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Forbrugerbeskyttelsens fremtid i Norden  
 

Juridisk rådgiver Claus Tønnesen, Danmark 

 

 

Det er i en verden i hastig udvikling vigtigt at have en løbende debat om forbrugernes 

vilkår i forhold til producenter og leverandører af private såvel som offentlige varer 

og tjenesteydelser. I en globaliseret verden med stadig mere grænseoverskridende 

handel er det internationale samarbejde også vigtigt. 

Jeg er derimod ikke så sikker på, om vi specielt i Norden har haft succes med 

forbrugerbeskyttelsen. Den hidtidige forbrugerpolitik i vore lande har efter min 

mening gradvist skabt uselvstændige og sløve forbrugere uden vilje til at tage ansvar 

for deres egen situation. 

Skal dette mønster brydes, er der behov for nytænkning. Hér er det nok 

fejlagtigt at tro, at vi i Norden ikke kan lære af, hvad man har gjort andre steder i 

verden. 

Det vigtigste mål er, at få forbrugerne til at tage større ansvar for deres egen 

situation. Forbud og lovgivning kan være nødvendigt på visse områder, men kan ikke 

stå alene.  

  

Jeg er enig med Johan Bärlund i, at samfundsudviklingen på en række punkter øger 

behovet for forbrugerbeskyttelse, og at en international debat om fremtidens 

forbrugerbeskyttelse er et vigtigt element i velfærdsdebatten med klare linjer over til 

den globale udvikling og de risici, som denne afføder. 

I den forbindelse er det vigtig at være opmærksom på, at den teknologiske 

udvikling med nye salgskanaler, produkter osv. på den ene side øger behovet for 

forbrugerbeskyttelse, men samtidig rummer nogle muligheder for nye former for 

forbrugebeskyttelse. 

I mit indlæg har jeg primært fokus på indholdet af forbrugerbeskyttelsen og 

tilsvarende mindre fokus de formelle rammer og myndighedsstrukturen eller for den 

sags skyld nordisk/ikke nordisk. 

 

Tese 1: Forbrugerbeskyttelsen er – også i de nordiske lande – inde i en "negativ 

spiral". Der er behov for helt nye metoder til at varetage forbrugernes interesser. 

 

Efter min bedste overbevisning har de seneste årtiers samfundsindsats for at beskytte 

forbrugerne mod urimelige handelsbetingelser, dårlige og farlige produkter, urimelig 

og uigennemskuelige priser, etablering af forbrugermyndigheder osv. nok haft en vis 

positiv effekt. 

Midlerne har især været flere regler, herunder forbud, mere kontrol, mere 

information osv. Alt sammen tilsyneladende fornuftigt, i nogle tilfælde også grotesk 

og overflødigt, fordi forbrugerne generelt ikke interesserer sig nok for tingene. 

Man skal dog ikke være blind for, at forbrugerbeskyttelsen – som den har 

været praktiseret – efter min mening har ført samfundet og forbrugerne ind i "negativ 

spiral". Mange forbrugere – og dermed også politikere, der jo skal vælges af 

forbrugerne – mener, at samfundet – lovgivningsmagten, forbrugermyndighederne, 
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ankenævn og de erhvervsdrivende - har det fulde ansvar, hvis tingene ikke lige er eller 

går, som forbrugeren forventer. Og tilmed er det således, at den gennemsnitlige 

forbruger ikke mener at have pligt til i rimeligt omfang at sætte sig ind i forholdene 

ved at undersøge produkter, sammenligne priser, og i al almindelighed "se sig for". 

Mentaliteten er: DET ER ALLE DE ANDRE, DER HAR ANSVARET, OG 

SAMFUNDET SKAL STÅ KLAR TIL AT HJÆLPE MIG I ENHVER SITUATION. 

Jeg er klar over, at det tegnede billede måske er hårdt trukket op. Men jeg er 

også overbevist om, at der er behov for at vende udviklingen. Vi må væk fra den 

negative spiral, hvor stadig mere lovgivning og kontrol svækker den enkeltes følelse 

af ansvar for egen situation med deraf følgende behov for yderligere regulering og 

kontrol osv. 

Vi må simpelthen gå efter en mentalitetsændring, ikke bare hos forbrugerne, 

men også i samfundet og dets institutioner. Og så kan det godt være, at vi skal starte 

hér i Norden, selvom vi på mange måder netop står som eksponenter, for den 

omsorgsfulde og omklamrende velfærdsstat. 

 

Nogle stikord til inspiration: 

 

1. Undervisning og uddannelse i forbrugerforhold skal ind allerede i 

folkeskolens små klasser. 

 

2. "Den intelligente kassebon" kunne være et eksempel på 

informationsteknologiens muligheder i forbrugerbeskyttelsen. Kassebonen i 

supermarkedet eller i hvidevarebutikken kunne give information om f.eks. følgende: 

- hvor mange kalorier har du købt i dag? 

- hvilke tilsætnings- og farvestoffer er i de varer, du har købt i dag, og i 

hvilke mængder? 

- hvor meget CO2 er brugt til at producere og transportere din vare frem til 

supermarkedet? 

- hvem skal du henvende dig til, hvis varen gør dig syg? 

 

3. Klager til ankenævn og sager ved domstolene afvises, med mindre 

værdien/tabet er over f.eks. 1.000/2.000 kr.  

 

4. Lagdelt information, som det kendes i den finansielle sektor. Hér kan 

den væsentlige information gives i oversigtsform med henvisning til leverandørens 

hjemmeside for mere uddybende information på forskellige detaljeringsniveauer, med 

søgefaciliteter osv. 

 

Tese 2: Forbrugerbeskyttelsen skal afpasses efter "risikoen" 

 

Forbrugerbeskyttelsen skal have fokus på det livs- og velfærdstruende – mindre tab 

må forbrugeren selv bære. Et vist mål af "learning by doing" er efter min mening 

sundt. 

Det betyder at forbrugerbeskyttelsen især skal have fokus på: 

- sundhed og helbred 

- ressourcer, forurening, CO" – belastning osv. 
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- større, velfærdstruende økonomiske dispositioner (huskøb, bilkøb, 

andre større investeringer) 

 

Tese 3: Vi skal i Norden ikke være alt for sikre på, at vi har Europas (Verdens?) 

bedste forbrugerbeskyttelse 

 

Jeg tror, det er vigtigt at have øjne og ører åbne over for gode ideer i andre lande. Jeg 

er derfor med på, at en dialog – også blandt jurister – om fremtidens forbruger-

beskyttelse er nødvendig. Men et opgør med den nordiske – formynderiske – 

forbrugerbeskyttelse er efter min mening ønskelig. 

 




