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Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip, 
inviterer på en rejse tilbage i tiden, samtidig med at 
hun har fuld fokus på fremtidens forbrugerpolitik.

Vi er i 1947. De danske husmødre slås med krigens eftervirk-
ninger, og pengene er små i husholdningerne. Mange dagligva-
rer er fortsat rationerede, og der er kun få og dårlige produkter 
tilgængelige til høje priser. Vareforsyningen bliver stramt styret 
fra politisk hold, og utilfredsheden ulmer. Det hele bryder ud i 
lys lue, da politikerne giver importtilladelse til rulleskøjter og 
appelsinmarmelade, som ikke just er det, familierne har mest 
brug for, når der er mangel på helt basale varer. 

En gruppe modige og visionære kvinder vil ikke længere finde 
sig i at blive styret af industri eller politikere, som de oplever 
som magtfulde mænd uden føling med almindelige familiers 
behov. De samler husmødre i tusindtal fra hele landet og går 
i samlet flok til Christiansborg, hvor de får statsministeren i 
tale. De skaber en folkebevægelse, der handler om ordentlige 
forhold for forbrugerne, om ligestilling, om at skabe mulighe-
der og kunne tage ansvar for eget liv og familie.

Én af kvinderne i front var Bodil Begtrup. En kvinde med stort 
internationalt udsyn og virke. Hun blev den første formand for 
Danske Husmødres Forbrugerråd, som det hed i 1947. I 1949 
blev hun Danmarks første kvindelige ambassadør. Hendes 
afløser var Lis Groes. Et uegennyttigt menneske og en fremsy-
net formand, der langt hen ad vejen skabte det Forbrugerrådet 
Tænk, vi kender i dag. Hun blev i 1953 udnævnt som landets 
første kvindelige handelsminister.

En række dygtige kvinder har siden stået i spidsen for forbru-
gernes organisation. De har ledt kampen for helt basale forbru-
gerrettigheder, som blandt andet retten til sundhed, sikkerhed, 
oplysning og til at blive hørt og kunne vælge. Rettigheder, der 
først blev formuleret af John F. Kennedy og siden af FN.  Det 
er disse kvinders fantastiske mod og visioner, som alle vi i 
Forbrugerrådet Tænk i dag står på skuldrene af. Og jeg skulle 
hilse og sige, at vi er stolte og ydmyge over at stå, hvor vi gør. 

Fra de historiske dage i 1947 og til vi i dag skriver 2022, har 
forbruget spejlet historien. Fra efterkrigstidens mangelsam-
fund over 1970´ernes start på forbrugsfesten, til vor tids 
digitale forbrugersamfund og hastigt stigende behov for at 

omstille vores forbrug til at blive mere bæredygtigt og tage 
hensyn til vores fælles jord og dens begrænsede ressourcer.

Årti for årti har vi, den ældste forbrugerorganisation i Europa 
og den næstældste i verden, på forbrugernes vegne stillet 
nye krav til produkter og services, til ordentlige rettigheder og 
vilkår. Og vi er i stort omfang lykkedes. Fra 1950ernes indfø-
relse af indholdsdeklarationer, 70ernes markedsføringslov og 
formaliserede klagenævn over 00ernes sikring af passagerret-
tigheder og 10ernes indsats mod urimelige forbrugslån. Bare 
for at nævne nogle få af organisationens sejre, som også har 
vist vejen for en række andre lande.

Ganske ofte er vores krav om forbedringer, fx i forhold til 
uønsket kemi i hverdagen, lån på rimelige vilkår og sikre pro-
dukter til vores børn, blevet mødt med skepsis af erhvervslivet 
og politikere, som dog efterhånden er gået ind i dialogen. Og 
når nye løsninger eller regler endelig er på plads, har det ofte 
vist sig, at de både skaber trygge forbrugere, bedre produkter 
og en konkurrencefordel for dygtige danske forhandlere og 
producenter. Det er således i høj grad også forbrugernes for-
tjeneste, at Danmark internationalt bliver anset som et  
(grønt) foregangsland. 

Den franske filosof Simone Weil har sagt, at ”hvis man ikke 
kender sin fortid, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til 
at forme fremtiden”. 

Researchen til dette jubilæumsmagasin har været både spæn-
dende og rørende, og jeg tror, at alle der kender Forbrugerrå-
det Tænks historie vil blive endnu bedre i stand til at forstå 
nutiden og forme fremtiden for danske forbrugere. Uanset 
hvad fremtiden bringer, er vi her som forbrugernes stemme og 
hjælper. Lige som vi ufortrødent har været det i 75 år. 
Det er min påstand, at hvis Forbrugerrådet Tænk ikke fandtes 
i dag, måtte man hurtigst muligt etablere os. Den fortsatte 
kamp for forbrugerrettighederne er ganske enkelt en demo-
kratisk nødvendighed.  

God læselyst.

Lad mig tage dig med en tur tilbage i tiden
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Det banker på døren, og udenfor står en mand med et stort 
smil og en skinnede støvsuger. Han kigger dig i øjnene og 
roser din have. Inden, du har set dig om, har du ikke bare købt 
støvsugeren, men også tegnet abonnement på et nyt magasin. 

Det kan være svært at forestille sig i dag, men det var en 
klassisk metode til markedsføring, da Forbrugerrådet Tænk 
blev etableret i 1947. Det har helt sikkert krævet noget mod-
standskraft, når den veltalende og vedholdende sælger gik i 
gang med salgstalen, og mange endte med at skrive under på 
køb, der kunne binde i alt for mange år. 

Forbrugersamfundet og regler for markedsføring
Modstandskraft var der også brug for i 1960’erne og 
1970’erne, da der kom flere og flere farvestrålende og forfø-
rende reklamer i aviser, blade og biografer. Den veltalende 
sælger blev nu akkompagneret af violiner og fotomodeller. 
Forbrugersamfundet var for alvor over os, og fra 1987 fik vi 
også reklamer i fjernsynet. 

Reklamerne gav forbrugerne en viden om de mange mulighe-
der, som forbrugersamfundet lokkede med. Viden er naturlig-
vis fint, men mange reklamer var mere vildledende end vejle-
dende, og fra 1960’erne fik Forbrugerrådet Tænk travlt med at 

undersøge og påtale misvisende reklamer. Der var både brug 
for bedre moral og mere kontrol, og i midten af 1970’erne sker 
der to vigtige ting, som siden har haft stor betydning for alle 
forbrugere i Danmark. 

I 1974 fik vi Markedsføringsloven, der starter arbejdet med 
en bedre markedsføringsskik og sætter rammer for, hvad 
virksomhederne kan lave af aftaler med deres kunder. Nu skal 
man kunne have tillid til det, virksomhederne fortæller om 
deres produkter.

Næste vigtige ting sker allerede i 1975, hvor Danmark får en 
forbrugerombudsmand, som kan gribe ind, når markedsfø-
ringen bliver vildledende. Og lad os bare sige det, som det er: 
Der har været nok at lave for forbrugerombudsmanden siden 
da. Alene i 2020 havnede 8.500 nye sager på forbrugerom-
budsmanden skrivebord, og gennem årene har forbrugerom-
budsmanden behandlet langt over 100.000 sager.

Som forbrugere kan vi blandt andet glæde os over, at for-
brugerombudsmanden har stoppet ulovligt telefonsalg og 
reklamer for alkohol rettet mod børn. Der er blevet grebet ind, 
når en leverandør har opkrævet leveringsomkostninger uden 
at oplyse om det, og når der er blevet solgt obligationer, som 

om de havde lav risikoprofil, selvom folk rent faktisk kunne 
løbe en stor risiko. Der er blevet grebet ind overfor fejlagtig 
rådgivning om lån og for opkrævning af penge fra kreditkort, 
hvis der ikke var givet tilsagn. Og man kunne blive ved med at 
nævne sager, der viser, hvor vigtigt det er at have – og hånd-
hæve – denne forbrugerbeskyttelse.

Den nye digitale kampplads
Med forbrugersamfundet kunne en tur til postkassen ofte 
opleves som den rene vægttræning, når stakkevis af reklamer 
og ugeaviser skulle bæres fra postkassen til køkkenbordet – 
eller måske direkte til skraldespanden. 

Op gennem 00’erne og i 2010’erne brugte Forbrugerrådet 
Tænk derfor mange kræfter på at give de danske forbrugere 
magten over deres egen postkasse. Det skete gennem for-
skellige ”Reklamer Nej Tak”-ordninger, og i dag kan forbru-
gerne selv vælge, om de vil have motion ved at bære rundt på 
trykte reklamer og ugeaviser.   

Til gengæld er det blevet svært at vælge, hvad man modtager 
af digital markedsføring, og den digitale markedsplads er nu 
blevet den nye kampplads for forbrugerbeskyttelsen.

Faktisk var det allerede i 1978, at Forbrugerrådet Tænk gik 
til Folketinget med forslaget om lovgivning for ”EDB-registre 
som kan bruges til markedsføring”. Dengang havde de fær-
reste fantasi til at forestille sig, hvordan digitaliseringen ville 
komme til at ændre markedsføringen – og give nye udfordrin-
ger for forbrugerbeskyttelsen.

Digitaliseringen har blandt andet ført til en stigende internati-
onalisering af markedsføringen. Derfor lægger Forbrugerrådet 
Tænk et stort arbejde i at sikre EU-regulering, der kan beskytte 
forbrugerne. Mange har hørt om GDPR-reglerne, der kom i 
2018. Det lyder lidt kedeligt, og det er også. Faktisk både lidt 
teknisk, bureaukratisk og besværligt. Men det er nødvendige 
og vigtige regler, der er med til at beskytte vores data. 

I 00’erne og 2010’erne handlede det ikke kun om digitalise-
ring. Det var også i denne periode, at markedsføring af grønne 
og bæredygtige produkter kom i fokus båret af den stigende 
forståelse for de globale miljøudfordringer. Derfor fik vi i 2011 
den første ”Vejledning om brug af miljømæssige og etiske 
påstande mv. i markedsføringen”.

Markedsføringen skal være til at stole på

1947: Danske Husmødres Forbrugerråd 
ser dagens lys på initiativ af Kvindeligt 
arbejderforbund og Kvinderådet.
Forud demonstrerer husmødre, der er 
rejst ind fra alle hjørner af Danmark på 
Christiansborg Slotsplads med krav om 
bedre aftaler for rationerede varer efter 
krigens afslutning. Da statsminister 
Knud Kristensen i 1947 frigav varer som 
orangemarmelade og rulleskøjter havde 
kvinderne fået nok og krævede indflydel-
se på forbrugerpolitikken.
Bodil Begtrup blev Danske Husmødres 
Forbrugerråds første formand.Hun var 
formand fra 1947-1949, hvor hun som 
Danmarks første kvindelige ambassadør, 
blev udnævnt til ambassadør i Island.

1949: Forbrugerrådet 
Tænk etablerer sin 
egen klagecentral, da 
forbrugerne ikke har 
nogen steder at gå hen 
med produkter, der 
ikke fungerer.

1947 1949
1949: Kvalitetsmærkningskommissionen 
bliver nedsat. Erhvervene er umiddelbart 
modstandere. Parallelt kommer de første 
kvalitetsmærkningsordninger på bl.a. 
tekstiler og madrasser. Danmark blev 
lige efter krigen oversvømmet af bl.a. 
madrasser af meget dårlig kvalitet.

1949: Lis Groes bliver formand for 
Danske Husmødres Forbrugerråd og 

skriver sig dermed ind i en lang række 
af stærke kvindelige formænd. Lis 

Groes er formand indtil 1953, og igen 
fra 1968 – 1974. Fra 1953-1957 er 

hun socialdemokratisk minister for 
handel, industri og søfart.6 7



Som forbrugere har vi fået fordele ved de mange mulighe-
der for at handle online. Ingen tvivl om det. Men når vi taler 
digital markedsføring, er der endnu en del udfordringer. Det 
gælder ikke mindst den voldsomme tracking af vores adfærd 
på tværs af websites, apps og internetforbundne produkter, 
som giver virksomhederne mulighed for at lave profiler af os, 
målrette annoncer og sælge data. Det er centralt at få bedre 
styr på de store tech-platforme – ikke mindst gennem  
fælles EU-regulering. 

Et andet tema er den mere eller mindre synlige brug af 
influencere, der skal påvirke vores indkøb. Her skal det være 
meget tydeligt for forbrugerne, hvem der markedsfører hvad, 
så alle kender de økonomiske interesser, der er på spil. 
Selvom vi i 2011 fik ”Vejledning om brug af miljømæssige og 
etiske påstande mv. i markedsføringen”, kan et blik på labels 
og anden markedsføring i dag næsten give det indtryk, at de 
fleste produkter gør verden grønnere og mere bæredygtig. Så-
dan er det ikke. Det ved vi jo godt, men som forbrugere er det 
svært at vide, hvornår noget reelt er bæredygtigt, og hvornår 
virksomhederne maler med en for grøn pensel – også kaldet 
greenwashing. Derfor er der brug for bedre regulering af den 
grønne markedsføring.

De næste skridt:
Mere styr på den digitale markedsplads  
og slut med greenwashing

1955

Fremtiden vil give os mere online handel 
og dermed nye former for udfordringer 

for forbrugerne.

1955: Forbrugerrådet Tænk foreslår, at 
Danmark indfører varedeklarationer, så 
forbrugerne har mulighed for at se, hvad 
produkterne indeholder.

1956: Et meget lavpraktisk arbejde bliver 
sat på dagsordenen: Forbrugerrådet 

Tænk ønsker standardstørrelser for fx 
børnetøj. Før branchen indførte disse, 

kunne størrelsen ikke afgøres, før tøjet 
blev prøvet.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for:

E     At stoppe greenwashing, hvor virksomheder mar-
kedsfører deres produkter som mere bæredygtige, 
grønne eller klimavenlige, end de i virkeligheden er.

E     At der er et bødeniveau, som har en afskrækkende 
effekt for virksomhederne.

