbejdsgiveren	til	gode.	Un-

dersøgelserne	peger	på	følgende	fordele:	1)	arbejdstagerens	livskvalitet	øges	ved	at	være	be-

skæftiget,	2)	højere	fastholdelsesprocent	af	ansatte	med	handicap,	hvorfor	omkostninger	for-

bundet	med	rekruttering	af	nye	medarbejdere	reduceres	som	følge	heraf,	3)	ansatte	med	han-

dicap	er	punktligere,	mere	pålidelige	og	mere	loyale	sammenlignet	med	ansatte	uden	handi-

cap,	4)	virksomheder,	der	har	et	medarbejderstab,	hvori	ansatte	med	handicap	også	 indgår,	

styrker	deres	virksomhedsimage	og	CSR,	hvilket	medfører	konkurrencefordele	 for	virksom-

heden,	5)	virksomheder	oplever	en	stigning	i	profit	som	følge	af	at	have	ansatte	med	handi-

cap,	 6)	 virksomheder	 skaber	 en	 rummelig	 og	mangfoldig	 arbejdskultur	 ved	 at	 have	 ansatte	

med	handicap	beskæftiget,	hvorved	der	skabes	et	dynamisk	og	berigende	arbejdsmiljø,	hvor	

trivslen	 synes	 større	 og	 produktiviteten	 er	 voksende	 og	 7)	mangfoldigheden	 skaber	 bedre	

forudsætninger	for	virksomheden	til	at	forstå	forskellige	typer	kunder	og	virksomheden	har	

også	nemmere	ved	at	afkode	nye	markedet	og	erobre	markedsandele.		

Hvad	angår	ulemper,	peger	undersøgelserne	på,	at	der	kan	være	”hårde”	og	”bløde”	omkost-

ninger	ved	realisering	af	ønskede	tilpasninger.	De	”hårde”	omkostninger	er	modsat	de	”bløde”	

omkostninger	kvantificerbare.	De	”hårde”	omkostninger	er	de	faktiske	udgifter,	som	arbejds-

giveren	afholder.	Her	viser	en	undersøgelse,	at	over	halvdelen	af	tilpasninger	ikke	har	nogen	

reelle	udgifter	ved	realisering	og	de	udgifter,	der	er,	sker	hyppigst	som	en	engangsudgift	og	

sjældent	som	en	årlig	udgift.	En	anden	undersøgelse	viser,	at	en	engangsudgift	eller	årlig	ud-
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gift	i	gennemsnit	svarer	til	kr.	2.000,	mens	en	tredje	undersøgelse	viser,	at	udgiften	ligger	i	et	

interval	på	kr.	300	–	kr.	800	kr.		For	så	vidt	angår	de	”bløde”	omkostninger,	viser	en	undersø-

gelse,	at	personer	med	handicap	har	en	større	sandsynlighed	for	at	blive	udsat	for	et	såkaldt	

mismatch.	Et	mismatch	foreligger,	når	en	person	med	handicap	bliver	matchet	til	et	arbejde,	

hvor	dennes	kvalifikationer	ikke	matcher	med	arbejdsopgaverne	eller	hvor	denne	ikke	i	fuldt	

omfang	evner	at	varetage	arbejdsopgaverne	grundet	manglende	færdigheder.	Undersøgelsen	

peger	 altså	på,	 at	 personer	med	handicap	har	 større	 sandsynlighed	 for	 at	 blive	mismatchet	

sammenlignet	med	personer	uden	handicap.		

Analysen	peger	dog	på	nogle	komplikationer,	der	kan	være	forbundet	med	at	anskue	tilpas-

ningsforpligtelsen	som	en	cost-benefit	analyse.	Den	 første	komplikation	går	på,	at	 i	en	cost-

benefit	 analyse	 værdisættes	 fordele	 og	 ulemper	monetært,	 f.eks.	 i	 kroner	 og	 ører.	 Taget	 de	

udledte	fordele	og	ulemper	i	betragtning,	kan	dette	være	en	vanskelig	opgave,	for	hvordan	gør	

man	f.eks.	øget	livskvalitet	op	i	kroner	og	ører?	Eller	hvordan	skal	ulempen	om	mismatch	op-

gøres?	En	anden	komplikation	omhandler	risiko	for	at	udelade	fordele	og	ulemper	som	følge	

af	usikkerhed.	Et	 eksempel	herpå	er	 styrket	virksomhedsimage	og	CSR,	 som	kan	give	nogle	

fordele	for	en	arbejdsgiver,	men	spørgsmålet	om	hvilke	fordele	og	hvornår	fordelene	vil	ind-

træde,	kan	afholde	én	fra	at	medtage	dem	i	cost-benefit	analysen,	hvorved	der	kan	ske	udela-

delse	af	væsentlige	 fordele.	Det	kan	også	tænkes,	at	nogle	 fordele	og	ulemper	 først	viser	sig	

efter	en	lang	periode,	hvilket	leder	hen	til	en	tredje	komplikation,	nemlig	valg	af	cost-benefit	

analyse,	idet	der	er	to	typer;	ex	ante	cost-benefit	analyse	og	ex-post	cost-benefit	analyse,	hvor	

den	første	foretages	i	begyndelsesfasen,	og	den	anden	foretages	i	slutfasen.	Ex	ante	analysen	

har	den	bagside,	at	usikkerheden	vedrørende	fordele	og	ulemper	er	størst	i	begyndelsesfasen,	

og	hvornår	foreligger	slutfasen	i	en	ex	post	analyse?	Hvad	afgør	dette?		

	

Den	 integrerede	analyse	sammenholder	den	 juridiske	analyse	med	den	økonomiske	analyse	

og	 viser,	 at	 de	 civile	 domstole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	 i	 deres	 afgørelser	 kun	medtager	

ulemper	i	deres	afvejning	om,	hvorvidt	arbejdstagerens	ønskede	tilpasninger	medfører	eller	

vil	medføre	en	uforholdsmæssig	stor	byrde	 for	arbejdsgiveren.	Fordele,	 som	arbejdstageren	

opnår	ved	at	være	i	beskæftigelse	og	som	også	kommer	arbejdsgiveren	til	gavn,	medtages	alt-

så	ikke	i	deres	afgørelser.	Det	interessante	var	derfor	at	søge	at	belyse,	om	en	medtagelse	af	

fordele	 i	 de	 civile	 domstoles	 og	 Ligebehandlingsnævnets	 afgørelser	 vil	 skabe	 Pareto-

forbedring.	I	henhold	til	de	opstillede	sekventielle	spil	viser	det	sig,	at	såfremt	de	civile	dom-
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stole	 og	 Ligebehandlingsnævnet	 også	medtager	 fordele	 i	 deres	 afvejning	 i	 henhold	 til	 ufor-

holdsmæssig	 stor	 byrde-vurderingen,	 vil	 de	 ad	 den	 vej	 skabe	 Pareto-forbedring,	 idet	 både	

arbejdsgiveren	 og	 arbejdstageren	 vil	 blive	 bedre	 stillet.	 Gældende	 ret,	 som	den	 er	 i	 dag,	 er	

altså	ikke	Pareto-optimal.		
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