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Abstract 
 
The purpose of this Master thesis is to investigate legitimate expectations’ legal protective 
framework in the matter of contract law. Furthermore, it explores to what extent legitimate 
expectations affects the contractors and society in relation to risk profile and behavior.  
 
The range of legitimate expectations is analyzed using Danish case law to determine the legal 
framework. The analysis showed that the legal figure when pleaded is ratified by the courts. 
Nor does the court differentiate between whether the injured is a merchant or a consumer. The 
argumentation might be slightly different, but the result stays the same – the injured gets 
compensated for the inconvenience or damage caused by the expectation. 
 
An overview of the economic assumptions is developed in the next chapter, which forms the 
basis of the psychological economic analysis of the parties risk sensitivity and behavior in 
connection with invoking legitimate expectations. One of the key findings in the following 
analysis using Prospect Theory showed that the injured, whose risk profile should be risk-
aversion, is paradoxically exercising risk-seeking behavior, when presented to a loss scenario. 
This behavior is expressed in making more of an effort in order to gain more or prevent a loss.  
 
The next key finding shows that even though Prospect Theory predicts risk-seeking behavior, 
the theory of Framing dictates that when faced with a loss scenario, one would exercise 
opportunistic behavior to avoid a loss rather than risk-seeking behavior. Controlling or 
changing the behavior when faced with legitimate expectations is desirable and this 
irregularity in behavior makes it necessary to investigate ways to avoid or guard against 
claiming legitimate expectations. 
 
Findings from the analysis revealed that none of the general legal levers would be successful 
in guarding against legitimate expectation. Conversely game theory showed that the behavior 
can be altered through commitments and threats of Grimm Trigger behavioral schemes.  
 
Finally, the thesis evaluates the society’s efficiency at the possibility of claiming legitimate 
expectations. It appears that the claiming is not efficient or inefficient, what is more relevant 
is the size of transaction costs spent both in writing contracts or subsequent judicial review.  
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1. Præsentation af problemstilling 
 

1.1. Indledning 
 
Begrebet berettigede forventninger har vundet en større og større betydning i det danske 
retssystem og bliver i højere grad påberåbt og anvendt i dag end tidligere. Berettigede 
forventninger er dog ikke et nyt begreb, idet det minder om kendte og klassiske juridiske 
fortolkningsparadigmer og retsregler såsom bristede forudsætninger eller 
ugyldighedsreglerne. Berettigede forventninger adskiller sig dog væsentligt fra 
forudsætningslæren i forhold til påberåbelsestidspunktet.  
 
Ved forudsætningslæren indgår en part slet ikke i et givent kontraktforhold, idet der inden 
endelig kontraktindgåelse indtræder eksempelvis bristede forudsætninger1, mens berettigede 
forventninger kan opstå, som det skal senere skal vises, i den prækontraktuelle fase, men først 
påberåbes og effektueres efter kontraktindgåelsen.  
 
Men selvom berettigede forventninger er set påberåbt fra starten af 1900-tallet2 og sidenhen er 
flittigt anvendt af Domstolene er berettigede forventninger ikke reguleret ved lov, og finder 
derfor sit afsæt i samspil med domstolsafgørelser. Det paradoksale ved begrebet er at selvom 
det ikke er lovreguleret, kan en part i et kontraktforhold blive erstatningsansvarlig eller på 
anden måde blive pålagt at kompensere modparten. Hvornår det er muligt og i hvilket omfang 
er dog uvist, og det vil dette speciale søge besvaret. Derudover er det interessant at undersøge 
hvilket betydning denne type forventninger reelt har for parternes indbyrdes kontraktforhold 
og deres adfærd overfor hinanden.  
 
På trods af at begrebet ses anvendt i høj grad har berettigede forventninger endnu ikke fundet 
sit fæste i den juridiske litteratur, andet end Søren Mørups bog ”Berettigede forventninger i 
forvaltningsretten”3. Det betyder at omfanget af begrebet, samt hvornår og hvordan det 
anvendes kun er undersøgt i forvaltningsretlig sammenhæng, og ikke obligationsretlig og 
kontraktretlig sammenhæng. Derfor vil denne afhandling belyse anvendelse af begrebet i 
kontraktretten. 
  

                                                
1 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
188 ff. 
2  Afgørelsen U.1921.138.H påberåbes berettigede forventninger i forbindelse med en gårdejers 
udtræden af et andelsmejeri.  
3  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 
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1.2. Problemformulering 
 
Med denne afhandling søges følgende problemformulering besvaret: 
 
Hvorfor kan berettigede forventninger have en betydning for parterne i en kontraktrelation 
og hvilken betydning har det for samfundet? 
 
Med henblik på at besvare ovenstående problemformulering opstilles der følgende 
underproblemstillinger:  
 

1. I hvilken grad nyder berettigede forventninger en retlig beskyttelse? 
2. Hvorledes kan begrebet berettigede forventninger siges at være et udtryk for en 

retsfigur eller en retsgrundsætning? 
3. Hvorledes kan retsøkonomien og den økonomiske psykologi bidrage til at forstå 

parternes adfærd i forbindelse med berettigede forventninger? 
4. Hvorledes kan parterne i en kontraktrelation gardere sig – retligt og økonomisk – mod 

berettigede forventninger? 
5. Hvorledes er anvendelsen af berettigede forventninger i kontraktretten 

samfundsefficient? 
 

1.3. Synsvinkel 
 
I afhandlingen er udgangspunktet berettigede forventninger der opstår i en kontraktretlig 
relation. Som det vil  blive beskrevet i den erhvervsjuridiske metode afsnit 1.5 er synsvinklen 
for denne opgave derfor kontraktens parter herunder virksomheder og/eller forbrugere. Dette 
er ligeledes i tråd med den anvendte økonomiske videnskabsteori, ny-institutionel, hvor der 
analyseres på mikro-niveau således at virksomheden er analyseenhed. Afhandlingens 
synsvinkel ændres i sidste del af analysen, hvor parternes mulighed for at gardere sig mod 
berettigede forventninger vurderes, og det søges besvaret om berettigede forventninger er 
efficiente i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 

1.4. Afgrænsning 
 
De økonomiske dele af specialet indeholder modeller og teorier, hvor der kan indgå 
beregninger og reelle talværdier, samt parternes payoff og værdiansættelse. Dette omfattende 
datasæt er ikke umiddelbart let tilgængeligt, hvorfor de præsenterede analyser vil operere på 
et teoretisk niveau med enkelte taleksempler for at demonstrere virkningerne. 
 
Dette speciale søger at finde begrebet berettigede forventningers retlige indhold i det danske 
retssystem, hvorfor ikke-national regulering og retspraksis ikke vil blive inddraget. Det 
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gælder ligeledes EU-retlige domme og i det væsentligste regulering. Dog vil der indgå enkelte 
principper fra EU-retten, da disse er  centrale for den samlede forståelse og da den danske 
regulering i bredt omfang bygger og fortolkes i overensstemmelse med EU-retten.   
 
Desuden undlades behandling af forudsætningslæren og ugyldighedsgrunde, da disse opstår 
forud for en egentlig kontraktindgåelse. Det samme gælder berettigede forventninger, de 
opstår ligeledes ofte i den prækontraktuelle fase, men bliver først effektueret efter 
kontraktindgåelsen.  
 
Antallet af de afgørelser der er resultatet ved en søgning på berettigede forventninger og 
berettiget forventninger er overvældende og derfor er der lavet en funktionel afgræsning på 
listen.  
 

1.4.1. Funktionel afgrænsning 
 
Eftersom berettigede forventninger ikke er fæstet ved lov, fastlægges anvendelse ved hjælp af 
retspraksis. Der er fundet retspraksis til specialet ved at søge på ’berettiget forventning’ og 
’berettigede forventninger’ på Karnov4 (12.819 hits på berettiget forventning og 5.784 på 
berettigede forventninger). Som det fremgår er listen af domme lang, og derfor er de 
afgørelser der er relevante for emnefeltet udvalgt og disse kan ses af bruttolisten i Bilag 1, 
hvor antallet af afgørelser er 142.  
 
Alle domme er blevet gennemgået og potentialet for specialet er blevet vurderet. I første 
vurdering udelukkes afgørelser, der alligevel ikke behandlede berettigede forventninger.  
Herefter var et af de vigtigste udvælgelseskriterier at Domstolen behandlede den eller de 
berettigede forventninger, eftersom specialet søger svar på den retlige ramme for berettigede 
forventninger. Således bestod indsnævringen i, at Domstolen skulle nævne og behandle de 
berettigede forventninger. Det betyder også, at de sager hvor parterne forsøger at påberåbe sig 
berettigede forventninger, men hvor Domstolen ikke behandler dem, ikke vil indgå i 
fremstillingen.  
  
Ved gennemgangen har det vist sig at den retspraksis, hvor Domstolen behandler berettigede 
forventninger direkte sker i forbindelse med mange forskellige kontrakttyper. I forhold til 
specialets emnefelt behandles der udelukkende afgørelser om kontrakter af køberetlige 
karakter. Der afgrænses derfor fra arbejdsretlige kontrakter som ansættelses- og bonusaftaler 
og yderligere fra forvaltningsretlige afgørelse, ligesom alle andre typer end kontrakter med 
køberetlige elementer ikke behandles yderligere. 
 

                                                
4 Database over de danske domstole, ankenævn mm. afgørelser 
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1.5. Erhvervsjuridisk metode 
 
Afhandlingen tager sit afsæt i den erhvervsjuridiske metode, som der på grund af sin 
tværfaglighed, danner grundlag for analyse og klarlæggelse af problemfeltet. Ved anvendelse 
af metoden er det muligt at kombinere den juridiske og økonomiske metode, således at de kan 
supplere hinanden i søgen på af afklare spørgsmålene om berettigede forventninger i 
kontraktretten. Det sker nærmere ved anvendelse af den retsdogmatiske metode, som 
suppleres af økonomiens mere pragmatiske tilgang. Dette er netop relevant, da berettigede 
forventninger er et kendt begreb i juraen, herunder især i retspraksis, men antageligvis ikke i 
økonomien. Den økonomisk teori herunder i særdeleshed den økonomiske psykologi 
anvendes med det formål, at afklare hvorvidt den kan fastlægge, hvornår der er skabt en 
berettiget forventning og hvorfor.  
 
Ved anvendelse af den erhvervsjuridiske metode lægges det til grund at virksomheden er 
problemejer 5 , hvilket indebærer at synsvinklen i den erhvervsjuridiske metode er 
virksomheden.  
 

1.5.1.  Retsdogmatikken 
Den juridiske videnskab, der både omfatter teori og metode, benævnes retsdogmatik. Ved 
hjælp af denne disciplin forsøges gældende ret udledt. Dette gøres ved at systematisere, 
beskrive, fortolke og analysere6 den eller de retskilder, som det må forventes at domstolen vil 
anvende og lægge til grund i en sag.  
 
Kernen i retsdogmatikken kan defineres som værende en fortolkningsvidenskab, hvilket er 
gældende, hvad end der er tale om fortolkning eller udfyldning. Af den grund vil fortolkning 
være relevant, når den retsdogmatiske metode anvendes. Retsdogmatikken kan karakteriseres 
som værende af reaktiv karakter7, hvorfor den først anvendes som løsningsmoment efter en 
konflikts indtræden.  
 
Med udgangspunkt i kontraktens lex causae, om hvilket lands lov der i almindelighed er 
bestemmende for et givet retsforhold8, anvendes udfyldningen i forbindelse med relevante 
retskilder til nærmere at fastlægge hvad der skal defineres som værende gældende ret mellem 
parterne. I dansk materiel ret anvender vi som udgangspunkt retskilderne lovgivning, 
retspraksis, retssædvaner herunder kutyme samt forholdets natur.  
 

                                                
5 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 280 
6 Nielsen, Ruth & Christina D. Tvarnø (2014) Retskilder og retsteorier. Jurist- og økonomforbundets 
forlag, s. 30 
7 Østergaard, Kim (2014), Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. 
Retfærd, 37 (3/149) 
8 Kobbernagel, Jan (1951), ”Nogle bemærkninger om foget international handelsret” 
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Når der tale om aftalesupplering og udfyldning, bør der endvidere haves øje for 
obligationsrettens almindelige del og eventuelle specialitetsgrundsætninger, der kan have 
relevans for den givne problemstilling.  
 
Det er afhandlingens metodiske udgangspunkt, at dokumentationen af berettigede 
forventninger som retsfigur eller obligationsretlig grundsætning i dansk ret forudsætter 
anvendelse af den retsdogmatiske analyse.  Berettigede forventninger er et fænomen, der er 
opstået i retspraksis, hvorfor denne retskilde vil være udgangspunktet i afhandlingens søgen 
efter at kvalificere begrebets indhold og virkning. Der vil bruges retsdogmatikken som 
hjælpemiddel i søgen på at statuere, hvornår der foreligger en berettiget forventning, der får 
retsvirkning efter sit indhold.  
 
Der viser sig et generelt billede af, at berettigede forventninger anvendes i samspil med dansk 
regulering, men der findes ingen selvstændige regler, der udtrykker retsstillingen ved 
berettigede forventninger. Så vidt det er forfatterne bekendt, er der ej heller sket nogen 
kodificering af begrebet i dansk kontraktret.  
 
Berettigede forventninger viser sig i retspraksis at blive påberåbt, når der er tale om en tvist 
mellem to eller flere parter. Det er i sådanne tilfælde at kontraktfortolkning og 
aftalesupplering kommer til sin ret. Ussing udtaler, at fortolkning er fastlæggelse af en 
erklærings betydning og dermed kontraktens meningsindhold 9 . Udtrykket ’fortolkning’ 
anvendes sædvanligvis som overbegreb for hele den virksomhed, hvorved den enkelte aftales 
eller det enkelte løftes retlige betydning fastlægges inden for rammerne af de ufravigelige 
retsregler.  Fortolkning er således en fortolkningsvirksomhed, der berører forståelsen af 
kontraktgrundlaget mellem aftaleparterne og fastlægger dens meningsindhold.  
 
Udfyldning kan omvendt nærmere defineres som værende den yderligere virksomhed, der kan 
være nødvendig til at bestemme retsvirkningerne10. Deraf følger det således også, at hvis 
kontraktgrundlaget ikke indeholder det, der er nødvendigt for at en eventuel dommer kan 
fortolke på det, så bringes aftalesupplering i spil. I disse ord ligger, at de for kontrakten 
relevante retskilder, anvendes til at fastlægge gældende ret. Anvendes udfyldning på et 
forhold, skal det haves in mente, at obligationsrettens almindelige del såvel som 
specialitetsgrundsætninger, kan have en indflydelse, som der skal tages højde for. Grænsen 
mellem fortolkning og udfyldning må vurderes at være meget flydende.  
 
Er der konflikter i kontraktforholdet, der vedrører påberåbelse af berettigede forventninger, 
må kontrakten undergå en fortolkning, og endda en udvidet fortolkning idet berettigede 
forventninger næppe viser sig at kunne udledes af selve kontraktgrundlaget, men derimod må 
anses som kontraktdata der ligger uden for den snævre kontrakt, hvorfor det stadig er et 

                                                
9 Ussing, Henry, (1950), Aftaler på formuerettens omraade. Juristforbundets Forlag, s. 421 
10 Andersen, Eigil Lego (2014), Aftalefortolkning. Ugeskrift for Retsvæsen nr. 42 U.2014B.367, s. 1 
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fortolkningselement 11 . Heraf kan berettigede forventninger gøres til genstand for 
kontraktfortolkning, når retten fortolker aftalegrundlaget og de øvrige kontraktdata.  
 
Eigil Lego Andersen udtaler i sin artikel om aftalefortolkning at ”Retsvidenskabens opgave, 
stillet over for en retlig standard, er at rationalisere den, dvs. identificere og beskrive de 
relevante momenter og undermomenter, deres samspil og vægt 12. Denne rationalisering bør 
ske på baggrund af forarbejder, love på lignende områder, retspraksis, systematisk 
undersøgelse af reale og retstekniske hensyn og modhensyn samt mulighederne for konsistent 
argumentation13. Ved at rationalisere den retlige standard, kan den understøtte den udvikling, 
der er sket i retspraksis. Det betyder således også, at der igen og igen skal ske en ny 
rationalisering med nye resultater. De kendte retlige standarder vil derfor være præget af 
forandring og udvikling.  
 
Kontrakten der foreligger mellem parterne, danner selve retsgrundlaget. Den vil være 
underlagt dansk rets almindelige regler om aftalefrihed jf. aftalelovens § 1 og Danske Lov 5-
1-1, hvis ikke andet er aftalt. Opstår der mellem parterne uklarheder, kan vi anvende 
fortolkning og udfyldning til at fastlægge aftalens indhold og retsvirkning. Dele af 
kontraktens indhold, særligt ved kontrakter om varekøb, følger ofte af baggrundsretten, 
hvorfor man aktivt er nødt til at aftale andet, hvis man ønsker ændringer. For udledning af 
berettigede forventninger i kontraktretten anvendes disse begreber, da de er nødvendige for at 
undersøge berettigede forventningers formodningsvist generiske karakter.   
 
Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvorfor berettigede forventninger kan have 
en betydning for parterne i en kontraktrelation og hvilken betydning  det har for samfundet. 
Dette vil besvares med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, som efterfølgende 
suppleres af den økonomiske metode.  
 

1.5.2. Økonomisk 
 
Erhvervsøkonomi, herunder også retsøkonomien, er en anvendelsesorienteret disciplin der er 
karakteriseret ved at indblande teoretiske elementer fra fag som økonomi, psykologi, 
sociologi og antropologi14. Inden for økonomiens rammer findes der ikke kun teorier, som der 
lever op til at være hypotetisk-deduktive modeller 15 . Der findes også forskellige 

                                                
11 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
355 
12 Andersen, Eigil Lego, Aftalefortolkning, 2014. Ugeskrift for Retsvæsen nr. 42 U.2014B.367, s. 2 
13 Andersen, Eigil Lego, Aftalefortolkning, 2014. Ugeskrift for Retsvæsen nr. 42 U.2014B.367, s. 2 
14  Knudsen, Christian (2014). Erhvervsøkonomi – virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 
strategisk belysning. Samfundslitteratur, s. 371 
15 Metode til afprøvning af hypoteser der be- eller afkræfter teori.  
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forskningstraditioner, paradigmer eller forskningsprogrammer der forklarer eller forudsiger 
empiriske fænomener ud fra forskellige perspektiver og grundlæggende antagelser16.  
 
Afhandlingens overordnede formål er at undersøge berettigede forventninger i kontraktretten. 
De økonomiske aspekter der nærmere undersøges er blandt andet, hvordan retsøkonomien og 
den økonomiske psykologi kan inddrages, for at forstå parternes adfærd i forbindelse med 
berettigede forventninger. Det vil gøres ved at inddrage relevante økonomiske teorier og 
modeller og deres antagelser.  
 
I den traditionelle neoklassiske økonomiske teori er udgangspunktet for teorien priser og 
mængder af varer på et givent marked, hvor teoriens hårde kerne er maksimeringsbegrebet. 
Christian Knudsen anfører det argument, at: ”… den neoklassiske virksomhedsteori slet ikke 
er en teori om virksomheden, men blot en byggesten i en mere omfattende teori om brancher 
og deres prisdannelse. Som konsekvens heraf er det slet ikke en teori, der interesserer sig for 
den enkelte virksomhed og dennes interne adfærd, men derimod for, hvorledes priserne 
fastsættes på forskellige markedstyper.”17. Afhandlingen bevæger sig ikke udelukkende i det 
grundlæggende udgangspunkt om maksimeringsteorien, men behandler i særdeleshed 
elementer af adfærdsteoretisk karakter, fordi netop denne vil vise sig at have betydning for 
opståen af berettigede forventninger. De elementer der inddrages, er afhængige variabler, og 
derved ikke eksogent bestemt. I stedet er analysen lavet endogent med udgangspunkt i 
adfærdsteorien og den økonomiske psykologi. Det er tilfældet, da den økonomiske analyses 
udgangspunkt er, at parterne handler i tillid til noget og nogen, hvorfor der opstår økonomiske 
effekter og konsekvenser heraf. Der er valgt, at inddrages adfærd i analysen, for at forklare 
den økonomiske årsag til berettigede forventningers opståen og påberåbelse.  
 
Afhandlingen inddrager i sin økonomiske analyse elementer fra den ny-institutionelle 
økonomiske teori. Det skyldes, at de metodiske tilgange som den neoklassiske økonomiske 
teori samt den ny-institutionelle økonomi bibringer er centrale for integrationen mellem 
juraen og økonomien. Fælles for de to økonomiske retninger er, at analyseniveauet er 
markedet og analyseenheden er virksomheden 18 . Udgangspunktet for særligt den ny-
institutionelle økonomi er adfærdsantagelserne der går på begrænset rationalitet og 
asymmetrisk information19. Det er således disse antagelser, som afhandlingens økonomiske 
del vil tage sit udgangspunkt i.  
 
En virksomhed kan anskues som en koalition af individer, der sammen som en enhed arbejder 
mod fælles interesser og målsætning. En virksomhed kan således, derfor defineres som en 

                                                
16  Knudsen, Christian (2014). Erhvervsøkonomi – virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 
strategisk belysning. Samfundslitteratur, s. 372 
17  Knudsen,  Christian, (1997) ”Økonomisk metodologi Bind 2: Virksomhedsteori & 
Industriøkonomi”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s. 56 
18 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 272 
19 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 273 
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form for system. Teoretisk former individerne en virksomhed, hvor der er plads til at bygge 
en identitet og sammenhæng hvorfor ønsket om at tilpasse sig for at maksimere gevinsten og 
derved også velfærden er i fokus. Herved kan virksomheden opnå konkurrencedygtighed 
anderledes end hvis de ikke var en samlet enhed.  
 
Der findes overordnet to forklaringstyper: den funktionelle og den rationelle intentionelle 
forklaring20. Både det neoklassiske og situationsdeterministiske program ser virksomheden 
fra et tværsnitsperspektiv, men adskiller sig da virksomheden i den neoklassiske teori er en 
fremadskuende og rationel enhed med en intentionel forklaring21. Afhandlingens metodiske 
udgangspunkt er, som nævnt ovenfor, ikke at anvende den neoklassiske rationelle forklaring. I 
stedet laves der lokale tilpasninger i kontraktudvekslingsforholdet. Af den grund søges der 
efter et længdesnitsperspektiv og den funktionelle forklaringstype anvendes, da det anskues 
hvordan kontrakterne skal se ud og hvordan parterne skal tilpasse sig for at det er mest 
efficient og fører til velfærdsgevinst.  
 
Det skal, som del i anvendelsen af den økonomiske metode, fastlægges om teorien anskuer 
virkeligheden ud fra et tvær- eller et længdesnitsperspektiv. Længdesnittet er et perspektiv der 
ser virksomheden over længere tid snarere end i et tværsnitsperspektiv hvorfor virksomhedens 
processer og de underliggende mekanismer studeres22. Afhandlingens udgangspunkt er, at 
dynamiserer teorien, hvorfor der bevæges fra tværsnit mod længdesnit. 
  
Afhandlingens analyseenhed er individet, som anses for at være en beslutningstager. På 
baggrund af dennes gøren, bygges der forklaringer om berettigede forventninger som 
fænomen. Afslutningsvis bevæger afhandlingens analyseenhed sig dog over mod at være 
samfundet, da der laves en samfundsmæssig analyse om efficiensen ved påberåbelsen af 
berettigede forventninger. 
 
Det fastlægges at afhandlingens analyseniveau på samme måde som analyseenheden bevæger 
sig fra det grundlæggende perspektiv, der omhandler privatpersoner, erhvervsdrivende og 
virksomheder, til senere i afhandlingen at bevæge sig over på samfundsniveau. Det skyldes, at 
afhandlingens analyseniveau er det niveau, som berettigede forventninger befinder sig på, og 
derfor det der søges at forklare eller forudsige. Fastlæggelsen af analyseenheden og 
analyseniveauet udspringer således af den måde analysen er lavet og bygget op på.  
 
 

                                                
20  Knudsen, Christian (2014). Erhvervsøkonomi – virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 
strategisk belysning. Samfundslitteratur, s. 375 
21  Knudsen, Christian (2014). Erhvervsøkonomi – virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 
strategisk belysning. Samfundslitteratur, s. 375 ff.  
22  Knudsen, Christian (2014). Erhvervsøkonomi – virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 
strategisk belysning. Samfundslitteratur, s. 406 
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1.5.3. Interdisciplinær  
 
Den interdisciplinære metode kobler for alvor juraen og økonomien sammen, hvilket er i tråd 
med den overordnede metode, navnlig erhvervsjuridisk metode. I den interdisciplinære 
metode kombineres den klassiske juridiske retsdogmatiske metode med økonomiske indsigter 
og betragtninger, hvorved der skabes en række synergieffekter der er behjælpelige til at 
besvare den stillede problemformulering.  
 
Det interdisciplinære kommer i dette speciale i særdeleshed til udtryk, når individets 
opfattelse og påberåbelse af det juridiske begreb ”berettigede forventninger” forsøges 
forklaret på baggrund af økonomisk psykologi og adfærdsøkonomi. Integreringen anvendes 
løbende igennem specialet, dog særligt i kapitel 6, hvor det analyseres, hvorvidt berettigede 
forventninger kan undgås og vurderes om det er samfundsefficient, at de kan påberåbes. 
 

1.6. Struktur for afhandlingen 
 
I overensstemmelse med afsnittet om den erhvervsjuridiske metode inddeles denne afhandling 
i 6 kapitler, der struktureret anvendes til at svare på de underliggende problemstillinger. 
 
Kapitel 1 introducerede læseren for afhandlingens emne og baggrunden for, hvorfor 
berettigede forventninger er interessante og relevante at undersøge. Desuden præsenteres både 
den egentlige problemformulering, synsvinkel for afhandlingen, samt afgrænsning og anvendt 
metode.   
 
Kapitel 2 indeholder en præsentation af, hvad der forstås ved begrebet vedtagelse, hvilket 
danner baggrund for hvorvidt en forventning - berettiget eller ikke-berettiget - kan anses for 
vedtaget mellem kontraktparterne.  
 
Kapitel 3 kortlægger anvendelsen af berettigede forventninger i kontraktretlige sager prøvet 
ved Domstolen. Der opstilles tendenser ved Domstolens anvendelse af berettigede 
forventninger, ligesom det argumenteres om der kan være tale om en retsfigur eller 
obligationsretlig grundsætning.  
 
Kapitel 4 indledes med en introduktion til den økonomiske begrebsramme og antagelser for 
afhandlingen. Herefter introduceres risikobegrebet i økonomisk og juridisk perspektiv, 
hvorefter adfærdsøkonomien samt den økonomiske psykologi anvendes til at forklare 
parternes adfærd i forhold til deres risikoprofil og påberåbelse af berettigede forventninger. 
Det undersøges, hvorvidt der kan ændres på denne risikoprofil eller opfattelsen af berettigede 
forventninger. Kapitlet afsluttes med en analyse af de transaktionsomkostninger der opstår 
både ved kontraktkoncipering og ved en påberåbelse af berettigede forventninger.  
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Kapitel 5 anvender de tidligere kapitlers bidrag og belyser parternes mulighed for at anvende 
juridiske løftestænger til at gardere sig mod berettigede forventninger og om der kan 
anvendes økonomiske incitamenter til samme formål. Kapitel sluttes af med diskussion af, om 
muligheden for at påberåbe sig berettigede forventninger er samfundsefficient.  
 
Kapital 6 sammenfatter afhandlingen og indeholder besvarelsen af problemformulering.  
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2. Vedtagelse 
 
Kontrakter og andre bindende aftaler skal vedtages for at være gældende mellem to eller flere 
parter. Er der tale om vedtagelse, må det forstås, at parterne er indforståede med indholdet af 
aftalen, og at den er gældende mellem dem. Vedtagelse af vilkår ved indgåelse af en kontrakt 
kan dog ofte danne grobund for konflikter mellem parterne, da det beror på en konkret 
vurdering af, hvorvidt der er tale om en egentlig vedtagelse. For at en aftalepart kan blive 
underlagt de vilkår, der fremgår af kontrakten, kræves det, at vilkårene er accepteret og 
vedtaget af parterne. Jo mere tyngende eller jo mere uventet et vilkår er, desto større krav 
stilles der til dets vedtagelse23. Spørgsmålet er således, hvornår der i egentlig forstand er tale 
om vedtagelse, og hvornår der ikke er. Selvom vedtagelse i det store billede defineres som en 
enighed, er der ikke nødvendigvis tale om, at det etablerer en retlig pligt24.  
 

2.1. Vedtagelse i juridisk forstand  
 
Berettigede forventninger er et begreb af en formodningsvis generisk karakter. Ved 
berettigede forventninger må det fastslås nødvendigt at anvende en bredere fortolkning end, 
hvad der er tilfældet ved mange andre gældende juridiske begreber. Netop denne form for 
forventninger ligger uden for det, som man kan kalde for den hard core kontrakt. I stedet 
findes forventningerne i de kontraktdata, der ligger uden for selve kontrakten. Fordi 
berettigede forventninger normalvis ikke er en del af det almindelige kontraktgrundlag, men i 
stedet en del af kontraktdata, findes der ikke en hjemmel i en sådan forstand. Der kan dog 
alligevel støttes ret på de kontraktdata, som berettigede forventninger er en del af. Netop fordi 
de berettigede forventninger ligger i kontraktdataene og ikke i den hardcore kontrakt opstår 
spørgsmålet om, hvordan vedtagelse og ikke-vedtagelse skal karakteriseres, når der 
sammenlignes med det, der forstås som den almindelige kontrakt.  
 
Da udvalget af domme i afsnit 3.3.3 vedrører købekontrakter, vil de respektive ydelser fra 
parterne ses som en modydelse, hvorfor der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale. Selve 
det fremsatte tilbud er det centrale element ved fastlæggelsen af hvilke elementer, aftalen 
indeholder25. Det ideelle tilbud vil indeholde en præcis beskrivelse af alle de momenter, der 
indgår i aftalen26, hvorfor tilbudsmodtager forud for at give sit samtykke ved præcist, hvad 
aftalen indeholder. Det er dog som udgangspunkt en sandhed med modifikationer. Det 
skyldes den ofte anvendelse af standardvilkår.  
 

                                                
23 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 79 
jf. Stig Jørgensen: kontraktret I s. 52 ff.  
24 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
508 
25 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 77 
26 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 77 



 
 

     Side 15 af 106 

Viser en forventning sig at være vedtaget, vil selve erklæringen have virkning efter sit 
indhold. Det vil vise sig at domstolene, i uddraget af dommene i den juridiske analyse i afsnit 
3.3, vælger at fastlægge, at der foreligger en berettiget forventning. Derved vurderer de 
således også, at kontrakten er vedtaget. Domstolene fastslår således, hvornår der er skabt en 
berettiget forventning, og hvornår der ikke er.  
 
Uddraget af dommene i afsnit 3.2, hvor berettigede forventninger spiller en rolle, er af 
køberetlig karakter, hvorfor købeloven finder enten direkte eller analog anvendelse. 
Købelovens § 1 foreskriver, at lovens bestemmelser kun kommer til anvendelse, hvis ikke 
andet er udtrykkeligt aftalt, må anses for indeholdt i aftalen, følger af handelsbrug eller anden 
sædvane. En modifikation af dette udgangspunkt må dog foreligge, såfremt der eksempelvis 
er tale om en ikke-vedtaget ansvarsfraskrivelse, da den så ikke vil være gældende. 
Vedtagelsen af en ansvarsfraskrivelse kan ikke ske alene ved, at der påvises ”handelsbrug 
eller sædvane” smh. købelovens § 127. Hvis aftalevilkåret skal forpligte parten eller parterne, 
skal der være en vis grad af subjektiv viden eller burde-viden om klausulen, før vilkåret kan 
forpligte28.  
 
Det vurderes, at en underskrift af en aftale ikke altid i sig selv er nok til at manifestere 
underskriverens vilje til at blive bundet af samtlige ord og punkter, der fremgår af aftalen, når 
vedkommende ikke til punkt og prikke har læst denne. Nedenstående er oplistede elementer, 
der må afvejes i forbindelse med vedtagelsesproblematikken: 
 
Først og fremmest må det fastslås, hvilke parter der er tale om.  Grundet lovgivningens 
særlige krav om forbrugerbeskyttelse, må der siges, at være en klar forskel på, hvorvidt der er 
tale om forbrugere eller professionelle erhvervsdrivende. Denne forbrugerbeskyttelse gælder 
også i forbindelse med  kravene for vedtagelse. Dommen om GoLeif, U.2016.1062Ø29, 
anfører at formidlerforbeholdet ikke var klart og tydeligt nok til, at der kunne pålægges 
forbrugeren en byrde af en vis størrelse. Dette bekræfter således også, at magtdelingen 
mellem parterne må have betydning for vedtagelsen, da der skal mere end blot det sædvanlige 
til for at bebyrde den svage part i forholdet. Hvis der omvendt er tale om et aftaleforhold 
mellem to parter af mere jævnbyrdig karakter, vil det i så fald være nemmere at få trumfet 
flere og mere byrdefulde elementer igennem.   