1961
1961-1975: Oprettelse af frivillige 
klagenævn på forskellige produkt-
områder, så forbrugerne kunne blive 
hørt, når produkter ikke fungerede.
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Det er helt afgørende for forbrugerombudsmandens 28 med-
arbejdere, at forbrugerne skal kunne stole på, hvad virksom-
heders fortæller om deres produkter. Derfor bliver arbejdet 
med greenwashing også helt centralt for de kommende års 
arbejde. Forbrugernes valg af produkter er med til at drive 
den grønne omstilling. Hvis ikke, vi kan stole på virksom-
hedernes markedsføring, kan vi miste synergien mellem 
virksomheder og forbrugere. Det vil ikke være til gavn for 
klimaet og den grønne omstilling.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er me-
get klar i mælet om betydningen af at imødegå greenwashing. 
Vi møder hende på hendes kontor i den gamle sæbefabrik i 
det kvarter i Valby, der nok har været mere kendt for sin pro-
duktion af danske øl end af sæben.
- Lovgivningen er sådan set både klar og enkel. Virksomheder-
ne må ikke vildlede forbrugerne og de skal kunne dokumen-
tere deres påstande. Den svære del af arbejdet er at vurdere 
virksomhedernes dokumentation, der kan være omfatten-
de og teknisk. Virksomhederne skal for eksempel kunne 
dokumentere, at det er korrekt, når de anvender begrebet 
bæredygtig om et produkt. Vil en virksomhed gerne fremstå 
mindre klimabelastende ved at plante kvotekompenserende 
skov på den anden side af Jorden, skal virksomheden kunne 

godtgøre, at skoven ikke ville være blevet plantet under alle 
omstændigheder. Det er afgørende for forbrugernes tillid, at 
virksomhederne ikke overdriver deres indsats for at begrænse 
udledningen af drivhusgasser i deres markedsføring. Vi skal 
kunne stole på markedsføringen, ellers mister vi en synergi, 
som kan drive den grønne omstilling frem.

EU’s store betydning for forbrugerbeskyttelsen
Når det kommer til historien om udviklingen af regulerende 
lovgivning, synes Christina Toftegaard Nielsen som jurist, at 
den øgede regulering siden Forbrugerrådet Tænks etablering 
i 1947 og hendes egen institutions etablering i 1975 er både 
logisk og nødvendig.
- Vi har fået større indsigt, som gør, at vi ønsker mere regu-
lering. Reguleringen skal naturligvis også følge med den 
fortsatte udvikling af nye produkter og forretningskoncepter. 
Lovgivningen for forbrugerbeskyttelse har udviklet sig på 
samme måde som inden for andre områder, hvor der har 
været brug for beskyttelse, fx miljøbeskyttelseslovgivningen. 
Det er ikke mit indtryk, at Danmark har ført an, hvorefter EU 
modstræbende har fulgt efter. Tværtimod. Jeg tror ikke, vi 
ville have den forbrugerbeskyttelse, vi har i dag, hvis vi ikke 
var en del af EU. 

Lav forbrugertillid kan dæmpe den grønne omstillingDen øgede regulerende lovgivning siden Forbrugerrådet 
Tænks etablering i 1947 og hendes egen institutions 
etablering i 1975 er ifølge Forbrugerombudsmand 
Christina Toftegaard Nielsen både logisk og nødvendig.

1961

1962: USA’s præsident John F. Kennedy 
holder d. 15. marts en historisk tale om 

forbrugernes grundlæggende rettigheder.

Et af 60’ernes hovedemner var reklamer 
og reklamer, der var vildledende og 
lovede langt mere end produkterne 
kunne holde.
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1964

Men selvfølgelig har danske forbrugere, bl.a. gennem Forbru-
gerrådet Tænk, været dygtige til at sætte de vigtige forbruge-
remner på dagsordenen.

Hensynet til forbrugeren skal varetages  
- også når ny teknologi udnyttes
Teknologien giver nye muligheder, men også nye problem-
stillinger. Naturligvis skal forbrugerne ikke stilles dårligere, 
fordi en købt service er digital, eller fordi et produkt er købt på 
en online platform. Christina Toftegaard Nielsen ser en lang 
række nye problemstillinger og udfordringer opstå, som vi 
skal have taget stilling til og eventuelt grebet ind overfor. Den 
teknologiske udvikling må ikke medføre, at vi mister magten 
og overblikket over vores økonomi og egne data. 

Et par eksempler finder vi på betalingsområdet, hvor nogle 
virksomheder forud for et køb, fx af benzin, reserverer et stort 
beløb på vores betalingskort uden at bede om vores  
aktive samtykke. 

Men det er jo en disposition over vores penge. Hvis reserva-
tionen på grund af en fejl i systemet ikke hæves i forbindelse 
med vores betaling for købet, ved vi ikke, hvorfor vores kort-
betaling afvises i supermarkedet kort efter. Vi mister magten 

over vores penge, hvis selskaber i strid med lovgivningen selv 
hæver et beløb fra vores konto uden vores samtykke, som vi 
fx har set parkeringsselskaber gøre. 

Et parkeringsselskab hævede 300 kr. som forudbetaling for 
fremtidig brug af selskabets app. Et andet selskab hævede 
betaling for at bruge appen, uden at det fremgik tydeligt af 
hverken skilte eller appen, at det faktisk kostede 15% oven i 
parkeringsprisen at anvende den. 

Der er også nye ”betalingsmetoder”, som næppe vil være 
fremmende for de kommende generationers overblik over 
deres økonomi. Når vi handler på nettet, kan vi ofte vælge 
mellem at betale med forskellige betalingskort eller at udsky-
de betalingen via et online lån. Det er naturligvis ikke nyt, at vi 
kan låne til et forbrugsgode – det nye er, at også et take away 
måltid kan finansieres over de næste ti måneder med små 
beløb, som selskabet trækker fra din konto, før du selv kan 
disponere over din løn. 

Markedsføring i den digitale tidsalder
- Uanset, om vi bevæger os i den fysiske eller den digitale 
verden, skal vi være i stand til at gennemskue, hvad vi køber 

og til hvilken pris, så vi kan varetage vores egne økonomiske 
interesser. Det er meget vigtigt at sikre gennemsigtighed for 
forbrugerne i fremtiden. 

Forbrugerombudsmanden har derfor også fokus på værktøjs-
kassen af nye digitale markedsføringsredskaber. Helt centralt 
er, hvad vores data bruges til, og hvilke algoritmer virksomhe-
derne anvender for at vurdere, om de vil markedsføre deres 
produkter målrettet den enkelte forbruger og til hvilken pris. 
- Vi er som udgangspunkt ejere af vores egne data og skal 
selv kunne bestemme, hvad vores data må blive brugt til. 
Derfor skal virksomheder oplyse klart og tydeligt om dataind-
samling, så den oplysning kan indgå i vores beslutning om at 
handle med virksomheden på samme måde som varens pris.  

Hvis ikke vi med databeskyttelseslovgivningen og den forbru-
gerbeskyttende lovgivning kan sikre det, er det min opfattelse, 
at lovgivningen er utilstrækkelig.

Ved virksomheders brug af influencere er det derimod for-
brugerombudsmandens vurdering, at markedsføringslovens 
forbud mod skjult reklame kan sikre gennemsigtighed, hvis 
den efterleves. Et andet spørgsmål er dog brugen af børn som 
influencere på sociale medier.

- Vi har igennem flere år – også før min tid som forbrugerom-
budsmand – påpeget, at det er i strid med god skik at anven-
de børn til markedsføring på sociale medier. Børn har ikke de 
samme forudsætninger for at forstå reklamer som voksne. 

Derfor er det positivt, at lovgiver nu tager stilling til spørgs-
målet, og at et forbud udtrykkeligt kommer til at fremgå af 
markedsføringsloven.

Forbrugerne har brug for en stemme
Hvilken rolle ser du gerne, at Forbrugerrådet Tænk spiller de 
næste ti år? 
- Der er helt afgjort brug for Forbrugerrådet Tænk til at vare-
tage forbrugernes interesser. Både i det daglige arbejde med 
fx gældsrådgivning og i forbindelse med politiske tiltag, hvor 
Forbrugerrådet Tænk har en overordentlig vigtig rolle som 
forbrugernes talerør. 
Men lige så vigtigt er det, at Forbrugerrådet Tænk skaber 
opmærksomhed og debat om spørgsmål, som den enkelte 
forbruger måske ikke selv er opmærksom på. Vi vil derfor 
altid have brug for en organisation, der ikke varetager andre 
hensyn end forbrugernes interesser. 

1964: Danske Husmødres Forbrugerråd skifter i 1964 
navn til Forbrugerrådet og indvarsler helt i tidens ligestil-
lingsånd, at mænd også er forbrugere. Det blev fulgt op i 
1966, hvor rådsforsamlingen, der siden 1947 kun havde 
bestået af kvinde- og husholdningsorganisationer, blev 
udvidet med ungdoms- og pensionistorganisationer og til 
en række af fagforeninger.

1964: ”Tænk Dem godt om!” 
Således lyder overskriften til 

lederen i det første nummer af 
Forbrugerrådets blad Tænk. 

Lederen var skrevet af  
bladets første navnkundige, 
redaktør, Poul Henningsen, 
også kaldet PH. PH sagde 

”Tænk er Deres blad. De kan 
få alt muligt andet lige om 

hjørnet, men en avis, der 
varetager Deres interesser, 

og ingen andres interesser, 
kan De kun få her”.

1966: Børneseler, som kunne medføre kvælning, er et af de 
første produkter, som blev tjekket for sikkerhed.  

Herefter følger ridehjelme, styrthjelme og andre børneprodukter.

1965: Fra 1965 og helt til 1987 tager 
Forbrugerrådet Tænk et langvarigt opgør 
med bedemandsbranchen om prisaftaler 
og andre former for snyd af forbrugere, 
som skal begrave et familiemedlem.

I 2013 lykkes det Forbrugerrådet Tænk-
sammen med bedemandsbranchen, at 
etablere en certificering med faste krav 
om god forretningsførelse og prisgen-
nemsigtighed. 

1969: Problemer 
med afbeta-

lingsordninger 
i butikkerne: 

Forbrugerne kom, 
uden at vide det, 

til at betale alt for 
meget for deres 

produkt.

1965
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Brænde og kvælning. Snitsår og elektriske stød. Ødelagte øjne 
og blødende fingre. Gennem tiderne har produkter været skyld 
i mange ulykker. Heldigvis sker det sjældnere og sjældnere, at 
vi køber produkter, der er skyld i ulykker for os selv eller vores 
nærmeste. Det er dog ikke en forandring, der bare er kommet 
af sig selv. 
Ofte er en sag startet med, at Forbrugerrådet Tænk har peget 
på et problem. Med tiden har vi fået en standard for mindste-
krav til sikkerheden, og efterhånden har producenterne også 
set en konkurrencefordel i at levere produkter i en kvalitet, så 
forbrugerne ikke skal være usikre på deres køb. Gode forbru-
gerkrav er ofte god produktudvikling.
Og hvis du tænker, at standarder nok mest er teknik, der er 
uinteressante for almindelige mennesker, så kommer her et 
par eksempler, der sikkert kan få dig til at tænke anderledes. 
Hvis der ikke er standarder for overfladetemperaturen og 
elektrisk sikkerhed på husholdningsprodukter som strygejern, 
brødristere og meget andet, så er der alt for stor risiko for, at 
du pludseligt er på vej til hospitalet eller står på gaden med 
dine vigtigste ejendele og ser på, mens flammerne er i fuld 
gang med at fortære dit hjem.
I 1966 satte Forbrugerrådet Tænk fokus på barneseler, som 
på det tidspunkt resulterede i alt for mange ulykker. Senere 
arbejdede Forbrugerrådet Tænk med standarder for autosto-

le og cykelstole, og i 1990’erne kom der fokus på børnenes 
legepladser. Der er ingen tvivl om, at alene dette arbejde har 
sparet danskerne for utallige besøg på skadestuen – eller det, 
der er meget værre. 
Vender vi tilbage til autostolene, viser det eksempel, hvor me-
get tålmodighed det kræver at arbejdet med landsdækkende 
eller endda europæiske produktstandarder. Her skal vi tilbage 
til 1970, hvor Forbrugerrådet Tænks medarbejdere blev tem-
melig chokerede, da en ny undersøgelse dokumenterede, at 
50% af de danske trafikdræbte børn blev dræbt, fordi de blev 
slynget rundt i bilen. Det førte til de første forslag for danske 
standarder for børneautostole. Den officielle danske standard 
kom på plads i 1982. Siden har de europæiske forbrugerorga-
nisationer løbende strammet kravene og gjort sikkerheden i 
autostole endnu bedre og tidssvarende. Resultat: Færre børn 
trafikdræbes.

Bedst til test 
Man vender produktet på hovedet. Ryster det lidt. Kigger efter 
detaljerne. De fleste af os har prøvet at undersøge, om et pro-
dukt nu er sikkert og har den kvalitet, som vi forventer. Men 
det er svært, og det er først, når tingene tages i brug, at risici 
og svaghederne viser sig for os. 
Det er baggrunden for, at Forbrugerrådet Tænk laver produkt-

test, og det startede faktisk med test af produktsikkerheden. 
Det er et stort og kompliceret arbejde at teste produkter op 
mod en standard, og testarbejdet er i dag en fælles indsats på 
tværs af de europæiske lande. Testprogrammet er samtidig 
udvidet, så det både tester, om produkterne lever op til de 
fastlagte standarder og andre kvaliteter ved produkterne. 
Med testresultaterne i hånden kan forbrugerne derfor rykke 
markedet i en retning gennem deres køb, så vi både får bedre 
sikkerhed og højere produktkvalitet.

Forbrugerrådet Tænk har lavet test siden 1960’erne og tester 
nu hvert år tusindvis af produkter. Det er dog med tiden også 
blevet en vigtig opgave at give forbrugerne værktøjer, så de 
selv kan tjekke produkter. Et eksempel er fra 1996, hvor For-
brugerrådet Tænk udgav en liste med produkter, der indeholdt 
stoffer, som ikke er ulovlige, men som er mistænkt for at være 
sundhedsskadelige. Listen var både et signal til forbrugerne 
og til producenterne, som med fordel kunne se på alternativer. 
Andre eksempler er de to apps ”Tjek Kemien” og ”Kemilup-
pen”. Med ”Tjek Kemien” kan forbrugerne spørge virksom-
hederne, om alt fra møbler, legetøj og elektronik indeholder 
uønsket kemi, og med ”Kemiluppen” kan forbrugerne scanne, 
kosmetik og plejeprodukter for deres kemiindhold, inden de 
beslutter, om produkterne skal i indkøbskurven.

Grønne sodavand og hormonforstyrrende sutteflasker
Det er skønt med fest og farver, når der holdes børnefødsels-
dag, men det er faktisk ikke så længe siden, at der var for 
mange farver, når der blev inviteret til fødselsdag. Sodavand 
fyldt med skrigende grønne, gule og røde farvestoffer var et 
helt almindeligt syn – også selvom der var mistanke om, at 
børnene blev hyperaktive og måske fik allergiske reaktioner. 

Før Levnedsmiddelloven i 1973 var der ingen grænser for 
hvilke farvestoffer og øvrige tilsætningsstoffer, man måtte 
tilsætte danskernes fødevarer. Siden 1973 er der kommet 
mere og mere styr på tilsætningerne og fødevaresikkerheden, 
og Danmark er gået enegang i EU med særregler for kon-
serveringsmidlet nitrit i kød for at beskytte forbrugerne mod 
udvikling af kræft. 
Som det første land i verden indførte Danmark i 2003 også 
regler for indhold af transfedtsyrer i fødevarer. Producenterne 
kan heller ikke bare tilsætte vitaminer i produkterne, og der 
gøres meget mere for at sikre, at vi ikke bliver syge af salmo-
nella. Det er fødevaresikkerhed, som de fleste i dag tager for 
givet. De såkaldte azo-farvestoffer findes desværre endnu i 
fx bland selv-slik, så selv om Forbrugerrådet Tænk arbejder 
for at få azo-farvestofferne ud af fødevarer, er det ikke helt 
lykkedes endnu. 

Usikre produkter skal ikke være på markedet

1970

1970: Første forslag til dansk standard for 
børneautostole, efter at undersøgelser viste, at 
50% af de danske trafikdræbte børn døde, fordi 

de blev slynget rundt i bilen. Den officielle danske 
standard kommer på plads i 1982. Siden har de 

europæiske forbrugerorganisationer haft held 
til flere gange at få strammet kravene og gjort 

sikkerheden i autostole bedre.

1972: Forbrugerrådet fejrer sit 25-års 
jubilæum med debatbogen ”Forbruger – 
elsket, ombejlet, svigtet”. Forbrugerrådet 

arbejder på at løfte debatten, så endnu 
flere forstår, at forbrugersagen er en 

samfundssag.

1973: 70’ernes indsats mod farvestof-
fer og tilsætningsstoffer i fødevarer 
fører til Levnedsmiddelloven i 1973 
med krav om, at alle tilsætningsstoffer 
skal godkendes. Et væsentligt skridt i 
kampen mod skadelige stoffer i det, vi 
drikker og spiser.

1973: Indholdsdeklarationer på de 
første fødevarer med information om 

indhold og holdbarhed.

1973
1975: De enkelte klagenævn samles i 
det statslige ”Forbrugerklagenævnet”.

1973: Forbrugerrådet Tænk melder 
sig ind i BEUC, som er den europæiske 
paraply-forbrugerorganisation.
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1975

Der vil altid være behov for et fokus på de nye produkter, når de 
møder markedet, men med afsæt i standarder, som producen-
terne er enige i, er arbejdet generelt blevet lettere. De senere år 
har forbrugerbeskyttelsen dog fået en ny udfordring, da mange 
produkter kommer ud til de danske forbrugere via platforme 
som Amazon, Alibaba og WISH. Det er nemlig ikke sikkert, at 
produkterne her lever op til EU’s regler og standarder.

Fremtidens endnu større brug af internetforbundne produkter 
og kunstig intelligens vil også give nye udfordringer med at 
sikre forbrugerne mod usikre produkter. Det lave sikkerhedsni-
veau i mange internetforbundene produkter er en lækker- 
bisken for hackere, som forsøger at få kontrol over ringeklok-
kerne eller alarmen og ønsker at se, hvem der kommer og går 
fra hjemmet. Potentielt kan hackere også få adgang til resten 
af ens hjemmenetværk via et sårbart smart-produkt, der fx 
ikke modtager nye opdateringer fra producenten. 

Hvor sikkerhed engang handlede om, hvorvidt strygejernet 
blev for varmt, vil det i fremtiden også handle om, hvorvidt 
folk kan sidde på den anden side af kloden og overvåge dit 
hjem fra dit eget smart TV. Og der er ikke tale om en fjern 
fremtid, men noget der teknologisk er muligt allerede i dag.

De næste skridt:
Kontrol af produkter på digitale platforme  
og digital sikkerhed

Forbrugerrådet Tænk arbejder for:

E     Der skal være mere kontrol af produkter fra online 
platforme.

E     Online platforme skal gøres ansvarlige, så de kun 
må sælge produkter, der lever op til gældende 
lovgivning i Danmark og EU.

E     Det skal være lige så sikkert at handle online som 
at handle i fysiske butikker.

E     Brug af ny teknologi i produkter skal afspejles i 
lovgivningen, så kun sikre produkter kommer på 
markedet. 

Men vi kan nævne, at en kendt dansk sodavand i 2007 skif-
tede fra grøn farve til gennemsigtig på grund af et ihærdigt 
kampagnearbejde fra Forbrugerrådet Tænk.

Det er ikke kun fødevarer, der kan indeholde problematiske 
stoffer. Det kan også findes alle mulige andre steder. I legetøj 
og regntøj. I kosmetik og fastelavnsmaling. I sportsudstyr og 
erotisk legetøj. Listen er lang. Sågar har man fundet bis- 
phenol A i sutteflasker, selvom stoffet i årevis var mistænkt 
for at være hormonforstyrrende, og nu er blevet klassificeret 
til at være det. Det har Forbrugerrådet Tænk været med til 
at gøre forbudt i hele EU, og siden 2009 har Forbrugerrådet 
Tænk haft stort fokus på de hormonforstyrrende stoffer og 
gjort Danmark til foregangsland på området.

Nødvendigt med EU
I dag foregår arbejdet i høj grad i relation til EU og det indre 
marked. Her er Danmark foregangsland, når det handler om 
at få giftige og tvivlsomme stoffer ud af kosmetik, fødevarer, 
legetøj og meget andet. Produktregulering i EU har mange 
fordele og dækker i sagens natur et langt større marked. Men 
prisen er, at det i nogle tilfælde kan blive sværere for Danmark 
at gå længere end EU-reglerne.

Nogle gange sker det således, at skrappe danske regler må 
lempes på grund af fælles europæiske regler. Det skete i 2006, 
da EU lancerede fælles regler for, hvad producenterne måtte 
kalde for sundt. Dermed kom de europæiske forbrugere af 
med mange vildledende beskrivelser af produkter, som faktisk 
ikke var sunde. I Danmark havde vi dog i forvejen den regel. Og 
vores lovgivning var skrappere end den nye fra EU. 
Forbrugerrådet Tænk arbejder for, at Danmark skal gå foran og 
på den måde også påvirke EU-politikken. Samtidig arbejder vi 
via vores europæiske forbrugerorganisation, BEUC, for stærke 
forbrugerrettigheder i EUs lovgivning, så vi får forbedret de 
strukturelle rammer i hele Europa, og dermed også i Danmark. 

Det er afgørende for arbejdet for forbrugerrettigheder at se 
mod EU, da regulering på tværs af EU er stærkere end dansk 
enegang i en verden, hvor vi forbrugere handler globalt. Det 
europæiske samarbejde er en nødvendighed for at dæmme 
op for usikre produkter, selv om reglerne i dag udfordres af 
den stigende mængde produkter, som forbrugerne køber på 
nettet direkte fra andre dele af verden. Et vigtigt værktøj i 
den forbindelse er, at det nu er blevet muligt at håndhæve de 
europæiske produktregler ved at lukke ned for hjemmesider, 
der sælger usikre produkter.

1975: Forsikringsankenævnet 
bliver etableret, og arbejdet med 
gennemskuelige og sammen-
lignelige policer i samspil med 
branchen går i gang.

1975: Der bliver vedtaget en markeds-
føringslovgivning, hvor der kommer 
bedre regler for markedsføringsskik 

og aftaleforhold og en Forbrugerom-
budsmand, bliver etableret, som kan 

gribe ind, hvis loven brydes.

1978: Fokus på ”EDB-registre”, som kan 
bruges til markedsføring – Forbruger-
rådet Tænk er hurtigt fremme med krav 
om regler og kontrol af registre. Lov 
vedtages i 1978 og igen i 1986.

1979: Forbrugeraftaleloven, eller 
dørsalgsloven, bliver indført og sætter 

grænser for, hvilke aftaler man må 
lave direkte med forbrugerne.

Dette forhindrer at alle og enhver blot 
kunne ringe på døren og begynde at 

sælge produkter på dørtrinnet.

1978
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De fleste af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder leverer 
produkter eller tjenesteydelser til forbrugerne. Naturligvis er 
der ikke sammenfaldende interesser mellem virksomheder 
og forbrugere på alle områder, men den forbrugerpolitiske 
udvikling gennem de seneste 75 år har i høj grad bevist, at 
forbrugernes krav om sikre produkter, klagenævn og mind-
stestandarder også har gavnet virksomhederne.  Udviklin-
gen er virkelig, med Brian Mikkelsens udtryk ”den danske 
model”: Er der uoverensstemmelser, løser vi dem i dialog 
mellem virksomhed og forbruger, og de fælles standarder og 
krav bringer hele tiden kvaliteten op på et højere niveau.

Adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, har fulgt 
Forbrugerrådet Tænk både i sit tidligere job som minister og i 
sit nuværende job i Dansk Erhverv. Vi møder Brian Mikkelsen 
i de historiske rammer i Københavns oprindelige børsbyg-
ning, hvor handelsfolk har huseret i mange hundrede år, og 
i lang tid før der overhovedet var noget, som hed forbruge-
rettigheder. De tidligere tiders handelsfolks passive forhold 
til forbrugerrettigheder er bestemt ikke noget, der har haft 
indflydelse på Brian Mikkelsens vurdering af arbejdet med 
forbrugerrettigheder.
- Vi har nået ganske meget i de 75 år, hvor vi har haft  
Forbrugerrådet Tænk. Deres fokus på kvalitet og bedre pro-
dukter har været rigtig og bragt os alle fremad. Historisk har 
de skabt en opmærksomhed, som har gavnet Danmark. Både 
forbrugerne, som vi jo alle er, men også leverandørerne af 
forbrugsgoder. Særligt er vi som danske virksomheder glade 
for, at vi bliver nødt til at konkurrere på kvalitet og sikkerhed. 
Mine medlemsvirksomheder er kun glade for at kunne bruge 
standarder og aftaler om serviceniveau til at få de få brodne 
kar ud af markedet og løfte serviceniveauet. Naturligvis vil der 
være ting, vi i Dansk Erhverv mener kan gøres på en anden 
måde, end Forbrugerrådet Tænk anbefaler, men grundlæg-
gende kan jeg ikke længere få øje på et modsætningsfor-
hold mellem erhvervene og forbrugernes interesser. Alle de 
medlemmer, som jeg har, de lever jo af tilfredse kunder, som 
kommer igen. Dansk Erhverv har et godt og tæt forhold til 
Forbrugerrådet Tænk. Så godt, at jeg nærmest vil påstå, at der 
hver eneste dag er en her i huset, som har en dialog med en 
fra Forbrugerrådet Tænk.

Tillid til danske produkter
For Brian Mikkelsen er e-handel et af de allervigtigste fokus-
områder for producenter og forbrugere i de kommende år. 
For hvis danske forbrugere oftere og oftere køber deres varer 
online hos sælgere fra tredjelande på platforme som fx Ama-
zon, Alabama og WISH, bliver de danske aftaler, vi har brugt 
mange år på at etablere, irrelevante. Ifølge Brian Mikkelsen 
er det derfor helt afgørende, at vi for varer, der skal ind i EU, 
får en lovgivning, der tydeliggør, at e-handelsplatformene har 
et ansvar for de varer, som de har til salg på deres platforme. 
Her har danske virksomheder, danske forbrugere og politi-
kerne på Christiansborg 100% samme interesse i at få det 
gennemført. 

Hos Dansk Erhverv fylder spørgsmålet om lovgivningen for 
det indre marked om produktsikkerheden af produkter fra 
tredjelandssælgere på online markedspladser meget og her 
er aktiv dialog med både politikere på Christiansborg og i EU. 
Det er i øvrigt et eksempel på en sag, hvor Dansk Erhverv og 
Forbrugerrådet Tænk arbejder tæt sammen.
- Jeg kommer netop fra e-handelskonferencen 2021 for dan-
ske virksomheder. Jeg skal love for, at der her var virksom-
heder, der har været og stadig er glade for, at Forbrugerrådet 
Tænk med stikprøvetests allerede tilbage i 2007 satte fokus 
på kvalitet og lovlighed på de varer, som kommer til Danmark 
via internationale e-handelsplatforme. Sådanne stikprøvetest 
fortsætter vi og virksomhederne nu med. Det er et meget rele-
vant område for det danske marked og de danske forbrugere. 

Men e-handlen er jo også en stor mulighed for vores danske 
virksomheders eksport. Der er stor tillid til danske produkter 
over hele verdenen. Det skyldes jo bl.a., at vi i Danmark har 
været gennem den utrolige forbrugerpolitiske rejse siden 
Anden Verdenskrig. Det skal vi i de danske virksomheder ud-
nytte til vores fordel. Særligt tror jeg, at vores mange små- og 
mellemstore virksomheder kan få gavn af denne fordel. Den 
udbredte globale tillid til danske produkter gør det langt lette-
re for små- og mellemstore danske virksomheder at skalere 
og træde ind på udenlandske markeder. Når vi kommer ud i 
verden, så bruger vi automatisk de samme spilleregler, som vi 
er opflasket med i Danmark. Det er en kæmpe fordel. 