                                                
27  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 411  
28  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 411 
29 U.2016.1062.Ø: En forbruger havde købt flybilletter til selskabet Cimber Sterling  gennem online-
rejsebureauet Goleif. Da flyselskabet går konkurs aflyses flyafgangen hvorfor forbrugeren kræver at 
Goleif skal erstatte tabet for flybilletterne. Goleif anfægter kravet da de blot er formidler. Domstolens 
konklusion er imidlertid at for at der er tale om et gyldigt taget formidlerforbehold, skal der være en 
vis grad af tydelighed, som de ikke mener er opfyldt i den konkrete sag.  Beskyttelse af forbrugere er 
således et centralt element i dommen, da det anføres at der skal tages særlige hensyn bland andet i 
form at klart og tydeligt sprog.  
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Et andet hensyn der må tillægges betydning for, om der forelægger reel vedtagelse, er 
spørgsmålet om, hvordan aftalen inkorporerer formularen. En skriftlig aftale ses ofte at være 
tilblevet på baggrund af et mundtligt produkt. Er der en henvisning til vedlagte formularer 
eller henvises der til regelsæt, der formodes at være kendt af modtageren? I så fald kræver en 
vedtagelse, at den part der skal forpligte sig, har kendskab til og haft mulighed for at gøre sig 
bekendt med vilkårene30 . 
 
Sidste element der må antages at have betydning for vedtagelsen er, om det vilkår, der gøres 
gældende er overraskende for den forpligtede. Er der tale om et vilkår, der stiller løftegiver 
væsentligt ugunstigere end almindelige retsgrundsætninger, vil han kunne fravige det31. Dette 
hensyn må dog skulle afvejes ud fra forestillingen om, hvad der normalt ville kunne 
forventes.  
 

2.1.1. Almindelige eller særlig skærpede krav 
Spørgsmålet om vedtagelse er ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt vilkårene er fremhævet, 
om de er henvist til, om det står med småt mv. Ofte vil det også være et spørgsmål om, hvad 
vilkåret indebærer. Det skyldes, at jo mere tyngende eller jo mere uventet et vilkår er, desto 
større krav stilles der til dets vedtagelse32. Der er således forskel på, om der er tale om 
vedtagelse i forbindelse med almindelige standardvilkår og særligt skærpede vilkår.  
 
Et eksempel på vedtagelsesproblematikken om hvorvidt køber har accepteret alle de vilkår, 
der fremgår af kontrakten ses i U.2017.2272. Dommen illustrerer at der, hvis der er tale om 
sædvanlige vilkår, er mildere krav til vedtagelsen, end der vil være, hvis der omvendt er tale 
om særlige skærpede krav. 
 
I U.2017.227233 anvendes der standardvilkår i form af Orgalime S 2000. Nogle vælger, at se 
disse standardvilkår i lighed med agreed documents. Hvis der ofte sker anvendelse af disse 
vilkår, vil de kunne ses som værende en del af aftalen, selvom der ikke umiddelbart direkte er 
anvist til dem i aftalen. Er begge parter i en aftale erhvervsdrivende og for eksempel fortrolige 

                                                
30 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
348 
31 Ussing, Henry, (1950), Aftaler på formuerettens omraade. Juristforbundets Forlag, s. 185 
32 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 79 
jf. Jørgensen, Stig (1971) Kontraktret I, DJØF, s. 52 ff.  
33 U.2017.2272: Et skib med en ny-monteret gearkasse påsejlede et andet skib, grundet en defekt i 
gearet. I aftalen mellem montøren af gearet og producenten af gearet var der vedtaget standardvilkår i 
form af Orgalime S 2000. Yderligere havde gearleverandøren i sine leveringsbetingelser brugt en 
omfattende ansvarsfraskrivelsesklausul der skulle holde leverandøren skadesløs i en situation, hvor 
gearleverandøren blev pålagt produktansvar over for tredjemand. Denne ansvarsfraskrivelsesklausul i 
artikel 38, blev ikke anset for vedtaget, da dommerne fandt at der skal stilles strenge krav til 
vedtagelse af en sådan klausul der er af særlig byrdefuld karakter. Landsretten fandt at producenten af 
gearet skulle være ene erstatningsansvarlig for skaden.  
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med at anvende disse vilkår, vil der ikke stilles større krav til anvendelse af dem. Det må af 
den grund konkluderes, at der ikke umiddelbart skal særlig meget til, for at vilkårene er 
vedtaget mellem parterne. Andre standardvilkår end agreed documents vil på baggrund af 
deres optagelse i parternes kontrakt eller henvisning til bilag der udleveres, som hovedregel 
blive anset for vedtaget34. 
 
Anderledes forholder det sig for særligt skærpede krav. Der gælder det udgangspunkt, at 
kravene til vedtagelse stiger, jo mere tyngende og/eller uventede vilkårene er35. U.2017.2272 
handler om en friholdelsesklausul, der skulle holde producenten af et gear skadesløs under 
særlige omstændigheder. Dommen fastslår, at der skal stilles strenge krav til vedtagelse af 
byrdefulde vilkår. Det må gælde uanset, at der er tale om parter, der er professionelle 
erhvervsdrivende. Landsretten fandt, at denne klausul var særligt byrdefuld. Det må 
stadfæstes, at når der er tale om særligt byrdefulde krav, så kræver det noget mere for, at de 
kan anses for vedtaget. Nærmere skal byrdefulde krav være ekstra fremhævet, og helst skrives 
på det sprog, der er mellem parterne. Hvis muligt også allerhelst drøftes. Det må konkluderes, 
at der således ikke må være tvivl mellem parterne om, hvad man går ind til i aftaleforholdet.  
 
Ved vedtagelse af de særligt byrdefulde vilkår vil køber stilles dårligere end det der følger af 
baggrundsretten. Af den grund kræves der noget ekstraordinært af vedtagelsen. Som et 
eksempel herpå ses dommen U.2017.227236, hvor et skib med en ny-monteret men defekt 
gearkasse, påsejlede et andet skib, hvorfor der blev krævet erstatning. Dommen vedrører 
vedtagelsesproblematikken i forbindelse med ansvarsfraskrivelser. Da der i dommen er tale 
om en ansvarsfraskrivelse som vil være et særligt byrdefuldt krav overfor modparten, udtaler 
dommerne, at der i så fald stilles større krav til vedtagelse af aftalen. Disse betingelser 
indeholder blandt andet og især krav om klarhed og udtrykkelighed i forbindelse med 
fremhævelse af ansvarsfraskrivelsen. Dommen giver et billede af, at selv i erhvervsforhold 
stilles der skærpede krav til de byrdefulde vilkår også selvom der har været et fast og 
længerevarende samhandelsforhold mellem parterne.  
 

2.2. Vedtagelse i økonomisk forstand 
 
Vedtagelse er i økonomien ikke et lige så omdiskuteret emne, som det ellers er tilfældet i 
juraen. Derfor opstår spørgsmålet om, hvad vedtagelse er i økonomisk forstand. Er den kode, 
vi har indlagt om vedtagelse, eksempelvis den samme som er indlagt i juridisk forstand? Eller 
kan vedtagelse nærmere siges at være forbundet med det at acceptere risiko? 
 
Tages der udgangspunkt i de udvalgte domme, der i afsnit 3.3 analyseres, viser der sig et klart 
billede af, at berettigede forventninger er skabt ex ante. Det betyder, at man er i den 

                                                
34 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 81 
35 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 82 
36 Se fodnote nr. 32 for domsreferat 
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prækontraktuelle fase af kontraktens livscyklus, hvor vedtagelsen tager sin primære form. 
Parterne i kontraktforholdet vil forud for transaktionen fastlægge sig på en risikoprofil37. 
Fordi både vedtagelse og berettigede forventninger som udgangspunkt tager en ex ante 
position, kan det have den betydning, at der kan ske en ændring i parternes risikoprofil. Det 
afhænger dog af, hvordan man som individ vælger at se på risiko.  
 
Det er forfatternes vurdering, at vedtagelse i økonomisk forstand vil være forbundet med 
omkostninger, adfærd og accept af risici. Det vurderes, at være tilfældet, da økonomisk teori 
og herunder især den økonomiske psykologi tager sit udgangspunkt i risiko og adfærd. Accept 
vurderes at være bindeleddet mellem vedtagelse og risici. Juridisk set er der tale om noget 
meget håndgribeligt, mens det økonomiske udgangspunkt nærmere vil inddrage aspekter af, 
hvordan parterne perciperer, og hvad deres ønsker er.  
 
Hvor juraens ræsonnementer om vedtagelse tager en mere objektiv form, må det 
argumenteres, at der tillægges vedtagelse i økonomisk forstand et mere subjektivt perspektiv. 
Når to eller flere parter indgår en aftale, vil de være på vej mod et fælles mål. Er der tale om 
et handelsforhold, vil parterne kontinuerligt vurdere, hvor de befinder sig i forhold til de 
fastlagte mål. Eventuelt skal der ændres på rutiner og mål, hvorfor der således også skal 
ændres på præferencer, ønsker og håb. Herunder vil især også loyalitet og tillid spille en rolle. 
Vedtagelse i økonomisk forstand bliver i praksis ikke på samme måde inddraget som en 
udslagsgivende faktor, som det er tilfældet i juraens verden. Derfor vil det især være juraen, 
der faldes tilbage på, som den bagkant der sikrer, at tingene ikke løber af sporet. Viser det sig, 
at parterne i et B2B-forhold eller anden længerevarende relation ikke kan nå de fælles mål og 
derved skuffes, er det således juraen der kompenserer.   
 
På baggrund af ovenstående må det ligeledes konkluderes, at der er forskel på vedtagelse, når 
der er tale om handels- eller forbrugerforhold. Det vil der være, da der er tale om forskellige 
magtforhold. I en transaktion mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, vil magtforholdet 
skævvrides, hvor der omvendt i et aftaleforhold mellem to erhvervsdrivende vil være tale om 
et mere jævnbyrdigt forhold. Særligt i juraen har det stor betydning, når der er en forbruger 
indblandet i en transaktion grundet betingelserne om forbrugerbeskyttelse.  
 
Som nævnt ovenfor er der betydelig forskel på, om der er tale om vedtagelse af noget 
handels- eller forbrugerforhold. Philip Selznick38 bruger virksomheder og organisationer som 
analyseenhed og opfatter virksomheden som én samlet person. Analyseenheden bliver derved 
et partsfællesskab, der bygger på selvkontrol og identitet39. Der skabes en fælles identitet og 
kraft, hvor man samles som flokdyr. Disse elementer giver incitament til vedtagelse, for at 

                                                
37 Gennemgås nærmere i afsnit 4 
38 Selznick, Philip (1984) Leadership in administration: A sociological interpretation. University of 
California Press 
39  Knudsen, Christian (2011) Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 214 ff, 
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danne bånd. De intrapersonelle relationer der dannes, påvirker således også forventningerne, 
når de er etableret. Bagsiden af denne form for relation og identitet er, at der sker en 
overdreven optimisme, der kan danne grobund for konflikt i forbindelse med vedtagelse. 
Dette skal ses i forlængelse af Selznicks teori om lederskab, hvor der sker en koalition i 
forholdet mellem det kortsigtede og langsigtede selv. I denne intrapersonelle konflikt tilsigtes 
det, at få det langsigtede frem. Især har dette betydning for vedtagelsen, fordi de beslutninger 
man træffer om blandt andet vedtagelse ikke altid er i overensstemmelse med de strategiske 
planer40.  
 
De to analyseenheder, forbrugeren og den erhvervsdrivende, tillægger sig hver deres 
risikoprofil umiddelbart forud for kontraktindgåelse. Disse har betydning for, hvad der 
vedtages, hvornår det vedtages, hvilke elementer der vedtages, og derved også hvilke risici de 
kan tolerere. Vedtagelse i økonomisk forstand vil derfor være forbundet med risici og accept 
af disse. Dette må kombineres med de adfærdsmæssige og psykologiske aspekter der blandt 
andet udspringer af Philip Selznicks teori. Teorien behandler den fællesfølelse og fælles 
interesse som virksomheden optager omkring det at vedtage noget og at resultatet derved er 
juridisk bindende. Den tillid man vælger at have til hinanden, suppleres med forpligtelsen til 
loyalitet, som findes i juraen.  
 

2.3. Best effort  
 
Et klart eksempel på at en part forventer noget, er, hvis der er indlagt et krav om best effort i 
kontrakten. Best effort er et juridisk bindende krav om, at en aftalepart skal gøre sit absolut 
bedste, for at opfylde kravene i kontrakten, da der ellers som oftest vil foreligge 
kontraktbrud41. Som et eksempel på at der kan sættes lighedstegn mellem best effort og 
forventningsdannelse ser man U.2007.1918.H42, hvor ophævelse af en eneforhandleraftale var 
berettiget. Det følger af præmisserne i dommen, at parterne ifølge aftale skulle optræde loyalt 
og med best effort samarbejde om at fremme salget. Eneforhandleren havde ikke evne eller 
vilje til at opfylde sine forpligtelser der efter aftalen forelå og havde derved væsentligt 
misligholdt denne. Således behøvede der ingen varsling ved ophævelse af aftalen. Det 
argumenteres, at der er en forventning indlagt i en bestemmelse om best effort.  Når 
betingelsen om best effort ikke opfyldes, kan der ske en skuffelse hos en kontrahent, der 
                                                
40  Knudsen, Christian (2011) Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 217 
41  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 44 
42 U.2007.1918.H: Et selskab, S, der udviklede softwaresystemer, blev erklæret konkurs. S’ aktiver 
blev overdraget til P som skulle videreføre S’ aktiviteter. Konkursboet indgik aftale med S’ 
datterselskab A om at dette skulle afvikle på noget af gældende. P og A indgik senere aftale om at A 
havde ret til eneforhandling af noget software i Det Fjerne Østen. Senere i forløbet meddelte P at A 
havde misligholdt aftalen og ophævede aftalen mellem dem. A mente at dette var uberettiget. Det blev 
gjort gældende at A ikke havde samarbejdet loyalt på den måde, som P med rimelighed kunne 
forvente, hvorfor ophævelsen af eneforhandleraftalen var berettiget.  



 
 

     Side 20 af 106 

bevirker, at de forventninger en part havde,ikke opfyldes, hvilket kan danne grundlag for at en 
berettiget forventning påberåbes.  

2.4. Loyalitetspligten 
 
Loyalitetsgrundsætningen hjemler en forpligtelse til i rimelig grad at varetage hinandens 
interesser, og optræde loyalt overfor hinanden 43 . Der er tale om en obligationsretlig 
grundsætning, der af den grund går på tværs af alle kontrakttyper.  
 
Den eneste eksplicitering af loyalitetsforpligtelsen i dansk ret er kodificeret i købelovens § 76, 
stk. 1, nr. 3, hvorefter der er tale om en mangel, hvis sælgeren har forsømt at give køberen 
oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og 
som sælgeren kendte eller burde kende.   

I U.2014.578.H44 ser man et eksempel på, hvordan det kan være muligt at finde en hjemmel 
andetsteds, hvis en part har misligholdt loyalitetsforpligtelsen. Hvis der ikke er lex specialis 
på området, vil man kun kunne trække på obligationsrettens almindelige del om 
misligholdelse.  Det kan af dommen udledes at købeloven § 78 anvendes til at berettige 
ophævelsen af købet. Det skyldes, at det af købelovens § 78, stk. 1, nr. 4 følger, at 
forbrugeren kan hæve købet, hvis der foreligger en mangel ved salgsgenstanden. Dog såfremt 
der er tale om en væsentlig mangel og dermed et kontraktretligt krav. Det er allerede fastlagt, 
at der kan støttes ret på de kontraktdata. som berettigede forventninger er en del af. Hvis de 
berettigede forventninger, der er opstået som led i kontrakten, ikke opfyldes, er der tale om 
faktiske mangler.   
 
Det vurderes, at loyalitetspligten må have en vis form for forbindelse med 
forventningsdannelsen. Det grunder i første omgang i, at der opstår forventninger til, at der 
handles loyalt parterne imellem og at der forefindes tillid. Loyalitetspligten må så og sige 
skabe uskrevne gensidige forventninger. Når pligten ikke overholdes, er der tale om 
misligholdelse af kontrakten, som vil medføre et krav.  
 
Pligten til loyalitet vil ikke altid være en pligt, der i sådan forstand skal vedtages. Nærmere er 
der tale om en kontraktuel loyalitetsforpligtelse, der kan ligge som en fast forudsætning ved 
indgåelse af en aftale. Den individuelle loyalitetspligts omfang vil derfor være bestemt af 
konkrete forhold for aftaleparterne og kontrakten. Det må yderligere argumenteres, at når der 
er tale om loyalitet, kan der være tale om, at vedtagelsen bliver lettere/nemmere, fordi der 

                                                
43  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 69 
44 U.2014.578.H: Sagen handler om Heinz Reichstein der af Expert Nordvestsjælland A/S havde købt 
et tv-apparat. Købet af tv-apparatet kunne ophæves jf. KBL § 78, stk. 1, nr. 4, fordi sælger ikke havde 
oplyst om nye, kommende tv-signaler i en standard, som tv-apparatet ikke ville kunne modtage uden 
ekstraudstyr. Expert Nordvestsjælland A/S havde i forbindelse med salget således tilsidesat sin loyale 
oplysningspligt over for Heinz Reichstein.  
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netop er forventninger om loyalitet, og man derved er i troen om ikke at blive mødt af krav 
eller skuffelse. Det kan blandt andet betyde, at man vedtager mere og hurtigere.   
 

2.5. Sammenfatning af vedtagelse 
 
Det kan af ovenstående gennemgang sammenfattes, at vedtagelsesbegrebet ikke er det samme 
i henholdsvis juridisk og økonomisk forstand. De krav som juraen stiller til, at der er sket en 
vedtagelse er strengere og mere præciserede, end hvad der kan udledes af den økonomiske 
tilgang. I det juridiske vedtagelsesbegreb ligger en vurdering af, hvilke parter der er tale om, 
hvordan aftalen inkorporerer formularen og om det der gøres gældende, kan siges at være 
overraskende for den forpligtede. Foruden disse opklarende elementer skal der sondres 
mellem almindelige og særligt skærpede krav. Det skyldes, at jo mere tyngende et vilkår er, 
desto mere skal der til for at det kan anses for vedtaget.  
 
Det er fundet, at det økonomiske vedtagelsesbegreb ikke på samme måde opstiller krav, der 
skal opfyldes. Nærmere må vedtagelse af noget bestemt, sammenholdes med at man 
accepterer en risiko. Accepterer parten de risici, der kan være ved at indgå den pågældende 
aftale, vedtages vilkårene. Af den grund vil vedtagelse i økonomisk forstand tage en mere 
subjektiv form, da det man ønsker at vedtage i så fald må afhænge af den pågældende parts 
risikoprofil. Ens for vedtagelsesbegrebet i båden juridisk og økonomisk forstand er, at er en 
forventning vedtaget, så vil erklæringen have virkning efter sit indhold.  
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3. Retsbeskyttelsen af berettigede forventninger  
 

3.1. Introduktion til berettigede forventninger i kontraktretten 
 
Selvom det i de sidste mange år er blevet mere normalt at støde på begreber som berettigede 
eller skuffede forventninger i dansk retspraksis såvel som litteraturen, er det stadig et uafklaret 
område, der åbner op for en række spørgsmål. Hvad er en berettiget forventning egentlig? 
Nyder berettigede forventninger retslig beskyttelse og i givet fald hvilken?  
 
I dansk ret gælder der som altovervejende hovedregel aftalefrihed, hvilket betyder, at der som 
udgangspunkt for at indgå en aftale/kontrakt ikke er nogle formkrav. Således kan en aftale 
indgås mundtligt såvel som skriftligt. Aftalerne er skabt på baggrund af det klassiske 
viljeprincip, hvor aftalen blot skal være et udtryk for partnernes fælles vilje for at opnå 
gyldighed45.   
 
Parterne kan udforme en egentlig kontrakt, hvori indholdet skal være et udtryk for, hvad 
parterne har aftalt, og hvad de forventer i hvilken som helst situation, men det er sjældent 
tilfældet. Eftersom kontrakter er ufuldstændige, vil der i forholdet mellem parterne, ifølge 
Gomard, være en del udtalelser og erklæringer der har betydning for den efterfølgende 
fortolkning og udfyldning46, hvis kontraktgrundlaget ikke udtrykker dette godt nok ved en 
tvist.  
 
Foruden udtalelser og erklæringer vil der for parterne opstå en række forventninger til 
samarbejdet, eller den transaktion, som parterne indgår. Der kan udformes 
hensigtserklæringer forud for den reelle kontrakt, hvor parternes forventninger afstemmes, 
men det er tvivlsomt en afklaring af alle forventninger, ligesom der kan opstå forventninger 
på et senere tidspunkt end ved aftaleindgåelse47.  
 
’Forventning’ er på Sproget.dk48 defineret som ”formodning om hvordan noget vil ske eller 
forløbe” og ”forestilling som man (bevidst) gør sig om noget fremtidigt”49. Altså er en 
forventning noget, man forestiller sig eller formoder vil ske, men hvad gør så en forventning 
berettiget? 
 
Berettigede forventninger synes at indebære en stillingtagen til, om en forventning kan anses 
for at være berettiget og derved om den skal nyde retsbeskyttelse. Det ligger umiddelbart ikke 

                                                
45 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 20 
ff. 
46 Bernhard Gomard, Letters of Intent (hensigtserklæringer), 1984, s. 15-16+s. 32 
47 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 36 
48 Redigeret af Dansk Sprognævn 
49 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=forventning  
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direkte i begrebet, at enhver forventning skal nyde denne beskyttelse, men derimod at den 
skal være berettiget for at kunne håndhæves.  
 
Hverken i juraen generelt eller den kontraktretlige verden er der tale om et lovreguleret 
begreb. I stedet kan det nærmere diskuteres, om der i stedet er tale om et begreb, der har 
status af en retsfigur eller en obligationsretlig grundsætning. Da litteraturen stadig er sparsom 
på det kontraktretlige område, skeles der til andre retsdiscipliner. Særligt forvaltningsretten 
hvor Søren H. Mørup50 kommer med sit bud på, hvad der kræves for at en forventning er 
berettiget.  
 
Ifølge Søren H. Mørups doktorafhandling skal en forventning, for at nyde den 
forvaltningsretlige beskyttelse, opfylde en række krav, der bygger på et subjektivt krav til 
forventningen, mens der ved berettigelsen er tale om et objektivt krav51. Kravene skal 
opstilles i det følgende:  
 
Det er selvsagt, at der for at ligge en berettiget forventning skal foreligge en forventning, som 
skal have en underliggende subjektiv betydning for den pågældende part52. Dernæst skal der 
foreligge god tro. Altså skal forventningen ikke bygge på noget, der har baggrund i svig, 
trusler eller bestikkelse eller på anden måde urigtige eller mangelfulde oplysninger 53. 
Forventningen må derudover ikke bygge på noget, som den pågældende godt vidste eller 
burde vide, ikke var lovligt eller rigtigt. I den forbindelse lægges der også vægt på, hvilken 
status den pågældende har. Det vil eksempelvis sige, man ikke forventer, en borger ved alt om 
administrativ praksis mv.54.   
 
Da enhver forventning ikke kan nyde retsbeskyttelse, er der, ifølge Søren Mørup, et krav om 
berettigelse. Forventningen skal, for at være berettiget, have baggrund i en handling, en 
undladelse eller det udsagn som modparten har afgivet. Det betyder, at der skal ske en 
fortolkning af hændelsesforløbet, der leder til den berettigede forventning55.  
  
Foruden disse krav opstiller Søren Mørup yderligere et indrettelseshensyn til at afgøre, 
hvorvidt forventningen bør nyde retsbeskyttelse. Her afgøres det, hvor stærkt hensynet er, 

                                                
50  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 
51  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 136 ff. 
52  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 136 
53  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 140 
54  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 142 
55  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 157 
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hvilke og styrken af modhensyn samt retsfølgen ved, at den berettigede forventning nyder 
retsbeskyttelse 56. 
 
På trods af at Søren H. Mørups afhandling er skrevet på baggrund af den forvaltningsretlige 
verden, er det uundgåeligt, at der kan dannes paralleller til den kontraktretlige verden. De 
forhold der danner baggrund for afgørelsen af, om der foreligger en berettiget forventning vil 
dog alt andet lige indeholde andre momenter og argumenter end forvaltningsakter, men de 
overordnede rammer kan være de samme. Derfor skal det i det følgende afgøres, hvilke 
momenter og argumenter Domstolen bruger i forbindelse med berettigede forventninger i 
kontraktretten.  
 

3.2. Retsgrundlag 
 
For at afgøre i hvilken udstrækning Domstolen anvender berettigede forventninger i deres 
vurdering af kontraktretlige sager, gennemgås en række af domstolenes afgørelser. Det 
kortlægges, hvilke sammenfald de forskellige afgørelser har, samt hvornår og hvordan der 
støttes ret på berettigede forventninger.  
 
I det følgende gennemgås 9 afgørelser. De vil blive inddelt i kategorier af kontrakttype, 
herunder forholdet mellem de kontraherende parter og længden af deres relationer. Det vil 
herefter blive undersøgt, hvornår de berettigede forventninger indtræder (læs: ex ante, under 
kontraktforholdet eller ex post57) og hvilke misligholdelsesbeføjelser, den forurettede part 
påberåber hvis påberåbt.   
 
Det skal sidenhen afgøres, i hvilken sammenhæng berettigede forventning bliver påberåbt af 
de kontraherende parter, og om påberåbelse ledsages af andre retsregler eller grundsætninger, 
og i hvilket omfang berettigede forventninger kan stå alene og anses for at være en retsfigur 
eller en obligationsretlig grundsætning.  
 

3.2.1. U.2016.3638V 
 
Sagen omhandler civilkøb58 af fast ejendom med overtagelse i august 2012. Det er i 
tilstandsrapporten blandt andet angivet, at der er blevet etableret et omfangsdræn på 
ejendommen. Det viser sig ikke at være tilfældet, men derimod bliver det i 2014 ved en 
nærmere tv-inspektion af en kloakmester fastslået, at ejendommens dræn var tilsluttet 
spildevandsstikket, men ikke tilsluttet et sandfang. Det fremgik desuden af oplysningerne, at 
                                                
56  Mørup, Søren Højgaard (2005) Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 163 
57  Ex ante er de forhold der forløber forud for kontraktindgåelsen, mens ex post er efter 
kontraktindgåelsen. 
58 Køb mellem to parter, der begge handler udenfor deres erhverv.  
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der var tendens til fugt i kælderen, hvilket i sammenspil med omfangsdrænet havde 
indvirkning på købers beslutning angående transaktionen.  
 
Inspektionen i 2014 bliver foretaget, efter køber oplever fugtproblemer i kælderen. Resultatet 
heraf meldes derpå til Juelsminde Kommune, der herefter giver køber både en varsling om et 
påbud og senere et påbud om korrekt separering af spildevand og regnvand på grunden. 
Køber anfører, at ejendommen lider en mangel og reklamerer herefter til sælger over den 
ukorrekte tilslutning. I den forbindelse kræver køber erstatning eller forholdsmæssigt afslag, 
men dette afviser sælger. 
 
Byretten lægger til grund af bestemmelserne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af 
fast ejendoms mv. (Herefter FEFE) – herunder specielt § 2 – finder anvendelse i denne sag, 
hvorfor køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser som følge af en mangel gældende. Køber er 
derfor berettiget til et forholdsmæssigt afslag, men da der ikke foreligger et ansvarsgrundlag, 
kan der ikke være tale om erstatning.  
 
Landsretten er enige med Byretten i at ejendommen lider en mangel, men at sælger ikke har 
handlet ansvarspådragende. Yderligere fastslår Landsretten, at de af sælger afgivne 
oplysninger om det omtalte dræn har skabt en berettiget forventning hos køber, der har haft 
betydning for transaktionens gennemførelse. Det lægges til grund, at havde køber haft 
kendskab til den manglende tilkobling af drænet, havde denne krævet et forholdsmæssigt 
afslag i købesummen.  
 
På baggrund af ovenstående kan der laves følgende sammenfatning: Den berettigede 
forventning er opstået ex ante, nærmere inden ejendomshandlens afslutning. Domstolen 
anvender berettigede forventninger i samspil med reglerne i FEFE på baggrund af en mangel, 
der udløser misligholdelsesbeføjelser, nærmere beskrevet som forholdsmæssigt afslag.  
 

3.2.2.  U.2017.2764Ø  
 
Sagen omhandler, hvorvidt en speditionsvirksomheds forventning om, at et 
forsikringsselskabs behandling af skadesanmeldelse var ensbetydende med dækning, var 
berettiget. Efter speditionsvirksomhedens påtagelse og videregivelse af søtransport af 10 
vindmølledele til et rederi, der endte med at skibet måtte søge nødhavn, anmeldtes skaden til 
Tryg. Der ønskes dækning af betalt erstatning til rederiet for skader på skibet og forsinkelse af 
leveringen fratrukket selvrisiko på speditøransvarsforsikringen.  
 
Sagsbehandlingen hos Tryg løber over 1,5 år, hvor speditørvirksomheden blandt andet får 
bistået advokathjælp finansieret af Tryg, som Tryg forklarer som en nødvendighed til 
afklaring af spørgsmålet om speditørvirksomhedens ansvar og forhandling af forlig med 
rederiet. Den berettigede forventning påberåbes på baggrund af Trygs tidligere behandling og 
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dækning af ”helt tilsvarende tilfælde”, som har givet speditørvirksomheden forventning om, 
at skaden ville være dækket, og Tryg derfor ville dække den af speditøren udbetalte 
erstatning/forligsmæssige honorar. Foruden resultatet af de tidligere sagsbehandlinger gør 
speditøren gældende, at Trygs manglende meddelelse og/eller udtrykkelighed i forhold til at 
afvise skaden ligeledes har styrket påstanden om, at skaden var dækket.  
 
Sø- og Handelsretten udtaler, at den uklare meddelelse, hvis nogen, om at skaden ikke var 
dækket har skabt en berettiget forventning hos speditørvirksomheden om, at skaden 
modsætningsvist ville blive dækket af speditøransvarsforsikringen. Det faktum at Tryg 
anerkender nødvendigheden af at skibet måtte gå i nødhavn sammenholdt med Trygs 
mangelfulde meddelen om, hvorvidt de lå i dækning eller ej, betyder at Sø- og Handelsretten 
tager speditørens påstand til følge.  
 
Østre Landsret tiltræder ikke Sø- og Handelsretten synspunkt om, at det er godtgjort, at den af 
speditøren udbetalte sum skal erstattes af Tryg efter forsikringsaftalelovens §§ 52 og 53. De 
tiltræder heller ikke, at der ved Trygs behandling af sagen skulle være skabt en berettiget 
forventning hos speditøren om, at skaden ville blive dækket. De anfører, at Trygs finansiering 
og inddragelse af advokatbistand i forbindelse med forligsforhandlingerne ikke kan anses som 
en anerkendelse af det af speditøren anmeldte krav. Ydermere kan den manglende meddelelse 
om, hvorvidt skaden var i dækning ikke anlægges betydning, eftersom Tryg ikke havde 
anledning til at kontakte speditøren før det reelle meddelelsestidspunkt. 
 
Sagen kan sammenfattes således, at der er tale om et forhold mellem to erhvervsdrivende, 
men i stedet for køb af en vare, er der tale om en tjenesteydelse. Hovedsageligt transport af 
gods, hvorved der sker en skade, som speditøren ønsker dækket af sit forsikringsselskab. Den 
berettigede forventning opstår efter en indtruffet skade, men løbende under deres 
kontraktforhold (forsikringsaftalen). De berettigede forventninger ledsages i dag af 
forsikringsaftalelovens §§ 52 og 53, men i Østre Landsret anses de berettigede forventninger 
ikke opfyldt.  
 

3.2.3. U.2016.1062Ø 
 
Sagen omhandler en forbrugerkøbt flyrejse med Cimber Sterling via rejsebureauet GoLeif til 
Nice. Flyrejsen aflyses i forbindelse med flyselskabets konkurs og forbrugeren anser GoLeif 
for erstatningsansvarlig for sit tab, da denne anfører, at GoLeif er den direkte aftalepart i 
transaktionen. GoLeif gør imidlertid gældende, at de udelukkende udfører en formidlerrolle, 
og at der på både hjemmeside og i bookingflowet gøres opmærksom på dette, hvorfor 
erstatningsansvaret ligger hos det enkelte flyselskab og ikke GoLeif.  
 
Retten udtaler, at GoLeif på en tilstrækkelig og klar måde har tilkendegivet, at de var 
formidler i overensstemmelse med Pakkerejseloven § 3, stk. 2. Eftersom det både er 
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fremhævet ved betaling af rejse og af virksomhedens rejsebetingelser, hvilket forbrugeren ved 
bestilling/betaling positivt accepterede. De mener på den baggrund, at forbrugeren ikke kunne 
have fået skabt en ”berettiget opfattelse” (læs: forventning) om, at GoLeif var den direkte 
aftalepart.  
 
Østre Landsret udtaler, at forbrugeren udelukkende havde kontakt med GoLeif i forbindelse 
med bestillingen af flyrejsen, og at det ikke er almindeligt kendt hos forbrugere, at 
rejsebureauer udelukkende optræder som formidlere. På GoLeifs hjemmeside, hvor det 
fremgår, at GoLeif ikke handler i ejet navn, er det ikke tilstrækkeligt klart formuleret, at en 
forbruger forventes at vide, de ikke handler direkte med GoLeif, men med det enkelte 
flyselskab, der leverer rejsen.  
 
Landsretten nævner ikke berettigede forventninger direkte, men det må modsætningsvist 
Byrettens afgørelse antages, at den berettigede forventning, der ikke var opfyldt anses for 
opfyldt i Landsret regi, eftersom forbrugerens påstand tages til følge.  
 
Herefter kan det sammenfattes, at de berettigede forventninger, i dette forbrugerkøb, er 
opstået før aftalens endelige indgåelse, altså ex ante, og at de efter Landsrettens afgørelse er 
opfyldt. De berettigede forventninger er ledsaget af de almindelig obligationsretlige regler 
samt pakkerejseloven.  
 

3.2.4. U.2017.2451H 
 
Denne sag angår en leasingstagers tab ved leasede kopimaskiner, og hvorvidt leverandøren 
(læs: ikke leasingselskab) var erstatningsansvarlig for dette tab. Ved et skift af leasingselskab, 
accepterede leasingtager en ny kopimaskine på, hvad de troede var samme vilkår og pris, men 
det viste sig ved levering, at leasingydelsen var nær det dobbelte af, hvad leasingtager 
forventede, hvilket leasingtager straks reklamerede over. Leasingtager anfører, at der er 
handlet svigagtigt. Samtidig er markedsføringsloven overtrådt ved at ”bondefange” 
vedkommende til en langt dyrere og omfattende leasingaftale, som ellers fremstod som en 
gratis ”opgradering”.  
 
Byretten og Østre Landsret når begge frem til at der ikke er handlet svigagtigt eller at 
markedsføringslovens §§ 1 og 3 er overtrådt, hvorfor leverandøren ikke er 
erstatningsansvarlig over for leasingtager. Højesteret tiltræder dog ikke afgørelsen, men har i 
stedet den opfattelse, at der for leasingtager er skabt en berettiget forventning om, at de 
eksisterende leasingforpligtelser fortsatte uden ekstra omkostninger i forhold til de to 
maskiner, der allerede var en del af leasingaftalen.  
 
Hvad angår den nye maskine finder Højesteret det ikke godtgjort af leasingtager, at denne 
blev stillet til rådighed uden beregning. Dog er det Højesterets opfattelse, at leverandøren har 
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skabt en berettiget forventning hos leasingtager om, at omkostningerne ved leasingaftalen 
ikke ville stige betydeligt. Højesteret lægger i den forbindelse vægt på, at det var 
leverandøren, der tog initiativ til den ekstra maskine, at aftaleoplægget ikke indeholder 
relevante priser og at aftalen heller ikke giver et klart billede af leasingydelsen.  
 
Denne afgørelse kan karakteriseres som et kontraktforhold mellem to erhvervsdrivende om en 
tjenesteydelse, i dette tilfælde en leasingydelse af driftsmateriel i form af kopimaskiner. Den 
berettigede forventning kan siges både at opstå i det løbende kontraktforhold, men også inden 
kontraktindgåelse. Eftersom kontraktforholdet ikke på noget tidspunkt har været ophørt kan 
de berettigede forventninger siges at være opstået under det løbende kontraktforhold, men da 
den nye aftale erstatter tidligere leasingaftaler mellem partnerne, kan det ligeledes siges, at de 
berettigede forventninger er opstået ex ante til det nye kontraktforhold. Højesteret anvender 
ikke noget Lex Specialis i forbindelse med sin afgørelse men anvender berettigede 
forventninger som afgørende retsfigur i samspil med partners kontraktdata59 i afgørelsen om, 
hvorvidt leverandøren er erstatningsansvarlig overfor leasingtager.  
 

3.2.5. U.2008.579V 
 
I sagen om det elektrisk justerbare passagersæde, købte køber Poul Elmbo, en fabriksny VW 
Passat 2.0 FSI Comfortline til privat brug, af sælger Autogaarden Fredericia A/S. Poul Elmbo 
havde en forventning om, at bilen havde justerbart passagersæde, men da det viste sig ikke at 
være tilfældet, reklamerede han straks og krævede afslag i købesummen.  
 
Det var en vigtig forudsætning for Poul Elmbo, at hans nye bil skulle have elektrisk justerbart 
passagersæde. Han havde derfor læst og undersøgt information om netop denne models 
udstyr. Af sagens bilag 2, udskrevet fra Skandinavisk Motorkompagnis, fremgår følgende: 
”De standardmonterede komfortsæder med integrerede justerbare lændestøtter byder på en 
fremragende siddekomfort. Ryglænet og lændestøtten, såvel højde- som længdeaksen, justeres 
elektrisk”. Ydermere har Poul Elmbo på hjemmesiden læst »Førersæde med elektrisk 6-vejs 
indstilling for ryglæn og lændestøtte, komfortsæder foran, og Passagersæde med 
højdeindstilling og justerbar lændestøtte.« Dette fremgår også af en brochure om »Tekniske 
data og udstyr«. 
 
Henrik Kjærgaard, som er direktør i virksomheden Autogaard Fredericia, vidste at det kun var 
førersædet, der var elektrisk indstilleligt i den pågældende comfortline-model. Poul Elmbo 
oplyser, at han ville have tilkøbt sædet, hvis han havde vidst, at det ikke var en del af 
standardudstyret. De oplysninger som Poul Elmbo har indhentet fra hjemmesiden, er senere 
blevet ændret, da de først angav, at begge forsæder kan indstilles elektrisk. Autogaarden 

                                                
59 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
363  
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Kjærgaard A/S kan ikke godtgøre, at oplysninger om sæderne ikke havde betydning for 
sagsøger.   
 
Byretten finder ikke, at sagens bilag 2 er formuleret således, at sagsøger med rette uden 
nærmere undersøgelser eller forespørgsler kunne gå ud fra og dermed forvente, at begge 
forsæder som standard ville være elektrisk indstillelige. Som følge heraf findes den købte bil 
ikke at være behæftet med en mangel, og sagsøgtes påstand tages til følge.  
Modsætningsvist finder landsretten, at Poul Elmbo ud fra oplysninger på hjemmesiden, samt 
manglende oplysninger fra sælger om at elektrisk justering af passagersædet var ekstraudstyr, 
fik en berettiget forventning om, at begge forsæder kunne justeres elektrisk, og at dette var 
standardudstyr. 
 
Det kan ikke findes godtgjort, at Poul Elmbo forud for købet fik informationer, der burde give 
ham anledning til at undersøge, om oplysningerne i bilag 2 på hjemmesiden var korrekte eller 
ej. Det er heller ikke godtgjort, at oplysningerne i bilag 2 var uden betydning for hans 
bedømmelse af bilen, i og med han argumenterer, at det var en vigtig forudsætning for valg af 
bil. Den købte bil er allerede ved aftalens indgåelse behæftet med en mangel jf. købelovens § 
76, stk. 1. De afhjælper ikke, og derfor er han i stedet berettiget til et passende afslag i 
købesummen, jf. købelovens § 78, stk. 4  
 
På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at køber er forbruger, der køber en bil i 
privatregi af en erhvervsdrivende sælger. Køber har fået skabt en berettiget forventning forud 
for købet(ex ante) efter at have læst på en troværdig hjemmeside, at begge forsæder var 
elektriske. Forventningen forstærkes under salget, da han med sælger diskuterer bilens 
ekstraudstyr.  

3.2.6. U.2002.631.V 
 
En sælger S havde i en annonce i en reklameavis, reklameret med et kø-tilbud på en rotor-
klipper, der før havde kostet 4.995 kr., og nu var sat ned til 2.995 kr. Det fik sagsøger og 
kunde Villy Pedersen og kone til at tage mod Tømmergården A/S for at erhverve sig kø-
tilbuddet. Da de ankommer, stiller de sig i kø og sikrer sig, at ingen af de foranstående kunder 
ønsker at erhverve rotor-klipperen. Senere kom sagsøgtes direktør og skrev kundernes ønsker 
ned, men sagde intet om, at den pågældende plæneklipper ved en fejl var blevet solgt for 
tidligt. Han kommer tilbage efter kort tid og oplyser, at klipperen allerede er blevet solgt.  
 
Sagen er indbragt for Forbrugerklagenævnet, hvoraf 3 nævnsmedlemmer udtaler, at 
prisangivelser i annoncer, reklamer og kataloger, som er rettet mod en større kreds, efter deres 
opfattelse som udgangspunkt må betragtes som opfordringer til at afgive tilbud og ikke som 
bindende tilbud, som giver alle, der får kendskab til annoncen m.v., krav på at købe varen til 
den annoncerede pris. De begrunder deres argumenter i, at den som får kendskab til en 
annonce m.v., ingen sikkerhed har for, at oplysningerne ikke senere vil blive ændret, jf. 
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købelovens § 76, stk. 2, hvorefter køberen ikke kan påberåbe sig en urigtig eller vildledende 
oplysning, der er blevet rettet senest ved indgåelse af aftalen om købet, ligesom den 
pågældende ingen sikkerhed har for at få mulighed for at købe varen, inden den er udsolgt.  
 
Deraf kan det udledes, at prisannoncer, som den der er lavet i forbindelse med kø-tilbuddet, 
ikke i almindelighed er egnet til at skabe en berettiget forventning om, at den blotte accept af 
den annoncerede pris i sig selv vil være tilstrækkelig til at bringe en aftale i stand. Af 
ovenstående kan det udledes, at kø-tilbuddet efter deres opfattelse alene kan betragtes som en 
opfordring til at gøre tilbud. Da butikken ikke har kunnet nå at lave en ny tilbudsavis, hvorde 
kunne oplyse, at klipperen var solgt samt det faktum at de har sat et skilt i vinduet, og 
direktørens manglende oplysninger, om salget af klipperen, fastslås det, at princippet i 
købelovens § 76, stk. 2 fører til, at klageren ikke kan støtte ret på prisangivelsen i 
avisannoncen.  
 
2 nævnsmedlemmer udtaler sig modstridende, da det argumenteres, at sagsøger havde 
orienteret sig om, at de personer der stod foran ham i køen, ikke ønskede at erhverve sig 
plæneklipperen, hvorfor han har fået en berettiget forventning om, at kunne erhverve 
plæneklipperen til den angivne pris i tilbudsannoncen. Ydermere har annoncen været egnet til 
en berettiget forventning om, at plæneklipperen kunne erhverves. Således kunne blot en 
accept betyde, at der var fremsat et bindende tilbud.  
 
Sagen er henvist til Vestre Landsret som udtaler, at sagsøger ved sagsøgtes notering af hans 
ønske om køb har fået en berettiget forventning om, at han havde købt plæneklipperen, 
hvorfor de tager sagsøgers påstand til følge. Køber får således tilkendt erstatning i form af 
prisdifferencen mellem den plæneklipper de købte og den plæneklipper, de oprindeligt 
ønskede at erhverve sig.  
 
Sammenfattende kan det konkluderes, at købet af rotor-klipperen er et forbrugerkøb, og at der 
er tale om køb af en varer. Villy Pedersen og hans kone har fået en berettiget forventning ex 
ante for kontraktindgåelse om at kunne erhverve den pågældende plæneklipper fra annoncen 
til den annoncerede pris. Retten udtaler, at den berettigede forventning kan håndhæves og 
anerkender således den opståede forventning, hvorfor købelovens § 76, stk. 2 anvendes som 
hjemmel for erstatning for prisdifferencen.  
 

3.2.7. U.2011.2127 
 
Virksomheden K (Banbury Danmark ApS og sagsøger), købte en bil i form af en VW 
Touareg 2007 og solgte sin egen ældre version for en byttepris. K troede, at han købte en 
2007-model, men det viste det sig ikke at være. I salgsslutsedlen oplyste sælger S (Carepoint 
Kolding A/S), at den købte bil var indregistreret første gang i april 2007. Det blev ikke anført, 
at der var tale om en model 2006, der var produceret i 2005. Det betyder, at køber fik en 
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almindelig 2007-model og ikke en faceliftet udgave. Da det havde så stor betydning, hvilken 
udgave køber købte, endte retten med at give afslag i købesummen.  
 
Der er tale om køb af en bil i den tid, hvor der tilkom nye afgifter fra medio 2007. Derfor ville 
man gerne have en så ny bil som muligt. Det tyder derfor på, at der er tale om en væsentlig 
forudsætning i forbindelse med bilkøbet om, at bilen skulle være så ny som muligt. Køber har 
ikke kunnet se forskel på de forskellige modeller og opdager derfor først ”fejlen” ca. 1 år 
senere. Han reklamerer straks. Uagtet at der er tale om et handelskøb, er der reklameret 
rettidigt.  
 
Sagsøgte argumenterer, at når bilerne bliver oprettet på nettet, så bliver de altid oprettet efter 
datoen for 1. registrering. Han vil derfor altid oprette en bil indregistreret første gang i 2007 
som en model 2007. Dette begrundes i, at man får de bedste »hits«, når folk søger på biler af 
bestemte årgange. Som led i sagsøgtes argument påstås det, at man nemt kunne se, at den nye 
bil som sagsøger ville købe var magen til hans gamle, som han ønskede at udskifte. Dette 
synspunkt begrundes med, at de to biler udseendemæssigt var helt ens. Det undrer desuden 
ikke sagsøgte, at sagsøger vil købe den, idet den nye bil havde kørt færre kilometer, og at der 
af den grund er mange som ønsker at skifte bil.   
 
Byretten finder, at sagsøgte ikke har ført bevis for, at modelår ikke havde nogen betydning for 
køber, samt at sagsøger ikke har fået oplyst, at bilen ikke er den model som forventet. I og 
med at bilen svarer ikke til den betegnelse, hvorunder den er solgt, havde K derfor lidt et tab. 
Mindretallet af dommere ville frifinde S, idet de fandt, at det ikke var godtgjort, at 
købesummen ikke havde svaret til værdien af det købte, hvorfor der ikke var tale om en 
mangel, der kunne begrunde et afslag. Byretten tilkender Banbury Danmark ApS et afslag i 
købesummen.  
 
Sagen er herefter gået til landsretten, der siger, at det er en fejl, at bilen blev indtastet som en 
2007-model og ikke en 2006-model på bilbasen. De argumenterer endvidere, at man ikke kan 
kalde det for en trykfejl. Vestre Landsret gør klart, at køber ikke kendte til den faceliftede 
model og derfor heller ikke kunne se forskel på modellerne. Da han foruden dette, heller ikke 
blev gjort opmærksom på forholdet, har han derfor fået en berettiget forventning om at købet 
vedrørte en model 2007, men dog alene en ”gammel” model 2007. Landsrettens dom afsiges 
efter stemmeflertal og Carepoint Kolding Biler A/S ’ påstand om frifindelse tages derfor ikke 
til følge.  
 
Det kan sammenfattes, at Allan Møller ex ante for kontraktindgåelse har fået en berettiget 
forventning om, at der var tale om en bil af anden modelår, end der faktisk var. Købet af bilen 
var et handelskøb til trods for, at han også kørte i den privat. Landsretten udtaler, at der er 
skabt en berettiget forventning hvorfor den håndhæves med sammenfald med købeloven.  
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3.2.8. U.1976.108.H 
 
I dommen U.1976.108.H hæftede et hotel uanset bortforpagtning af morgenmadsservering 
over for leverandør, som ej var bekendt med bortforpagtningen af morgenmadsserveringen til 
anden side.  
 
Lige fra hotel 5 Svaners åbning i 1970 leverede bagermesteren, Robert Jensen, brød til 
hotellets morgenrestaurant. Proceduren for levering og betaling havde siden start været den 
samme.  Efter ca. et års forløb ophørte hotellet med at få brød fra sagsøgeren og fik i nogle 
måneder brød fra en anden bagermester. Fra 1. august 1971 blev Gerhard ansat på hotellet, 
der traf den ordning med ham, at han skulle levere morgenmåltiderne for et bestemt beløb pr. 
måltid og selv skulle betale blandt andet bagerregningerne. Gerhard blev således af hotellet 
anset som forpagter af morgenrestauranten. Kort efter Gerhards tiltræden blev Robert Jensen 
på ny leverandør af brød til morgenrestauranten. Fremgangsmåden blev som den altid havde 
været, da han tidligere leverede morgenbrødet. Dog med den undtagelse at betalingen nu 
hidrørte fra Gerhard og ikke hotellet, og uden Robert Jensens viden.  
 
Gerhard fratrådte senere, og morgenrestauranten blev fra da af overtaget af anden person. 
Samtidig ophørte Robert Jensens leverancer til morgenrestauranten. Hans månedsregninger 
for august og september blev ikke betalt. Hotellet mener ikke, at de hæfter for disse regninger, 
da Gerhard havde overtaget morgenrestauranten som forpagter, men det mener Robert Jensen, 
der argumenterer, at han ikke var klar over dette.  Det begrunder han i manglende oplysninger 
fra hotellet om, at Gerhard havde overtaget, og at det derfor var ham der hæftede for betaling 
til Robert. Robert Jensen måtte derfor regne med, at der som tidligere var tale om en ordning, 
hvorefter hotellet skulle betale regningerne. Han havde ingen grund til at hæfte sig ved, 
hvorfra betalingerne kom, idet regningsbeløbene blev betalt og indgik til bagerforretningens 
kasse. Robert Jensen har derfor ikke kunnet vide, at kun Gerhard hæftede for regningerne, og 
der forelå for ham ikke nogen omstændighed, hvoraf han burde have draget en sådan 
konklusion. 
 
I de to af en kortere afbrydelse adskilte perioder, hvori Robert Jensen var leverandør af brød 
til brug i morgenrestauranten på hotellet, var fremgangsmåden i det væsentlige ens. 
 
Flertallet af dommere udtaler, at hotellet findes at være nærmest til at sikre sig, at Robert fik 
besked om, at hæftelsesforholdene i den sidste periode var ændret i forhold til den første. Da 
der ikke findes grundlag for at fastslå, at sagsøgeren desuagtet vidste eller burde vide, at 
Gerhard i den sidste periode alene skulle hæfte for betalingen, findes hotellet at hæfte for de 
ubetalte regninger for august og september. 
 
Den sidste dommer udtaler, at længden af samarbejdsforholdet burde have betydning for 
bedømmelsen. Det burde det, idet der har været tale om et langvarigt samarbejde mellem 
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Robert Jensen og Gerhard, og det derfor kunne være nærliggende at antage, at Robert har 
kendt til de vilkår, hvorunder Gerhard leverede morgenmåltiderne til hotellet.  
 
Dommen her er et eksempel på, hvordan en bagermester havde fået en berettiget forventning 
på baggrund af en kun kortvarigt afbrudt aftale, som han længe havde haft med aftaleparten. 
Robert Jensen fik medhold, idet det af retten anførtes, at hotellet ikke aktivt havde gjort sin 
del for at oplyse ham om, at morgenrestauranten havde fået ny forpagter. Det betyder, at de 
ikke har gjort noget for at bringe Robert Jensen ud af hans vildfarelse vedrørende 
bortforpagtningen. Det må derfor kunne konkluderes, at hotellet havde haft mulighed for at 
afkræfte Robert Jensen forventning.   
 

3.2.9. U.1994.219.Ø/U.1996.200.H 
 
Et ægtepar optager et lån i Den Danske Bank A/S og forpligtes heraf på normale lånevilkår. 
Dog nåede man under forhandlingerne frem til, at ægteparret som låntagere skulle betale 
afdragsydelsen 10 gange om året, idet de ønskede, at juni og december skulle være ydelsesfrie 
måneder. På baggrund af dette beregnede banken sig frem til at låntagerne kunne tilbagebetale 
deres lån efter ca. 6 år. Det viser sig senere i forløbet, at der er sket en fejl i bankens 
beregninger af låneperioden. Det betød nu, at lånetiden ville løbe i ca. 7 år, idet man ikke 
havde tillagt de 2 måneder, der årligt skulle være afdragsfrie. Fejlen lå således i bankens 
beregning af lånets løbetid. Låntager har dermed fået en urigtig forudsætning for lånets 
afviklingstid.  
 
Både Pengeinstitutankenævnet og Byretten fandt at give låntager ret i deres påstand om, at 
banken skal nedbringe saldoen på lånet, og at låntager kan støtte ret på den berettigede 
forventning, som de har fået gennem forløbet om kun at skulle betale det givne beløb. 
Modsætningsvist finder Øster Landsret, at uanset låntagers argumenter og bankens regnefejl, 
kan det ikke medføre en begrænsning i den almindelige obligationsretlige forpligtelse til 
tilbagebetaling. Således kunne der ikke støttes ret på den berettigede forventning.  
 
I Byretten argumenteres det, at det for sagsøgerne har været en væsentlig og for sagsøgte 
kendelig forudsætning, at lånet har kunnet afvikles over ca. 6 år. Ydermere ligges der til 
grund, at den omstændighed at sagsøgerne afkræves yderligere 14 måneders ydelser er en 
væsentlig afvigelse fra det lånetilbud, som låntager skrev under på. Banken som er 
professionel erhvervsdrivende på området og derfor handler som led i deres erhverv, må 
derfor være erstatningsansvarlig, da det var deres ansvar at foretage beregninger. Endvidere 
ligges det til grund, at låntager ikke har handlet i ond tro, da de accepterede tilbuddet, men 
blot har stolet på bankens professionalisme. 
 



 
 

     Side 34 af 106 

Byretten kommer frem til, at sagsøgerne har haft en berettiget forventning om og tilrettelagt 
deres økonomi efter, at lånet med de aftalte ydelser ville være tilbagebetalt ca. den 30. oktober 
1994. Dog med forbehold for forlængelse af løbetiden som kan følge af renteforhøjelser.  
Østre Landsret finder dog omvendt, at give banken medhold i, at ingen låntager vil kunne få 
en berettigede forventning om, at der kan optages et lån mod tilbagebetaling af et mindre 
beløb end det lånte jf. almindelige obligationsretlige grundsætninger. Det betyder, at uanset 
hvilket forhold der er mellem långiver og låntager, kan der ikke ske en begrænsning i 
låntagers forpligtelse til at tilbagebetale det lånte, herunder forstået en ubetinget 
tilbagebetalingspligt. Forudsættes det endvidere, at de appelindstævnte kunne gøre en 
erstatningsbeføjelse gældende, ville det være en forudsætning for erstatning, at der var lidt et 
tab, hvilket der i den konkrete sag ikke er. 
 
Dommen er i U.1996.200.H anket til højesteret, der valgte at stadfæste Landsrettens dom om, 
at låntager ikke har godtgjort, at der er lidt et tab, og at der til trods for bankens regnefejl ikke 
kan ske en begrænsning i den almindelige obligationsretlige forpligtelse til tilbagebetaling af 
hele hovedstolen. 
 
Herefter kan det sammenfattes, at den berettigede forventning vedrørende banklånet og 
tilbagebetalingstiden er opstået ex ante for kontraktindgåelse, og at de efter byrettens 
opfattelse er opfyldt. Omvendt finder landsretten, at de berettigede forventninger ikke er 
opfyldt, og bruger den almindelige obligationsret til støtte for deres argumentation.  
 

3.3. Tendenser ved berettigede forventninger 
 

Tabel 1: Oversigt over retspraksis 

  1) Kategorisér 2) Hvilke regler/begreber? 

Domsnummer 
Parternes 

forhold 
Type 

Ex ante / post 
eller løbende 

BF opfyldt? 
Mangels
-begreb 

Misligholdelses-
beføjelser 

Lex specialis 

U.2016.3638V C2C Varekøb Ex ante Ja x Afslag i købesum FEFE § 2 
U.2017.2764Ø B2B Tjeneste* Løbende B=ja,L=nej   Erstatning FAL §§ 52 & 53 
U.2016.1062Ø B2C Tjeneste* Ex ante Ja   Erstatning PRL § 3 
U.2017.2451H B2B Tjeneste* Løbende/ex ante Ja   Erstatning MFL §§ 1 & 3 
U.2008.579V B2C Varekøb Ex ante B=nej,L=ja x Afslag i købesum KBL §§ 76 & 78 
U.2002.631V B2C Varekøb Ex ante Ja 

 
Erstatning KBL § 76 

U.2011.2127 B2B Varekøb Ex ante Ja x Erstatning KBL § 76 
U.1976.108.2H B2B Tjeneste* Løbende Ja       
U.1994.219Ø B2C Tjeneste* Ex ante B=ja,L=nej     Alm. Oblig.ret 

Kilde: egen tilvirkning    
 *Tjenesteydelse 
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De udvalgte domme er et uddrag af en større udvælgelsesproces, der er beskrevet i afsnit 1.4. 
Eftersom dommene kun er et lille udtræk af, hvad der findes på Karnov, når der søges på 
berettigede forventninger og berettiget forventning, kan der være tale om et ikke-retvisende 
billede. Således kunne udfaldet af denne sammenfatning og de heraf konkluderede tendenser 
pege i anden retning, hvis udvælgelsen var besluttet større. Tages forestående i betragtning 
kan nedenstående udledes og være med til at danne et billede af forventningsdannelsen, når 
det kommer til berettigede forventninger i kontraktretten.  
 
Der er tale om afgørelser af obligationsretlig karakter herunder kontraktretlige afgørelser 
inden for primært køberetten. Tidsmæssigt spænder de over en længere årrække, hvoraf 
størstedelen er fra nyere tid, hvilket sandsynliggør, at der er tale om et begreb, hvis 
anvendelse er stigende.  
 
Det ses af oversigten i Figur 1, at når en berettiget forventning påberåbes, tages den til følge; 
hvis ikke af Byretten så af Landsretten. Det viser sig i nogle tilfælde, at de forskellige 
instanser har afvigende holdninger til om, hvorvidt der er tale om en berettiget forventning, 
der kan danne grundlag for en vis retsvirkning. Der er udelukkende to afgørelser der adskiller 
sig fra denne påstand, hvor Byretten tager de berettigede forventninger til følge, hvorimod 
Landsretten afviser påstanden. De pågældende afgørelser er U.1994.219Ø60 om et banklån, 
hvoraf tilbagebetaling blev udregnet forkert og U.2017.2764Ø 61 , der omhandler et 
forsikringsselskabs dækning af erstatningsansvar efter et skib måtte gå i nødhavn.  
 
Af de gennemgåede domme ses det, at forventningen hos en part i de fleste tilfælde opstår ex 
ante for aftaleindgåelse, mens to-tre afgørelsers forventninger er skabt som en del af en 
længerevarende kontraktrelation. Den forventning der skabes ex ante må anses for forstærket i 
løbet af den pågældende transaktion eller relation, hvorfor forventningen som oftest ikke 
bliver mindre eller forsvinder ex post for kontraktindgåelsen. Selvom de berettigede 
forventninger opstår eller skabes ex ante, påberåbes de først ex post. Fordi det kan være svært 
ex ante at kvalificere, hvad der er relevant information synes det sandsynligt, at 
forventningerne netop opstår, fordi parterne ikke kan skrive komplette kontrakter, da de er 
begrænset rationelle.  
 
Den ovenstående gennemgang af afgørelser giver ikke et tydeligt billede af, om berettigede 
forventninger foreligger oftest i en bestemt type af handel, kontrakt eller forhold mellem 
parterne. Hovedsageligt er der i størstedelen af dommene tale om et køberetligt element, 
oftest et varekøb eller køb af tjenesteydelse med en næsten halvfordeling af de to typer af 
købekontrakter. Ved en transaktion af en vare eller tjenesteydelse forstår man en gensidig 
forpligtelse til at yde det aftale.  
 

                                                
60 Se afsnit 3.2.9for domsreferat 
61 Se afsnit 3.2.2 for domsreferat 
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Varer kan siges at være flytbare, idet en vare præsteres ved en leveringshandling62. Varer må 
endvidere sige at have overvejende materiel karakter, hvilket også fremgår af udsnittet af 
afgørelser blandt andet U.2008.579V63: Passatdommen om et køb af bil eller U.2016.3638V64 
om en ejendomshandel.  Omvendt er tjenesteydelsen der tager sit udgangspunkt i, at debitor 
gør kreditor en tjeneste i form af eksempelvis en handling, som kreditor tilskriver en vis 
positiv værdi. Der er således tale om præstationshandlinger som ikke nærmere kan defineres 
som varer. Tjenesteydelser kan således være en række forskellige ydelser, som udveksles 
mellem parterne. Dette er tilfældet i U.2016.1062Ø65: GoLeif der omhandler en online 
formidlingstjeneste af flyrejser til slutbrugeren.  
 
Når det er fastslået, hvilken type køb og hvor i kontraktprocessen berettigede forventninger 
opstår, er det ligeledes interessant at se på forholdet mellem parterne, og hvorvidt dette har 
betydning for, hvornår berettigede forventninger tages til følge af domstolen.  
 

3.3.1. Parternes forhold 
 
Der foreligger ingen yderligere sammenhæng ved parternes indbyrdes forhold og hvorvidt de 
berettigede forventninger består i afgørelserne. I denne fremstilling fokuseres der  på tre typer 
af transaktioner. Det drejer sig om B2C(Forbrugerkøb), B2B(Handelskøb) og 
C2C(Civilkøb)66, men da disse tre er alle reguleret forskelligt fra hinanden, ses det nødvendigt 
eksplicit at fastslå i hvilken grad.  
 
Forbrugerkøb er direkte reguleret af købeloven, som i § 4 a fastslår, at der ved forbrugerkøb 
forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som 
led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler udenfor sit erhverv. Endvidere anses også 
køb fra ikke-erhvervsdrivende som forbrugerkøb, hvis ikke aftalen om køb er indgået eller 
formidlet for sælgeren af en erhvervsdrivende67. 
 
Handelskøb adskiller sig fra forbrugerkøb ved at være køb som indgås mellem handlende i 
eller for deres bedrift jf. købelovens § 4. Det kan argumenteres på baggrund af § 4, at der er 
tale om en skærpelse af visse krav i handelsforhold. Dette er eksempelvis tilfældet ved 
reklamation og mangler, hvor der stilles særlige krav til orientering og indregning af risiko. 
Visse regler i købeloven kan ikke direkte anvendes på handelskøb og må derfor i stedet 
anvendes analogt. 
 
                                                
62 Andersen, Mads Bryde (2009), Praktisk Aftaleret (Aftaleretten II). Gjellerup forlag, afsnit 6.2 
63 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
64 Se afsnit 3.2.1 for domsreferat 
65 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
66  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 46 
67 Købelovens § 4 a, stk. 2 
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Den sidste type køb er køb, hvor ingen af parterne handler som led i sit erhverv, men som 
privatpersoner. Modsætningsvist kaldes alle køb, der ikke kan kategoriseres som henholdsvis 
forbruger- eller handelskøb for civilkøb.  
 
I en stor del af den juridiske litteratur og af domstolens afgørelser er den typiske opfattelse af 
forbrugeren i en handelssituation med en erhvervsdrivende, at denne har begrænset viden og 
ressourcer. Forbrugerens viden og ressourcer er mindre end den erhvervsdrivendes, og bør 
beskyttes yderligere, eftersom forbrugeren anses som den svage part. Ligeledes er opfattelsen, 
at den erhvervsdrivende i højere grad kan bære risikoen ved transaktionen68.  
 
Som en del af aftalesuppleringen til kontraktforholdet vil retsfiguren ”nærmest til at bære 
risikoen” være aktuel i forbindelse med relationer mellem den erhvervsdrivende og 
forbrugeren. Det skyldes, at den professionelle part har bedre vilkår til at kunne kvalificere og 
kvantificere de mulige risici, der kan opstå69. Der findes således en professionsnorm, der 
bestemmer, at vedkommende har et skærpet ansvar, hvis denne repræsenterer på baggrund af 
sit erhverv70. 
 