Fokus på forbrugerrettigheder har gavnet dansk økonomiVi har nået ganske meget i de 75 år, hvor vi har haft Forbrugerrådet Tænk. 
Deres fokus på kvalitet og bedre produkter har været rigtig og bragt os alle 
fremad. Historisk har Forbrugerrådet Tænk ifølge Dansk Erhvervs adm.  
direktør, Brian Mikkelsen, skabt en opmærksomhed, som har gavnet Danmark.
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Digitale tjenester skal også være sikre
Vi skal ikke være bange for de nye digitale produkter. Også 
selvom de måske ikke i første omgang helt har fundet den ret-
te udformning. I Dansk Erhverv er man positiv overfor de nye 
Smart Home-produkter og andre internetforbundne produkter 
til forbrugerne. Det er nye produktmuligheder, som forbruger-
ne gerne vil tage i brug. Men datasikkerheden og produkter-
nes gennemsigtighed skal naturligvis være på plads.
- Vi er helt med på, at forbrugerne ikke skal overvåges, og at 
data fra fx Smart Home-produkter ikke deles, uden at der er 
givet tilsagn til det. Selvfølgelig. Og kan vi få nogle gode dan-
ske standarder for datasikkerhed beskrevet her, vil der også 
være eksportmuligheder for danske virksomheder, fordi der i 
forvejen rundt omkring i verden er tiltro til, at vi i Danmark gør 
det ordentligt.

Skal matche den nye tids forbruger
Hvilken rolle ser du gerne, at Forbrugerrådet Tænk spiller de 
næste ti år? 
- Det er afgørende for enhver organisation, at den følger med 
tiden. 2022-forbrugeren er anderledes end 1947-forbrugeren. 
Det skal Forbrugerrådet Tænk være opmærksom på. Forbru-
geren har mere magt og melder hurtigt tilbage, hvis de er 
utilfredse. De har adgang til mange informationer og bruger-

anmeldelser og på rigtig mange områder kan den digitale 
forbruger bedre klare sig selv. Det er jo for mig også meget 
tydeligt, at der er sket en udvikling alene fra min generation til 
mine børns generation. Vi har fået langt mere selvstændige 
forbrugere, der bevæger sig let digitalt, og som helt naturligt 
vil tiltage sig rettigheder som forbruger. De nye generationer 
af forbrugere er mere globale og hurtigere på aftrækkeren 
med feedback, hvis de har oplevet et dårligt køb. Men på an-
dre områder, fx handlen på de store internationale tech-plat-
forme, er det helt umuligt for forbrugeren selv at tage kampen 
op. Her er der brug for en stærk forbrugerpolitisk stemme 
og et stærkt nationalt og internationalt samarbejde for at få 
gennemtrumfet og overholdt forbrugerrettighederne.

Brian Mikkelsen tror på, at der også fremover er brug for 
Forbrugerrådet Tænk som en central partner i det, han kalder 
”den danske model”, hvor vi løser tingene sammen i dialog.
- Man skal ikke bare råbe ”ulven kommer”, hver gang der er 
et produkt eller en tjeneste, som har ramt lidt ved siden af. Vi 
skal gøre brug af de mange års erfaring med dialogen. Tænk 
engang, at vi sidder her som virksomheder og producenter og 
har et megatæt samarbejde i dagligdagen med forbrugernes 
organisation. Det er da utrolig dejligt og frugtbart, og det viser, 
at der fortsat er rigtig meget brug for Forbrugerrådet Tænk. 

1982

1983: Forbrugerrådet Tænk opfordrer 
regeringen til at lave produktsikker-

hedslovgivning. Baggrunden er en 
lang række produkttest, der afslører 

dårlige børneprodukter. Her er  
Forbrugerrådet Tænks daværende 

formand Kirsten Nielsen  
med til at teste barnesenge.

1982: Forbrugerrådet Tænk har lokalaf-
delinger spredt over hele landet. Lokal-
afdelingerne lægger pres på det lokale 
handelsliv og byrådspolitikere og hjælper 
forbrugere med deres udfordringer. 
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Du slentrer rundt i butikken eller surfer på nettet. Nysgerrig 
og på jagt efter noget nyt tøj eller et par smarte sko. Du søger 
naturligvis efter ting, som du kan lide, og hvad du har brug 
for, og så kigger du efter størrelserne. Uden at tænke over det 
søger vi mod de hylder og de bøjler, hvor vi kan finde noget, 
der passer os. De færreste tænker over, at størrelserne er en 
deklaration af produkter, der ikke fandtes tilbage i tiden. 
Som forbrugere tænker vi heller ikke meget over, at der i 
tøjet er et lille mærke, der fortæller, hvad tøjet er lavet af, og 
hvordan det skal vaskes eller renses. Det kan virke banalt, og 
det er det sådan set også, men før Forbrugerrådet Tænk fik 
kæmpet vaskeanvisningerne på plads, blev meget tøj ødelagt 
efter første tur i vaskemaskinen, og så er det pludseligt ikke 
så banalt længere.

Fra dårlige madrasser til varedeklarationer
For forbrugerbeskyttelsen er det centralt at få beskrevet og 
deklareret, hvad en vare indeholder, og hvilken kvalitet man 
kan forvente. Det giver forbrugeren mulighed for at vælge 
rigtigt og for efterfølgende at holde producenten op på det, 
som er lovet. 

I tiden efter Anden Verdenskrig købte den danske forbruger 
produkterne som beset. Producenten havde altså hverken 

beskrevet eller lovet noget som helst om holdbarhed, kvalitet 
eller indhold. Og set fra producentens side var det egentligt 
ganske smart, for uden en beskrivelse af produkterne havde 
forbrugerne heller ikke mulighed for at holde producenten 
op på noget som helst. Madrasser var et af de produkter, der 
sidst i 1940’erne satte gang i Forbrugerrådet Tænks indsats 
for varedeklarationer. Efter Anden Verdenskrig blev Danmark 
oversvømmet af et stor antal madrasser af meget dårlig 
kvalitet, men det var ikke umiddelbart til at se, når man stod 
der og kiggede på den nye madras. Forbrugerrådet Tænk fik 
overbevist regeringen, og i 1949 kom Kvalitetsmærknings-
kommissionen. Hurtigt herefter kom de første kvalitetsmærk-
ningsordninger, og en af de allerførste var netop en ordning 
om kvalitet for madrasser. 

Fødevarer med deklarationer
Op gennem 1950’erne pressede Forbrugerrådet Tænk på for, 
at der generelt skulle komme varedeklarationer på varerne, og 
i 1973 kom der indholdsdeklarationer på de første fødevarer 
med information om indhold, holdbarhed og E-numre. Senere 
er flere fødevarer kommet til, og i 00’erne kom der også fokus 
på deklarering af fødevarer med GMO’er – genmodificerede 
organismer. 
I dag tager vi det for givet, at vi kan studere emballagen for at 

tjekke, om der kan være noget i fødevaren, som kan give aller-
gi. Og hvis vi trænger til at tabe et par kilo, så kan vi let sam-
menligne indholdet af kalorier i to produkter, inden vi bestem-
mer os for, hvad vi vil købe. De fleste ville nok blive overraskede 
i dag, hvis fødevarerne kun havde et flot mærke på forsiden, 
og så måtte man selv gætte, hvad man puttede i kurven – og 
senere i munden – men sådan var det altså engang.  
Fra madrasser i 1949 til krav om mærkning af kemi i legetøj 
og andre produkter til børn i 2022 bliver ønsket om at give 
forbrugerne et tryggere og lettere valg ofte mødt af modstand 
og hovedrysten fra producenterne. I hvert fald i starten. 
Men med tiden kommer producenterne som regel med på 
tankegangen og bliver aktive deltagere i udformningen af 
varedeklarationer og mærkningsordninger. For danske produ-
center af fx fødevarer har det da også vist sig, at den meget 
høje – og dokumenterede – kvalitet, Danmark kan tilbyde for-
brugerne, faktisk er blevet en konkurrencefordel og en fordel 
for fødevareeksporten.

Dilemmaer ved mærkning
Med tiden har vi også fået deklarationer af mere komplekse 
produkter. Det gælder fx energimærkning af hårde hvidevarer 
i 1990’erne og energimærkning af huse, som kom i 2010’erne. 
Den store aktuelle udfordring er klimamærkning af produkter 

og ydelser. Klimamærkningen er vigtig, men den viser også, at 
mærkningsordninger kan være fyldt med dilemmaer. 
For det første kan det ved de komplekse produkter og 
services, nogle gange være svært entydigt at måle og veje 
forskellige forhold op mod hinanden. Er det fx bedst, at et 
produkt er lidt bedre for klimaet, selvom det er lidt dårligere 
for biodiversiteten, eller er det bedre omvendt?
For det andet er det godt, når mærkning giver forbrugerne 
troværdige informationer, så vi kan træffe oplyste valg. Det er 
også godt, når det nordiske miljømærke, Svanen, og det euro-
pæiske miljømærke, Blomsten, er med til at ændre markeder, 
så der skridt for skridt tages større miljøhensyn. Eller det røde 
Ø-mærke, der har været med til at udbrede økologi og dermed 
sikre, at der kommer færre tilsætningsstoffer i danskernes 
fødevarer. Men. Og der er et men. 

Mærkning kan også være den lette vej, hvor lovgiverne und-
lader at forbyde, hvad der burde forbydes. Så bliver det alene 
forbrugernes ansvar, at vi kommer af med produkter, der er 
skadelige for f.eks. sundhed eller miljø. På samme måde kan 
mærkningen også tage noget ansvar fra producenterne, der 
måske godt kan leve med, at de ikke har det gode mærke, men 
så bare sætter en lav pris og er mere eller mindre ligeglade 
med, at deres produkter og services kan være problematiske.

Varedeklarationer gør det lettere og tryggere

1984

1986: Forbrugerrådet Tænk vedtager sin 
første samlede miljøpolitik. Og i 1987 

vedtager Folketinget ”Lov om økologisk 
jordbrugsproduktion”. Danmark er det 

første land i verden, der med en lov fast-
lægger en standard for produktion uden 

kunstgødning og pesticider.

1984: Forbrugerrådet Tænk gør en stor 
indsats for at loven om betalingskort 
giver danskerne gode rettigheder og et 
gebyrfrit Dankort.

1987: EF-kreditdirektiv 
indeholder Forbrugerrådet 
Tænks krav om at oplyse 
den effektive rente.

1988: Dansk standard for 
cykelstole til børn. Forbru-

gerrådet Tænk startede 
diskussionen og gennemførte 

test af cykelstole med dårlig 
sikkerhed allerede i 1974.

1988: Relationerne mellem Forbrugerrådet 
Tænk og de væsentlige interesseorganisationer 
i Danmark styrkes over årene. Forbrugersyns-
punktet vinder hele tiden frem. Her er der gang i 
en diskussion om reklamens betydning mellem 
daværende direktør for industrirådet, Ove Munch, 
og Benedicte Federspiel, der var Forbrugerrådet 
Tænks sekretariatschef fra 1983 – 2000.

1987
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På en måde kan man glæde sig over, at flere og flere produ-
center vælger at mærke deres produkter med miljømærker og 
klimamærker, fordi det afspejler, at forbrugerne efterspørger 
mere bæredygtige muligheder. 

Men det er en stor udfordring, at der i dag er en voksende 
skov af private miljømærkninger og klimamærkninger. Det gør 
det nemlig svært for forbrugerne at vide, hvad de forskellige 
mærker viser, hvem der står bag, og hvem der kontrollerer pro-
dukterne eller produktionen.

Forbrugerrådet Tænk ser gerne, at der ryddes op i mærknin-
gen, og at der kommer en mere simpel formidling af varede-
klarationer og mærkningsordninger. 

De næste skridt:
Oprydning i mærkninger og varedeklarationer  
på alle forbrugerprodukter 

At vi som det mest naturlige kan læse en deklaration 
på den vare, vi vil købe, har været et kæmpe skridt for 
forbrugerrettighederne. Næste skridt er en oprydning 
af mærkninger og forsimpling af formidlingen.

1988: Etableringen af Pengeinstitutanke-
nævnet gør det muligt for forbrugerne at 
klage over deres bank. Fra 2019 hedder 
det Det Finansielle Ankenævn efter 
sammenlægning med Realkreditanke-
nævnet og Ankenævnet for Investerings-
foreninger.

1989: Loven om økologisk jordbrugsproduktion fra 1987 bliver to år 
efter fulgt op af Landbrugsministeriets bekendtgørelse om økologiske 
levnedsmidler, som også fastsætter betingelserne for salget. Veterinær- 
direktoratet skriver i deres pressemateriale, som udleveres ved presse-
mødet, at de stiller det røde økomærke til rådighed.

1988
1990: Første møde i den europæiske 
standardiseringskomité for børne-
omsorgsprodukter.

1991

1993: Fokus på kartoflers ringe kvalitet.  
Fødevarer fylder mere og mere hos forbrugerne. 
Forbrugerrådet Tænks kontakt med ministre på 

fødevareområdet fylder derfor mere.

1991: Kreditaftaleloven indfører krav 
om, at banker mv. skal gennemføre en 
individuel kreditvurdering, før de kan 
give et lån.

Forbrugerrådet Tænk arbejder for:

E     At varedeklarationer, som vi kender det fra  
kosmetik og fødevarer, skal være på alle forbruger-
produkter.

E     At endnu flere varer og produkter bliver vurderet af 
vores app ”Kemiluppen”, som en hjælp til forbru-
gerne til at undgå uønsket kemi.

E     Gode mærker, der ikke vildleder, og som er udsat 
for uafhængig kontrol. Der skal ligge klare og 
transparente kriterier bag, som skal sikre, at 
produkter med mærker adskiller sig væsentligt fra 
normalniveauet. 