Dette skaber overvejelsen, om det ligeledes er tilfældet, når det kommer til berettigede 
forventninger. Hermed sagt om Domstolen oftere tager en forbrugers påstand om en berettiget 
forventning til følge, som en del af hensynet til den svage parts beskyttelse. Først skal det 
fastslås om en forbruger i spørgsmålet om berettigede forventninger kan anses som den svage 
part.  
 
Forbrugeren anses som tidligere nævnt som den svage part, fordi denne ikke har kunne 
varetage sine interesser ved kontraktindgåelse på samme måde som en erhvervsdrivende, der 
har flere ressourcer og en større risikospredning. Man vil derfor typisk tale om en 
typeforbruger eller en gennemsnitsforbruger, hvoraf man vurderer en sag eller tvist på 
baggrund i, hvad eller hvordan en gennemsnitsforbruger kan forstå eller agere. Det fremgår af 
betragtning nr. 18 i handelspraksisdirektivet71, at begrebet gennemsnitsforbruger ikke er 
statistisk, men i stedet selvstændigt vurderes af de nationale domstole og myndigheder. 
Begrebet skal endvidere defineres ud fra sociale, kulturelle og sproglige forhold, der kan have 
en indvirkning på forbrugeren72. 
 

                                                
68 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
69 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
70 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
71 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked 
72 Østergaard, Kim (2016), Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 
letlæseligt sprog. Ex Tuto Publishing. S. 558 ff.  
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Det er tilfældet i blandt andet GoLeif-afgørelsen73 og Passat-afgørelsen74. I Passat-afgørelsen 
skal køber vurderes som værende en gennemsnitsforbruger. Det materiale som køber har 
fundet på internettet vedrørende bilens sæder, må vurderes at være materiale som er 
almindeligt tilgængeligt og tilegnet den gennemsnitlige forbruger. Der er derfor intet i 
teksterne, der indikerer at køber burde have udvidet sin undersøgelse og intet der i forbindelse 
med teksterne taler imod, at hans forventning kunne have været anderledes i forbindelse med 
netop dette. Her dømmer Domstolen ud fra, hvad det må kunne forventes, at en forbruger 
undersøger ved et køb, og hvor meget det kræves, at en produktbeskrivelse kan forstås af en 
uden videre teknisk forståelse.  
 
Det samme fremgår i GoLeif-afgørelsen75, hvor Landsretten i sin vurdering af forbrugerens 
berettigede forventning om, at vedkommende handlende med GoLeif og ikke det 
konkursramte selskab, lægger vægt på, at forbrugeren ikke kan antages at forstå juridiske 
termer om formidlerforhold, og hvilke konsekvenser det senere vil kunne medføre for ham76.  
Desuden fremgår det af Kim Østergaards artikel ”Pakkerejsedirektivets krav om et 
almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og letlæseligt sprog”77, at forbrugerbegrebet fastlægges 
i overensstemmelse med EU-retten, i hvilken en gennemsnitlig forbruger defineres som 
”almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet”. Dette anses af artiklens forfatter 
som juridisk fiktion og laver i stedet en funktionel afgrænsning, der fastslår nogle 
karakteristika, som en forbruger besidder. I disse karakteristika findes eksempelvis en lav 
grad af professionalisme, beskeden økonomisk styrke, manglende stordriftsfordele og 
omkostningsfordeling78. Dette vidner modsætningsvist, at en erhvervsdrivende alt andet lige 
må have en højere grad af professionalisme, stærkere økonomisk styrke, samt mulighed for 
stordriftsfordele og omkostningsfordeling og dermed må forbrugeren i denne sammenhæng 
anses som en svagere part. 
 
Når en forbruger indgår i en købssituation med en erhvervsdrivende og der opstår berettigede 
forventninger hos forbrugeren, må ovenstående beskrivelse af forbrugerbegrebet give en 
forudsætning for, at Domstolen i bredere omfang vil anse forventningen som berettiget, 
eftersom forbrugeren er den svage part i den kontraktrelation og derfor bør nyde en større 
beskyttelse79. 
 
                                                
73 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
74 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
75 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
76 Sørensen, Marie Jull (2017), Digitale formidlingsplatforme – formidlingsreglen i dansk forbrugerret. 
Ugeskrift for Retsvæsen U.2017B.119, s. 5 
77 Østergaard, Kim (2016), Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 
letlæseligt sprog. Ex Tuto Publishing 
78 Østergaard, Kim (2016), Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 
letlæseligt sprog. Ex Tuto Publishing, s. 561 ff. 
79 Beskyttelsen består dog ved at bruge en minimumsretsposition. Som forbruger eller anden svag art i 
en given kontraktrelation har man minimumsrettigheder som ej kan fraviges i nedadgående retning. 
Der er intet til hinder for at man giver en beskyttelse der går videre end minimumsretspositionen 
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Denne påstand forstærkes yderligere i U.1994.219Ø 80 , hvor et ægtepar får beregnet 
tilbagebetalingen af et lån forkert. I afgørelsen benyttes begrebet ”professionel” om banken af 
to af Højesterets dommere, hvor det argumenteres, at banken som erhvervsdrivende og 
professionel, og tilmed den konciperende part af både aftalen og lånedokumentet, må have 
styr på hvordan de beregner lån. Og på den baggrund må det derfor kunne forventes, at 
forbrugeren har tillid til en professionel erhvervsdrivende og ikke efterkalkulerer.   
 
Omvendt er forholdet mellem to erhvervsdrivende, hvor de to parter som udgangspunkt må 
antages at være ligeværdige parter med samme ressourcer og kompetence modsætningsvis 
forholdet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. I nogle tilfælde vil dette nok også 
være sandheden, men det mere sandsynlige scenarie er, at selvom der er tale om to 
erhvervsdrivende, vil en part som udgangspunkt have flere ressourcer og større 
risikospredning end den anden, og dermed vil en af de erhvervsdrivende kunne anses som den 
svage part.  
 
Er parterne ligeværdige i kontraktforholdet, kan det på baggrund af ovenstående antages, at 
parterne ved, hvad de foretager sig, når de indgår aftaler, og der derfor ikke kan være 
grundlag for, at en tvist vil opstå på baggrund af forventningsdannelse. Når der opstår 
berettigede forventninger kan en kontraktpart støtte ret på dem og de vil med overvejende 
sandsynlighed tages til følge af Domstolen, hvilket er imod det billede som tegnes ovenfor. 
Det gælder uanset om der er tale om et køb omhandlende varer eller tjenesteydelser samt 
uanset der er tale om forbruger- eller handelskøb. 
 
I henhold til de gennemgåede afgørelser er fordelingen af parternes forhold inddelt således, at 
der foreligger et enkelt civilkøb og afgørelsen om en ejendomshandel81, mens der er fire 
forbrugerkøbsafgørelser82 og slutteligt fire handelskøb83. Som tidligere anført er samtlige af 
de berettigede forventninger blevet anerkendt i enten Byretten eller Landsretten, bortset fra de 
to afgørelser hvor Landsretten efter Byretsafgørelsen ikke anser forventningen som berettiget. 
Heraf var det ene tilfælde forbrugerkøb, mens det andet var handelskøb. På den baggrund må 
det sluttes, at der ikke differentieres mellem, om der er tale om handels- eller forbrugerkøb, 
som først antaget.  
 

3.3.2.  Sammenspil med lex specialis 
 
I afgørelserne ses det, at der i høj grad er stort sammenspil med lex specialis. Det er 
udelukkende en afgørelse84, af ældre dato, hvor den berettigede forventning anvendes uden 

                                                
80 Se afsnit 3.2.9 for domsreferat  
81 U.2016.3638V: Se afsnit 3.2.1 for domsreferat 
82 U.2016.1062Ø, U.2008.579V, U.2002.631.V og U.1994.219.Ø/U.1996.200.H 
83 U.2017.2764Ø, U.2017.2451H, U.2011.2127 og U.1976.108.H 
84 Se afsnit 3.2.8 for domsreferat 
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andre retskilder. Sagen omhandler hvorvidt en leverandør var bekendt med at et hotels 
morgenmadsservering var bortforpagtet. Domstolen udtaler at hotellet som den stærke part, er 
nærmest til at sikre at leverandøren fik besked om bortforpagtningen, og derfor havde 
leverandøren en berettiget forventning om, at der ikke var sket bortforpagtning. Om 
afgørelsen er et udtryk for den daværende tendens eller om der er tale om et enkeltstående 
tilfælde er svært at afgøre, men det kan ikke ignoreres at tendensen i de resterende afgørelser 
er at berettigede forventninger ikke kan stå alene, men i stedet anvendes som en forstærker til 
andre retsregler.  
 
Afgørelserne anvender forskellige retsregler fra både markedsførings-, pakkerejse-, og 
forsikringsaftalelovens bestemmelser. Den mest anvendte lex specialis i de gennemgående 
domme er uden tvivl de køberetlige regler enten som direkte anvendt eller ved analog 
anvendelse, hvorfor der i det følgende fokuseres på de afgørelser, mens det resterende lex 
specialis ikke behandles yderligere. Dette betyder imidlertid ikke, at afgørelserne ikke vil 
indgå i resten af fremstillingen. 
 

3.3.3.  Køberetlige kontrakter 
 
Ved en køberetlig kontrakt forstås, at der indgås en aftale af gensidigt bebyrdende art: sælger 
overdrager formuegode til køber og til gengæld giver køber sælger et vederlag typisk af 
monetær karakter85. Ved indgåelse af købsaftale gennemgås en række trin86. Første trin er om 
aftalen er gyldigt indgået og derved bindende for parterne jf. princippet om kontrakters 
relativitet87. De gennemgåede afgørelser omhandler alle indgåede og bindende køb88, og 
derved er første trin opfyldt.   
 
Næste trin sørger for klarhed over parternes respektive ydelser; det kontrakten omhandler89. I 
de køberetlige sager er det en vare eller tjenesteydelse mod et vederlag i penge. Udtrykkes 
parternes ydelser ikke med nok spidsfindighed, udfyldes huller ved hjælp af de 
obligationsretlige fortolkningsparadigmer og udfyldningsregler. I de gennemgåede afgørelser 
ses det, at der i kontrakten er specificeret, hvilken ydelse sælger skal præsentere, men at der 
opstår uenighed om, hvad der skal til for at denne ydelse opfylder kontrakten og de 
bagvedliggende berettigede forventninger. Derfor anvendes det tredje og sidste trin, hvor 
parternes opfyldelse af deres respektive ydelser vurderes ud fra, om hver part har overholdt 
sin forpligtelse om at præstere rigtig ydelse.  

                                                
85  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 58 
86  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 19 
87 Kontrakter har kun retsvirkning for dens direkte parter 
88 Dette udelukker yderligere behandling af ugyldighedsregler og brug af forudsætningslæren.  
89  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 19 
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3.3.3.1. Rigtig ydelse 
Hvis en part ikke opfylder sin pligt til at præstere aftalt kontraktmæssig ydelse, vil det som 
udgangspunkt betyde, at der er tale om en misligholdelse, der danner grundlag for, at en eller 
flere misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende.90 Misligholdelse foreligger når en part 
ikke efterkommer den pligt, som han ved løfte eller aftale har påtaget sig over for en anden 
part91. Pligten kan enten være en hovedforpligtelse, i form af et resultat eller en bestræbelse. 
Eksempelvis. at noget skal forekomme i rette stand og kvalitet. Pligten kan også være en 
biforpligtelse i form af eksempelvis loyalitetspligter.  
 
I køberetligt perspektiv kan der foreligge misligholdelse af både køber og sælger, men da de 
berettigede forventninger udelukkende dannes hos køber, behandles der i denne fremstilling 
kun sælger misligholdelse. Misligholdelse af sælgers ydelse kan forekomme ved forsinkelse, 
faktiske og retlige mangler. Forsinkelse foreligger, når ydelsen ikke leveres til rette tid og 
sted 92 . Anderledes er retlige mangler, hvor tredjemands ret hindrer kreditors nytte af 
ydelsen93, mens faktiske mangler, foreligger, hvis det viser sig, at ydelsen ikke har den 
fysiske beskaffenhed, kvalitet eller kvantitet, som der er aftalt mellem parterne94. Heraf 
forstås at der foreligger en mangel, når realydelsen ikke er som den bør være jf. principperne i 
købelovens § 76, stk. 1, nr. 1-495.  
 
De udvalgte afgørelser har det til fælles, at foruden det køberetlige element, hvorved 
kontrakten vedrører et køb af enten en vare eller en tjenesteydelse, er der som oftest i 
forbindelse med de berettigede forventninger påberåbelse af mangler. Der er udelukkende tale 
om faktiske og ikke retlige mangler, eftersom retlige mangler vil betyde, at en sælger ikke har 
ret til at sælge varen eller tjenesteydelsen, mens de faktiske mangler, som tidligere nævnt, er 
en reel mangel i form af kvalitet, beskaffenhed eller lignende.  
 

                                                
90  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 59 
91 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
103 
92 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
103 
93 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
103 
94  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 68 
95 Varer er reguleret direkte af købelovens bestemmelser, dette er ikke tilfældet for tjenesteydelser, 
hvor der ikke findes lov der hjemler en aftaleparts rettigheder ved eksempelvis en mangel. Her 
anvendes købelovens regler derfor analogt. 
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3.3.3.2. Faktiske mangler 
Mangelsbedømmelsen tager sit udgangspunkt i købelovens bestemmelser, men disse 
indeholder ikke direkte regler om, hvornår der foreligger en mangel. I stedet anvendes 
obligationsrettens almindelige del i samspil med de i købelovens forbrugerpræceptive regler i 
§§ 75 a og 76.96 Først i bedømmelsen er, hvornår risikoen for varens hændelige undergang er 
overgået fra sælger til køber jf. købelovens §§ 44 (handels- og civilkøb) og 77a 
(forbrugerkøb). Altså hvorvidt den faktiske mangel var indtrådt på det tidspunkt, hvor varen 
eller tjenesteydelsen blev præsenteret af sælger. Hovedreglen er at risikoens overgang sker 
ved levering97, og at køber har bevisbyrden for at mangel var til stede98.  
 
Populært sagt foreligger der en mangel, når salgsgenstanden ikke er kontraktmæssig og 
dermed ikke efter samtlige omstændigheder er, som den bør være99. Hvornår den ikke er 
kontraktmæssig, må bero på parternes ord. Både det der er nedfældet og det der er drøftet 
parterne imellem jf. princippet om kontraktdata eller fortolkningsdata, hvor forudgående 
forhandlinger kan vægte ligeså højt i en fortolkningssituation som kontraktens egentlige 
ordlyd100.   
 

3.3.3.2.1. Genstandens betegnelse 
En køber må forvente, at den vare eller tjenesteydelse denne har erhvervet, svarer til de 
forventninger, man almindeligvis måtte kunne udlede af en vares betegnelse101. Det betyder 
ikke at det udelukkende er den information køberen får i den prækontraktuelle fase. Der vil 
typisk indgå en række betydningsfulde oplysninger og/eller forhandlinger mellem parterne, 
som har betydning for om ydelsen er mangelfri.  
 
At sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger vil således statuere en mangel. Dette 
ses i U.2011.2127V102, hvor flertallet af Landsrettens dommere anser en forkert oplysning om 
produktionsår på en brugt bil. I afgørelsen var betegnelsen af bilen i annoncen således egnet 
til at give forbrugeren en forventning om, at bilen svarede til biler fra det pågældende model-
år. Betegnelsen var urigtig og vildledende, og derved ansås bilen for behæftet med en mangel. 
Dette argument styrkes af, at det ikke kunne modargumenteres, at oplysningen om årgangen 

                                                
96  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 69 
97 Undtagelser til hovedreglen er: efterfølgende mangler, fordringshavermora og ansvarsfraskrivelser, 
men disse behandles ikke yderligere i denne fremstilling.  
98  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 72 
99  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 74 
100 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
355  
101  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 75 
102 Se afsnit 3.2.7 for domsreferat 
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ikke havde betydning for købers vurdering af bilen jf. købelovens § 76. Det fremgår ydermere 
af købelovens betænkning nr. 845 fra 1978, at der ikke bør stilles strenge krav til beviset for, 
at en urigtig oplysning har haft betydning for køberen. Uagtet at dette angår forbrugerkøb, må 
det endvidere kunne anvendes analogt på handelskøb, når der er tale om en køber, som ikke 
handler som led i sit erhverv. Det tillægges ej heller nogen betydning, at køber har haft en 
tidligere årgang af samme bilmodel. 
 
Det samme gælder oplysninger om egenskaber og egnethed, som det ses af Passat-
afgørelsen103, hvor køber har fundet oplysninger om elektronisk justerbare sæder på en 
hjemmeside, som viste sig ikke at være rigtige, og hvor sælger ikke har oplyst køber om, at 
der kun var tale om at udelukkende førersædet kunne justeres elektronisk. Krav til de 
oplysninger der af den erhvervsdrivende gives til en forbruger, der indtager en underordnet 
position er blandt andet reguleret i pakkerejsedirektivet. Til trods for at en pakkerejse eller en 
sammensat rejse i obligationsretligt henseende er køb af en tjenesteydelse kan betydningen af 
pakkerejseloven anvendes på mangler ved vare. I Pakkerejselovens § 5, stk. 2 fastslås det, at 
oplysninger i brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af 
aftalen om køb af pakkerejsen, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens 
indgåelse.  
 
Det kan sammenholdes med det faktum, at det af købeloven § 76, stk. 1, nr. 2, om 
forbrugerkøb, fremgår at mangelbedømmelsen i køberetlig forstand baserer sig på en konkret 
fortolkning af købsaftalen. Det kan af paragraffen udledes, at der i mangelsbedømmelsen skal 
inddrages ”de oplysninger der måtte være givet på varens indpakning, i annoncer eller i 
andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab”.  
 
Der kan ligeledes foreligge en mangel, hvor sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt 
om forhold, der som udgangspunkt har væsentlig betydning for købers bedømmelse af 
genstanden. Pligten er et udslag af den almindelige obligationsretlige loyalitetspligt104, der er 
indført i købelovens § 76, stk. 1, nr. 3105. Der foreligger gensidige krav mellem køber og 
sælger i form af undersøgelsespligt og oplysningspligt. I forbrugersager hvor forbrugeren får 
en berettiget forventning og denne oftest tages til følge, kan sælgers oplysningspligt anses for 
at veje tungere end købers undersøgelsespligt. Det må ses i forbindelse med, at køber 
umiddelbart ikke tvivler på den erhvervsdrivende eller ser grund til at påberåbe uklarheder 
eller forventninger. I afgørelserne kommer det ofte til udtryk ved oplysninger fundet på 
hjemmesider, på baggrund af branchekutyme, sælgers professionalisme mv. Afgørelserne, 
hvori en forbrugerrelation indgår, viser at handlinger eller udeladelser gør, at der skabes en 
berettiget forventning af en gennemsnitforbrugers viden. Det fremgår, at der ligeledes ofte 
sker en vurdering af, om der er tale om god tro fra køberens eller forbrugerens side.  

                                                
103 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
104 Loyalitetspligten indebærer en forpligtelse om samarbejde og pligt til omsorg ved bl.a. meddelelse.  
105  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 83 
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På den baggrund må det konstateres, at der i forbindelse med genstandens betegnelse er 
oplysninger, som sælger afgiver til køber eller undlader at afgive, der har stor effekt på om 
den påberåbte mangel er opstået som følge af en berettiget forventning om, at genstanden var 
af en bestemt beskaffenhed.  
 

3.3.3.2.2. Konkret vs. abstrakt mangel 
Som udgangspunkt vil en mangel kunne betegnes som noget konkret herunder eksempelvis en 
forringet kvalitet og/eller skavanker. En mangel kan dog også foreligge som noget abstrakt og 
dermed er der ligeledes en abstrakt mangelsbedømmelse. I denne bedømmelse tages der 
udgangspunkt i, hvad der sædvanligvis forstås eller opfattes ved den solgte ydelse. Det gælder 
både i forhold til, hvad der er almindeligt i pågældende branche og, hvad der er almindelig 
kendt for en gennemsnitlig forbruger106. De berettigede forventninger i de udvalgte afgørelser 
knytter sig som tidligere nævnt til faktiske mangler, en række af afgørelserne er afgjort ved 
anvendelse af det abstrakte mangelsbegreb, eftersom de mangler der påberåbes udelukkende 
er mangler, fordi den uforrettede part havde en forventning om, at varen havde en vis 
beskaffenhed der ikke opfyldes.  
 
Dette ses af blandt andet Passat-afgørelsen107, hvor den af afgørelsen præsenterede bil er i 
perfekt stand, men alligevel fastslår Domstolen, at den er behæftet med en mangel. 
Domstolen argumenterer, at fordi begge forsæder ikke er elektronisk justerbare, som 
forbrugeren havde fået oplysninger om fra skriftligt materiale på en hjemmeside foreligger 
der en mangel. Ligeledes ses det i U.2011.2127V108, hvor en brugt bil sælges med den tro, at 
den var fra et yngre oprindelsesår, men det viste sig, at den faktisk var ældre. Landsretten 
udtaler, at bilen lider en mangel, eftersom det aftalte lød på en nyere model, og der hermed 
var skabt en berettiget forventning hos køber.    
 
Således skal den ydelse, der præsenteres ikke alene være fri for konkrete mangler, den skal 
ligeledes præsteres efter hvad kontrahenten forventer. I afgørelserne støttes der ret på faktiske 
mangler, og derved opfylder sælger ikke sin del af aftalen og tilsidesætter dermed sine 
forpligtelser, hvilket giver køber adgang til at kræve misligholdelsesbeføjelser. 
 

3.3.3.3. Misligholdelsesbeføjelser 
Misligholdelsesbeføjelser kan defineres som retlige sanktioner der, som udgangspunkt har 
økonomiske implikationer, når der i forholdet mellem parterne ikke er sket korrekt opfyldelse 
af kontrakten. Således må misligholdelsesbeføjelser  forstås som de retsvirkninger, der er 
resultatet af, at en part ikke opfylder kontrakten som lovet. Ikke-opfyldelsen danner baggrund 
                                                
106  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 74 
107 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
108 Se afsnit 3.2.7 for domsreferat 
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for påberåbelsen af misligholdelsesbeføjelser109. I de udvalgte afgørelser er der kun tale om 
sælgers misligholdelse, hvorfor sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers misligholdelse 
holdes uden for denne fremstilling. 
 
Købers misligholdelsesbeføjelserne kan inddeles i 3 overordnede kategorier: 
naturalopfyldelsesbeføjelser, ophævelse og økonomisk kompensation. Ved naturalopfyldelse 
fastholder køber og gennemtvinger sælgers overholdelse af det kontraktmæssige, mens køber 
ved ophævelse ophæver kontraktforholdet. Dette kræver dog at den foreliggende mangel er 
væsentlig. Uanset om køber kan vælge at fastholde eller hæve købet, kan der under de rette 
omstændigheder altid kræves erstatning110.  
 
Som nævnt i afsnit 3.3.3.1 omhandler de udvalgte afgørelser udelukkende faktisk mangler, 
hvorfor misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse og retlige mangler ikke vil blive 
nærmere behandlet. Der fokuseres derfor udelukkende på, hvilke misligholdelsesbeføjelser 
der kan gøres gældende, når det kommer til faktiske mangler.  
 

3.3.3.3.1. Naturalopfyldelse 
Når sælger præsterer en mangelfuld vare, vil køber såfremt der er tale om et genuskøb111 have 
en mulighed for omlevering jf. købelovens § 43, stk. 1, mens der ved specieskøb112 i særlige 
tilfælde vil være mulighed for afhjælpning. Omleveringspligten begrænses dog, således at den 
mangel der foreligger, skal være væsentlig jf. stk. 2 og sælger ikke har handlet svigagtigt, 
herunder kendte til manglen113.  
 
I de udvalgte afgørelser er der ikke tale om væsentlige mangler, hvilket ikke har givet køber 
anledning til at kunne kræve naturalopfyldelse. Derfor skal det i stedet vise sig, om der i 
afgørelserne kunne kræves ophævelse af kontraktforholdet uanset, om der er tale om genus- 
eller species genstand.  
 

3.3.3.3.2. Ophævelse 
Ophævelse ved mangelfulde varer er hjemlet i købelovens §§ 42, stk. 1 og 43, stk. 1. Ligesom 
ved naturalopfyldelsen kan en kontrakt kun ophæves såfremt den mangel, der foreligger, er 
væsentlig. Væsentlighedsvurderingen beror sig på obligationsrettens almindelige 

                                                
109  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, afsnit 5.1.a 
110  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 136 
111 Når sælger har valgfrihed i relation til hvilke genstande der skal leveres. 
112 Når sælger ingen valgfrihed har i relation til hvilke genstande der skal leveres. 
113  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 142 
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grundsætninger. Der er her tale om en todelt vurdering, hvor en mangel kun anses som 
væsentlig, hvis det 1) har væsentlig betydning for køber, og 2) sælger har måtte indse dette.   
 
AD 1: i bedømmelsen om manglen har væsentlig betydning for køber, indgår flere faktorer. 
Vigtigst er proportionalitetsvurderingen 114 . Desuden gives det stor betydning, hvorvidt 
genstanden er værdiløs eller ubrugelig for køber115.  
 
AD 2: denne del af vurderingen har baggrund i sælgers viden om varen, og sælger 
forudsætter, at manglen må have uvæsentlig betydning for køber. Heri ligger de oplysninger, 
køber har udtrykt om sine forventninger, der giver sælger en klar opfattelse af varens 
betydning for køber116.  
 
I de udvalgte afgørelser er ingen af de påberåbte mangler været igennem 
væsentlighedsvurderingen og der er derved heller ingen hæveberettigende misligholdelse. 
Udgangspunktet må være, at manglen sagtens kan have en væsentlig betydning for køber, 
men at anden betingelse ikke kan ses opfyldt, da sælger ikke kan indse en hos køber skabt 
forventning, hvis ikke den er blevet udtrykt i en sådan grad, at der ikke kan være nogen tvivl.  
 
Denne påstand styrkes yderligere i Passat-afgørelsen117, hvor købers forventning af, at begge 
forsæder var elektronisk justerbare, ikke kan formodes at indses af sælger, eftersom køber på 
intet tidspunkt spørger til eller nævner de to forsæders justeringsmetode. Dermed opfyldes 
den todelte vurdering ikke, og manglen kan ikke siges at være væsentlig og give køber 
hæveadgang.  
 
Om end der ikke er grundlag for hverken naturalopfyldelse eller ophævelse vil en køber altid 
på baggrund af en mangel kunne kræve økonomisk kompensation i form af enten 
forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning118.   
 

3.3.3.3.3. Økonomisk kompensation 
Købers ret til naturalopfyldelse og ophævelse kaldes almindeligvis for de ikke-økonomiske 
misligholdelsesbeføjelser, mens de økonomiske beføjelser består i enten et afslag i den købte 
vares eller tjenesteydelses pris og/eller erstatning. Der kan kræves erstatning for alle former 
for misligholdelse, men det kræver, at der foreligger et ansvarsgrundlag, hvorimod 

                                                
114 Der skal være sammenhæng mellem mål og midler, dvs. en regel må ikke være mere vidtgående 
end nødvendigt 
115  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 156 
116  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 157 
117 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
118  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 167 
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forholdsmæssigt afslag som udgangspunkt kan kræves ved alle mangelfulde leveringer.  For 
at der kan kræves økonomisk kompensation skal køber afgive den fornødne reklamation i 
rette tid jf. købelovens §§ 27 og 52, stk. 1119.  
 
I størstedelen af de gennemgåede domme tilkendes køber enten erstatnings eller 
forholdsmæssigt afslag. I de tilfælde hvor der kræves erstatning støttes der ret på 
obligationsrettens almindelige regler, og købelovens regler anvendes ofte analogt, hvis der 
ikke er direkte anvendelse.  
 
Erstatning 
Det er almindelig kendt, at et erstatningskrav alene kan kræves, hvor der er lidt et tab som 
følge af modpartens misligholdelse, og hvor der foreligger hjemmel til erstatning, der kan 
pålægge den skadevoldende part, at skulle erstatte det pågældende tab. Blot fordi en part 
misligholder en aftale betyder det ikke, at der er tale om et erstatningsansvar over for den 
lidende part. En pligt til erstatning beror på, om der foreligger et erstatningsgrundlag120.  
 
Det kan udledes af erstatningsrettens grundbegreber, at før der er tale om, at en part kan ifalde 
erstatningsansvar, skal der være tale om, at der er indtrådt en skade, hvorefter der skal følge et 
tab. Endeligt skal der være en vis forbindelse mellem disse to sider. Det er således et krav, at 
tilstedeværelsen af et ansvarsgrundlag, skal være årsagen til den indtrådte skade121 
 
Den almindelige erstatningsregel i dansk ret er culpa, hvorefter en part ifalder ansvar for 
skader, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt. Er der handlet culpøst udløses derfor som 
udgangspunkt et erstatningsansvar. I denne vurdering indgår om den måde, hvorpå 
skadevolder handlede var den rette. I den køberetlige verden tilføjes ansvarsgrundlaget endnu 
en dimension. Der differentieres mellem genus- og specieskøb, hvorefter sælger som 
udgangspunkt altid er ansvarlig for mangler ved genuskøb, her forefindes der altså et 
objektivt ansvar122.  
 
Anderledes er det med species genstande, der følger de almindeligt kendte regler, hvorefter 
salgsgenstanden savner egenskaber som køber kunne forvente, og dette sker som følge af 
sælgers forsømmelse eller dennes svigagtige handling123 . I de gennemgående afgørelser er 

                                                
119  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 166 
120  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, afsnit 5.5.a  
121 Eyben, Bo Von & Isager, Helle (2011) Lærebog i erstatningsret. Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, afsnit 1.2 
122  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 182 
123  Lookofsky, Joseph & Ulfbeck, Vibe (2008) ”Køb – Dansk indenlandsk købsret” Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 183 



 
 

     Side 48 af 106 

der udelukkende tale om erstatningstilkendelser i genus-relaterede varer, hvorefter sælger er 
underlagt af et modificeret objektivt ansvar.  
 
I U.2002.631.V124 kunne der kræves erstatning, hvor køber forsøgte at acceptere et kø-tilbud 
og købe en plæneklipper, men det viste sig imidlertid, at den ved en fejltagelse var solgt et par 
dage i forvejen. Domstolen udtaler, at forbrugeren havde en berettiget forventning om at 
plæneklipperen kunne erhverves og af denne grund kunne køber påberåbe sig en mangel og 
derved kræve erstatning i form af differencen mellem den plæneklipper, køber havde planlagt 
at erhverve sig og den køber reelt erhvervede.  
 
Der tilkendes ligeledes erstatning til forbrugeren i GoLeif afgørelse125, på baggrund af, at det i 
sagen omhandlende formidlerforbehold ikke var godtgjort overfor forbrugeren, der dermed 
tilkendtes 2.580 kr. for erstatningsrejse efter flyselskabets konkurs. Andre af de gennemgåede 
afgørelse hvor der tilkendtes erstatning er: U.2017.2764126 om Trygs sagsbehandling og 
advokatbistand i forbindelse med erstatningssag efter et skib måtte gå i nødhavn(Selvom 
denne erstatning udelukkende blev tilkendt i Byretten og ikke Landsretten) og slutteligt 
U.2017.2451H127 om leasingaftale i forbindelse med leasing af kopimaskiner. 
 
Det er ikke i alle tilfælde, der er grobund for erstatning. Derfor har køber ligeledes en adgang 
til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, når sælger leverer en mangelfuld vare 
eller tjenesteydelse.  
 
Forholdsmæssigt afslag 
Formålet med at give et forholdsmæssigt afslag er, at gennemføre en delvis restitution så 
realkreditor slipper for at erlægge den del af sit vederlag, der korresponderer med manglen 
ved realydelsen128. Et afslag gives uanset, om der er lidt andet tab end værdiforringelse, og 
kræver ingen anden hjemmel end den aftale, der fastslår, at ydelsen skulle præsteres i 
mangelfri stand129. Betingelsen er, at der skal være en værdiforringelse indblandet. Afslaget 
skal være proportionelt med forringelsen, og der skal derfor kunne siges noget om ydelsens 
værdi både med og uden manglen. Hvis der foreligger mangler ved ydelsen, kan der kræves et 
forholdsmæssigt afslag i købesummen hvis og såfremt, aftalen ikke ophæves.  
 
I flere af dommene får køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen for den mangel der er 
indtruffet ved den pågældende vare eller tjenesteydelse. Dette er blandt andet tilfældet i 

                                                
124 Se afsnit 3.2.6 for domsreferat 
125 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
126 Se afsnit 3.2.2 for domsreferat 
127 Se afsnit 3.2.4 for domsreferat 
128  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 240  
129  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 243 
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Passat-afgørelsen130, hvor bilen ikke er mangelfuld som resultat af sælgers mangelfulde 
oplysningspligt, men nærmere af konkrete omstændigheder, der har medført at Landsretten 
finder ydelsen mangelfuld, som forstærkes af sælgers manglende videregivelse af 
oplysninger. Oplysningerne som køber har fundet på hjemmesiden tillægges i afgørelsen 
retlig betydning, og eftersom den pågældende oplysning om sædernes funktion ikke var i 
overensstemmelse med den solgte bil, og køber ikke var i ond tro, kunne der således kræves 
et forholdsmæssigt afslag jf. købelovens § 78, stk. 4. 
 
Ligeledes tilkendtes der i U.2016.3638V131 et forholdsmæssigt afslag. I 2012 indgik parterne i 
en aftale om salg af privat ejendom, hvor sælger afgav nogle oplysninger om et omfangsdrøn, 
der senere viste sig som ikke-retvisende, og dermed havde køber ret til et passende afslag på 
35.000 kr. 
 
Dette samme er tilfældet i U.2011.2127132 hvor Domstolen udtaler: ”Retten finder slutteligt, 
at den af sagsøger købte bil lider af en mangel, jf. princippet i købelovens § 76, stk. 1, nr. 1, 
idet bilen ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, hvilket berettiger sagsøger til 
erstatning, jf. købelovens § 42, stk. 2, svarende til værdiforringelsen af bilen som følge af den 
manglende betegnelse om model-år.” På den baggrund tilkendes køber et forholdsmæssigt 
afslag.  
 
På baggrund af ovenstående kan det udledes, at hvis der foreligger en mangel ved realydelsen 
og der ikke sker ophævelse af aftalen, kan der  blive tale om et forholdsmæssigt afslag i 
vederlaget. Et afslag vil kun blive aktuelt hvis og såfremt misligholdelsen har ændret 
realydelsens værdi og dermed forskudt det balancepunkt parterne lagde til grund for aftalen. 
Hvor der foreligger en berettigede forventninger har parterne teknisk set ofte lagt noget 
forskelligt til grund, eftersom den ene part danner en forventning. Det kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om der er tale om en forskydning af balancepunktet i sådan forstand. 
 

3.3.4. Sammenfatning af tendenser ved berettigede forventninger 
 
Sammenfattende rummer retspraksis på det køberetlige område ikke umiddelbart en rettesnor 
for i hvilke situationer, berettigede forventninger kan påberåbes og tages til følge af 
Domstolen. Det afgørende er ikke parternes forhold, men nærmere magtfordeling, hvoraf den 
svagere part, hvad end der er tale om en forbruger eller en erhvervsdrivende har færre 
ressourcer og mulighed for risikospredning. 
 
Hvad angår berettigede forventninger påberåbt i forbindelse med faktiske mangler, er det 
tydeligt, at manglerne ofte er abstrakte, således at varen ikke lider en reel mangel, men at 

                                                
130 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
131 Se afsnit 3.2.1 for domsreferat 
132 Se afsnit 3.2.7 for domsreferat 



 
 

     Side 50 af 106 

manglen udspringer af en forventning af varens givne beskaffenhed. Dette styrkes ligeledes 
ved at der i afgørelser udelukkende gøres brug af de økonomiske misligholdelsesbeføjelser i 
form af enten forholdsmæssigt afslag i købesummen eller reel erstatning.  
 
Der er ingen tvivl om, at berettigede forventninger er en yderst anvendelig størrelse i det 
danske retssystem i forhold til kontraktretlige konflikter. Af de gennemgåede afgørelser ses 
det at berettigede forventninger på nuværende tidspunkt ikke anvendes selvstændigt, men i 
samspil med andre retsregler som en slags ekstra løftestang for den forurettede parts 
argumentation. Spørgsmålet opstår da, om berettigede forventninger kan sidestilles med 
obligationsretlige grundsætninger som aftalelovens § 36 eller anvendelse er nærmere 
retsfiguren om nærmest til at bære risikoen.    
 

3.4. Retsfigur vs. obligationsretlig grundsætning 
 
Berettigede forventninger er et begreb, der stadig er forholdsvist uafklaret i dansk ret. Der er 
ikke tale om et lovreguleret begreb, hvorfor der opstår tvivl om, hvilken retlig beskyttelse, der 
ligger i begrebet. Derfor må der ske en afklaring af, hvorledes berettigede forventninger kan 
og skal karakteriseres som en retsfigur eller en obligationsretlig grundsætning i dansk ret.  
 
Flere af de retsregler der udspringer af dansk ret er udtryk for bredere retsgrundsætninger, 
uanset om de stammer fra lovgivning, retspraksis eller sædvaner 133 . Særligt de 
obligationsretlige grundsætninger er et praktisk vigtigt eksempel på disse134. Berettigede 
forventninger udspringer af retspraksis, hvor begrebet også ses mere og mere anvendt, men 
spørgsmålet er, om berettigede forventninger kan sidestilles med de grundsætninger, som man 
kender i dag. Det kan udledes af den juridiske analyse, at berettigede forventninger oftest 
optræder ex ante og anvendes i forbindelse med lex specialis.  
 
For at noget kan anføres som værende en obligationsretlig grundsætning, er der betingelser, 
der skal være opfyldt. Obligationsrettens almindelige del er udtryk for, at et retligt princip 
skal gå på tværs af alle kontrakter efter dansk ret135. Det er derfor også betingelsen for, om en 
berettiget forventning kan anses for værende en obligationsretlig grundsætning. Den specielle 
del er omvendt udtryk for, at princippet kun er relevant for en bestemt kontrakttype eller på en 
flerhed af kontrakttyper136.  
 

                                                
133  Udsen, H. (2009). De informationsretlige grundsætninger: Studier i informationsretten. 
København: Djøf Forlag, kapitel 3 
134  Udsen, H. (2009). De informationsretlige grundsætninger: Studier i informationsretten. 
København: Djøf Forlag, kapitel 3 
135  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 19 
136  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 21 
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Da berettigede forventninger som juridisk begreb endnu ikke kan siges at være et veldefineret 
fænomen, kan der muligvis være tale om en retsfigur, der tager en mere fluffy form. Christian 
Frank Madsen og Kim Østergaard anvender i deres artikel137 begrebet ”retsfigur” om nærmest 
til at bære risikoen da ”den har den særlige karakteristika at den har en dynamisk og relative 
natur, der ikke lader sig fastlægge ensidigt eller ud fra objektive eller faste kriterier. Der vil 
altid være tale om en in concreto vurdering af to involverede parts retsposition - alene eller i 
samspil med andre retskilder”138.  
 
Denne karakteristik giver et billede af, at en retsfigur ikke som sådan har nogen fast form, 
men nærmere flydende. Der er nærmere, som det fremgår af citatet, tale om et begreb der er 
mere dynamisk og relativt i sin natur. Ligesom nærmest til at bære risikoen har berettigede 
forventninger vist sig ikke at lade sig faslægge ensidigt eller ud fra objektive eller faste 
kriterier. Domstolen bringer i stedet forventningerne i spil, når disse har særlig betydning, og 
særligt bruges de berettigede forventninger i samspil med andre retskilder herunder lex 
specialis.  
 
Det er muligt, at berettigede forventninger som retsfigur i dansk ret kan have selvstændig 
betydning og derved plads i forbindelse med kontraktfortolkning. Samtidig kan der også 
nærmere blot være tale om et supplerende begreb, som anvendes ved fortolkning af 
kontrakten. 
 
Analysen af berettigede forventning er i denne fremstilling udarbejdet på baggrund af 
købekontrakter. Det kan dog på baggrund af en søgning på Karnov konkluderes, at 
begreberne ’berettigede forventninger’ og ’berettiget forventning’ ses umiddelbart at være 
nævnt, påberåbt eller anvendt i en lang række af forskellige kontrakttyper. Det samme gælder 
for ”nærmest til at bærer risikoen”139. Som nævnt ovenfor er kravet til, at noget kan være en 
obligationsretlig grundsætning, at der skal være tale om et fænomen, der går på tværs af alle 
kontrakttyper. Derfor må det argumenteres, at der således kan være tale om, at berettigede 
forventning kan være en obligationsretlig grundsætning på baggrund af dette krav til 
grundsætningens anvendelse.   
 
Det kan udledes af de analyserede domme, at de berettigede forventninger ikke umiddelbart i 
sig selv kan stå alene, dog med undtagelse af U.1976.108.2H140. Berettigede forventninger 
danner af den grund derfor ikke selvstændig hjemmel for en retlig afgørelse. Kan berettigede 
                                                
137 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
138 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
139 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
140 Det må dog haves in mente at U.1976.108.2H er af ældre karakter hvorfor der kan være den 
mulighed at retspraksis har udviklet sig således at der ikke længere er grundlag for alene at håndhæve 
forventninger. 
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forventninger ikke anses for en retsgrundsætning, vil den ikke umiddelbart kunne være i det 
klassiske retskildesystem, som vi kender det, hvorfor de må ses som en supplerende faktor. 
Samtidig må det antages, at jo flere steder og gange berettigede forventninger kan 
identificeres, desto større sandsynlighed må der siges at være for, at begrebets retskildeværdi 
vil stige.  
 
Da en retsfigur tager en meget flydende form og ikke lader sig fastlægge ud fra objektive eller 
faste kriterier, må det være nemmere at kalde noget for en retsfigur end en obligationsretlig 
grundsætning, da der i dansk ret er stillet krav til, hvornår der kan være tale om en sådan.  
 
Berettigede forventninger påberåbes som følge af en misligholdelse eller anden 
uoverensstemmelse af kontrakten. I forbindelse med dette har vi i dansk ret lempelsesregler i 
form af blandt andet aftalelovens § 36, forudsætningslæren og force majeure. 
Lempelsesreglerne kan bruges som løftestang, til at løse en part helt eller delvist fra de 
forpligtelser, han ellers havde tillagt sig141.  
 
Lempelsesregler ses at have forskelligt grundlag for deres placering i dansk ret. Aftalelovens 
§ 36 er lex generalis i dansk ret. Den finder anvendelse på alle typer af kontrakter, hvilket 
betyder at § 36 i princippet er udtryk for en obligationsretlig grundsætning, som dog blot har 
sin hjemmel i aftalelovens § 36142. Der er altså her, eksplicit, sket en kodificering. Anderledes 
er det med nærmest til at bære risikoen, der er skabt og udviklet i retspraksis. Force majeure 
ses at have righoldig retspraksis, hvor der endvidere også er fastlagt nærmere grundlag for 
dens anvendelse i købelovens §§ 24 og 59. Force majeure har en væsentlig anden karakter end 
aftalelovens § 36 og berettigede forventninger, idet der ikke synes at være tvivl om, er 
hvornår der er tale om force majeure, der kan håndhæves143. Hvor aftalelovens § 36 er 
kodificeret og derved en obligationsretlig grundsætning, er force majeure anderledes i den 
forstand, at hvis der er tale om et objektivt ansvar, så gælder den ikke, hvorfor den således 
ikke opfylder kravet om at gå på tværs af alle kontrakttyper. Der vil af den grund i stedet være 
tale om en retsfigur.  
 
De domme, der i den juridiske analyse er gennemgået, giver os et billede af at berettigede 
forventninger opstår ex ante for kontraktindgåelse. Berettigede forventninger som retsfigur 
minder på det punkt mere om forudsætningslæren end nærmest til at bære risikoen da 
forudsætningslæren sættes i forbindelse elementer der lå forud for kontraktindgåelse. 
Nærmest til at bære risikoen handler omvendt, om en udfyldning af kontrakten på baggrund af 
det, der sker efterfølgende. Da der ved en kontrakt er et indgået kontraktgrundlag, må 
berettigede forventninger ved kontraktindgåelse siges at være vedtaget. De opstår allerede ex 
ante, men viser sig og påberåbes først senere i kontraktforløbet.   
                                                
141 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 272 
142 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
201 ff.  
143 Det skyldes herunder en eksplicitering af force majeure-begrebet i købelovens §§ 24 og 59 
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Berettigede forventninger kan ikke siges at have selvstændig betydning ved siden af 
lempelsesreglerne, som eksempelvis nærmest til at bære risikoen som udgangspunkt har144. 
Det bunder i det faktum, at berettigede forventninger i domsanalyserne viser sig ikke at kunne 
stå alene, og i stedet anvendes som tillæg til andre retsregler. Det må på baggrund af denne 
begrænsning vurderes, at der ej kan være tale om en grundsætning af risikoretlig karakter, 
uagtet at det er muligt at anse berettigede forventninger som en risiko. Det må hertil tilføjes, 
at i og med at begrebet ikke kan stå alene, er der ikke nok evidens for at kalde det en 
grundsætning. 
 
Det kan sammenfattes, at der ikke umiddelbart er evidens for at berettigede forventninger kan 
få status som en obligationsretlig grundsætning. Dette må dog anskues ud fra det synspunkt, 
at der kun er analyseret domme af køberetlig karakter, hvorfor det ikke kan afvises, at den kan 
gå på tværs af alle kontrakttyper. På baggrund af dette må der derfor være tale om en retsfigur 
i køberetlig forstand. Det understøttes endvidere i argumenterne om, at begrebet har en mere 
relativ og dynamisk natur og ikke kan stå alene som løftestang for eksempelvis misligholdelse 
af en kontrakt.  
 

  

                                                
144 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
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4. Berettigede forventninger i økonomisk perspektiv 
 

4.1. Antagelser 
For at kunne drage konklusioner om berettigede forventningers opståen i et kontraktforhold i 
økonomisk lys fastlægges der nogle rammer på baggrund af antagelser, der stammer fra 
relevant økonomisk teori. Herunder om individets kunnen og adfærd.  
 
Metodisk er der forskel på neoklassisk økonomisk teori og ny institutionel økonomisk teori, 
hvorfor der må ske en sondring. Fælles for disse to metoder er, at analyseniveauet er 
markedet, og analyseenheden er virksomheden145. Af den ny-institutionelle økonomiske 
metode kan det udledes, at der foreligger antagelser om, at individet er begrænset rationelt, 
mens der ikke foreligger perfekt information. Rationalitetsperspektivet har således ændret sig 
fra den neoklassiske tilgang, hvor antagelserne er, at individet er fuldt rationelt ved 
fuldkommen konkurrence, og der foreligger perfekt information146. Ved anvendelse af den 
ny-institutionelle økonomiske teori har hverken aktørerne eller individerne længere den 
nødvendige kapacitet til at rumme og behandle information om egen eller modpartens 
handlinger. Endvidere kan der både foreligge imperfekt samt asymmetrisk information, og der 
kan ligeledes være transaktionsomkostninger til stede147.  
 
Når en aktør defineres som begrænset rationel, betyder det, at der er tale om begrænset 
kapabilitet, hvorfor parterne ikke kan behandle eller omsætte relevante informationer, fordi 
der netop er begrænsninger148. Individets intention er, at handle fuldt rationelt og maksimere 
egen nytte, men det kan ikke lade sig gøre på grund af den begrænsede rationalitet. Selvom 
den nødvendige information besiddes, bliver det for komplekst at lave komplette kontrakter. 
Således må kontrakter være ukomplette, når parterne ikke er fuldt rationelle.  
 
Når det i ny-institutionel økonomi antages, at der er begrænset rationalitet, er det svært at 
forudsige en opståen af mulige fremtidige begivenheder. Af denne grund bliver kontrakter 
inkomplette som følge af den imperfekte information. Forsøger parterne at gøre sig kloge på 
fremtiden og et udfald af en aftale, selvom de ved at det ikke er muligt for dem, vil det 
medføre store transaktionsomkostninger. Det antages dog, at dette ikke er muligt for parterne.  
 
Endnu et moment, der har betydning for indgåelse af ukomplette kontrakter, er den 
asymmetriske information der præger en parts adfærd. Det kan ske, at en part i en kontrakt 
kan have vildledende information, som er en væsentlig kendsgerning for den anden part forud 

                                                
145 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 272 
146 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. Djøf Forlag, s. 272 
147Østergaard, Kim (2014), Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. 
Retfærd, 37 (3/149), s. 9 
148 Østergaard, Kim (2016), Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 
letlæseligt sprog. Ex Tuto Publishing, s. 562 
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for kontrakten. Den vildledte part skal have mulighed for at undgå kontrakten, uanset om der 
er tale om en uagtsom opfattelse. Det er vigtigt for parterne, at de kan stole på hinanden, så 
der sker opfyldelse fra dem begge. Hvis parterne ikke kan stole på hinandens ord, kan det lede 
til, at de ikke ønsker at indgå i transaktioner, som begge kan drage fordel af. Det er her, 
asymmetriske informationer spiller en vigtig rolle.  
 
I forhold til asymmetrisk information, ses der på de situationer, hvor det forudsættes, at den 
ene part har færre informationer end den anden har om egne handlinger. I de situationer 
handles der efter egne interesser149. Heraf kan det udledes, at al information ikke er 
tilgængelig for alle, med det ved alle ikke. Den asymmetriske information gør, at kontrakter 
ikke er komplette, hvorfor alt ikke kan skrives ind i kontraktgrundlaget.  
 
Fordi det ikke er muligt at indgå fuldstændige kontrakter på baggrund af den asymmetriske 
information, vil der således ved kontraktindgåelse også kunne opstå risici, som man bør tage 
højde for i det omfang, det er muligt. Kontrakter er blandt andet til for at kunne påvirke 
aftaleparternes adfærd. Opstår der uenighed blandt kontraktparterne, vil fortolkning og 
udfyldning af det ukomplette kontraktindhold afklare tvisten.  
 
Problemet med asymmetrisk information mellem parterne kan i nogen grad siges løst, såfremt 
parterne enten har et tillidsforhold eller mulighed for at opbygge et. Det vil ofte være 
tilfældet, når der er tale om kommercielle relationer, der handler med hinanden gentagne 
gange. Der vil i så fald være blevet opbygget et internt forhold, hvor der kan opstå kutyme og 
sædvaner mellem parterne.  
 

4.2. Det økonomiske risikobegreb 
 
Det økonomiske risikobegreb differentierer sig fra det juridiske risikobegreb, hvor der er tale 
om et noget bredere begreb, idet den aftalepart der bærer en risiko for en uforudset hændelse 
ikke vil kunne rette krav mod den anden part, medmindre der kan findes hjemme til det150. 
Det økonomiske risikobegreb beskriver en risiko som den sandsynlighed der er for, at der 
opstår en ugunstig begivenhed i løbet af et angivet tidsrum eller som resultat af en bestemt 
udfordring151.  
 
Der vil altid være risiko til stede, når der er tale om en kontraktsituation. Det er muligt at gøre 
forskellige tiltag for at minimere risikoen eller at allokere risikoen til den part, der bedst kan 

                                                
149  Knudsen, Christian, (1997) ”Økonomisk metodologi Bind 2: Virksomhedsteori & 
Industriøkonomi”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s. 164 
150 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
359 ff.  
151 Frit oversat fra: Adams, J., Risk (1995) The Policy Implications of Risk Compensation and Plural 
Rationalities. Routledge, s. 7 
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bære denne jf. nedenfor/afsnit 4.4.1. Det kræver dog transaktionsomkostninger at forsøge at 
opnå den mest efficiente kontrakt.  
 

4.3. Risikobegrebet i juraen 
 
Begrebet risiko betegnes i juridisk sammenhæng som den situation, der foreligger, når en part 
ikke kan rette krav mod den anden part i anledning af en uforudset og tabsgivende 
hændelse152. Det kan udledes af retspraksis, at risikobegrebet efterhånden bliver mere udbredt 
og spiller en stadigt større rolle, når parternes hensyn er modstridende. Når man taler om de 
risici, der er mellem to parter i et kontraktforhold, vil det som oftest koncentrere sig om den 
realydelse, der foreligger, og det vederlag der gives for den.  
 
Risikobegrebet vurderes til at fastlægge, hvem der skal være den part, der skal bære 
omkostningerne for konkrete forhold. En risiko kan betragtes som en belastning for den 
aftalepart, der skal bære den. Hvis man ikke ønsker at blive belastet, bør parten sørge for at 
agere, således risikoen flyttes over på den anden153. Eftersom udgangspunktet i dansk aftaleret 
er, at der er altovervejende aftalefrihed mellem parterne, kan parterne således selv allokere 
risici rundt ved kontraktindgåelse. Det sker som oftest ved at ændre på de regler der følger af 
baggrundsretten.  
 
Berettigede forventninger må på baggrund af de analyserede domme, uagtet at der kun er tale 
om et lille udpluk af en større samling, vurderes at kunne tage form af en risiko. Berettigede 
forventninger vil derfor være en risiko, der er forbundet med kontraktindgåelse. Den 
økonomiske analyse vil påvise, at muligheden for at undgå denne risiko vil være snæver 
grundet individers specifikke forhold til risiko.  
 
Idet berettigede forventninger må kunne ses som en risiko, der opstår ved aftaleindgåelse, 
betyder det, at koncipisten af aftalen må have incitament til at være særlig opmærksom, hvor 
det er muligt.  
 

4.3.1. Risikoprofil og spredning af risiko 
 
Det er en anerkendt antagelse i økonomisk teori, at en aktør der agerer i markedet, vil have en 
specifik risikoprofil. Den afhænger dog af, hvilken situation aktøren befinder sig. Er en part 
risikoavers betyder det, at vedkommende ikke bryder sig om risiko og vil sørge for at 
reducere muligheden for, at der lides et tab. Modsætningsvist betyder det at være 

                                                
152  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark, s. 145 
153 Andersen, Mads Bryde (2013). Grundlæggende aftaleret (Aftaleretten nr. 1). Gjellerups forlag, s. 
468 
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risikosøgende, at man byder risiko velkommen, mens en aktør der er risikoneutral, vil være 
indifferent mellem risiko eller ej154.  
 
Særligt mellem en privatperson og en erhvervsdrivende kan parternes risikoprofiler have stor 
betydning. Den risikoprofil som en privat person har, adskiller sig fra den, en 
erhvervsdrivende har, hvor sidstnævnte i højere grad har mulighed for at sprede sin risiko, 
end den private person har155. Det der ligger til grund for denne anskuelse er, at forbrugeren 
handler uden for sin profession og endvidere er begrænset rationel, hvorimod den 
erhvervsdrivende handler inden for sit erhverv og ligger inde med langt større viden og 
ressourcer end forbrugeren. Derfor må det kunne fastslås, at en erhvervsdrivende har en noget 
højere risikotolerance end modparten, hvorfor hans adfærd må siges at være mere præget af 
risikoneutralitet.  
 
Dette synspunkt kaldes i den juridiske verden for pulveriseringssynspunktet, hvorimod det 
efter retsøkonomien kaldes diversifikation156. I begreberne ligger, som nævnt, det faktum, at 
den professionelle erhvervsdrivende har mulighed for at sprede de økonomiske risici på flere 
transaktioner.  
 
Hvis der ikke på forhånd, inden kontraktindgåelse, er aftalt hvem af kontraktparterne, der skal 
bære risikoen for, at noget ikke går som det skal, bør risikoen bæres af den part, der lettest 
kan bære den. Af denne grund kan en spredning af risici ses i sammenhæng med retsfiguren 
nærmest til at bære risikoen og den professionelle part. Den professionelle part kan bedre 
kvalificere og kvantificere efterfølgende risici end den ikke professionelle eller mindre 
professionelle part157. 
 
Dommen U.1997.994/2Ø158 er et eksempel på. hvordan et flertal af dommere fandt, at det var 
privatpersonen (forbrugeren), der var nærmest til at bære risikoen for, at der skete en 
aflysning af en musikant til en privat fødselsdag. Dommen går således imod princippet om 
pulveriserings-synspunktet. Dog udtaler en mindretal i retten at ”Det må have stået 
appellanten/musikanten klart, at indstævntes hustrus personlige deltagelse i festen var en 
væsentlig forudsætning for dens gennemførelse, og at den alvorlige baggrund for hendes 
fravær måtte bevirke, at arrangementet havde mistet sin betydning. Appellanten, der drev 
                                                
154 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008) Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 120 ff. 
155 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
156 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
157 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
158 U.1997.944/2Ø: Et par bestilte musik til en fødselsdagsfest men måtte aflyse da konen blev syg, og 
det var en forudsætning for festen at konen var til stede. Musikanten havde af den grund mistet en 
indtægt og det blev af dommerne diskuteret hvorvidt det var parret, som forbruger, eller musikanten, 
som den erhvervsdrivende, der skulle afholde omkostningerne ved aflysningen. Resultatet blev at 
ægtemanden efter flertallets mening skulle afholde omkostningen.  
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erhverv ved at spille musik bl.a. til lejlighedsfester, havde mulighed for via sine honorarer at 
indregne risikoen for tab ved sådanne aflysninger, medens indstævnte, for hvem festen var et 
privat arrangement ikke havde en tilsvarende mulighed. Under disse omstændigheder finder 
denne dommer det urimeligt at gøre aftalen gældende over for indstævnte, jf. aftalelovens § 
36”.  
 
Risikoprofilen for privatpersonen adskiller sig fra musikantens, og derved den professionelle 
erhvervsdrivendes, da den ene må siges at være risikoneutral og den anden risikoavers. 
Musikanten driver musikervirksomhed, hvorfor han har mulighed for at sprede sin risiko, hvis 
der som i dommen skulle ske en aflysning. Denne risiko har han mulighed for at indlægge 
allerede ex ante for kontraktindgåelse.  
 
Dommen U.1997.944/2Ø må dog vurderes at være forkert ud fra et 
professionsrisikoperspektiv. Flertallets udtalelser og den endelige konklusion bygger på, at 
det måtte være en forudsætningsrisiko at den private person, der havde booket musikanten 
selv måtte bære risikoen for, at kontrakten blev brudt. Dette gælder uagtet, at det var en 
forudsætning for festens afholdelse, at konen var til stede. Heraf vurderes det, at dommen går 
imod princippet om professionsrisikoperspektivet, idet der foreligger en professionsnorm, 
hvor der antages at foreligge et skærpet ansvar, hvis man repræsenterer sig selv på baggrund 
af sit erhverv.  
 
Uagtet at det af U.1997.944.2Ø kan konkluderes, at der blev gået imod 
pulveriseringssynspunktet/diversifikationen, er udgangspunktet i dansk ret, at den stærke part 
bærer risikoen for visse ting i og med, at de antages at have en anden risikoprofil, der tåler at 
kunne bære denne.  
 

4.4. Koncipistreglen vs. koncipistrisikoen 
 
Det kan være svært ex ante at forudse eller afklare, hvad der er relevant information for 
aftalen, og hvordan man kvalificerer den relevante information. Det kan herunder også være 
svært for aftaleparterne at fastlægge, hvor meget man normalvis kan gå ud fra, at den anden 
part ved. Der må derfor formodes manglende forudsigelighed i mange køberetlige 
kontraktforhold. Samtidig kan parterne, ud fra hvad den økonomiske teori siger, heller ikke 
skrive komplette kontrakter, fordi individet er begrænset rationel159. Herved udspringer 
problemet om inkomplette kontrakter.  
 
Når der ses på begivenheder af mere byrdefuld karakter (eksempelvis ved anvendelse af 
aftalefortolkning eller aftalesupplering), og der er indtrådt et byrdefuldt vilkår eller lignende, 
som den ene part ønsker at få løftet af, findes der i dansk ret diverse lempelsesregler samt 
muligheder, når en part ønsker enten at komme ud af kontrakten eller blot få lempet aftalen. 
                                                
159 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog. Djøf Forlag s. 273 
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Det fremgår af de domme der gennemgås i afsnit 3.2, at eksempelvis aftalelovens § 36 samt 
koncipistreglens og nærmest til at bære risikoen anvendes som løftestang. Når der er en 
obligationsretlig konflikt, løses den som udgangspunkt ved fortolkning af selve 
kontraktgrundlaget og dettes meningsindhold.  
 
Der er som udgangspunkt  6 fortolkningsparadigmer i dansk ret. Disse er parternes fælles 
vilje, ordlydsfortolkning, minimumsreglen, uklarhedsreglen, prioritetsreglen samt 
gyldighedsreglen160.  Det er for parterne ikke muligt, ex ante, at kvalificere hvilket eller 
hvilke af disse fortolkningsparadigmer, en domstol vil ligge til grund for sit resultat. Dog kan 
hverken uklarhedsreglen eller nogen anden af de oplistede fortolkningsregler anvendes 
ureflekteret eller uden hensyn og tilknytning til sagens grundlag161. 
 
Oplistet ovenfor er koncipistreglen, også kaldet uklarhedsreglen, hvorved skal forstås at der 
fortolkes mod affatteren af aftalen162. Det betyder, at affatter bærer risikoen for, at der under 
fortolkning af kontrakten fortolkes mod ham. Derved kan der argumenteres for, at 
koncipistreglen  nærmere kan betegnes som en koncipistrisiko, idet det er koncipisten, der 
bærer risikoen163. Yderligere har risikoen en lidt anden karakter, end den som den almindelige 
koncipistrisiko udtrykker. Spørgsmålet der opstår er, hvorvidt en berettiget forventning kan 
ses som værende en del af koncipistrisikoen. I mange af de situationer der fremgår af de i 
afsnit 3.2 analyserede domme, har en aftalepart ikke være udtrykkelige nok i deres ord ved at 
udspecificere, hvad der eksempelvis følger med i købet, og hvad der ikke gør. Denne 
problemstilling opstår i særdeleshed i U.2008.579V164 samt U.2012.3272V165. U.2008.579V 
er et eksempel på, at det ikke var udspecificeret godt nok, hvad sagsøger fik eller nærmere 
ikke fik i forbindelse med erhvervelse af den nye bil, hvor køber ikke fik opfyldt kravet om et 
justerbart sæde. Koncipistreglen formuleres undertiden i domspræmisserne som et hensyn til 
den anden parts forventninger, som efter omstændighederne netop kan støttes på uklarheder 
(eller ”uafklaretheder”) i kontraktgrundlaget166.  
                                                
160 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
342 
161 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
371 
162 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, 371 
163 Begrebet koncipistrisiko stammer fra Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest 
til at bære risikoen i kontraktretten: En overset obligationsretlig grundsætning”. Juristen, 35-43 
164 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
165 U.2012.3272: En forbruger, Erling Pedersen, køber af Vejle Kommune en grund hvor det af 
købekontrakten fremgik at prisen på 160.000 kr. var inklusiv tilslutningsafgifter. Vejle Kommune 
kontakter senere Erling Pedersen og oplyser at der er tale om en fejl fra deres side ved koncipering af 
aftalen idet de 160.000 kr. var prisen på grunden eksklusiv tilslutningsafgifter. Byretten udtaler at der 
er tale om en bindende aftale og at der ikke kan stilles krav til at en privatperson burde kende til priser 
på disse afgifter. Herefter kan aftalen ikke erklæres ugyldig da det ikke strider imod almindelig 
hæderlighed at gøre den gældende, hvilket yderligere støttes af argumentet om at det er kommunen 
selv der har konciperet kontrakten og ikke selv har gennemlæst den.  
166 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
373 
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I særdeleshed gøres der brug af koncipistreglen i forholdet mellem en privatperson og en 
erhvervsdrivende. Det samme er gældende i rene erhvervsforhold, hvor begge parter ikke har 
været ligeligt involveret i at affatte kontrakten. Når kontrakten er gensidigt forhandlet i 
erhvervsforhold, kan det diskuteres, hvorvidt der er tale om en for vidtgående fortolkning ved 
at lægge risikoen over på koncipisten, idet også den anden part i aftalen kan være skyldig i 
manglende aftalepunkter i kontrakten. Koncipistreglen kan siges til dels at være blevet indført 
i dansk ret. Det følger blandt andet af aftalelovens § 38 b, hvor den anvendes ved fortolkning 
af standardkontrakter.  
 
I flere af de gennemgåede domme argumenterer de fleste parter, at de ikke vidste noget om, at 
forholdet, som affødte den berettigede forventning, betød noget for den anden part. Antages 
det, at de kendte til det eller havde fornemmelsen af det, opstår der tvivl om, hvorvidt der så 
ville være incitament til at korrigere modpartens vildfarelse.  Som udgangspunkt siges 
koncipistreglen at finde anvendelse, fordi koncipisten som udgangspunkt har haft en vis 
mulighed for at tage højde for eventuelle uklarheder i forholdet eller kontrakten. Spørgsmålet 
er således, om den forventningsdannelse, som en part har gjort sig, overhovedet er en ting, 
som den anden part kan have blot en snært viden om. Det fremgår af de i afsnit 3.2 
gennemgåede domme, at ingen af dommerne bruger begrebet, hvilket tyder på, at der må være 
tale om et afkræftende svar.  
 

4.4.1. Allokering af risici 
 
Fra den juridiske disciplin kan udledes, at der er et princip om, at det er den part, der er 
nærmest til at bære risikoen, som skal bære denne. Ofte vil der være tale om, at det skal være 
koncipisten, da denne vil være nærmest til at bære risikoen på baggrund af  koncipieringen af 
aftalen. Dog er det også i den skrevne kontrakt, at parterne vil have mulighed for at allokere 
risici mellem sig, således at Domstolen ikke anlægger den på den part, der er nærmest til den.  
 