E     At minimere antallet af producenters egne mærker.
E     At hæve bundniveauet i lovgivningen, så problema-

tiske stoffer fjernes ved lovgivning, og minimums-
kriterier for fx bæredygtighed hæves generelt set. 
Mærkning skal ikke være en erstatning for dette.
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I Coop er vi købmænd. Vores opgave er at få en fornuftig 
forretning ud af at sælge de varer til forbrugerne, som de øn-
sker at købe. Når forretningen er at sælge forbrugsvarer, er 
det klogt at lytte til sine kunder og at forstå, hvad de ønsker 
både her og nu og på længere sigt. Også selvom kunderne 
ikke altid ved, hvad de ønsker på lang sigt. Når vi forstår, 
hvad kunderne ønsker sig, går vi i dialog med leverandørerne 
og giver dem en passende tid til at ændre deres produkter, 
så de matcher den vej, vi vil gå. Det kan fx dreje sig om 
skadelige stoffer, dyrevelfærd eller emballage. Godt køb-
mandskab er også vurderingen af, om en trend er stærk nok 
rent kommercielt. Her kan der godt være et dilemma mellem 
indtjening og det at tjene samfundets interesse.

Coops mangeårige formand, Lasse Bolander, sætter sig hen 
til mødebordet i sit kontor i foreningsdelen af Coops store 
servicekontor i Albertslund. Fra kontorvinduerne kan han se 
hen til der, hvor den forretningsmæssige del af Coop sidder; 
indkøbere, logistikfolk og ledelserne af Irma, Fakta, Coop 360, 
Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. I det kundeejede 
Coop er hans job netop at være bindeleddet mellem de 1,9 
millioner danskere, der ejer Coop, og så den kommercielle 
ledelse, som er ansat til at sikre, at butikkerne også er en 
økonomisk succes.
- I Coop er vi faktisk vedtægtsmæssigt forpligtet til at tænke 
forud for forbrugerne og tænke på samfundet. Med vores 
demokratiske ejerskabsform har vi også muligheder for at 
tænke mere langsigtet og ikke kun i kravet om kortsigtet 
udbytte. I og med, at vi er ejet af forbrugerne, er vi jo 100% på 
forbrugernes side. Men jeg synes også, at vores 155 år lange 
historie indeholder mange gode eksempler på, at når man er 
god til at lytte til forbrugerne, kan det også omsættes til en 
kommerciel succes, som mange af vores gode kolleger i de 
andre supermarkedskæder efterfølgende har taget til sig. 

Et par af de centrale eksempler er varedeklarationer og kvali-
tetstests, som vi begyndte på, før Forbrugerrådet Tænk blev 
etableret. Men også økologimærkning, hvor vi kom med vores 
eget, grønne Ø-mærke mange år, før det officielle røde mærke 
blev lanceret i 1989, nøglehulsmærket og senest dyrevel-
færdsmærket, som vi i Coop også bragte på banen.

Enegang eller mærkningsordning besluttet af Folketinget?
En effektiv forbrugervenlig standard eller mærkningsordning 
skal naturligvis bruges af alle. Derfor er Coop også blevet 
kritiseret for at gå enegang, når det gælder dyrevelfærds-
mærkning. Coop har som den eneste detailhandler sagt nej 
til det statslige Bedre Dyrevelfærd-mærke. Lasse Bolander 
forsvarer beslutningen med, at Coop allerede har sin egen dy-
revelfærdsmærkning, og at den sætter barren højere end den 
statslige fra Fødevarestyrelsen. Men han erkender, at den ikke 
har gjort det lettere for forbrugerne at navigere i dyrevelfærd. 

Den gode standard eller mærkningsordning er en, som er 
skabt, fordi forbrugerne har et behov. Den skal ikke være for 
snæver, men dække et bredt felt. Vi skal have leverandørerne 
med os, og så skal budskabet kunne formidles simpelt.
- Familien Danmark kommer ind i vores butikker kl. 17 med de 
bedste intentioner, men det, de kommer ud med, er den billige 
og hurtige aftensmad. De læser ikke deklarationer og har ikke 
tid til at gå rundt og vurdere forskellige varer op mod hinan-
den. Vi skal med mærkning gøre det let for forbrugerne, og det 
er helt centralt, at de kan føle sig trygge ved at tage en mærket 
vare og vide, at den stemmer overens med deres intentioner.

Mærkningsordninger med indbygget progression
Lasse Bolander ser ikke en fremtid for sig med et væld af nye 
mærkningsordninger. Hellere bredere og forståelige ordnin-
ger. Men han kunne godt tænke sig, at der blev tænkt mere 
dynamisk indenfor rammerne af de nuværende ordninger.
- Kunne vi forestille os mere dynamiske mærkningsordninger? 
Vi har som samfund råd til løbende at skrue lidt op for de 
krav, vi lægger i mærkningerne. På den måde vil mærkerne 
være lige så stærke om ti år, som da de kom frem. Men det 
er vigtigt at give leverandørerne tid til at kunne omstille sig 
og efterleve de nye krav. Der er ingen, der får noget ud af, at 
detailhandlen stiller krav om så hurtig en omstilling, at leve-
randørerne må dreje nøglen om. 

Coop er glade for, at mærkningsordninger bliver institutiona-
liserede, og dermed kommer til at gælde bredt og i mange 
tilfælde som egentlig lovgivning. Det gælder også de mærker, 
der er opstået hos Coop. Den langtidsholdbare standard eller 

Det er godt købmandskab at lytte til forbrugerneNår Coops formand, Lasse Bolander, kigger tilbage 
på udviklingen i de 75 år, Danmark har haft en 
organisation for forbrugere, synes han egentlig, at 
forbrugerne kan være ganske godt tilfredse.
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mærkning skabes i et fornuftigt sammenspil mellem forbru-
gernes krav og ønsker, leverandører og detailhandlen samt 
myndigheder og Folketing. 
- Det starter med, at vi er nogle, som er dygtige til at aflæse 
forbrugertrends i samspil med samfundsudviklingen, og det 
bliver aldrig en succes, hvis ikke vi får markedskræfterne 
bragt i spil til at køre de gode intentioner ud i fuld skala.

Klimamærkning?
Med den store betydning, vi har set, at fx Svane- og Ø-mærket 
har haft for forbrugernes vaner, ligger det umiddelbart lige 
for at tale om en ny klimamærkning, som vil kunne guide for-
brugerne til de klimavenlige indkøb. I Coop er de sikre på, at 
kunderne er meget optagede af klimadagsordenen. Fødevare-
indkøb har stor betydning for en families samlede CO2-aftryk. 
Derfor er problemstillingen også prioriteret højt både i Coops 
forenings- og forretningsdel. Men Lasse Bolander ser ikke 
umiddelbart en mærkning på vareniveau som løsningen på 
den udfordring.

- Allerede tilbage i 00’erne startede Coop med en ny kogebog 
dialogen om spisevaner og klimabelastning, og her sidste år 
tilføjede vi klimaberegneren i Coop-appen, som kan vise vores 
kunder, hvilket klimaaftryk deres konkrete indkøb sætter uge 
for uge. Vi er bestemt med på klimadagsordenen. Jeg tror 
på, at hvis man for alvor skal gøre noget med sine spisevaner 
for klimaet, så handler det om at undgå madspild og at spise 
mere grønt og mindre kød. Det er mere indkøbs- og kost-
råd, der er brug for, end det er en mærkning på vareniveau. 
Faktiske råd, som vi har givet helt tilbage fra kostpyramiden 
i 70’erne. Jeg medgiver, at der også er små forskelle på kli-
maaftrykket, om du vælger det ene eller det andet stykke kød, 
eller den ene eller den anden grøntsag. Men det er jo meget, 
meget små nuancer i forhold til de to væsentlige ting, jeg 
nævnte: Madspild og mere grønt, mindre kød.

Og så glæder Lasse Bolander sig over, at det i Coops stati-
stikker er meget tydeligt, hvad vi danskere køber, og at den 
unge generation er foran i den generelle udvikling hen mod 
mindre kød. Og det ser ud til, at de unge påvirker de gamle, så 
der sker en naturlig udvikling af vores spisevaner i en mere 
klimavenlig retning.

Der er fortsat brug for en god buffer mellem forbrugere og 
myndigheder
Hvilken rolle ser du gerne, at Forbrugerrådet Tænk spiller de 
næste ti år? 
- Danske forbrugere kan jo faktisk være meget godt tilfredse, 
når vi nu kan kigge tilbage på udviklingen i de 75 år, vi har haft 
en organisation for forbrugere. Vi er i Coop glade for, at vi 
dengang var med til at hjælpe forbrugernes egen organisation 
frem. Sammen har forbrugerne, detailhandlen og producenter-
ne fået udviklet et transparent forbrugersamfund, og i langt de 
fleste situationer kan forbrugerne tage oplyste og trygge valg. 

Men vi skal jo ikke stoppe her. Jeg ser også Forbrugerrådet 
Tænk spille rollen som bufferen mellem politikerne og leve-
randørerne i fremtiden. For mig at se er det bedre, at det er en 
uafhængig interesseorganisation og ikke Christiansborg, som 
sætter den forbrugerpolitiske dagsorden.

Fra slut 1960’erne og starten af 1970’erne oplever Danmark 
helt nye forbrugerstrømninger og en ikke tidligere set opmærk-
somhed på skadelige tilsætningsstoffer og sprøjtemidler.

Allerede i 1966 beder Forbrugerrådet Tænk producenterne af 
opvaskemiddel oplyse, hvor nedbrydelige deres produkter er. 
Op gennem 70’erne sætter Forbrugerrådet Tænk  fokus på 
tilsætningsstoffer i emballage, benzin, kosmetik og fødevarer.

Forbrugerrådet Tænk har fra starten af 1970’erne og op til 
vedtagelsen af Danmarks nye levnedsmiddellov i 1973 stort 
fokus på, at loven skal kræve registrering af alle tilsætnings-
stoffer i vores fødevarer. Det lykkes.

I 1976 gennemfører miljøorganisationen NOAH en aktion mod 
100 Brugser og kræver besked om skadelige tilsætnings- 
stoffer i fødevarer.

Det påvirker FDB. Med afsæt i FDBs kongres for medlems-
valgte i 1976 vedtager de på kongressen i 1978 FDBs første 
forbrugerpolitiske handlingsplan. 

I 1980 kan danskerne som de første i verden købe økologiske 
varer i et supermarked. Svanholms gulerødder uden kunstige 
sprøjtemidler kommer i Brugsen, og FDB indfører sit eget 
økomærke.

I 1986 vedtager Forbrugerrådet Tænk sin første samlede 
miljøpolitik. Og i 1987 vedtager Folketinget ”Lov om økologisk 
jordbrugsproduktion”. Danmark er det første land i verden, 
der med en lov fastlægger en standard for produktion uden 
kunstgødning og pesticider.

Loven bliver i 1989 fulgt op af Landbrugsministeriets bekendt-
gørelse om økologiske levnedsmidler, som også fastsætter 
betingelserne for salget. Veterinærdirektoratet stiller det røde 
øko-mærke til rådighed, som det hed i pressematerialet.

Men producenterne var ikke med. I bladet ’Økologisk jordbrug’ 
fra januar 1990 konstaterer FDBs daværende marketingschef, 
Johnny Poulsen, at når de biodynamiske landmænd ikke bak-
ker op om mærket, så vil FDB ikke bruge det statslige mærke, 
og FDB fortsætter derfor med egen mærkningsordning.

Gennem 1990’ernes dialog og kampagner, der er rettet mod 
både producenter og forbrugere, ændrer opbakningen sig, og 
langsomt, men sikkert, stiger salget af økologiske varer. 

Ø-mærket giver producenterne ro om vilkårene, og med sti-
gende opbakning kommer der flere produkter. Markedskræf-
terne overtager og sætter dermed for alvor fart på udviklingen 
i Danmark.

I dag er danskerne det folk, der køber mest økologi i verden 
målt per indbygger.

Succes for standarder har mange mødre og fædre  
– case Ø-mærket:

Forbrugerrådet Tænk har allerede fra starten af 1970’erne fokus på kemi-
ske stoffer og sprøjtemidler i fødevarer. I 1987 får Danmark som det første 
land i verden en standard for produktion med færre kemiske stoffer.
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Vi har alle prøvet at komme hjem med noget, som vi har købt. 
Vi har pakket det ud og glædet os til at tage det i brug.  
Og så er der skader på produktet, eller vi kan måske slet ikke 
få det til at virke, som det egentligt skal – eller størrelsen er 
helt forkert. 

Men hvad gør man egentlig, hvis man har købt noget, der ikke 
fungerer, som det skal? Man kan starte med at gå tilbage til 
butikken og håbe på, at de vil hjælpe, men hvad nu hvis de 
ikke mener, at der er noget at komme efter? 

Hvis vi går tilbage til tiden før 1947, var der faktisk ikke så 
meget at gøre. I 1947 kom så det første skridt med Forbru-
gerrådet Tænks egen klagecentral, hvor forbrugerne kunne 
få hjælp. Det blev begyndelsen på et svært og langtrukkent 
arbejde for systematisk at give de danske forbrugere rettig-
heder og mulighed for at klage og få kompensation, når man 
ikke har fået det produkt eller den service, man har købt.
Forbrugerrettigheder handler basalt set om økonomi, og det 
burde egentligt være helt simpelt: Hvis ikke man som forbru-
ger har fået det, man har betalt for, så skal man have pengene 
tilbage. Sådan var det slet ikke tidligere, og der er fortsat 
brug for at have et skarpt blik på denne helt grundlæggende 
forbrugerrettighed.

1970’erne – goddag til flere forbrugerrettigheder
Arbejdet med at samle og koordinere forbrugerklager fylder 
meget i Forbrugerrådet Tænks tidlige historie. Op gennem 
1960’erne blev der oprettet flere klagenævn på de forskellige 
produktområder, og hele rettighedsarbejdet blev specialiseret. 
Det blev – og er -  et stort arbejde for Forbrugerrådet Tænk at 
være forbrugernes repræsentant alle steder.

Det er dog først i 1975, at vi får et egentligt Forbrugerkla-
genævn, der er et lovreguleret, statsligt klagenævn med en 
dommer i spidsen. I nævnet er der både repræsentanter fra 
forbrugerne og erhvervslivet. De første år var afgørelserne fra 
klagenævnet ikke bindende, men siden 2010 har en afgørelse 
skullet følges, og hvis den ikke bliver det, kan den indbringes 
for en domstol uden udgifter for forbrugeren. Både oprettel-
sen af Forbrugerklagenævnet i 1975 og ændringerne i 2010 er 
vigtige milepæle i beskyttelsen af forbrugerne.

I 1979 fik vi Forbrugeraftaleloven – også kaldet Dørsalgsloven 
– der sætter grænser for, hvad virksomheder må sælge ved 
at ringe uopfordret til folk eller ved at møde op og banke på 
døren, uden at der er en aftale. Som udgangspunkt er det for-
budt at sælge på denne måde, men der er et par undtagelser 
som forsikringer, bøger og abonnementer på aviser.

Det er altså i 1970’erne, at det offentlige Danmark begynder 
at tage ansvaret for, at tvister mellem forbrugerne på den ene 
side og forhandlere eller producenter på den anden ikke bare 
er forbrugerens eget problem.  

1970’erne er kendetegnet ved både at være starten på den 
helt store forbrugsfest og den moderne forbruger, som vi ken-
der ham og hende i dag. Derfor er det også naturligt, at det 
samtidig er årtiet, hvor Forbrugerrådet Tænks mange forslag 
til sikring af forbrugernes rettigheder endelig bliver til officiel 
dansk lovgivning. I 2015 revideres og harmoniseres klagesy-
stemet med EU-lovgivningen

Det er naturligvis godt, at forbrugerne i dag har fornuftige 
muligheder for at klage, hvis de ikke får, hvad de har betalt for. 
Men det er naturligvis bedst, når forhandlere og producenter 
selv løser problemet og sørger for, at forbrugerne får peng-
ene retur eller tilbyder et nyt produkt eller service, uden at en 
større diskussion bliver sat i gang. 

En forbrugerstemme i omkring 300 råd, nævn og udvalg
Forbrugerbeskyttelse er i dag et anerkendt fagområde, der er 
placeret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under  
Erhvervsministeriet.

Det er dog ikke kun i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
at der arbejdes med spørgsmål af stor betydning for for-
brugerne, og derfor er det positivt, at Forbrugerrådet Tænk i 
2021 repræsenterer forbrugernes synspunkter i omkring 300 
forskellige råd, nævn og udvalg.

Det er råd, nævn og udvalg, der arbejder med alle mulige em-
ner, for nu at nævne nogle, så er der Forbrugerklagenævnet, 
Rejsegarantifonden, Cybersikkerhedsrådet, Det Økonomiske 
Råd, Kemikalieforum, Det Nationale Antibiotikaråd  
og Alkoholreklamenævnet.

Nye områder – Nye udfordringer
Arbejdet med at sikre de danske forbrugere rimelige rettighe-
der stopper ikke med, at Forbrugerrådet Tænk kan tale forbru-
gernes sag, og det nu er officielt stadfæstet, at danskerne har 
rettigheder og kan klage. 

Op gennem 00’erne og 2010’erne fylder arbejdet for passager-
nes rettigheder meget. Hvordan kan det være rimeligt, at man 
som tog- eller flypassager skal betale for sin transport, hvis 
den aflyses eller ikke afgår på det aftalte tidspunkt?
I 2010’erne er kamppladsen i stort omfang blevet digital 
og handler om forbrugernes digitale rettigheder. De store 

Forbrugerne skal have rettigheder

1995

1995: Efter mange års pres kommer der 
endelig en opstramning af EU-standar-
derne for overfladetemperaturerne på 
ovne og andre husholdningsredskaber. 
Mange mindre børn har gennem årene 
fået forbrændinger. Langt fra alle stand- 
arder er endnu på plads, så indsatsen på 
dette område fortsætter.

1995: Forbud i markedsføringsloven 
mod købsbetingede konkurrencer og 

rabatkuponer. Bliver ophævet igen i 2011, 
fordi EU-kommissionen vurderede, at det 

ikke var lovligt at forbyde.

1995: Madsminke: Regler-
ne for tilsætningsstoffer 
bliver EU-harmoniseret. EU 
tillader danske særregler 
for nitrit, så Danmark kan 
opretholde lavere grænse-
værdier. Danmark påråbte 
sig miljøgarantien og fik 
ved EF-domstolen i den 
efterfølgende, såkaldte 
madsminkesag, medhold.

1995: Forbrugerrådet Tænk er aktiv 
medstifter af den Europæiske forbru-
gerorganisation ANEC, der fastsætter 
standarder for en lang række produkter, 
der sælges i Europa.

1996: Forbrugerrådet Tænk udgiver for 
første gang en samlet liste over kosmetik 

og plejeprodukter, der indeholder stoffer 
der kan være sundhedsskadelige.

1995
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internationale tech-virksomheder mente i mange år, at de som 
”gratis” tjenester var helt fri for at skulle tilbyde deres kunder 
rettigheder. Kun et stort forbrugerpres har skabt opmærk-
somhed på, at overvågning af adfærd har en høj kommerciel 
værdi. Det spillede i den sammenhæng også en central rolle, 
at Forbrugerrådet Tænk i 2017 anmeldte Google for uretmæs-
sigt at gemme brugernes data i årevis.

På den baggrund blev databeskyttelsesloven (GDPR) opdate-
ret i lyset af den digitale udvikling, og udfordringen i 2020’erne 
er nu at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne – ikke 
mindst overfor tech-giganterne. 

Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden lancerede i 2018 appen 
”Mit digitale selvforsvar”, der er en hjælp til, at danskerne 
kan beskytte deres privatliv på nettet og en hjælp til at sikre 
en tryggere digital hverdag. Med appen får man fx viden om 
nye fupmails, falske konkurrencer og trusler fra digitale vira. 
Man kan også selv fortælle om de digitale trusler, man møder 
og advare andre. I 2020’erne fylder hacking, identitetstyveri, 
spammails, stjålne kontooplysninger og afpresning i dansker-
nes digitale hverdag. Listen over mulige svindelnumre er lang, 
når det gælder vores personlige oplysninger på nettet. 

2000: Forbrugerrådet 
Tænk og Forbrugerom-
budsmanden presser på 
for klarere passagerret-
tigheder. Forbrugerom-
budsmanden udsender en 
vejledning til trafikselska-
berne. Første rejsetids-
garanti, når busserne er 
forsinket, gives af Vejle 
Amts Trafikselskab. Op 
gennem 00´erne giver flere 
og flere trafikselskaber 
rejsetidsgaranti.

2001: Danmark er foregangsland med indførelsen af smiley-ordningen, 
der gør det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på 
fødevarereglerne. Butikker og restauranter får af fødevarekontrollen tildelt 
en smiley alt efter resultatet af kontrollen. Smileyen skal hænge synligt 
ved indgangen. Ordningen har vakt stor interesse fra andre lande, og den 
er kopieret flere steder.

2000

2002: Forbrugerombudsman-
den udarbejder retningslinjer 
om ”Reklamer, Nej tak”. Før 
måtte man sætte sin egen 
mærkat på sin dør for at 
undgå reklamer. Forbrugerrå-
det Tænk har succes med at 
sælge de pæne mærkater.

2003: Forbud mod industrielt 
transfedt i fødevarer, der bl.a. 
bruges til at give fasthed til 
margarine, efter at danske for-
skere påviste en sammenhæng 
mellem transfedt og hjertekar-
sygdomme. I 2015 vurderede 
forskere, at forbuddet
havde medført et fald i dødelig-
heden af hjertekarsygdomme
svarende til ca. 700 personer
om året. I 2018 blev et til- 
svarende europæisk forbud
vedtaget gældende fra  
1. april 2021.

2005: I oktober lancerer 
Forbrugerrådet Tænk en 

kampagne for passagerret-
tigheder i tog, bus og metro. 

I 2006 kommer rejsegaran-
tien (erstatning, når togene 

er forsinket), og i 2009 
etableres Ankenævnet for 

bus, tog og Metro.

2002
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Selvom der er kommet bedre passagerrettigheder, 
er alt ikke på plads på dette område. Og det er et 
vigtigt tema, hvordan vi får en mere hensigtsmæs-
sig konkurrencesituation mellem de forskellige 
transportformer.

Indsamling af personlige oplysninger, der er opstået i  
kølvandet på digitaliseringen, har medført et globalt marked 
for handel med data. Og det truer vores ret til privatliv nu  
og i fremtiden.

Derfor er det centralt for Forbrugerrådet Tænk at arbejde med 
det netop lancerede D-mærke, der sætter fokus på dataetik, 
gennemsigtighed i algoritmer og brug af privacy by design, 
hvor virksomhederne indtænker datasikkerhed i  
design- og udviklingsfasen.

Det er også vigtigt at få forlænget reklamationsretten, der i 
dag er to år, fordi den tidsramme ikke er tilstrækkelig for alle 
produkter og services – bl.a. når det gælder  
software-opdateringer.

Selvom der er kommet bedre passagerrettigheder, er alt ikke 
på plads på dette område. Der er med andre ord plads til for-
bedring, og det er et vigtigt spørgsmål, hvordan vi får en mere 
hensigtsmæssig konkurrencesituation mellem de forskellige 
transportformer.

De næste skridt:
Digitale forbrugerrettigheder  
og bedre passagerrettigheder

2006: Nye EU-regler for, hvad man 
må kalde sundt, de såkaldte ernæ-
rings- og sundhedsanprisninger. 
Det var en stor sejr for de europæ-
iske forbrugere, da der var mange 
vildledende beskrivelser af pro-
dukter, der var usunde, men som 
udgav sig for sunde. I Danmark var 
der dog et forbud mod sundheds-
anprisninger i forvejen, som blev 
lempet ved EU-forslaget. På den 
måde var det et tilbageskridt for de 
danske forbrugere. Forbrugerrådet 
Tænk og de danske myndigheder 
var dog med til at gøre EU-reglerne 
så skrappe som muligt. På langt 
sigt er det en fordel, at reglerne 
gælder i hele EU.

2007: Forsikringsguiden bliver 
lanceret i et samarbejde mellem 
Forbrugerrådet Tænk og forsikrings-
selskaberne.

2009: Forbrugeraftaleloven bliver 
skarpere. Butikkerne kan ikke 

længere tillade sig bare at ignorere 
afgørelserne fra klagenævnene.

2006

2010: Forbrugerrådet Tænk sætter, som en af de 
første i Danmark, fokus på det hormonforstyrren-
de stof Bisphenol A i forbrugerprodukter.  
Nogle år senere forbyder Danmark BPA i emballa-
ge til børnemad og i sutteflasker, og senere følger 
EU efter.

2010: Forbrugerrådet Tænk er med til at 
skabe en standardaftale for håndværkeraf-

taler. Standardaftalen AB-Forbruger er udar-
bejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og 

Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq og 
Forbrugerrådet Tænk.

2010: Forbrugerrådet Tænks første gældsrådgivning 
i København. Siden følger flere efter og i 2020 ligger 
der økonomi- og gældsrådgivninger i de syv største 
byer, hvor frivillige hjælper gældsramte. I alt har 
de frivillige i Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og 
Gældsrådgivning i de første 10 år, som rådgivnin-
gen har eksisteret, gennemført flere end 20.000 
rådgivningsforløb for hovedsageligt socialt udsatte 
borgere over hele landet.

2010

Forbrugerrådet Tænk arbejder for:

E     Forbrugerne skal have de samme rettigheder, 
uanset om de agerer i den fysiske eller den digitale 
verden.

E     Danske virksomheder skal tage et dataetisk ansvar 
og give forbrugeren kontrol med data og indsigt i 
de algoritmer, der bruges ved kunstig intelligens.

E     Platformsvirksomheder skal holdes til ansvar for 
ulovligt indhold med klageadgang for forbrugere 
og et effektivt håndhævelsessystem  
for myndighederne.
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Selvom forbruget fortsætter med at flytte fra den gammel-
kendte fysiske markedsplads til den digitale markedsplads, 
skal forbrugerne nødvendigvis fortsat kunne stille den 
samme type krav og have de samme forventninger. Så når 
forbrugerne op gennem 1970’erne og 80’erne har fået dekla-
rationer, standarder, rettigheder og en gennemsigtig fysisk 
markedsplads, gælder det nu i 20’erne om at overføre den 
samme gennemsigtighed til de digitale markedspladser.

Dette bud på en af 2020’ernes vigtigste forbrugerpolitiske 
målsætninger kommer fra den ledende næstformand i 
EU-Kommissionen, konkurrencekommissær Margrethe Vesta-
ger. Vi har sat Margrethe Vestager i stævne på hendes hygge-
lige Københavnerkontor med udsigt over Kongens have. Her 
har hun en sjælden fredag kunnet bytte kontoret i Bruxelles ud 
med København. 

Med Margrethe Vestagers centrale EU-placering og særlige 
fokus på et EU i den digitale tidsalder nøjes hun ikke med at 
formulere bud på fremtidens vigtigste forbrugerområder. Hun 
arbejder også aktivt for, at EU sætter en skarpere dagsorden. 
Hen over foråret 2022, under det franske EU-formandskab, 
forventer hun vedtagelse af en meget vigtig lovpakke, som 
kommer til at placere et større ansvar hos dem, der driver de 

digitale markedspladser, så man ikke bare som handelsplat-
formsejer kan sige, ”vi ved ikke, hvem der sælger, og hvilken 
kvalitet”.
- Når meget af vores forbrug flyttes over på nettet, hvem 
er det så egentlig, vi handler med? Med den nye forordning 
Digital Markets Act og tilføjelsen til E-handelsdirektivet Digital 
Service Act stiller EU bl.a. krav om, at fx Amazon skal vide, 
hvem der driver handel på deres markedsplads. Dette er jo 
helt parallelt til den fysiske markedsplads. 