Fordi det på kontraktindgåelsestidspunktet ikke altid er muligt at forudse alle efterfølgende 
omstændigheder, vil kontraktrettens primære fokus være allokering af risici samt 
rettighedsallokering mellem parterne167. Kontraktretten handler derfor om at sikre sig selv 
mod risici, hvorfor der vil være et ønske om, at overføre disse mulige risici til kontraktparten. 
Det økonomiske argument for risikoallokering er, at den strategisk fastsatte kontrakt skal 
allokere hver risiko til den part, der bedst kan bære den168. Dette argument må ses i lighed 
med den juridiske retsfigur om nærmest til at bære risikoen.  

                                                
167Østergaard, Kim (2014), Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. 
Retfærd, 37 (3/149), s. 6 
168 Petersen, Bent & Kim Østergaard (2017), Reconciling formal contracts and relational governance 
through Strategic Contracting. Research Paper (forthcoming in Journal of Business and Industrial 
Marketing), s. 14 
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I erhvervsforhold vil det måske være sværere at finde den rigtige risikobalance end mellem 
forbrugerforhold. Det må begrundes i, at begge parter i så fald vil være professionelt 
erhvervsdrivende, der begge handler inden for sit erhverv. Hvis der er tale om en privatperson 
og en erhvervsdrivende, der interagere med hinanden, må risikobalancen i nogle situationer 
siges, at være fastlagt på forhånd, da der af baggrundsretten følger regler om 
forbrugerbeskyttelse.   
 
For at få et dybere indblik i de kontraherende parters opfattelse af kontraktforholdet, risiko og 
den adfærd der leder til de berettigede forventninger, som opstår ved deres kontrahering, 
anvendes to teorier fra den psykologiske adfærdsøkonomi.   
 

4.5. Adfærdsøkonomi 
 
I den neoklassiske og ”klassiske” økonomi beskæftiger man sig, som tidligere nævnt, med det 
Homo economicus eller det økonomiske menneske der ud fra et rationalitetsperspektiv ikke 
har nogen begrænsninger, når det kommer til beslutningstagning og vil altid kunne se 
samtlige løsninger og på den baggrund tage den beslutning, der maksimerer hans nytte169. 
Den opfattelse af menneskets beslutningsproces er efter psykologien så langt fra 
virkeligheden som muligt. Den økonomiske psykologis grundsten består af realistisk 
adfærdsteori, der først blev introduceret af Herbert Simon i form af, at markedsaktører er 
begrænset rationelle 170 . Simon argumenterede desuden for, netop fordi aktørerne var 
begrænset rationelle, måtte de statisfiere171 i stedet for at maksimere det præferencestadie den 
pågældende var i på det pågældende tidspunkt.   
 
Simons teori vandt ikke fodfæste før to andre kognitive psykologer - Daniel Kahneman og 
Amos Tversky - videreudviklede begrebet til deres adfærdsøkonomiske teorier. Det 
vendepunkt der bragte økonomien og psykologien tættere på hinanden havde sin begyndelse i 
1970’erne. Her blev der skabt en accept af, at aktørerne vil have præferencer for et gode frem 
for et andet172. I 1974 udgav Kahneman og Tversky et studie der beskriver, hvordan man i 
hovedtræk træffer beslutninger(heuristikker) og hvilke fejl, der opstår ved disse 

                                                
169  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 19 ff. 
170  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 24 
171 Begreb oversat af Christian Knudsen i Økonomisk Psykologi om Simons teori om begrænset 
rationalitet 
172  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 31 ff. 
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heuristikker173. Senere udgav Kahneman og Tversky deres Prospect Theory om, hvordan 
beslutninger tages i samspil med risiko, som en kritik af nyttemaksimeringsteorien174.  
 

4.5.1. Heuristics and biases-programmet 
 
Fordi verdenen er uoverskuelig og differentierende har individer ikke ifølge Kahmeman og 
Tversky, tid til at overveje alle konsekvenser ved deres beslutningstagning og må derfor stille 
sig tilfreds med en række skøn. Disse skøn er dog langt fra fejlfrie og ledsages af systematiske 
fejl, hvilket det følgende vil bevise. Den overordnede teori indeholder tre hovedheuristikker, 
der bidrager til at kunne vurdere sandsynligheder og værdier, men at disse ligeledes 
indeholder en vis fejlmargin175. De tre er navnlig repræsentativitet, genfremkaldelse og anker 
og tilpasning176.  
 

4.5.1.1. Repræsentativitetsheuristikken  
Denne heuristik bygger på spørgsmål som sandsynligheden for at objekt A tilhører B. Svaret 
ligger ifølge repræsentativitetsheuristikken i, hvor meget A minder om B herunder også om A 
tilhører den samme stereotyp som man kan tillægge B177. Denne måde at nå frem til et svar 
eller en beslutning, kan dog lede til væsentlige fejl, fordi der i vurderingen ikke indgår flere 
faktorer, hvis nogen. Blandet andet tages der ikke hensyn til prior probability/base-rate 
frequency, da stereotyper kan forstyrre en generalisering, fordi relevant generisk information 
ignoreres fremfor stereotyper, hvilket leder til ikke-informerede beslutninger eller valg178.  
 
Denne type fejlskøn vil kunne opstå i forbindelse med berettigede forventninger ved, at en af 
aftaleparterne kan opfattes indenfor en stereotype, hvorved der opstår forventninger om, 
hvordan denne part antages at agere eller opfatte en situation. Eksempelvis en transaktion 
med en af japansk afstamning, hvorved det er kendt, at japanske forretningsfolk siger ja, når 

                                                
173 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1124 
174 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 
Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-293, s. 263 
175 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1124 
176 Navnene på heustikkerne er oversættelser fra Christian Knudsens bog: ”Økonomisk psykologi”, der 
synes dækkende. Navnene i Kahneman & Tverskys artikel om heuristikkerne er følgende: 
representativeness, availability og adjustment and anchoring.  
177  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 46 ff. og 
Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1124 ff.  
178 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1124 ff. 
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de mener nej179. Dette kan skabe en berettigede forventning, når personen siger ja, om det så 
er nej, fordi den stereotype japaner normalvis udviser denne adfærd. Kender partneren 
omvendt ikke til denne japanske tradition, så vil denne tro, at kontrahenten har sagt ja til 
noget men egentlig mente nej.  
 
”Overbygningen” til dette fejlskøn er; The illusion of validity180: hvor det tillægges betydning, 
hvad der for personen er sandsynligt er korrekt. I dette skøn indgår hvilket input der lægges til 
grund for opfattelsen og om der kan dannes paralleller eller mønstre til tidligere opfatteler. 
Dette kan muligvis være forklaring på, hvorfor forbrugeren i GoLeif-afgørelsen181 havde en 
berettiget forventning om, at den direkte aftalepart var GoLeif og ikke det konkursramte 
flyselskab. Hvis forbrugeren tidligere har købt rejser online, hvor denne var direkte aftalepart 
kan det forstærke, at der opstår en berettigede forventning om, at det ligeledes er tilfældet 
med GoLeif, fordi forbrugeren selv mener, det er overvejende sandsynligt at de også er 
direkte aftalepart ligesom ”de andre”, på trods af at GoLeif udtrykker, at de udelukkende er 
formidler på rejsen.  
 

4.5.1.2. Genfremkaldelsesheuristikken 
I genfremkaldelsesheuristikken anvendes faktorer i det omliggende miljø til at vurdere risici 
for at en hændelse indtræffer. Eksempelvis vurderes chancen for hjerteanfald i forhold til, 
hvad der oftere kommunikeres fra medier eller fra en personlig relation. Et fejlskøn efter 
denne heuristik er, at vurderingen af risici sker på baggrund af det ”kendte” enten det, et 
individ eksponeres for ofte eller en eksponering, der lige er sket. En anden fejlmargin er det, 
der kan forestille at være genkaldelse, men rent faktisk er imaginært182.   
 
I de gennemgåede sager om berettigede forventninger er der flere eksempler, hvor denne 
genfremkaldelsesheuristik kan give en forklaring på, hvorfor de forventninger overhovedet 
skabes hos den forurettede part. Først er sagen om et dræn på en ejendom 183, som 
efterfølgende viste sig ikke at være et omfangsdræn, men drænet var kun tilkoblet 
spildevandstikket uden sandfang, som normalt er kendetegnet for omfangsdræn. Køber kan i 
denne sag have anvendt genfremkaldelse, hvis denne tidligere har haft eller kigget på andre 
ejendomme med dræn og dermed få en styrket forventning om, at netop dette dræn var på 
samme måde.  
 

                                                
179  Kazuo Nishiyama (2000) Doing Business With Japan: Succesful Strategies for Intercultural 
Communiation. University of Hawai’i Press, s. 12.  
180 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1126 
181 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
182 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s.1127 
183 Se afsnit 3.2.1 for domsreferat 
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Det samme gælder U.2017.2764Ø184, hvor selskabet påberåber sig en berettiget forventning 
om, at forsikringsselskabets behandling og involvering i skaden er ensbetydende med, at de 
ville dække skaden. Den påberåbte berettiget forventning er skabt på baggrund af flere 
faktorer, men en af hovedargumenterne foruden den enorme involvering fra 
forsikringsselskabets side, var det faktum, at de tidligere have fået dækket skader af lignende 
om end helt samme karakter.  
 
Også i Passatdommen185 kan den opståede berettiget forventning søges klarere med denne 
heuristik og tilhørende fejlskøn. Såfremt køberen i denne sag tidligere har ejet eller kender en 
der har en Passat, hvor begge sæder er elektrisk justerbare, kunne det passende styrke 
forventningen om, at den nye passat også blev leveret med to elektrisk justerbare sæder. Ved 
at køber lægger dette til grund er det næsten utvivlsomt at denne ikke vil spørge til sæderne. 
Slet ikke når sælger ikke nævner noget, der siger købers opfattelse imod.   
 

4.5.1.3. Anker og tilpasningsheuristikken 
I denne heuristik er udgangspunktet et startestimat eller referencepunkt, det såkaldte anker, 
som herefter bliver justeret/tilpasset ved tilførsel af information. Disse informationer kan 
være relevante som ikke-relevante, og derved kan justeringen lede til et forkert resultat. 
Ligeledes kan der ifølge Kahneman og Tversky være for få justeringer til, at der kan opnås et 
tilfredsstillende resultat. Resultatet kan ligeledes være forkert, hvis den overordnede ramme, 
altså ankeret, ikke er et godt referencepunkt i forhold til den givne problemstilling186. Dette 
betyder ligeledes, at to parter kan have to forskellige resultater, fordi begge har forskellige 
referencepunkter såvel som efterfølgende justeringer.  
 
Denne heuristik tegner et perfekt billede af, hvorfor berettigede forventninger opstår. Det gør 
de fordi folks opfattelser og referencepunkter er forskellige, ligesom deres tilpasninger og 
justeringer ligeledes er forskellige. Disse danner baggrund for forventninger til et samarbejde 
eller en transaktion. Parterne kan forsøge at udtrykke deres vilje i kontraktgrundlaget, men 
fordi der som udgangspunkt er forskellige referencepunkter, kan parterne være enige om 
ydelser og vilkår uden at parterne reelt set er enige om, hvad de forstår ved det. De løbende 
justeringer kan også besværliggøre denne fælles opfattelse yderligere, selvom parterne har et 
nogenlunde ens referencepunkt ved kontraktindgåelse.  
 
Yderligere vil der i denne heuristik være en tendens til at overestimere sandsynligheder ved 
konjunkturer, hvilket leder til overdrevet optimisme overfor de projekter eller partnerskaber 
der indgås og dermed underestimerer eller ignorerer muligheden for at det fejler187. Det 
                                                
184 Se afsnit 3.2.2 for domsreferat 
185 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat  
186 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1128 
187 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1128 
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samme gælder en urealistisk optimisme, hvor man overvurderer egne evner eller 
undervurderer store risici, fordi  overdrevet optimisme skygger for de reelle fakta188. I forhold 
til berettigede forventninger er den overdrevne optimisme en faktor, der indgår i 
forventningsdannelsen.  
 
Dette argument styrkes af en af heuristic and biasses-programmets andre nærliggende 
fejlkilder, eksempelvis confirmation bias189, hvor der som udgangspunkt kun vises interesse i 
ting der bekræfter ens hypotese. I Passat-afgørelsen190 kan det netop diskuteres, hvorvidt 
køber egentlig har overholdt sin undersøgelsespligt i forbindelse med købet, da han efter at 
have læst på en hjemmeside, at der var to elektronisk justerbare sæder, vælger ikke at få 
sælger til at be- eller afkræfte, om det også var tilfældet ved netop denne Passat. Det vidner 
om, at så længe der ikke er noget, der strider imod den hypotese individet har, vil denne heller 
ikke gøre opmærksom på forventninger, der er opstået som følge af denne hypotese i den 
prækontraktuelle fase. 
 

4.5.1.4. Affekt heuristikken  
Kahneman og Tverskys heuristikker og tilhørende fejlskøn forklares på det kognitive niveau, 
men efter udgivelsen i 1974 har mange adfærdsøkonomer beskæftiget sig med 
beslutningstagning og de fejl der opstår. Disse økonomer har foruden det kognitive aspekt 
argumenteret for, at der i ligeså høj grad er tale om en følelsesmæssig påvirkning. Deraf 
opstod affektheuristik191. I denne heuristik har kortvarige intense følelser en væsentlig 
indflydelse på de præferencer der foreligger på det gældende tidspunkt. Disse kan derfor være 
helt anderledes forinden denne affekt og tilbage til udgangspunktet kort efter affektens 
indtræden, eller en helt anden ramme. Denne heuristik anvendes ofte i forbindelse med 
førstehåndsindtryk eller lignende situationer.   
 
Det kan i forbindelse med berettigede forventninger ske, at der ved kontraktindgåelse sker en 
forstyrrende affekt, der gør at en kontrakt indgås på bestemte vilkår eller beskaffenhed, som 
man ikke havde indgået, hvis disse følelser ikke havde haft en indvirkning på ens 
beslutninger. Ellers at der opstår forventninger i kampens hede, som ikke ville være skabt. 
Eksempelvis at man synes den bil man har erhvervet sig ved førstehåndindtrykket er helt vildt 
fantastisk, men det viser sig, at den har rust synlige steder eller mangler et sidespejl. Det 
foranstående eksempel er naturligvis heuristikken sat på spidsen, men ikke desto mindre er 
der ingen tvivl om, at følelser har en væsentlig betydning for præferencer og beslutninger, og 
dermed også for forventningsdannelsen.   

                                                
188  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 49 ff. 
189  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 52 
190 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat  
191  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 46 ff.  
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Kahneman og Tversky afslutter deres artikel om heuristikkerne med en diskussion, hvor de 
pointerer, at den manglende forståelse eller ”kode” kan forklare, hvorfor folk overser, at de i 
deres vurdering af sandsynlighed laver disse fejlskøn, som forskerne præsenterer i artiklen. 
Det betyder også, det er svært at lære at vurdere og træffe beslutninger uden fejlskøn, men at 
der kan laves tilpasninger der betyder, man kommer tilnærmelsesvis tættere på en fejlfri 
vurdering192.  
 
Der kan for parterne i et kontraktforhold være væsentlige risici der bidrager til, hvordan en 
beslutning tages eller, hvorfor en kontrakt indgås. I samspil med heuristikkerne anvendes 
derfor Kahneman og Tverskys Prospect Theory til, at kortlægge parternes adfærd i forhold til 
risiko samt gevinster og tab.  
 

4.5.2. Prospect theory 
 
Prospekt teorien193 er udviklet af Kahneman og Tversky som et opgør til det tidligere omtalte 
neoklassiske udgangspunkt, navnlig nyttemaksimeringsteorien eller expected utility, der er 
den simpleste metode til at forstå beslutningsmønstre. Teorien om forventet nytte blev 
introduceret af Daniel Bernoulli i 1738, der påviste at fordi marginalnytten af penge er 
faldende, er de fleste mennesker risikoaverse194. Med andre ord jo flere midler, desto mindre 
risikospredning og derfor højere grad af risikoaversion.  
 
Kahneman og Tversky kritiserer dog Bernoullis forventede nytteteori, fordi et prospekt 
vurderes på baggrund af den samlede forventede monetære nytte og ydereligere i form af 
manglende hensyn til menneskers forskellige referencepunker til at evaluere gevinst og tab195. 
Forfatterne argumenterer derfor, at den rationelle tilgang til beslutninger under risiko ikke er 
et retvisende billede af den reelle menneskelige beslutningsproces196. Forfatterne introducerer 
heraf prospekt teori, hvor udgangspunktet er referencepunktet og ændringer bliver derefter set 
i forhold til  dette referencepunkt.  
 
Udover iagttagelsen af referencepunktet, argumenterer Kahneman og Tversky, at der er en 
tendens til at ”hade” tab mere, end de sætter pris på en gevinst. Dette er også direkte afbilledet 
i den S-formede værdifunktion, som ses af Figur 1: Prospektteori, hvor kurven under 
                                                
192 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1974) Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases 
Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, pp.1124-1131, s. 1130 
193 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 
Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-293 
194 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux,  s. 434 ff. 
195 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux, s. 274 ff. & 
Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 
Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-293, s. 267 ff. 
196 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 
Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-293, s. 263 
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referencepunktet altså de negative værdier, er væsentlig mere stejl. Et tab på 100 vurderes da 
større end en gevinst på 100. Fænomenet kalder forfatterne selv for tabsaversion197 og 
betyder reelt, at der reageres stærkere på tab end på en given gevinst. Det generaliseres at alle 
er følsomme i forhold til tabsaversion, men dette er en sandhed med modifikationer, eftersom 
professionelle der tager kalkulerede risici som led i deres arbejde, fx børsmæglere vil være 
mindre tabsaverse, fordi de som udgangspunkt ikke er følelsesmæssigt involverede198.  
 
Figur 1: Prospektteori 

  
Kilde: Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow s. 283 
 
I den s-formede kurve ligger ligeledes en faldende følsomhed på det psykologiske plan, 
hvilket betyder, at når både gevinster og tab når højere beløbsmæssige værdi har en faldende 
betydning for beslutningstagers adfærd. Dette ses også ved kurvens udfladning i både positiv 
og negativ retning i modellens yderpunkter.  Det ses yderligere, at figuren er konkav over det 
pågældende referencepunkt og konveks under199.  
 

4.5.2.1. Beslutningsvægte 
Et andet fund af Kahneman og Tversky er, at beslutningsvægte der tillægges 
beslutninger/adfærd differentieres fra sandsynligheden. Der opstilles i bogen Thinking Fast 
                                                
197 Oversat fra Loss Aversion 
198 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux, s. 284 ff. 
199 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1981) The Framing of Decisions and the Psychology of 
Choice. Science, New Series, Vol. 211, No. 4481, pp. 453-458, s. 454 og Kahneman, Daniel og Amos 
Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 
263-293, s. 278 
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and Slow en tabel over beslutningsvægt overfor sandsynligheder mellem 0-100 for en 
gevinst200. I tabellen viser den lave ende at der ved lave sandsynligheder er en langt højere 
beslutningsvægt, denne effekt kaldes possibility effect hvor urealistiske events overvurderes. 
Omvendt er den højere ende af skalaen, hvor en høj sandsynlighed ledsages af en lavere 
beslutningsvægt også kaldet certainty effect201.  
 
Dette betyder, at der i en situation med høj sandsynlighed for gevinst(gevinstscenarie) er en 
stærkere grad af risikoaversion, mens der ved lav sandsynlighed udvises risikosøgende adfærd 
og vice versa ved sandsynligheden for tab(tabsscenarie)202. I relation til Figur 1: Prospektteori 
betyder det af gevinstscenarier vurderes i øverste højre del af figuren, mens tabsscenarier 
vurderes i nederste venstre del.  
 

4.5.2.2. The fourfold pattern 
Ingen af disse fund er revolutionerende hver for sig, men den forening som Kahneman og 
Tversky på baggrund af Prospektteori gjorde, åbnede op for muligheden for at forklare en 
sammenhæng mellem præferencer. Denne sammenhæng kalder de to israelske forfattere The 
Fourfold Pattern og forklarer det skift i risikoprofil, som nyttemaksimeringsteorien 
udelukker203. Det viser sig i afsnit 3.3.3, at berettigede forventninger i kontraktretlig regi ofte 
bliver påberåbt i forbindelse med faktiske mangler, hvorfor fourfold pattern anvendes til at 
forstå købers adfærd. Modellens teoretiske ramme bibeholdes, men ledsages af den 
kontraktretlige problematik om faktiske mangler og sandsynligheden for at en vare er 
mangelfri(gevinst) eller mangelfuld(tab).  
 
  

                                                
200 En illustration af beslutningsvægtene er udeladt, da de reelle værdier ikke vil blive anvendt i denne 
fremstilling, men nærmere den teoriske baggrund for beslutningstagning. 
201 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux,  s. 315 ff. 
202  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 55 og Prospect s. 
268 ff. & thinking fast and slow Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus 
and Giroux, s. 276 ff. 
203 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux, s. 316 ff. 
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Figur 2: Købers adfærd ved sandsynlighed for en mangelfuld eller mangelfri vare 

 Gevinster Tab 
   
 
 
Høj sandsynlighed  
Sikker effekt 

95% chance for mangelfri 
Frygt for skuffelse 
Risikoavers 
Færre og mindre kontrakter 

95% risiko for mangelfuld 
Håb om at undgå tab 
Risikosøgende 
Indgår kontrakter, der ikke 
burde være indgået med 
håbet om at der ikke kommer 
et tab 

 
 
 
Lav sandsynlighed 
Mulig effekt 

5% chance for mangelfri 
Håb om en større gevinst 
Risikosøgende 
Indgår kontrakter på det 
grundlag at der er en chance 
for en gevinst, selvom det 
ofte ender i skuffede 
forventninger og unødige 
omkostninger  

5% risiko for mangelfuld 
Frygt for stort tab 
Risikoavers 
Risikoen er lav, men frygten 
vil motivere til at tegne 
forsikring, hvis risikoen ikke 
kan flyttes over på sælger. 

 
Kilde: Inspireret af Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow204  
 
Ovenstående model er inddelt i 4 felter, der illustrerer en forsimplet 
adfærds/opfattelsesmønster hos køber i forhold til et køb, hvor der altid er en vis sandsynlig 
for at varen er behæftet med en mangel. Hvert felt indeholder 4 linjer, hvoraf linje nr. et er 
sandsynligheden for at en vare lider en mangel eller er mangelfri. Linje nr. to er den 
følelsesmæssige reaktion der sker på baggrund af scenariet i linje et. Den tredje linje beskriver 
den risikoprofil, køber har i forhold til sandsynligheden for en mangelfuld eller mangelfri 
vare. Den fjerde og sidste linje indeholder en forklaring/følgevirkning af adfærden.  
 

4.5.2.2.1. Ved høj sandsynlighed for en mangelfri vare 
I denne kvadrat(1) er der 95% sandsynlighed for, at den vare køber erhverver er mangelfri. 
Den store sikkerhed eller certainty vil normalvis betyde, at køber vil være villig til at 
investere mere, men certainty effekten har faktisk den omvendte virkning, nemlig at den store 
sikkerhed medfører større risikoaversion205. I dette gevinstscenarie er køber som nævnt 
risikoavers. Dette bunder i at muligheden for at realisere en mangelfri vare(eller i teoriens 
terminologi en gevinst) har en høj sandsynlighed eller omvendt lav usikkerhed. Den spinkle 

                                                
204 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. Farrar, Stratus and Giroux, s. 317 
205 Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. 
Ecometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 263-293, s. 269 
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chance for at varen alligevel lider en mangel, overskygger den altovervejende gode chance for 
at varen er mangelfri, og får køber til at skifte referencepunkt, hvilket skaber en frygt for at 
blive skuffet.  
 
Denne frygt vil give køber et incitament/motivere til at minimere risikoen for, at den købte 
vare er mangelfuld. Dette kan køber gøre ved enten, at de kontrakter der indgås er væsentlig 
mindre end, hvad der kunne være lønsomt for begge parter eller køber vælger at forkorte en 
relation i frygt for at blive skuffet. Omvendt kan køber forsøge helt at undgå situationen ved 
slet ikke at indgå i kontrakter eller partnerskaber. Begge metoder eller løsninger for køber er 
udløst af den omtalte tabsaversion, hvor køber afskyr et tab langt mere end en gevinst hvilket 
betyder, køber udelukker sig selv fra et scenarie der næsten ikke kan gå galt for at undgå en 
mangelfuld vare.  
 

4.5.2.2.2. Ved høj sandsynlighed for mangelfuld vare 
2. kvadrant består af en 95% sandsynlighed for at den købte vare lider en mangel og købers 
adfærd i dette scenarie adskiller sig markant fra det klassiske neoklassiske udgangspunkt. I 
denne kvadrant vil køber flytte sig fra risikoversion i foranstående gevinstscenariet til 
risikosøgende adfærd i dette tabsscenarie. Denne risikosøgende adfærd opstår, fordi køber 
hænger sig i de sidste 5% chance for at varen kan være mangelfri, og dermed ikke lide et tab. 
 
En følgevirkning heraf er at køber indgår i kontrakter, hvor der er stor sandsynlighed for at 
varen eller varerne ikke er i orden, eksempelvis fordi sælger tidligere har haft mangelfulde 
leveringer. Dette er blandt andet tilfældet i U.2010.9506SH206 hvor køber på trods af en 
tidligere fejllevering alligevel indgår i en ny kontrakt med sælger om to partier jeans med 
troen på, at denne kontrakt ”bliver anderledes”. Ej heller den nye kontrakt kan sælger leve op 
til, og køber ender alligevel med at få en mangelfuld levering af første parti og derefter hæve 
kontraktforholdet.  
 

                                                
206 Sagen omhandler først og fremmest en vareprøve, hvorved køber har returneret vareprøverne og 
kræver depositum tilbagebetalt. Dernæst omhandler den et køb af to partier jeans, hhv. 3304 og 2484 
stk. Diesel jeans i bestemt model, vask og størrelser for EUR 127.366. Ved modtagelse af et parti 
varer viser det sig at antallet ikke stemmer overens med den fremsendte faktura, ligesom hverken 
model, vask eller størrelser stemmer overens med ordreren køber har placeret hos sælger. Køber anser 
varerne for mangelfulde og hæver på den baggrund handlen og kræver betalte penge tilbage. Desuden 
hæves handlen for det parti varer der endnu ikke har afsendt, fordi køber mener at der er anticiperet 
misligholdelse fra sælgers side. Sø- og Handelsretten lægger vægt på at sælger ikke har gjort køber 
opmærksom på at der var tale om en stock-lot, hvilket betød at køber hverken kunne vælge vask eller 
størrelser, som ved en almindelig ordre. Endvidere tillægges det betydning af sælger ikke, på trods af 
købers fremsendte størrelses- og vaskønsker, har meddelt køber at dette ikke kunne efterleves, hvorfor 
retten udtaler at varepartiet lider en væsentlig mangel og erkender tilbagebetaling til køber.   
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4.5.2.2.3. Ved lav sandsynlighed for en mangelfri vare 
3. kvadrant byder på endnu et gevinstscenarie, men en væsentlig mindre sandsynlighed for, at 
varen er mangelfri. Her der er kun 5% sandsynlighed for en mangelfri vare. Køber vil i dette 
scenarie være risikosøgende, hvilket er et resultat af den omtalte possibility effect, hvor køber 
ignorerer hvor lille sandsynligheden for gevinsten er, men lever i drømmen om at realisere 
den. Det betyder, at en mulighed for at opnå en gevinst, overskygger de negative 
konsekvenser, der er væsentlig større sandsynlighed for indtræffer. Denne mulighedseffekt 
leder køber til at indgå i kontrakter, der lægger op til mangelfulde leveringer, hvilket ofte vil 
ende i skuffede forventninger og spildte penge.   
 
En følgevirkning og/eller konsekvens ved denne risikosøgende adfærd består i at køber indgår 
usikre kontrakter, hvor der med overvejende sandsynlighed vil være en mangel/tab for køber. 
Køber tager ingen notits af konsekvenserne af den risikosøgende adfærd, og selvom køber 
måske ikke konspirere om at kunne falde tilbage på en retsfigur som berettigede forventninger 
vil den beskytte køber i sin risikosøgende adfærd, når forventningerne skuffes. Dette bliver alt 
andet lige en belastning for samfundet, fordi parterne skal bruge ekstra omkostninger på at gå 
til Domstolene for at få afklaret, om der er tale om en berettiget forventning.  
 
Som anført i afsnit 3.3 har det vist sig af de gennemgåede afgørelser, at samtlige af købers 
påberåbelser af berettigede forventninger bliver taget til følge af Domstolen og tilkendt 
erstatning. Disse sager vil give samfundsmæssige omkostninger og det kan måske være et 
argument for at berettigede forventninger som retsfigur ikke er samfundsefficient207.  
 

4.5.2.2.4. Ved lav sandsynlighed for mangelfuld vare 
4. og sidste kvadrant er der ligeledes tale om et tabsscenarie, med 5% sandsynlighed for en 
mangelfuld vare. Køber er i dette scenarie risikoavers, hvilket betyder at den meget lille risiko 
for, at der foreligger en mangel er for usikkert for køber. Køber vil her være villig til at betale 
mere for varen for at sikre, at den ikke er mangelfuld. Derudover vil køber tegne forsikring 
der dækker den risiko, uanset hvor lille den er, og den risiko der ikke kan forsikres vil køber 
forsøge at vælte over på sælger.  
 
I de tilfælde hvor sælger har konciperet kontrakten vil køber kunne regne med 
koncipistreglen, der beskytter mod uklarheder i kontraktgrundlaget, men denne 
uklarhedsregel gælder naturligvis ikke overfor mangler.  
 

4.5.3.  Framing 
 
Mange forskere i psykologiens verden har i mange år været optaget af, at mennesker kan 
opfatte og tolke deres omgivelser på forskellige måder, alt efter hvilken måde de pågældende 

                                                
207 Dette behandles yderligere i afsnit 5.7 
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ting bliver præsenteret på. Normalvis kan man tale om optiske illusioner, hvor eksempelvis et 
bord kan se større ud fra en bestemt vinkel, selvom der er tale om to identiske borde208.  
 
Det væsentligste udgangspunkt er at forskellen på opfattelsen på de omtalte borde stammer 
fra et differentieret referencepunkt, hvilket gør at opfattelsen flyttes i en anden retning. Derfor 
er det interessant om det ligeledes gælder i henhold til framing-effekter i 
beslutningssituationer, hvor en given problemstilling beskrives på en sådan måde, at den 
efterfølgende adfærdsmæssige effekt kan ændre karakter, hvis beskrivelsen ændres 209 . 
Forskningen på området har påvist, at mennesket er begrænset rationel og derfor er underlagt 
af den i prospektteorien omtalte tabsaversion. Derfor kan framing være med til at fastlægge 
referencepunktet der afgør, om de pågældende oplever et gevinst- eller tabssituation. 
 
I almindelig rationalitetsteori vil et individ ikke blive påvirket af måden, hvorpå et problem er 
formuleret, men som præsenteret i forbindelse med prospektteorien har det for den 
økonomiske psykologi enorm betydning om en situation er beskrevet som et gevinst- eller 
tabsscenarie. I forhold til berettigede forventer kan man spørge om man ved hjælp de 
underliggende principper ved framing kan omformulere en kontrakt/vilkår, således at en part 
ikke vil eller kan påberåbe sig berettigede forventninger? 
 
Hvis den berettigede forventning er opstået ved et kontrakt eller vilkårs er formuleret på en 
måde, så køber opfatter det som en gevinst med høj sandsynlighed. Køber vil på baggrund af 
prospektteorien i dette scenarie være risikoavers og samtidig være stærkt påvirket af 
tabsaversion. Det betyder, at køber for at afdække risiko i højere grad er tilbøjelig til ikke at 
indgå kontrakten eller påberåbe sig berettigede forventninger, fordi frygten for et tab er stor 
på trods af, at sandsynligheden for tab er lille. Jf. afsnit 4.5.2.2.1 om høj sandsynlighed for 
mangelfri vare. Ved at formulere kontrakten eller vilkåret enten som gevinst med lav 
sandsynlighed eller et tabsscenarie med høj sandsynlighed, vil køber rykke fra at være 
risikoavers og i stedet være risikosøgende. Det betyder køber ikke vil have behov for at sikre 
sig mod tab, men derimod imødegå store risici i håbet om at det vil lede til gevinst.   
 