Når man er så stor som Amazon og mange af de andre digi-
tale markedspladser, så stiller det altså naturligt krav om, at 
man påtager sig et ansvar for de varer, der distribueres på den 
markedsplads, man tjener sine penge på.

Demokratiet skal på omgangshøjde med digitaliseringen
Margrethe Vestager er med egne ord ”vokset op” med For-
brugerrådet Tænk og kan sagtens se den røde tråd tilbage i 
historien. Et vildt voksende forbrugermarked udvikler sig op 
gennem 1960’erne og 70’erne, og med tiden kommer der de 
frivillige standarder og regler for produkterne. Herefter bliver 
det op til konkurrencen mellem de forskellige leverandører 
bedst at leve op til de forskellige typer standarder.

Markedspladsen skal være gennemsigtig - også når den er 
på nettet

Forbrugernes magt på markedspladsen smitter af 
på opfattelsen af det samfund, man lever i. Forbru-
gerrådet Tænks 75 år er ifølge ledende næstfor-
mand i EU-Kommissionen, konkurrencekommissær 
Margrethe Vestager en historie om demokrati.

2011
2014: Forbrugerrådet 
Tænk Kemi oprettet. 
Skal teste og rådgive om 
uønsket kemi i forbruger-
produkter. Med appen 
’Kemiluppen’ - kan for-
brugerne få en vurdering 
af, om der er uønsket 
kemi i deres kosmetik 
og personlig pleje ved at 
scanne stregkoden med 
deres mobil. I løbet af få 
år bruges kemiluppen til 
tusinder af scanninger 
om dagen. 2013: De to brands Forbrugerrådet og forbruger-

magasinet Tænk slås sammen. Fra nu af hedder 
organisationen Forbrugerrådet Tænk og får et nyt 

slogan, ”Vi tænker, før du handler”.

2011: Energimærkningen 
A-G af hårde hvideva-
rer bliver udvidet med 
”+++’er”. Forbrugerrådet 
Tænk kæmper forgæves 
imod. I 2021 bliver A-G 
skalaen genindført  
uden +++.
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Har du en tv-pakke, genkender du sikkert billedet: At du betaler for
kanaler, du ikke ser – og ikke er interesseret i. Nogle tv-udbydere siger,

du kan blande selv. Men frit valg får du ikke nogen steder.
 

Det vil vi lave om på – sammen med dig.
Gå ind på www.tænk.dk/fritkanalvalg og kræv frit kanalvalg nu! 

Vil du se 
Landskamp, 

er Luksusfælden
en del af prisen
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- Men som politiker, først i Danmark og nu i EU, kan jeg i den 
samme tydelige røde tråd gennem historien se, hvordan vi 
som folkevalgte politikere har kunnet bruge standarder og 
mærkningsordninger til at højne kvaliteten og præge forbru-
get mere i en retning. Så jeg ser, det kan gå begge veje, altså 
både komme fra forbrugernes samspil med producenterne og 
komme fra Folketinget og EU.

Et godt eksempel i Danmark er økologi, hvor Ø-mærkningsord-
ningen med hjælp fra Folketinget i høj grad hjalp producenter-
ne på vej mod større markedsandele. Begge veje er med til at 
drive forbrugermagt frem, fordi man kan gennemskue produk-
terne, og hvad man handler med. Produktdeklarationerne er 
ikke en absurd detalje. Det giver den gennemsigtighed, der er 
nødvendig, for at vi kan sige, at forbrugerne har magten. Og 
så er det, ifølge Margrethe Vestager, også et spørgsmål om 
demokrati. Forbrugernes magt på markedspladsen smitter af 
på opfattelsen af det samfund, man lever i. Derfor er det også 
et helt centralt demokratitema, at vi kommer på omgangshøj-
de med digitaliseringen. 

Det gælder ikke alene på det forbrugerpolitiske område, men 
det gælder i høj grad på forbrugerområdet, netop fordi mar-
kedspladsen delvis flytter sig og bliver digital. 

Basalt set er det den samme udfordring, vi står overfor nu, 
som de danske forbruger stod over for, da de i 1970’erne og 
80’erne krævede gennemsigtighed og tydelige kvalitetsdekla-
rationer og -standarder. Nu er markedspladsen bare global, 
og kravet skal ikke stilles til fx de danske madrasproducenter, 
som Forbrugerrådet Tænk gjorde lige efter Anden Verdens-
krig, men i stedet til fx globale Amazon.

Forbrugerrettigheder i den digitale tidsalder
Margrethe Vestager udråber altså gennemsigtighed på de 
digitale markeder som en af de vigtigste ting for forbrugerne i 
den digitale tidsalder. Herudover nævner hun også, at der ved 
onlinehandel skal være en række centrale rettigheder, som 
hun selv siger, næsten kan puttes i kassen ”banale”:  

Returnering af varer, reklamationsret og det fysiske flow. Til 
de digitale markedspladser er der også det vigtige krav om 
dataetik, og det også banale tema om, at du som forbruger 
selv bestemmer over dine personlige oplysninger.
Så er der spørgsmålet om de digitale serviceydelser, der ofte 
drejer sig om apps. Med sociale medier, musik og videotje-
nester, søgemaskiner, kunstig intelligens og flere og flere 
produkter til Smarthome er digitale serviceydelser blevet 
dagligdagsvarer på linje med tøj og mad. 

- For tech-platformene er det for det første åbenlyst, at de skal 
sørge for beskyttelse af vores privatlivsdata. Vi er på vej i den 
rigtige retning her, og vi har med Det Europæiske Databeskyt-
telsesråd, EDPB, en europæisk vagthund, som faktisk kan slå 
ned på overtrædelser af vores digitale borgerrettigheder. 

For det andet skal vi have langt bedre varedeklarationer for 
de digitale serviceydelser. Det er i alt for mange tilfælde for 
svært at gennemskue, hvad man giver lov til, og hvad man får, 
når man køber en digital serviceydelse. For det tredje er det 
centralt for mig, at vi får de store tech-platforme til at forstå, 
at hvis man skal være leverandør til de europæiske forbruge-
re, så er det sådan, at med størrelse kommer ansvar. 

Når man er en stor tech-platform med et kæmpe marked og 
indtjening, er der nogle ting, man kan, og nogle ting, man ikke 
kan. Man skal give forbrugerne gennemsigtighed. Man skal 
betale skat i Europa af de penge, man tjener her. Man skal 
ikke udnytte sin størrelse til at forhindre andre adgang til mar-
kedet. Som stor tech-platform skal man også give plads til de 
nye aktører. Konkurrencen gavner den teknologiske udvikling 
og hele samfundet.

En ny vagthund – ved siden af den gode gamle…
Hvilken rolle ser du gerne, at Forbrugerrådet Tænk spiller de 
næste ti år? 
- Forbrugerrådet Tænk har på ingen måde udspillet sin rolle 
med de 75 år. Forbrugerrådet skal de næste ti år blive ved 
med at være frisk, aktiv og kritisk på forbrugernes vegne. 
Det vil der i høj grad også være brug for i de kommende år, 
selvom vi i de forgangne 75 år er nået et langt stykke ad vejen 
med forbrugerkrav. Man kan måske endda sige, at vagthun-
deopgaven bliver endnu sværere og udfordrende i den tid, vi 
lever i nu. Den traditionelle forbrugervagthund er der stadig 
behov for. 

Men ved siden af den skal vi nok have en ny digital forbruger-
vagthund. Tidligere skulle Forbrugerrådet Tænk bogstaveligt 
talt hjælpe forbrugeren med at sikre, at der ikke blev snydt på 
vægten, når der blev købt ind hos slagteren. Nu foregår for-
brugernes køb i højere grad digitalt, og mange af forbrugernes 
produkter er digitale tjenesteydelser, som er langt sværere at 
gennemskue for den enkelte. Så der er brug for, at der er nog-
le, der på forbrugernes vegne lægger pres på tech-virksomhe-
der og de digitale butikker, så deres produkter bliver gjort så 
gennemskuelige for den enkelte, at vi også her kan vurdere, 
hvis der bliver snydt på vægten.

2014-16: Forbrugerrettigheder bliver udfordret, når tech- 
firmaerne laver dataindsamling i apps. Forbrugerrådet Tænk 
starter kampagnen ”Har du tænkt over, at apps har frit spil”. 
I 2017 mener Forbrugerrådet Tænk, at det er i strid med 
forbrugernes grundlæggende ret til privatliv, at Google via 
smartphone og Google-konto indsamler og gemmer data om 
forbrugernes færden og søgehistorik i ubegrænset tid. Det 
gør, at Forbrugerrådet Tænk anmelder IT-giganten til Datatilsy-
net. Foto fra filmen: Hvis din bagerjomfru var en app.

2014: Passager- 
pulsen hos For-
brugerrådet Tænk 
starter for at give 
passagererne i 
bus, tog og metro 
en stærk stemme.

2015: Forbrugerrådet 
Tænk sætter fokus på 
fluorstoffer i fødevareem-
ballage. I 2020 kommer 
nationalt forbud mod 
stofferne i Danmark. 

20152014
2015: Kampagnen ”Hvorfor f... skal vi 
betale for noget, vi ikke ser?” satte fokus 
på det groteske ved, at pakkestrukturen 
på det danske tv-marked betyder, at for-
brugerne er nødt til at købe andre kanaler 
med, for at se de tv-kanaler, de gerne vil 
have. Kampagnen var særdeles slagkraftig 
og forbrugerne blev endelig fri til selv at 
sammensætte sine tv-kanaler og som lejer 
at kunne vælge udbyder.

2015: Efter forbrugerpres i mange år 
lykkes det Forbrugerrådet Tænk at få 
indført konkurssikring for flypassagerer.

2017: Forbrugerrådet Tænk klager
til Forbrugerombudsmanden, fordi

forhandlere af smartphones – trods en
dom imod Apple – tilsyneladende

fortsat ikke efterlever købeloven
i tilfælde, hvor forbrugerne har krav på

en fabriksny telefon. Presset fra  
Forbrugerrådet Tænk bevirkede, at 

Apple ændrede retningslinjer.
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Når vi går ud for at handle en lørdag formiddag, eller når vi 
en onsdag aften besøger forskellige webshops på nettet, 
er de fleste af os i et eller andet omfang aktive forbrugere. 
Vi sammenligner priser og ser måske på, hvad reglerne er 
for forsendelse og returnering. Vi vurderer kvalitet og kigger 
måske på varedeklarationerne. 

Når det gælder bankkonto, huslån, billån og pengeoverførel-
ser, som er nogle af de forbrugerområder, der har den aller-
største betydning for vores økonomi, så kunne man tro, at vi 
som forbrugere var ekstra aktive, og at vi gik ekstra meget op 
i detaljerne i forhold til, når vi køber f.eks. tøj eller mad. Men 
sådan er det langtfra altid.
Økonomi er et komplekst område, og mange forbrugere har 
svært ved at overskue de økonomiske produkter og bruge den 
tid, det kræver.

Nødvendig regulering af lån
Realkredit, banklån og forsikringer er produkter, som kom 
ind i Forbrugerrådet Tænks arbejde i 1970’erne, og siden er 
det kommet til at fylde mere og mere bl.a. i takt med, at der 
er blevet flere boligejere og mere købekraft. Vi forsikrer os 
mere, og flere optager lån. Det er værd at hæfte sig ved, at der 
i takt med forbrugersamfundets hastige udvikling er flere, der 

finder det nødvendigt at låne. Og når man køber en rejse eller 
et fjernsyn for lånte penge, så køber man faktisk to ting: Både 
rejsen eller fjernsynet, men også det lån, der skal være med til 
at finansiere det forbrug, som man ikke umiddelbart har råd til.

Siden 1970’erne har det derfor været centralt for Forbruger-
rådet Tænk at arbejde med låneproduktet. I 1970’erne var der 
særligt fokus på de mange nye typer afdragsordninger, som 
butikkerne tilbød for at lokke kunderne til. Afdragsordningerne 
kunne være svære at forstå, og de var sjældent så attraktive, 
som de umiddelbart kunne lyde. Det var et vigtigt krav fra 
Forbrugerrådet Tænk, at forbrugerne skulle have mulighed for 
at kende den effektive rente – altså de samlede udgifter ved 
lånet. Der fik Forbrugerrådet Tænk heldigvis opbakning af et 
EF-kreditdirektiv i 1987, og det har siden hjulpet mange for-
brugere, når de reelle omkostninger ved et lån skal vurderes, 
og når prisen på forskellige lån skal sammenlignes. 

I 2010’erne engagerede Forbrugerrådet Tænk sig i kviklån, 
gældsrådgivning og problemet med ”overgældsætning”, hvor 
gælden ikke står i et rimeligt forhold til folks økonomi. Både 
i 2010’erne og nu i 2020’erne er der et særligt fokus på de 
unges økonomi, da det for nogle kan være svært at skabe et 
forbrug i balance med de mange udgifter og krav, der stilles 

Der skal være trygge forhold omkring økonomi  
og betalinger

og skal håndteres i et moderne liv, og da man som ung kan 
komme til at træffe nogle beslutninger, der kan forfølge en i 
mange, mange år.

ÅOP er betegnelsen for de årlige omkostninger i procent ved 
lån, og så sent som i 2020 blev der efter en lang, sej kamp 
som Forbrugerrådet Tænk havde sat sig i spidsen for, indført 
et ÅOP-loft på 35 % i Danmark. Det er et højt tal, men før var 
der eksempler på, at ÅOP i kviklån kom op på mere end 800 %. 
Og nej, det er ikke en trykfejl. Der står faktisk ”ottehundrede 
procent”. Samtidig blev der i 2020 lavet regler for markedsfø-
ringen af kviklån, og sammen med ÅOP-loftet var det vigtige 
fremskridt, da det dermed er blevet lidt vanskeligere at udnyt-
te danske forbrugere. 