Der ligger dog nogle begrænsninger i forskningen om framing. Blandt andet er den udtænkt 
ved hjælp af meget simple kontrakter, mens udgangspunktet for de kontrakter der er i de 
gennemgåede afgørelse indeholder uklarheder der leder til fortolkningstvivl. I artiklen 
Reference Points and Contract Interpretation er opfattelsen, at i det tilfælde hvor en 
fortolkningssituation frames som et tabsscenarie vil køber handle opportunistisk210. Det 
                                                
208  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 52 ff. 
209  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 52 ff. 
210 Feldman, Yuval & Amos Schurr & Doren Teichman (2012) Reference Points and Contract 
Interpretation: An Empirical Examination s. 504 ff. og Grønlund, Casper Majgaard & Rune 
Meldgaard Christensen (2015), Den offentlige bygherres efficiente håndtering af efterfølgende 
omstændigheder i totalentreprise. Copenhagen Business School, s. 57 
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betyder, at omformuleringen overfor vil lede køber til at handle opportunistisk og dermed i 
højere grad, for at imødekomme og sikre egne interesser, vælge at påberåbe sig berettigede 
forventninger i situationer med uklarheder i kontraktgrundlaget.  
 
Er det ligeledes tilfældet, hvis der ændres på opfattelsen af en mangel, således køber ikke 
oplever, at der foreligger en mangel og dermed ikke får skabt en berettiget forventning? I 
stedet for at anse situationen som et gevinst- eller tabsscenarie anses udelukkende købers 
opfattelse af mangler. Hvis købers referencepunkt flyttes fra hvornår en vare lider en mangel i 
de situationer, hvor køber påberåber sig en abstrakt mangel, fx i Passatdommen 
U.2008.579V211, hvor kun det ene forsæde var elektronisk justerbart kan det medføre, at 
køber ikke ville påberåbe sig den i sagen omtalte mangel. Er købers flytning af 
referencepunkt en succes, er det dog ingen garanti for at parten på et senere tidspunkt vil anse 
den samme type udeblivelse eller lignende som en mangel. Således vil køber alligevel prøve 
at påberåbe sig manglen.     
 

4.5.4. Sammenfatning på adfærdsøkonomien 
 
Det kan på baggrund af ovenstående analyse ved hjælp af adfærdsøkonomien sammenfattes, 
at når der skal træffes beslutninger opstår der en række fejlskøn, der kan forstyrre 
beslutningsprocessen og hvordan nogle ting opfattes. Dette betyder således, at en part kan få 
skabt en berettigede forventning, fordi dennes referencepunkt enten er biased212, eller fordi 
det er forskelligt fra modpartens referencepunkt og opfattelse af transaktionen eller 
partnerskabet.  
 
Analysen viste også, at det ikke kun er opfattelsen af referencepunktet, men også opfattelsen 
af risiko. Sammenfattende vil købers opfattelse af risiko være afhængig af sandsynligheden 
for om en vare er mangelfri eller mangelfuld. Hvorefter lav sandsynlighed er ensbetydende 
med risikosøgende adfærd og høj sandsynlighed er ensbetydende med risikoavers adfærd. 
Køber vil være mere følsom overfor tab end for en given gevinst, hvorfor køber vil fravælge 
gode chancer for gevinst, mens køber vil holde fast i en meget lille chance for gevinst. Begge 
scenarier sker på baggrund af tabsaversionen, hvor købers altovervejende udgangspunkt er at 
undgå tab. 
 
Yderligere kan det sammenfattes, at en ændring i framingen som udgangspunkt ikke kan 
garantere den adfærd, der vil maksimere begge parters nytte. Ligesom at ændringen i købers 
opfattelse af en mangel heller ikke er en garanti for at denne ikke vil påberåbe sig berettigede 
forventninger i fremtiden. Der vil altid være omkostninger ved kontraktkoncipering og en 
efterfølgende domstolsbehandling af berettigede forventninger, men hvad er egentlig den 
mest efficiente fordeling af transaktionsomkostninger?   
                                                
211 Se afsnit 3.2.5 for domsreferat 
212 At der forekommer fejlskøn i beslutningssituationer 
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4.6. Transaktionsomkostninger  
 
Det lægges til grund, at det er ønskeligt at skabe den størst mulige grad af forudsigelighed i et 
kontraktforhold, for derved at opnå en effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer. Samtidig 
ønskes der ikke at bruge enorme transaktionsomkostninger på det. Der er dog både 
transaktionsomkostninger forbundet med at indgå og gennemføre kontrakter. Kontraktretten 
skal i videst muligt omfang derfor bidrage til at reducere transaktionsomkostninger213, fordi 
det som udgangspunkt er meningen, at den skal klarlægge det meste indhold, så der kun bør 
bruges transaktionsomkostninger ved at indgå den.  
 
Ronald Coase kendes ofte på hans artikel ”The nature of The Firm”, som bidrog til 
startskuddet på den ny-institutionelle økonomi. Her introduceres Coase-teoremet der går på, 
at hvis transaktionsomkostningerne er lave og rettighederne er veldefinerede, så vil parterne 
samle sig og automatisk forhandle sig frem til en paretooptimal tilstand214. Er det resultat 
parterne kommer frem til ikke paretooptimalt, så må en af disse krav være brudt. 
Transaktionsomkostningsteorien kan overordnet inddeles i 3 kategorier215: Søgeomkostninger 
som er de ex ante omkostninger der foreligger, når parterne skal definere rettighederne. Selve 
forhandlingsomkostningerne opstår ved kontraktindgåelse. Omkostningerne afholdes 
eksempelvis i form af undersøgelse og udformning af kontrakten. Slutteligt er der de ex post 
omkostninger der tager form som kontrolomkostninger som omhandler sikring af, at 
kontrakten overholdes og sanktioner ved kontraktbrud216. Tilstedeværelsen af ovenstående 
omkostninger må betyde, at der er tale om et urealistisk ideal, at der ingen 
transaktionsomkostninger er, når der skal indgås en kontrakt. 
 
Fortolkningsprincipperne fra den juridiske disciplin bør som udgangspunkt ses i lyset af , 
hvad man kan kalde for en mere overordnet omkostningsminimering. Det er således både i 
parternes og i samfundets interesse, at der foreligger færre usikkerheder ved gældende ret for 
at mindske transaktionsomkostninger.   
 
Det må anses som en nødvendighed at gå ind og lave en konkret vurdering af, hvad der vejer 
tungest i forbindelse med en de risici der kan være ved at skrive og indgå i en kontrakt. Er det 
de transaktionsomkostninger der foreligger ex ante i form af kontraktomkostninger 
(søgeomkostninger), kontraktforhandlingsomkostninger og kontraktkoncipierings-
omkostninger. Eller er det på den anden side de ex post transaktionsomkostninger der 
foreligger i form af kontraktjusteringsmekanismer, kommunikationsomkostninger og 

                                                
213 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 291 
214 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 142 
215 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 129 
216 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 129 
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eventuelle kontrolomkostninger217. Disse ex ante og ex post betragtninger om afholdelse af 
udgifter til at skrive og indgå kontrakt er et af flere aspekter i økonomien, der ikke kommer 
frem i et uddrag af juridiske principper.  
 
Ved koncipering af en kontrakt følger der af baggrundsretten allerede bestemmelser om 
misligholdelsesbeføjelser. Ses dette ud fra et transaktionsomkostningsmæssigt perspektiv, 
vurderes det, at der ikke umiddelbart er grundlag for at indsætte bestemmelser om dette, så 
længe parterne selvfølgelig er tilfredse med det der følger af baggrundsretten. 
Baggrundsrettens formål er til dels også at beskytte forbrugere, når de handler med 
erhvervsdrivende, hvorfor det også ses i dommene i afsnit 3.2, at der når der er tale om 
forbrugerkøb ikke ændres i det der følger af baggrundsretten.  
 
Anderledes er det, når der skal forhandles om ansvarsreguleringsvilkår. Disse forhandlinger 
foregår nemlig oftest med henblik på afvigelse af baggrundsretten, hvor den stærke part 
typisk vil ønske en yderligere indskrænkning i ansvarsgrundlaget218. Grunden til dette er, at 
parten i så fald kun kan ifaldes et erstatningsansvar, hvis der er tale om misligholdelse der er 
bedrevet med forsæt eller grov uagtsomhed. Heraf vil den part der misligholder aftalen 
således omvendt ikke ifalde et erstatningsansvar for blandt andet direkte eller indirekte tab219.  
 
Uagtet at parterne besidder en vis viden, vil der være transaktionsomkostninger til at afdække 
de berettigede forventninger, hvad end der tages stilling til dem ex ante eller ex post i form af 
overvejelser eller mangel på samme.  
 
Det er uundgåeligt ikke at bruge transaktionsomkostninger ved kontraktindgåelse og 
behandling af dens indhold. De vil derfor også have betydning for berettigede forventninger 
og deres opståen eller mangel på samme, hvorfor der i det følgende undersøges, hvorvidt og i 
hvilket omfang berettigede forventninger kan undgås.  
  

                                                
217 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 129 
218Østergaard, Kim (2014), Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. 
Retfærd, 37 (3/149), s. 6 
219Østergaard, Kim (2014), Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i samfundsvidenskaben. 
Retfærd, 37 (3/149), s. 6 
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5. Kan de berettigede forventninger undgås?  
 
Den foranstående analyse af udvalgte domme giver et klart billede af, at berettigede 
forventninger nyder retlig beskyttelse i kontraktretlig sammenhæng. Ligeledes giver analysen 
af købers risikoprofil og beslutningsmønster en formodning om, at berettigede forventninger 
som retsfigur kun i øget omfang vil finde anvendelse. Derfor opstår spørgsmålet, hvorvidt en 
kontrahent kan undgå at medkontrahenten får skabt berettigede forventninger, og hvis 
forventningerne ikke kan undgås kan en kontrahent i stedet gardere sig mod dem?  
 
Det vil som udgangspunkt være svært at undgå berettigede forventninger, fordi det netop er 
forventninger der er opstået hos medkontrahenten på baggrund af bestemte udsagn eller 
adfærd. Kontrahenterne kan forsøge at forventningsafstemme og skrive en så komplet 
kontrakt som muligt og på den måde regulere forholdet, men end ikke dette kan sikre, at der 
ikke opstår en berettiget forventning hos en af kontrahenterne. Eftersom når forventningerne 
ikke kan udelukkes, skal det i det følgende undersøges om der kan garderes mod dem eller 
omfanget kan begrænses.  
 
Da de berettigede forventninger kan skabes på flere forskellige tidspunkter, herunder ex ante, 
løbende eller ex post for kontraktindgåelse, synes det interessant at overveje om 
indtræffelsestidspunktet har indflydelse på en eventuel gardering mod modkontrahentens 
berettigede forventninger. Som det fremgår af afsnit 3.3 viser gennemgangen af afgørelserne, 
at de fleste af de berettigede forventninger er blevet skabt ex ante, altså forud for 
kontraktindgåelsen. Derfor er det mest naturligt at starte her.  
 
I det følgende gennemgås en række instrumenter til at gardere sig mod berettigede 
forventninger, herunder hensigtserklæringer, ansvarsfraskrivelser, kontraktkoncipering og 
betydningen af det indbyrdes forhold mellem parterne.  
 

5.1. Hensigtserklæringer 
 
For at en kontrahent skal gardere sig mod berettigede forventninger fra medkontrahenten kan 
de forud for kontraktindgåelsen (ex ante) forsøge at forventningsafstemme og udarbejde 
hensigtserklæringer, der danner baggrund for den kontrakt kontrahenterne på et senere 
tidspunkt skal indgå220.  Hensigtserklæringer kan udformes, så det får betydning som præcis 
det – hensigter – men de kan også udformes på en sådan måde, at de kan tillægges væsentlig 
større betydning eller sidestilles med en egentlig kontrakt221.  
 
                                                
220 Gomard, Bernhard (1984), Letters of intent (hensigtserklæringer). Forhandlingerne ved det 30. 
nordiske juristmøtet. Oslo 15.-17. August 1984, s. 249  
221 Gomard, Bernhard (1984), Letters of intent (hensigtserklæringer). Forhandlingerne ved det 30. 
nordiske juristmøtet. Oslo 15.-17. August 1984,  s. 250 
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Hvis der opstår berettigede forventninger under et løbende kontraktforhold eller efter endt 
transaktion vil de ovenstående afgivne erklæringer og ansvarsfraskrivelser ikke nødvendigvis 
give den intenderede beskyttelse, da forventningen kan række længere, end hvad man på 
indgåelsestidspunktet havde forudset.  
 
Dette hænger igen sammen med, at parterne er begrænset rationelle og skriver 
ufuldstændige/ukomplette kontrakter. Yderligere vil der selvom kontrahenterne forsøger at 
afdække samtlige forventninger i en hensigtserklæring være en risiko for, at en af parterne 
ikke udtrykker en bestemt forventning, eventuelt fordi det for vedkommende virker 
indlysende. Den usagte forventning kan på et senere tidspunkt indgå i det fortolkningsdata222 
som Domstolen vil anvende til at vurdere parternes tvist og blive anerkendt som en 
berettigede forventning.  
 
En hensigtserklæring er dermed ikke nok til at sikre, at der ikke på et senere tidspunkt skabes 
berettigede forventninger, men kan en parts ansvarsfraskrivelser i stedet udelukke 
påberåbelsen af berettigede forventninger? 
 

5.2. Ansvarsfraskrivelser  
 
En ansvarsfraskrivelse der begrænser eller afskærer en parts ansvar, vil normalvis være en del 
af en kontrakt i forholdet med de kontraherende parter, uanset om der er tale om en 
enkeltstående transaktion eller et længere varende forhold. En ansvarsfraskrivelse vil som 
udgangspunkt være gyldig, såfremt der ikke indgår tvivl om vedtagelse eller gyldighed223. 
Der kan foreligge forskellige former for ansvarsfraskrivelser. Denne fremstilling vil 
udelukkende fokusere på ansvarsfraskrivelser, hvor begge parter er professionelle samt 
ansvarsfraskrivelser i forbrugerforhold224.  
 
Hvis ansvarsfraskrivelsen foreligger i en kontrakt mellem to erhvervsdrivende, hvor begge 
parter har accepteret vilkåret, vil den være gyldigt vedtaget og indgået, og kan som 
udgangspunkt ikke tilsidesættes, fordi den er et udtryk for parternes fælles vilje, hvor der er 

                                                
222 Definition: Momenter der indgår i parternes forhandlinger forud for kontraktforholdet, herunder 
hensigtserklæringer, mødereferater og andre forkontrakter. Aftaler og mm s. 363 
223  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 408 
224 En type ansvarsfraskrivelse der ikke behandles yderligere er en best-effort klausul. En best-effort 
klausul kan have virkning som en ansvarsfraskrivelse på den måde at en part kan udelukke en anden 
parts påberåbelse af berettigede forventninger i det omfang det kan bevises at der er gjort det ypperste 
for at opfylde kontrakten. I forhold til om berettiget forventninger i køberetlig sammenhæng ligeledes 
kan afskæres ved en best-effort klausul må besvares både nægtende og bekræftende, da en vare 
unægtelig kan leveres efter bedste evne, mens en tjenesteydelse i højere grad kan bære præg af 
forskellige udførelsesniveauer. 
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sket en passende risikoafvejning225. Vedtagelsen indeholder typisk en vurdering af sædvaner 
og kutymer samt forholdet mellem parterne, men kan ikke stå alene. Derfor skal den part som 
ikke ansvarsfraskriver have tilpas viden om klausulen, ligesom der ved usædvanligt indhold 
kræves mere af vedtagelsen226, hvilket også blev fastslået i U.2017.2272227 som anført i afsnit 
2.  
 
I afgørelsen tilsidesætter Landsretten et byrdefuldt vilkår om en friholdelsesklausul (læs: 
ansvarsfraskrivelse), på trods af at der er tale om to professionelle parter og at kontrakten var 
indgået på ofte anvendte og branchekendte vilkår i Orgalime S 2000. Friholdelsesklausulen i 
artikel 38 af Orgalime S 2000 er ifølge Landsretten meget byrdefuldt og kan derfor ikke anses 
for vedtaget blot på baggrund af, at der er tale om sædvanlige vilkår i branchen. Specielt 
bemærkes det, at vilkåret var byrdefuldt, dels fordi vilkåret fraskrev ansvaret og dels fordi 
vilkårene var affattet på engelsk, hvilket betød at konsekvenserne ville være for store til, 
montøren kunne overskue dem.   
 
For ansvarsfraskrivelser i forbrugerforhold er udgangspunktet, ligesom i kommercielle 
forhold, at disse er gyldige. Dette er dog en sandhed med modifikationer, eftersom der findes 
en række præceptive forbrugerbeskyttende regler, der umuliggør den erhvervsdrivendes 
ansvarsfraskrivelser for at forbrugeren kan gøres bestemte misligholdelsesbeføjelser 
gældende. Dette gælder som udgangspunkt ikke køb, hvor varen er købt som beset228.  
 
En ansvarsfraskrivelse der ikke strider imod de forbrugerpræceptive regler, vil som 
udgangspunkt være gældende, såfremt den ligesom fraskrivelser mellem erhvervsdrivende er 
vedtaget, og den er gyldig indgået jf. princippet om aftalefrihed. Dette er dog ikke en garanti 
for, at fraskrivelsen ikke vil blive tilsidesat af en domstol jf. aftalelovens § 38c der foreskriver 
at § 36, stk. 1 af selv samme lov, er gældende såfremt ”…det vil være stridende mod hæderlig 
forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til 
skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende…”. Retsvirkningen af aftalelovens § 
36 er hel eller delvis tilsidesættelse af en aftale, hvis det er urimeligt eller i strid med redelig 
handlemåde at opretholde den.  
 
Således vil en vedtaget gyldig ansvarsfraskrivelse, om end dette måtte være i et forhold 
mellem to erhvervsdrivende eller mellem en erhvervsdrivende og en forbruger til hver en tid 
kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36 eller § 38c sammenholdt med § 36. Det betyder 
også, at en opstået berettiget forventning, der vil kunne udelukkes på baggrund af en 

                                                
225  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 408 
226  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 410 
227 Se fodnote 32 for domsreferat  
228  Andersen, Mads Bryde & Lookofsky, Joseph (2015). Lærebog i obligationsret I. Ydelsen, 
Beføjelser. Karnov Group Denmark A/S, s. 415 
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uoverskuelig eller byrdefuld ansvarsfraskrivelse, alligevel ikke udelukkes, fordi vilkåret i 
stedet vil blive tilsidesat.  
 
Dette ses også af GoLeif afgørelsen U.2016.1062Ø229, hvor der fra GoLeifs side blev taget et 
formidlerforbehold, der friholder GoLeif for ansvar ved det i sagen omhandlende flyselskabs 
konkurs. Byretten gav GoLeif medhold i, at der var taget et forbehold, som forbrugeren måtte 
bære risikoen for og opretholder dermed princippet om kontrakters relativitet, hvor 
kontraktens retsvirkning udelukkende har virkning for dens parter230. Landsretten udtaler, at 
forbrugeren, på baggrund af sin status som forbruger, havde en berettiget forventning om at 
GoLeif var den virksomhed, de handlede flyrejsen med. I afgørelsen støttes der ret på 
Pakkerejsedirektivets krav om et ”almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og letlæseligt sprog”, 
som GoLeif ikke havde overholdt i forhold til formidlerforbeholdet.  
 
Der lægges af Landsretten vægt på, at formidlerforbeholdet var byrdefuldt for forbrugeren, og 
derved var det væsentligt, at vilkåret fremstod klart og utvetydigt. Endvidere kunne det ikke 
antages at den ”almindelige forbruger” alene på baggrund af de af GoLeif afgivne oplysninger 
kunne overskue konsekvenserne af det nævnte formidlerforhold. Således er det, ifølge Marie 
Jull Sørensen, ikke nok at en aftalepart får en korrekt oplysning, men nærmere at det er ligeså 
afgørende, at den pågældende forstår, hvad den oplysning egentlig betyder231.  
 
Formidlerforbeholdet eller ansvarsfraskrivelsen i GoLeif-dommen blev derfor heller ikke 
accepteret af Landsretten på trods af, at Byretten havde udtalt at forbeholdet var gyldigt 
vedtaget. Det betyder imidlertid ikke, at alle ansvarsfraskrivelser, hvoraf der kan blive skabt 
en berettiget forventning, vil blive tilsidesat af domstolen. Risikoen er til stede uanset, 
hvordan man vælger at skrive en ansvarsfraskrivelse, men ovenstående giver et godt billede 
af, hvordan Domstolen har ageret i forhold til en skabt berettiget forventning i forbindelse 
med ansvarsfraskrivelser, og hvad der kan forventes i lignende sagskonstruktioner.  
 
Om Domstolen gør nogen forskel på hvilken relation, de kontraherende parter har og den 
magt/forhandlingspositioner de enkelte kontrahenter har, når det skal afgøres, hvorvidt en 
forventning er berettiget, er derfor ligeledes interessant og vil blive undersøgt i det følgende.  
 

5.3. Forholdet mellem parterne 
 
I den forstående gennemgang af Domstolens afgørelser i forhold til berettiget forventninger, 
tegnes der ikke et billede af, at der er en bestemt type kontrakt eller kontrahentrelation, hvor 

                                                
229 Se afsnit 3.2.3 for domsreferat 
230 Østergaard, Kim (2016), Pakkerejsedirektivets krav om et almindeligt, forståeligt, tydeligt, klart og 
letlæseligt sprog. Ex Tuto Publishing, s. 565 
231  Sørensen, Marie Jull (2017), Digitale formidlingsplatforme – formidlingsreglen i dansk 
forbrugerret. Ugeskrift for Retsvæsen U.2017B.119, s. 5 
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de berettigede forventninger oftere nyder retsbeskyttelse end andre. Som anført i afsnit 3.3 er 
de berettigede forventninger i samtlige af afgørelserne enten blevet taget til følge i Byretten 
eller efterfølgende af Landsretten, men det er en tendens i de udvalgte afgørelser og ikke 
nødvendigvis et billede af at, når blot en part påberåber sig en berettiget forventning tages den 
påstand til følge. Dette er tilfældet i U.1990.582232, U.2009.2622233, U.2002.2693234 og 
U.2017.7216SH235, hvori en eller begge parter nævner eller påberåber sig berettigede 
forventninger, men Domstolen slet ikke behandler begrebet eller nogle lignede ordlyde.  
 
Ovenstående åbner derfor op for, at nogle relationer mellem parterne evt. vil gøre det mere 
sandsynligt, at deres forventninger vil blive anset som berettiget. Først er forholdet mellem 
forbrugeren og den erhvervsdrivende. I denne relation er forbrugeren typisk anset som den 
svage part på baggrund af manglende viden, mens den erhvervsdrivende vil være den stærke 
part, som har både viden og ressourcer, der rækker væsentligt længere end forbrugerens236. 
Den svage part vil derfor, på baggrund af den asymmetriske information mellem forbruger og 
erhvervsdrivende, nyde højere beskyttelse, specielt når det kommer til en 
fortolkningssituation.  
 
Denne skævvridning i magtforholdet giver også den erhvervsdrivende en højere 
forhandlingsposition, og kan med større sandsynlighed få forbrugeren til at gå med til 
byrdefulde vilkår, som vedkommende ikke kan overskue konsekvenserne af, som det også ses 
af den tidligere nævnte GoLeif-afgørelse og ligeledes i U.2008.579V237. 
 
I denne afgørelse var resultatet ligesom i GoLeif, at Byretten ikke mente der var tale om en 
berettiget forventning, mens Landsretten tog forbrugerens påstand til følge. Landsretten 
udtrykker, som tidligere nævnt, at køberen skal vurderes efter ”gennemsnitsforbrugeren” og 
hvad der er forventeligt af en forbruger at undersøge i forbindelse med et varekøb og at varen 
på den baggrund lider en mangel i forhold til forbrugerens forventning, der havde en 
væsentlig indflydelse på om forbrugeren gennemførte købet eller ej.  
 

                                                
232 Sagen omhandler et tilsidesat ejendomsforbehold, fordi der ved ejendommens overdragelse ikke 
var tale om et forbrugerkøb som påstået af sælgers finansieringsselskab.  
233 Sagen omhandler et salg af en totalskadet campingvogn, hvor det sælgende forsikringsselskab ikke 
havde undersøgt Bilbogen, og dermed ikke var erstatningspligtig overfor køber, der måtte indfri et 
udlæg fra en sparekasse. 
234 Omhandler en brugtbilshandel, hvori en manglende rustgaranti ansås for at være en væsentlig 
mangel og køber derfor var hæveberettiget. 
235 Sagen vedrører om Bo Cramer Johnsen i medfør af licens- og brugsaftale var berettiget til at sælge 
og markedsføre ure med Bjørn Wiinblad tegninger på. Sø- og Handelsretten udtaler at aftalen ikke var 
ophævet, som påstået af Bjørn Wiinblad og at Bo Cramer Johnsen var berettiget til at sælge og 
markedsføre de omtalte ure. 
236 Østergaard, Kim (2003), Metode på cand.merc.jur. studiet. Julebog 2003. København: Djøf Forlag 
s. 274 ff. 
237 Se afsnit 3.2.5 for domreferat 
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I forhold til forbrugersager er tendensen hos Domstolen, at fordi forbrugeren forud for 
transaktionen ikke nødvendigvis har kunne varetage sine interesser på samme vis som den 
erhvervsdrivende, fordi der i forholdet mellem dem var asymmetrisk information til fordel for 
den erhvervsdrivende, at forbrugeren tillægges større beskyttelse end hvis der er tale om to 
ligeværdige kontrahenter.  
 
Det betyder imidlertid ikke at blot fordi begge kontrahenter er erhvervsdrivende, at magt 
og/eller forhandlingsforholdet så er jævnbyrdigt238. Alt andet lige må det dog være lettere for 
en erhvervsdrivende, der handler med en anden erhvervsdrivende at udelukke berettigede 
forventninger, fordi der ikke foreligger det samme hensyn som er tilfældet med 
forbrugerrelationen. Det indtryk der gives af de foregående afgørelsers gennemgang er, at på 
trods af at begge parter er erhvervsdrivende, får samtlige medhold i deres berettigede 
forventninger.  
 
Det vil således sige, at der i teorien burde være større rum for at to erhvervsdrivende, kan 
undgå hinandens berettigede forventninger, men praksis giver et andet billede. Praksis giver et 
billede af, at Domstolen ikke nødvendigvis differentierer mellem forbruger og 
erhvervsdrivende, når der afgøres, om der er tale om en berettiget forventning. I stedet går 
vurderingen nærmere på forventningens forløb og om det kunne forventes, at den part fik 
skabt en forventning. 
 
Udover parternes indbyrdes forhold skal det også vurderes, om den tidsmæssige relation 
mellem parterne har en afgørende betydning for, om den forurettede part får medhold i en 
berettiget forventning. Der er ikke noget bevis for at en længere relation bevirker, at der 
skabes færre berettiget forventninger, men jo længere parterne har arbejdet sammen, des 
bedre bør de afgøre, hvad der forventes af hinanden. Desuden må det overvejes, om relationen 
ønskes at fortsætte. For når først parterne går i retten over en berettiget forventning, er den 
relation forud for retssagen svær at retablere.   
 
Af den grund kan en længerevarende relation eventuelt bevirke, at parterne enten kan løse 
problemet indbyrdes, eller at den berettigede forventning ikke nævnes af hensyn til, at man 
ønsker enten at fortsætte en god relation, der er lagt mange investeringer i forholdet eller, at 
det er for omkostningsrigt at finde en ny relation.  
 
Der er ikke noget der tyder på, at berettigede forventninger er nemmere eller mere besværligt 
at få igennem, når det kommer til forskellige kontrahent-relationer. Hverken parternes status 
eller om der er tale om længere eller kortvarige relationer har betydning for om en berettiget 
forventning tages til følge. En berettiget forventning kan derfor heller ikke siges, at kunne 
undgås i bestemte typer af relationer, andet end ved parternes egen vilje i forhold til den 
værdi, de tillægger den indbyrdes relation. 
                                                
238 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
204 sammenholdt med s. 360 
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5.4. Koncipistreglen / koncipist risiko 
 
Eftersom hverken hensigtserklæringer eller ansvarsfraskrivelser kan udelukke den retlige 
beskyttelse af berettigede forventninger, opstår spørgsmålet, om det har nogen betydning, 
hvem der har konciperet kontrakten. Yderligere på hvilken måde den er konciperet, altså om 
den er på baggrund af standardvilkår og -betingelser eller om begge parter har haft mulighed 
for at koncipere kontrakten. Anvendelsen af koncipistreglen indebærer, at en kontrakt eller 
vilkår fortolkes til ugunst for affatteren, såfremt der opstår konflikter om uklare dele239.  
 
Kontrakten kan være udformet udelukkende af én part, hvilket ofte ses i forbrugerforhold 
eller kontrakter, der indeholder standardvilkår eller agreed documents. I disse tilfælde vil den 
ikke-konciperende part kunne anses som den svagere part. Modsætningsvist koncipisten der 
fremstår som den stærke part, og dermed fortolkes et uklart element til ugunst for den part, 
der ved at skrive kontrakten, i højere grad har kunne tilgodeset sine interesser240. De 
gennemgåede afgørelser viser, at såfremt der er opstået en konflikt i forbrugerforhold, så 
placeres risikoen hos den erhvervsdrivende, ligesom det er anført i afsnit 3.3.  
 
Hvor kontrakten er udformet af begge parter, er det svært at håndhæve reglen om at fortolke 
aftalen til ugunst for affatteren, hvis kontrakten er konciperet som et resultat af lange 
forhandlinger og ændringer fra begge parter. Dette ses typisk ved aftaler indgået mellem to 
erhvervsdrivende, hvor kontrakten vil være et udtryk for parternes fælles vilje og begge har 
haft mulighed for at komme med indsigelse til de vilkår og klausuler, kontrakten indeholder.  
 
På baggrund heraf må det kunne sammenfattes, at når kontrakten er konciperet ensidigt er 
udgangspunktet, at det er overvejende sandsynligt at Domstolen ved hjælp af enten 
aftalelovens § 36 eller §38b tilsidesætte en kontrakt eller dele heraf, hvis en svagere part har 
fået skabt en berettiget forventning. Sværere er det med kontrakter, hvor begge parter har 
været med til udformningen, men dette udelukker ikke, at en part får skabt en berettiget 
forventning, som senere kan blive anerkendt af  Domstolen, men blot at der i den forbindelse, 
ikke kan støttes ret på koncipistreglen.  
 
Der er ikke noget, der tyder på, at berettiget forventninger kan undgås eller udelukkes ved 
hjælp af de normale juridiske løftestænger, men kan det lade sig gøre med økonomiske 
incitamenter eller forpligtelser? Kan en kontrahent få modkontrahenten til at agere på en 
bestemt måde i forhold til, hvordan parten normalvis ville have ageret? 

                                                
239 Østergaard, Kim & Christian Frank Madsen (2017) ”Nærmest til at bære risikoen i kontraktretten: 
En overset obligationsretlig grundsætning?”. Juristen, 35-43, s. 5 og Andersen, Lennart Lynge & 
Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 371 
240 Andersen, Lennart Lynge & Madsen, Palle Bo (2012) Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 
372-374 
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5.5. Spilteori 
 
Når det som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre at gardere sig mod berettigede 
forventninger i form af de klassiske juridiske midler, kan der så i stedet skabes en ønsket 
adfærd ved hjælp af anordninger fra spilteoriens verden.  
 

5.5.1. Commitments 
 
Commitments anvendes i de tilfælde, hvor lovgivningen ikke er brugbar, eller hvor den ikke 
finder anvendelse241. I forhold til berettigede forventninger tyder noget på, at juraen ikke er 
nok til at udelukke berettigede forventninger, hvorfor en commitment-anordning kan påvirke 
adfærden uden om kontraktens indhold, som kan tilsidesættes helt eller delvist med 
aftalelovens § 36.  
 
Ideen med commitments er at få en part til at agere på en bestemt måde eller omvendt at 
undgå uønsket adfærd. Thomas Schelling gennemgår i sin bog ”The Strategy of Conflict”242 
eksempler på commitment-ordninger, der sikrer en bestemt adfærd. Eksempelvis: en 
kidnapper har fortrudt sin kidnapning og vil slippe kidnappede fri. Problemet er imidlertid, at 
kidnappede vil gå til politiet, selvom vedkommende har lovet ikke at gøre det, såfremt han 
slippes løs. Kidnapper har ingen garanti for, at kidnappede ikke går til politiet, derfor kan han 
tvinge kidnappede til at gøre noget kriminelt, således der skabes en commitment-ordning, der 
sørger for at kidnappede holder sit løfte om ikke at gå til politiet243.   
 