Dankortet – en stor succes
Lån er ikke det eneste tema, der har været fokus på. Aktuelt 
er der udfordringer med gebyrer og negative renter, og hvis 
vi for eksempel går tilbage til 1970’erne, blev der arbejdet en 
del med forsikringer. Her handlede det særligt om at sikre 
gennemskuelige og sammenlignelige policer.
I 1983 fik vi Dankortet, som på forholdsvis kort tid gav et 
markant skift i forbrugernes måde at betale på. 
Forbrugerrådet Tænk spillede en aktiv rolle i at få udviklet 

Dankortet med rimelige vilkår forbrugerne, og Dankortet har 
siden været et både billigt og sikkert betalingsmiddel for for-
brugerne. Det var meget positivt, at banksektoren i Danmark 
sammen udviklede Dankortet, og at der blev lyttet til forbru-
gernes ønsker undervejs. 

Det er til gengæld ikke positivt, at udviklingen af Dankortet er 
gået i stå, og at flere og flere betalinger flyttes til udenlandske 
virksomheder, som kommer til at tjene mange penge hver 
gang, danskerne køber noget. 

Efterhånden som forbrugernes krav om rimelige forhold og 
gennemsigtige aftaler med banker og forsikringsselskaber 
blev rejst med stadig større kraft op gennem 1980’erne 
og 1990’erne, begyndte finanssektoren at forstå, at det er 
nødvendigt med en god dialog med forbrugerne. Resultatet 
var blandt andet et fælles kodeks for god skik på tværs af de 
forskellige udbydere af finansielle produkter.

 I 1988 fik vi Det Finansielle Ankenævn, som dengang hed 
Pengeinstitutankenævnet. Her kan man som forbruger klage, 
hvis man er blevet urimeligt eller forkert behandlet af banker, 
realkreditinstitutter eller investeringsfonde.

2017: Mange danskere kø-
ber varer direkte i kinesiske 
webbutikker, men det kan 

halte med produktsikkerhe-
den. Forbrugerrådet Tænk 
tester og finder, at 60% af 

250 produkter er usikre og 
farlige at bruge.

2018: Ny databeskyttelseslov (GDPR) 
træder i kraft. Loven har større fokus 

på forbrugernes rettigheder, herunder 
kontrol med data og krav om indbygget 

databeskyttelse i virksomheders digitale 
produkter og tjenester.

 2019: Forbrugerrådet 
Tænk arbejder på at få 

azofarvestoffer helt ud af 
fødevarer ved et forbud og 
fraråder bl.a. at købe billigt 

bland selv slik.

20202020

2020: En international version af appen ”Tjek Kemien”, 
der viser de mest skadelige kemikalier i forbrugerpro-
dukter, bliver lanceret i Danmark. Appen lanceres af 
19 partnere over hele Europa, og Forbrugerrådet Tænk 
Kemi og Miljøstyrelsens app fra 2014 er nu tilgængeli-
ge for de fleste europæiske forbrugere.

2020: Efter en lang kamp 
lykkes det at få Folketinget 
til at indføre en øvre grænse 
for de årlige udgifter for et 
forbrugslån, det såkaldte 
ÅOP-loft. Samtidig forbydes 
reklamer for kviklån i det 
offentlige rum og på nettet, 
hvis långiver tilbyder lån med 
en ÅOP over 35%.
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Betalingsformerne ændrer sig. Men tilliden til sikre 
betalinger er fortsat helt central.

Det finansielle område er en af de forbrugerområder, der ud-
vikler sig mest netop nu, og det må forventes, at der de kom-
mende år vil ske mange nye ting. Det drejer sig ikke mindst 
om betalinger, og det drejer sig om bankernes rolle, når de 
store tech-virksomheder som Apple, Facebook og Google 
bevæger sig ind i den finansielle verden. Samtidig er en række 
mindre fintech-virksomheder på vej med nye løsninger til både 
virksomheder og forbrugere.

Kryptovaluta og blockchains er også produkter, der allerede 
nu har betydning i den finansielle verden, og som vi må for-
vente kun vil få større betydning.

Investeringer i aktier er ikke længere kun for de få velhavende, 
men noget som flere og flere danskere interesserer sig for. 
Det er generelt et vigtigt område at sikre gennemskuelighed 
på, da konsekvenserne for privatøkonomien kan være stor, og 
det er ikke mindst vigtigt at få sat fokus på mulighederne for 
at lave bæredygtige investeringer – og på at sikre, at der ikke 
er investeringsprodukter, der kommer en tur i maskinen  
med greenwashing. 

De næste skridt:
Nye betalingsformer og bæredygtige investeringer

2021: Forbrugerrådet Tænk yder 
en stor indsats for at guide og 

fastholde forbrugerrettighederne 
under corona-krisen. Bl.a. lykkes 

det at fastholde forbrugernes 
rejserettigheder, som ellers bliver 

stærkt udfordret.

2020: Forbrugerrådet Tænk 
kaster sig ind i kampen mod 
tøjspild og foreslår bl.a. en 
national handlingsplan mod 
tøjspild og stop for destruktion 
af usolgt tøj. Flere end  
150 tøjbrands og butikker 
lover forbrugerne, at de  
ikke længere destruerer 
udsolgt tøj.

2020

Forbrugerrådet Tænk arbejder for:

E     Alle skal kunne træffe gode finansielle valg. Vi vil 
styrke forbrugernes handlekraft på det finansielle 
område og skabe gennemsigtighed om interesse-
konflikterne i rådgivningen i de finansielle super-
markeder. Effektiv konkurrence i finanssektoren er 
vigtigt for at sikre de bedste og billigste finansielle 
ydelser til forbrugeren Myndighedernes håndhæ-
velse af forbrugerbeskyttelsen er vigtig for, at alle 
kan træffe gode finansielle valg.           

E     Det skal være nemt for forbrugerne at vælge 
finansierings- og investeringsløsninger, der reelt er 
bæredygtige.

E     Der skal gælde samme forbrugerbeskyttelse for 
kryptovaluta som for andre finansielle produkter.

E     Fintech-virksomheder, der overholder forbruger-
beskyttelsen, skal kunne få adgang til markedet 
og dermed bidrage til at skabe øget konkurrence i 
finanssektoren.
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”Det er jo paradoksalt, at den danske forbruger gerne kører 
100 km for at spare 20 kroner på en flæskesteg, men sam-
tidig ikke ved, hvad der indbetales til pensionsopsparingen. 
Ligesådan er det egentlig mærkværdigt, at vi som forbrugere 
ikke er mere kritiske, når vi går på indkøb i det finansielle 
supermarked, som banker og pensionsselskaber også er 
blevet. Problemet, når vi skal købe finansielle produkter, for-
stærkes af, at virksomhederne pakker de mange forskellige 
produkter ind i en samlet pakke, som bliver mindre transpa-
rent for køberen”.

Vi er altså langt fra i mål, når det handler om forbrugernes 
vilkår i forhold til lån, penge og pension. Det er nationalbank-
direktør, Lars Rohde, der påpeger den manglende transpa-
rens hos pengeinstitutterne, som kombineret med at mange 
danskere ikke har den fornødne finansielle indsigt, giver os en 
lidt dårlig cocktail på et af de forbrugerområder, som betyder 
allermest for den enkeltes pengepung. 

Ordene falder på fjerde etage i Nationalbankens midlertidige 
domicil yderst på Langelinie Allé i København. Den gamle, 
historiske Arne Jacobsen bygning, der normalt huser Nati-
onalbanken, skal renoveres, og det har været nødvendigt at 
flytte alle medarbejdere imens.
- Jeg kan da sagtens få øje på Forbrugerrådet Tænks, og i øv-
rigt også Finanstilsynets, indsats med tydeligere deklarering 
af risiko, ankenævn til klager samt opsyn med dårlig finansiel 
rådgivning. Og også ÅOP-loftet hjælper bestemt forbrugerne, 
når de skal låne, investere eller købe andre finansielle ydelser. 
Men jeg mener, der er mere at komme efter, og at vi har brug 
for mere transparens og mere upartisk rådgivning, så vi som 
forbrugere ikke er overladt til bankrådgiverens anbefaling.

Fra varemangel til nethandel  
er sikre betalinger en hjørnesten
Nationalbanken blev oprettet i 1818 for at skabe orden i 
pengevæsenet i Danmark. Banken har lige siden haft tre 
klare formål: At arbejde for stabile priser, et stabilt finansielt 
system og sikre betalinger.
- Nu er vi jo som institution en del år ældre end Forbrugerrådet 
Tænk. Selvom vi ikke er sat i verden for forbrugernes skyld, 

synes jeg, at vi, særligt med det af Nationalbankens tre for-
mål, som hedder sikre betalinger, også er klart på de danske 
forbrugeres side. Tillid til betalingerne er enormt væsentligt 
for markedet og forbrugerne. Det gælder både, når vi taler 
om tilliden til pengesedlerne, fx da forbrugerne i 1940’erne 
bogstaveligt talt stod i kø efter varer, og tilliden til den digitale 
overførsel, når vi i det moderne forbrugssamfund har klikket 
ind og købt noget på nettet.

Lars Rohde noterer sig, at EU’s udvikling af det indre mar-
ked op gennem 1980’erne har spillet en central rolle for de 
danske forbrugere, fordi vi her får brudt mange af de danske 
de facto-monopoler og får fastlagt fælles standarder for de 
forskellige produkter i hele EU. Han kan også sagtens følge 
den røde tråd i forbrugersamfundets udvikling, hvor forbruger-
nes ønsker skaber krav om nye standarder, som gennemføres 
i et samspil mellem erhvervslivet, Forbrugerrådet Tænk og 
politikerne. Og de nye krav om bedre produkter eller tjenester 
kan også blive til virkelighed, hvis en virksomhed er innovativ 
og aflæser forbrugerudviklingen korrekt.
- På området med betalinger, som jo har min særlige interes-
se, har den teknologiske udvikling og kodningen af tjenester, 
som fx Mobilepay og scan-og-betal-værktøjer, i høj grad hjul-
pet til at imødekomme forbrugernes ønsker om simplere og 
smidigere betalingsmetoder. Her er vi midt i den største beta-
lingsmiddelrevolution siden Dankortets indførelse i 1980’erne.

Hvis de opfører sig som en bank, så stiller vi krav til dem 
som en bank
- Vi er i Danmark meget klar på at tage nye digitale betalings-
metoder til os, men jeg tror ikke, vi kommer til at presse et 
helt kontantløst samfund igennem. Der vil nok altid være 
grupper i samfundet, som synes, det er fint, at nogle har 
kontanter. Det vigtigste er, at vi i Danmark har sikre og billige 
betalingsløsninger.

Nationalbanken forventer, at vi også fremover vil se nye tilbud 
på betalingsområdet. Blockchain-teknologierne vil kunne no-
get, og Facebook-koncernen siger, de er ved at være klar med 
betalingsenheden Diem.
- Jeg tror ikke, vi skal være så bange for nye betalingsformer. 

Forbrugerne bør kræve større gennemsigtighed,  
når de køber finansielle produkter

Nationalbankdirektør Lars Rohdes vurdering er, at 
vi er nået langt på de 75 år, både når det handler 
om forbrugerettigheder, og når det handler om nye, 
sikre betalingsmetoder.

5150



4 5

Jeg vil bare sige, at hvis nye tjenester begynder at opføre sig 
som en bank, så vil vi også stille krav til dem som en bank på 
linje med de allerede eksisterende pengeinstitutter. 

Bitcoin og lignende kryptoaktiver er dog ikke i denne kategori. 
De er uegnede som betalingsmiddel, fordi deres værdi suser 
op og ned, og det er uigennemsigtigt, hvad du egentlig har 
krav på, hvis du har investeret i et kryptoaktiv. På den korte 
bane ser vi ikke, det kan blive en trussel, bortset fra for dem, 
der har været udsat for svindlere.

CO2-afgift er mere effektiv
Med samfundets fokus på klodens klimaudfordring er de 
danske forbrugere på en række områder stillet overfor valg, 
hvor de kan spille en rolle i den grønne omstilling, hvis de øn-
sker det. Nationalbankdirektøren er enig i, at den enkelte kan 
påvirke verden ved hjælp af forbruget. Det gælder både valget 
af investeringspuljer, hvor meget vi vælger at flyve, og hvad vi 
putter i kurven nede i supermarkedet.
- Men efter min mening vil det allermest effektive for den 
grønne omstilling være en bred CO2-afgift. En sådan afgift vil 
ramme både bredt, og lige så vil den effektivt bede os alle om 
at finde andre veje, der har et mindre CO2-forbrug.

Altid mere at komme efter
Hvilken rolle ser du gerne, at Forbrugerrådet Tænk spiller de 
næste ti år? 
- Vi er sandelig nået langt på de 75 år, både når det handler 
om forbrugerettigheder, og når det handler om nye, sikre 
betalingsmetoder. Men der er altid mere at komme efter, og 
derfor vil der altid være brug for en organisation, der følger 
med i udviklingen, og som taler forbrugernes sag. På det 
finansielle område synes jeg, der er gjort en god indsats, efter 
at Forbrugerrådet Tænk har taget penge og privatøkonomi 
med ind som et indsatsområde. Men der er brug for yderligere 
transparens og et opgør med tendensen til, at pengeinstitutter 
og realkreditinstitutter pakketerer deres produkter til forbru-
gerne. Og så kunne jeg godt ønske mig, at Forbrugerrådet 
Tænk kunne være med til at hjælpe forbrugerne til en større 
finansiel indsigt, så vi kan få en lige så stor opmærksomhed 
omkring de store forbrugsbeslutninger som huslån og pen-
sion, som vi har på de små dagligdagsforbrugsbeslutninger 
nede i supermarkedet. 

2022: Forbrugerrådet Tænk fejrer 
som den første europæiske 
forbrugerorganisation i Europa et 
75 års jubilæum. Der flages også 
for det højeste medlemstal siden 
man blev en organisation med 
personlige medlemmer. Man er 
ikke i tvivl om, at der også i frem-
tiden vil være brug for en uafhæn-
gig stemme for forbrugerne.

2022
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