En anden måde at undgå uønsket adfærd i form af opportunistisk adfærd er at anvende 
”gidsler”. I enkeltstående transaktioner hvor der ikke ligger noget forhold mellem parterne, 
som fx markedstransaktioner, og hvor der ikke er mulighed for at straffe modparten i 
efterfølgende transaktioner, kan der anvendes gidsler af økonomisk karakter(bøder), hvis 
løftet ikke holdes244. I en længerevarende kontraktrelation kan dette gidsel enten rettes mod 
virksomheden selv for at sørge for at levere en given vare eller tjenesteydelse af bestemt 
beskaffenhed eller til bestemt tid245.  
 
                                                
241  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 150 ff. 
242 Schelling, Thomas C. (1980) The Strategy of Conflict. Harvard University Press Cambridge, 
Massachusetts and London England 
243 Schelling, Thomas C. (1980) The Strategy of Conflict. Harvard University Press Cambridge, 
Massachusetts and London England, s. 43 ff. 
244  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 154 ff. 
245 Dette ses ofte i entrepriser eller andre håndværksmæssige projekter, hvor der for hver overskredet 
dag betales dagsbøder, som en slags motivation for at afslutte projektet.  
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Et commitment kan også skabes ved, at der indgås strategiske bindinger. Eksempelvis kan en 
aftalepart binde sig til at lave nogle store relationsspecifikke investeringer, som giver 
modparten en forsikring om, at partneren committer sig til partnerskabet. Der findes dog en 
række betingelser for, at en strategisk commitment vil have den intenderede effekt navnlig: 1) 
den skal være synlig for partneren, 2) den skal ligeledes være forståelig og 3) den skal af 
modparten opfattes troværdigt246.  
 
Prisoners dilemma (det klassiske) 
Opfyldes betingelserne, kan denne form for commitment anvendes i det klassiske Prisoner’s 
dilemma spil. Spillet går i sin enkelthed ud på at to kriminelle placeres i hver sit forhørslokale 
efter at have begået en forbrydelse. Disse to kriminelle kan ikke kommunikere med hinanden, 
men skal nu vælge om de vil samarbejde og dermed begge få en mildere straf eller om de vil 
tilstå(forråde partneren) i håb at få en mildere straf end partneren ved at stikke partneren. For 
at begge kriminelle samarbejder, skal de stole på, at den anden ikke vil forråde, men fordi der 
er en enorm selvinteresse og/eller nyttemaksimering, vil begge vælge at forråde den anden for 
at opnå den mildere straf ved at angive den anden247.  
 
Spillet er som følger, hvoraf payoff beskriver antal år i fængsel:  
 
Figur 3: Prisoner's dilemma 

 Samarbejde Tilstå 
Samarbejde 2, 2 5, 0 
Tilstå 0, 5 3, 3 

Kilde: inspiration fra Dutta s. 11 
 
Hhv. vil en af fangerne få 2 år ved at samarbejde, men 5 år for at tilstå, såfremt den anden 
samarbejder. Da fangerne ikke stoler på hinanden, vil begge vælge at tilstå i håb om at 
modparten vælger at samarbejde, derfor er Nash-ligevægten248 (3,3), hvor begge fanger får 3 
års fængsel. Hvis fangerne i stedet valgte at stole på hinanden og samarbejde ville de ende i 
den anden ligevægt og begge kun få 2 år. Men denne ligevægt kan som sagt kun opnås, hvis 
parterne har tillid til, at den ene part ikke vælger at forråde den anden part. Dette er ligeledes 
tilfældet i en kontraktsituation.  
 

                                                
246  Knudsen, Christian (2011). Økonomisk psykologi – adfærdsøkonomiske perspektiver på 
virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Samfundslitteratur, s. 154 
247 Dutta, Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of 
Technology, s. 11-12 & Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm 
Akademisk, s. 123 ff 
248 Nash ligevægten er en spillers bedste svar på en given strategi. Dvs. strategi 𝑠!∗ er det bedste svar på 
den anden spillers strategi der hedder 𝑠!!∗  hvis 𝜋! !!∗,!!!∗ ≥ 𝜋!(𝑠! , 𝑠!!∗ ) dette gælder for alle 𝑠! jf. Dutta, 
Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of Technology, s. 
64 
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Indgår to parter en kontrakt, og opstår der som følge af denne en konflikt, kan parterne vælge 
at indgå et forlig eller tage sagen til Domstolene. I nytteteoriens verden og ved 
forudsætningen om fuld rationalitet vil parterne vælge det alternativ, der giver det største pay-
off, men som bevist i kapitel 4 er der med introduktion af den økonomiske psykologi i stedet 
begrænset rationalitet og skiftning i risikoprofil alt efter, hvilket referencepunkt 
vedkommende har. Derfor skal det undersøges, om enten det at ændre payoff eller 
præferencer kan ændre ligevægten i en prisoner’s dilemma situation.  
 

5.5.2. Prisoner’s dilemma i samspil med berettigede forventninger 
 
Spillet vil overholde de anførte betingelser, men parterne har til forskel for de to fanger 
mulighed for af kommunikere. I udgangspunktet vil denne kommunikation opfattes som en 
betydelig faktor for parternes efterfølgende adfærd, men fordi køber og sælger indgår 
ukomplette kontrakter og begge parter er begrænset rationelle med hvert deres 
referencepunkt, er det ikke nødvendigvis afgørende for om parterne kan ende i den anden 
ligevægt. 
 
Antag en transaktion mellem to parter, hvor der opstår berettigede forventninger(”BF”) hos 
den ene part. Sælger er horisontal, mens køber er vertikal. I denne situation kan begge parter 
gå igennem transaktionen uden påberåbelse af de berettigede forventninger eller de kan 
påberåbe dem. Det antages, at alle påberåbte berettigede forventninger, er ensbetydende med 
anerkendelse hos domstolen i en evt. retssag. En påberåbelse af berettigede forventninger vil 
som udgangspunkt ende i enten erstatning og en eventuel opløsning af partnerrelation, såfremt 
der er tale om et længerevarende forhold, hvis kun én part påberåber, mens den anden ikke 
gør. 
 
 Figur 4: Berettiget forventninger  

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra spillet Prisoner’s Dilemma 

 
Påberåbes en berettiget forventning og anerkender modparten dette, kan der indgås et forlig, 
der koster mindre end erstatning i en retssag. Derfor er tabet mindre i 4. kvadrant (begge får -
5) end i 2. (køber får 0, mens sælger får -10) og 3. kvadrant (køber får -10, mens sælger får 0). 
Opstår der derimod en berettiget forventning, men parterne ved hjælp af eksempelvis 
commitments (en økonomisk kompensation) laver et løfte om at ende i 1. kvadrant får begge 
parter -1. De -1 repræsenterer, at sælger skal betale en økonomisk kompensation til køber, 
mens køber får dækket en del af tabet ved det som har forurette parten, eksempelvis en 
mangelfuld vare.  

 Ingen påberåbelse af BF Påberåbelse af BF 
Ingen påberåbelse af BF -1, -1 -10, 0 

Påberåbelse af BF 0, -10 -5, -5 
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Måden hvorpå man kan få parterne til at rykke fra -5,-5 til -1,-1 er forskellige i forhold til, om 
der er tale om en enkeltstående transaktion eller en transaktion som led i et længerevarende 
kontraktforhold eller partnerskab, altså om der er tale om et eller flere gentagne spil. Årsagen 
herfor er at forventninger og viden om ”i morgen” har en betydning for, hvordan der handles 
”i dag”. Og endnu vigtigere vil en god handling afføde en god, mens en dårlig handling vil 
afføde en dårlig. Foranstående udløser en reciprok-adfærd for længerevarende kontrakter eller 
partnerskaber, mens en enkeltstående transaktion som udgangspunkt vil skabe opportunistisk 
adfærd, eftersom der kun er tale om ét spil. Dette betyder også, at der ikke kan straffes i 
senere spil, som er tilfældet i de gentagne spil249. 
 

5.5.2.1. Enkeltstående transaktion 
Ved en enkeltstående transaktion mellem to parter, herunder markedstransaktioner, vil der 
ikke være noget umiddelbart indbyrdes forhold mellem parterne og derfor ingen grobund for 
at parterne bør have opbygget tillid til hinanden. I de tilfælde hvor der er tale om et 
forbrugerkøb, kan der argumenteres for, at forbrugeren opbygger tillid til den 
erhvervsdrivende, eftersom denne er den professionelle part, men i forhold til ikke at 
påberåbe sig berettigede forventninger er der mellem parterne ingen umiddelbar tillid.  
 
Det betyder, at der skal anvendes andre midler for at parterne alligevel kan stole på hinanden, 
og dette gøres ved de omtalte commitments. I denne situation vil der være tale om en 
commitment af økonomisk karakter, der vil bestå i en kompensation for ikke at påberåbe sig 
den berettigede forventning uanset, hvilken karakter denne har eksempelvis i form af en 
faktisk mangel.  
 
Anderledes forholder det sig med længerevarende kontrakter, fordi parterne bør have et bedre 
udgangspunkt for tillid.  
 

5.5.2.2. Længerevarende kontraktrelationer eller partnerskaber 
I længerevarende kontraktrelationer kan der opbygges en tillid for, at parterne kan aftale og 
samarbejde om at spare på de omkostninger, der vil opstå ved en påberåbelse af berettigede 
forventninger. Som det er nævnt gennem denne fremstilling, er det ikke nødvendigvis muligt 
at ændre forventningsdannelsen, således der ikke opstår berettigede forventninger til at starte 
med, og derfor må denne ikke-påberåbelse konstrueres gennem parternes aftale og 
partnerskab. 
 

                                                
249 Dutta, Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of 
Technology, s. 209 
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Som det er argumenteret i afsnit 2, vil der på baggrund af Selznicks250 teori i et partnerskab 
være et fælles mål, og dette mål har begge parter en interesse i at nå. Et fælles mål kan være 
en større omsætning for begge parter, hvilket kan sidestilles med højere payoff ved ikke at 
påberåbe berettigede forventninger, skulle de opstå, fordi en påberåbelse som udgangspunkt 
vil betyde en opløsning af partnerskabet og dermed en tabt fortjeneste på længere sigt.  
 
En anden måde at nå den anden ligevægt er ved at lave commitments ved hjælp af strategiske 
bindinger. Denne slags bindinger kan ske ved, at parterne laver relationsspecifikke 
investeringer, der viser modparten, at denne relation er vigtig. Disse investeringer kan lede til 
det Petersen og Østergaard251 kalder relational rents eller kvasi renter, som underbygger tillid 
mellem parterne og sikre stordriftsfordele. Parterne kan ydermere signalere tillid og 
troværdighed ved at acceptere en større eller delt risiko252. 
 
En af følgevirkningerne ved at parterne investerer i relationen er, at der forbygges konflikter, 
såsom skabelsen og/eller påberåbelsen af berettigede forventninger. Skulle konflikten 
alligevel opstå, har partnerne pga. af deres historik en interesse i at partnerskabet og dermed 
indtjeningen fortsætter og dette kan udelukke den opportunistiske adfærd253, som er anført i 
afsnit 4.5.3 ved skift i referencepunkt. 
 
Lykkes det partnerne at opbygge en tillid og et partnerskab, der skaber muligheden for at 
parterne kan rykke til 1. Kvadrant (-1,1), vil dette betyde en situation, hvor begge parter 
kontinuerligt vil fortsætte med at ”samarbejde” og dermed ikke påberåbe sig berettigede 
forventninger. Denne reciprocitet vil fortsætte til, en af parterne vælger at handle 
opportunistisk, og derved udløser Grimm Trigger254, hvorefter parterne vil lande i den 
oprindelige nash-ligevægt i alle transaktioner derefter255.  
 
Årsagen til dette kan forklares i Rabins teori ”Incorporating Fairness into Game Theory and 
Economics” blandt andet om reciprocitet, hvori han argumenterer, at reciprocitet baserer sig 
på to grundantagelser. Den første er, at et individ er villig til at ofte nytte for at gavne dem, 

                                                
250 Selznick, Philip (1984) Leadership in administration : A sociological interpretation. University of 
California Press 
251 Østergaard, Kim & Bent Petersen (2018) Reconciling contracts and relational governance through 
strategic contracting. Jounal od Business & Industrial Marketing, Vol. 33 Issue 3, pp. 265-276 
252 Østergaard, Kim & Bent Petersen (2018) Reconciling contracts and relational governance through 
strategic contracting. Jounal od Business & Industrial Marketing, Vol. 33 Issue 3, pp. 265-276, s. 266 
og s. 269 
253 Østergaard, Kim & Bent Petersen (2018) Reconciling contracts and relational governance through 
strategic contracting. Jounal od Business & Industrial Marketing, Vol. 33 Issue 3, pp. 265-276, s. 267 
254 Grimm Trigger anvendes, da der ikke findes en passende dansk oversættelse. Grimm Trigger går i 
sin enkelthed ud på at en af spillerne vælger en uønsket adfærd/strategi, denne adfærd trigger straf-
periode, og grim betyder at den aldrig kan trækkes tilbage og dermed ender spillerne i -5,-5 i det givne 
scenarie   
255 Dutta, Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of 
Technology, s. 229 sammenholdt med s. 233  
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der har handlet generøst overfor den pågældende. I det udviklede prisoner’s dilemma betyder 
det at i stedet for at få 0 ved at handle opportunistisk, får vedkommende -1 og ender i den 
mere fordelagtige ligevægt -1,-1. Det betyder også, at en langsigtet nytte er fortrukket fremfor 
en kortsigtet nytte, såfremt at parten ved, at modparten vil samarbejde256. Omvendt er et 
individ ligeledes villig til at ofre nytte for at skade eller hæve sig på opportunistisk adfærd, 
hvorved modspiller handler i egen interesse i ét spil, udløser Grimm Triggeren og derved 
straffes ved at ende i -5,-5 i alle efterfølgende spil, selvom den pågældendes nytte er 
forringet257.  
 
Denne Grimm Trigger kan dog ligeledes være en motivationsfaktor for ”god” opførsel eller 
adfærdskorrigerende, således parterne af frygt for at modparten vil handle opportunistisk eller 
straffe i alle efterfølgende spil, vil afholde fra selv at handle opportunistisk for en ”hurtig” 
gevinst258. Specielt i de tilfælde hvor parterne nyder godt af det fælles samarbejde enten ved 
stor omsætning og/eller stordriftsfordele.  
 
Vælger en part at handle opportunistisk og derved udløse Grimm Triggeren, vil det betyde 
enten en påberåbelse af samtlige berettigede forventninger eller i værste fald et endt 
partnerskab eller kontraktrelation. Fordi det er antaget, at alle berettigede forventninger vil 
blive anerkendt i en retssag, vil en part kun indgå forlig, hvis dette er højere, end hvad den 
pågældende ville få i en retssag. Dette pålægger øgede omkostninger på samfundet, hvilket 
leder til om retsbeskyttelsen af berettigede forventninger er samfundsefficient?  
 

5.6. Sammenfatning; gardering mod berettigede forventninger 
 
Den foranstående analyse har vist, at den juridiske form for gardering mod berettigede 
forventninger til hver en tid kan overrules af enten vedtagelseskravet259 eller lempelsesregler 
som koncipistreglen eller aftalelovens § 36, og derfor skal garderingen ske af økonomisk 
karakter, såfremt det er muligt. I henhold til den anvendte spilteori, vil brugen af 
commitments kunne påvirke en parts adfærd i en sådan grad, at denne ikke vil påberåbe sig 
berettigede forventninger. Det betyder således, at der på lovligvis ikke kan reguleres fra 

                                                
256 Dutta, Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of 
Technology, s. 222 
257 Rabin, Matthew (1993) Incorporating Fairness into Game Theory and Economics. The American 
Economic Review, Vol. 83, N0. 5, pp. 1281-1302, s. 1281 & Fehr, Ernst & Klaus M. Schmidt (2003) 
Theories of Fairness and Reciprocity – Evidence and Economic Applications. Advances in Economics 
and Econometrics, Econometric Society Monographs, Eighth World Congress, Volume 1, pp. 208 – 
257, s. 18 
258 Dutta, Prajit K. (1999) Strategies and Games: Theory and Practice. Massachusetts Institute of 
Technology, s. 230 
259 Som det fremgår af afsnit 2 skal en forventning for at være berettiget være vedtaget mellem 
parterne. Såfremt denne vedtagelse er sket, kan denne fælles forståelse anses som en accept af den 
givne forventning og dermed give den forurettede part retten til at få denne enten indfriet eller 
kompenseret. Denne ret kan ikke udelukkes ved en given ansvarsfraskrivelse eller anden gardering.  
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påberåbelse af berettigede forventninger, men parterne i fællesskab kan motivere hinanden til 
ikke at påberåbe sig en given forventning. Dette kan ske enten ved en form for økonomisk 
kompensation eller ved frygten om, at et frodigt og velfungerende partnerskab vil blive 
væsentligt forringet eller helt opløses.  
 
Ovenstående betragtninger er ikke en garanti for, at en part alligevel ikke vil vælge at 
påberåbe sig berettigede forventninger hos domstolene, men der er ingen tvivl om, at er der 
givet en økonomisk kompensation vil Domstolen inddrage dette i deres bedømmelse af om en 
part er blevet forurettet. Den kompensation som Domstolen ellers ville have tilkendt parten, 
vil måske være størrelsen på den økonomiske kompensation, der er aftalt mellem parterne, og 
dermed er parten ikke blevet forurettet på en sådan måde, at der skal yderligere kompensation 
til. Omvendt kan Domstolen også udelade denne aftale om økonomisk kompensation og 
tilkende endnu større kompensation uden, at det overvejes, hvordan det påvirker modparten 
og samfundet. Derfor synes det interessant, om det er efficient for samfundet, at en part kan 
påberåbe sig berettigede forventninger, uagtet at parterne har aftalt, at disse forventninger 
ikke kan komme i anvendelse.  
 

5.7. Samfundsefficiens ved at en part kan påberåbe berettigede forventninger  
 
En general antagelse i økonomien er, at der udarbejdes mangelfulde eller ufuldstændige 
kontrakter. Der er derfor behov for regler, der regulerer situationer på en sådan måde, som 
parterne ville have aftalt, hvis de havde forudset denne begivenhed. Disse regler skal 
derudover også være efficiente. Efficiens-begrebet er i økonomisk forstand, og særligt i den 
ny-institutionelle økonomi, udtryk for en normativ tilgang. Ved normativ forstås hvordan 
noget bør være eller bør gøres260. Derved er det økonomiske efficiens-begreb stærkt knyttet til 
den retlige regulering fra juraens verden. Efficiens er en tilstand, hvor de ressourcer der er, 
udnyttes mest effektivt for derved at give det største udbytte. Vurderingskriterierne i 
forbindelse med efficiens er blandt andet værdiskabelse og en effektiv allokering jf. nedenfor. 
Ud fra resultaterne af henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse af berettigede 
forventninger, vil denne analyse integrere de to og søge svar på spørgsmålet om, hvorvidt det 
er samfundsefficient, at parterne i det danske retssystem kan påberåbe sig berettigede 
forventninger.  
 

5.7.1. De to efficiens-betragtninger 
 
Overordnet set opereres der med to efficiens-betragtninger; Pareto og Kaldor Hicks-
efficiens261. En kombination mellem velfærdsteorien og enten pareto eller Kaldor Hicks-

                                                
260 Andersen, Ib (2013) Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. 
Samfundslitteratur, s. 15 
261 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 109 ff. 



 
 

     Side 90 af 106 

effektiviteten giver en mulig indfaldsvinkel til at vurdere berettigede forventninger som 
retsregel i lyset af dens virkning.  
 
Kaldor Hicks-efficiens er det, der på samfundsplan altid er ønskeligt at opnå. Der vil være tale 
om tiltag, der modsat pareto-efficiens godt kan være til fordel for nogle parter men til ulempe 
for andre262. Det kan heraf udledes, at indifference af allokeringen af ressourcerne er 
acceptabel så længe, at udfaldet af allokeringen giver det størst mulige samfundsmæssige 
overskud. Ser man på det fra et spilteoretisk synspunkt, vil det således være der, hvor det 
samlede payoff er højeste, eller omvendt hvor omkostningerne er lavest263. Denne efficiens-
betragtning stiller ikke parterne ens. Dog vil den part der lider størst ulempe af, at man sigter 
efter at opnå det størst mulige samlede overskud, eventuelt kunne kompenseres, så vidt det er 
muligt264.  
 
Pareto-efficiens der ses anvendt i Coase-teoremet adskiller sig fra ovenstående ved at sigte 
efter en situation, hvor ingen kan stilles bedre uden, at en anden stilles værre265. Herved skal 
forstås, at der skal være tale om et element, der er til fordel for mindst én uden at være til 
ulempe for andre266. Når to parter indgår en aftale må det være udgangspunktet, at den er lige 
fordelagtig for begge. Det kan forklares i, at hvis man ikke værdisætter det, man får højere 
end det, man skal yde, vil det for en part ikke være rationelt at indgå en aftale. Dette gælder 
også, hvis et tab forsøges undgået jf. prospektteorien i afsnit 4.5.2. 
 

5.7.2. Kontraktparters påberåbelse af berettigede forventninger 
 
Det at berettigede forventninger kan påberåbes, må som udgangspunkt have stor betydning 
for parterne og derfor også for samfundet, al den stund, at parterne kan få en række 
omkostninger, når der skal tages højde for at modparten kan få skabt en berettiget 
forventning. I takt med at berettigede forventninger er et begreb, der ses mere og mere 
anvendt i retspraksis, bør en aftalepart være mere opmærksom på, at deres adfærd eller 
mangel på samme kan resultere i berettigede forventninger hos modkontrahenten. Hvorvidt 
det er efficient, at en part kan påberåbe sig berettigede forventninger afhænger af flere 
faktorer, og det forklares i det følgende.   
 
Det fremgår af analysen i afsnit 3.3, at når berettigede forventninger påberåbes af en 
aftalepart, tager domstolene typisk den forurettede parts påstand til følge. Derfor må 
berettigede forventninger tillægges stor betydning for domstolenes vurdering af den konkrete 
sag. Det er bevist ovenfor, at der juridisk set ikke kan garderes mod forventninger uden, at 

                                                
262 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 110 ff.  
263 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 110 ff. 
264 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 110 ff. 
265 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 110 ff. 
266 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 109 
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garderingerne kan tilsidesættes af en Domstol. Det vurderes på den baggrund, at det som 
udgangspunkt ikke er efficient at parterne kan påberåbe sig berettigede forventninger. De 
konflikter der affødes heraf ender nemlig ofte i en retssag, der er omkostningstung både for 
parterne men også samfundet. Og en påberåbelse kan ligeledes betyde et brud på et eventuelt 
partnerskab og en formodningsvis kontinuerlig indtjening.  
 
Ifølge afsnit 5.5 kan udvalgte spilteoretiske tiltag alligevel gøre det muligt for parterne at 
gardere sig mod berettigede forventninger og på samme tid undgå en retssag. Derved kan det 
argumenteres, at muligheden for påberåbelse af berettigede forventninger alligevel kan være 
samfundsefficient. Commitments kan som påvist få parterne til at udøve en bestemt adfærd, 
eksempelvis ikke at påberåbe sig berettigede forventninger. I lighed med dette er det ligeledes 
fundet, at hvis parterne befinder sig i et spil lignende Prisoners Dilemma vil Grim Triggeren 
kunne anvendes til at afskrække parterne fra at udøve en given adfærd. Således kan parterne i 
første instans løse eller undgå konflikter ved hjælp af eksempelvis økonomisk kompensation. 
Hvis en part alligevel føler sig forurettet kan denne gå til Domstolene. Derved kan der som 
udgangspunkt spares penge på domstolsprøvelse, såfremt at parterne har en væsentlig 
interesse i at bibeholde en transaktion eller et partnerskab, hvilket må anses som 
samfundsmæssigt efficient. Årsagen til dette er, at et fortsættende partnerskab alt andet lige 
må være billigere end en ny relation, der kræver mange transaktionsomkostninger ex ante, 
mens det allerede indgåede partnerskab allerede har afholdt disse omkostninger og blot kan 
fortsætte med at tjene penge eller nytte på hinanden.   
 

5.7.2.1. Parternes adfærd 
Berettigede forventninger opstår, fordi der er et kontraktforhold mellem to parter, som ikke 
lever op til det udfald, som enten én eller begge parter forventer. Det vurderes ud fra 
dommene i afsnit 3.2, at det ikke er intentionen, at parternes kontrakter og dermed 
forventningerne ikke opfyldes korrekt. Det anses for værende efficient den part, der er 
nærmest til at bære risikoen for en given hændelse også er den der bærer risikoen, netop fordi 
denne så også vil sørge for at minimere risikoen for at berettigede forventninger ikke 
opfyldes. Den part der bærer hele risikoen vil således forsøge at minimere omkostningerne, 
og vil derfor altid vælge det, der også er mest samfundsefficient. Adfærd spiller dog som 
nævnt en stor rolle for det at opnå et resultat, der er efficient.   
 
Det er bevist i analysen i afsnit 4, at parterne har en bestemt adfærd, der er bestemmende for 
de tanker og valg, de gør sig. Det vil som udgangspunkt også have betydning for 
transaktionsomkostningerne og det output der kommer heraf. Ændrer man på adfærd vil der 
således også forekomme et andet output, hvorfor efficiensniveauet kan ændre sig.  
 
Da det juridisk set ikke er samfundsefficient at kunne påberåbe sig berettigede forventninger, 
er det som nævnt en mulighed at anvende økonomiske spilteoretiske tiltag for at vende dette 
synspunkt. At ændre i adfærden hos aftaleparter kræver dog også villighed til at afholde 



 
 

     Side 92 af 106 

omkostningerne ved dette. Da adfærden hos parterne betyder noget for deres holdning til at 
påberåbe sig berettigede forventninger, er det som udgangspunkt ex ante, man bør gå ind og 
bruge transaktionsomkostninger på at ændre i denne. I forhold til parternes referencepunkter 
skal man dog være opmærksom på at disse kan flytte sig over tid, således at det kan blive 
nødvendigt at afholde yderligere transaktionsomkostninger ex post, for at sikre, at parterne 
fortsat er enige.   
 
Ændrer man på adfærden betyder det, at man som udgangspunkt ikke behøver at ændre i det 
juridiske princip om, at man har ret til at påberåbe berettigede forventninger, hvis de ikke er 
opfyldt, idet parterne ikke vil ende i den situation, hvor det bliver en realitet. Således kan 
ændringer i parternes adfærd i økonomisk kontekst føre til et resultat, der er samfundsefficient 
både juridisk og økonomisk.  
 
Når der er tale om efficiens vurderes det at moral ikke umiddelbart bør indregnes, fordi det er 
en subjektiv holdning, og derfor ikke som sådan kan inkorporeres i en samfundsmæssig 
efficiensbetragtning. Det antages, at parterne i et kontraktforhold er indrettet sådan, at de ikke 
kan lide at svigte andres forventninger, hvorfor de vil fortsætte med at samarbejde om 
opfyldelse af kontraktindholdet, så længe den modparten også gør det. Dette anses for særligt 
relevant for et aftaleforhold mellem to erhvervsdrivende, da der typisk her yderligere er tale 
om et længerevarende partnerskab.  
 
I alle aftaleforhold afgiver parterne et løfte, hvorved man skaber forventninger. Disse 
forventninger dannes netop på det grundlag, at ingen kan lide at være årsag til en skuffet 
forventning på grund af følgevirkninger, navnlig omkostninger til kompensation eller tab af 
omsætning ved endt partnerskab267. Forventninger er som bevist ud fra domspraksis i afsnit 
3.2 ofte usagte og noget en part blot ligger til grund er almindeligt forventeligt ud fra 
eksempelvis oplysninger, vedkommende har fået eller fundet.  
 

5.7.2.2. Parternes forhold 
Det er tidligere vurderet, at der på flere punkter er forskel på, hvorvidt der er tale om 
relationer i erhvervsforhold og forbrugerforhold særligt på grund af den typisk 
længerevarende relation parterne i et rent erhvervsforhold. På grund af den relation to 
erhvervsdrivende kan have til hinanden kan det være nemmere at opnå eller fortsat opnå et 
samfundsefficient resultat. Det må ses i lyset af at parterne eksempelvis kan vælge at 
indlægge bestemmelser om best effort, relationsspecifikke investeringer eller andet der gør 
det inefficient for parterne at påberåbe berettigede forventninger, hvorved partnerskabet vil 
lide last. Herved findes det, at det kan være ufordelagtigt for den pågældende part at påberåbe 
sig berettigede forventninger, fordi det betyder et partnerskab, som vedkommende 

                                                
267 Det må dog haves in mente, at der kan foreligge situationer, hvor det for den enkelte part kan være 
mere efficient ikke længere at indgå i aftaleforholdet, hvorved der sker egen vinding på bekostning af 
at skuffe modparten.  
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eksempelvis tjener penge på da ofte vil ophøre. Omvendt kan det være i modpartens interesse 
at kompensere for en forventning og eventuelt indgå forlig, i håb om at partnerskabet ikke 
brydes og/eller, der skal betales en betydelig sum penge ved at lade sagen gå i retten. Går 
sagen videre til retten, vil det som bevist i afsnit 3.3 betyde, at den forurettede alt andet lige 
får ret i sine forventninger.  
 
Et aftaleforhold mellem en privatperson og en erhvervsdrivende er ikke på samme måde 
drevet af samarbejdsforpligtelsen, som et handelsforhold er. Fordi der er som oftest er tale om 
en enkeltstående transaktion ligger vægten nærmere på korrekt opfyldelse af ydelsen og 
modydelsen. Derved kan der manglen incitament til korrigere aftalen, da påberåbelsen af 
berettigede forventninger ikke vil skade forholdet mellem parterne.  
 

5.7.3. Transaktionsomkostninger 
 
Som tidligere fastslået vil det at indgå, skrive og håndhæve kontrakter medføre væsentlige 
transaktionsomkostninger for parterne. Foruden dette vil det ligeledes koste parterne høje 
transaktionsomkostninger at ændre en given adfærd til eksempelvis ikke at påberåbe 
berettigede forventninger. Det centrale ved Coase-teoremet er, at det fastslår at 
transaktionsomkostningerne er en vigtig kilde til at retsreglerne har samfundsøkonomiske 
virkninger268. Transaktioner såvel som lovgivning kræver ressourcer, og derfor anses det for 
nødvendigt ikke kun at være opmærksom på, hvilken adfærd parterne har, men også hvilke 
omkostninger der er ved at forsøge at regulere denne adfærd. Således spiller 
transaktionsomkostninger altså en betydelig rolle for det efficiensniveau der bliver fastslået i 
samspil med henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse.  
 
Det simple Coase-teoreme fastlægger, at hvis der ikke er nogen transaktionsomkostninger, vil 
det efficiente udfald ske uanset, hvilken regel der gælder269. Vendes denne pointe om, da der 
som udgangspunkt altid vil være transaktionsomkostninger til stede, når man har med 
kontrakter at gøre, må det betyde, at man ikke kan forhandle sig frem til noget pareto-
optimalt.  
 
Omvendt går det udvidede Coase-teoreme ud på, at hvis der er transaktionsomkostninger, vil 
der ikke nødvendigvis blive valgt den mest efficiente løsning. Her vil valg af en given regel, 
der minimerer effekten af transaktionsomkostningerne mest muligt således være den mest 
ønskværdige. Herunder gælder både reelle transaktionsomkostninger samt inefficiente 
beslutninger, der er taget på baggrund af det formål at undgå en meromkostning for parterne.  
 
Det må på baggrund af ovenstående kunne konkluderes, at hvis der opstår en situation uden 
transaktionsomkostninger, så vil parterne aftale de mest efficiente ordninger, og derved også 
                                                
268 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 38  
269 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk, s. 462  



 
 

     Side 94 af 106 

lave aftaler uden for lovgivningen. Da dette sjældent kan anvendes i praksis og på baggrund 
af det faktum, at der i virkeligheden er høje transaktionsomkostninger til stede, kan dette lede 
til inefficiens. Dette er ligeledes tilfældet, hvor parterne bruger tid på at etablere eksempelvis 
commitments, men en part alligevel vælger at gå til Domstolen for berettigede forventninger.  
 
Parterne har som nævnt mulighed for selv, ex ante, at afholde transaktionsomkostninger til 
kontraktindgåelse, koncipering mv. for derved at undgå, at der opstår forventninger som ikke 
opfyldes. Omvendt er det også en mulighed ikke at gøre det, for derefter at lade sagen gå 
videre til domstolene. Det betyder, at parterne kan skrive ukomplette kontrakter og bruge 
væsentlig færre transaktionsomkostninger ex ante, end de ellers ville have skulle. Dette skal 
sættes i forbindelse med det argument, at domstolene kan udfylde aftalerne de steder, hvor 
parterne enten ikke har udtrykt det godt nok eller slet ikke har medtaget det i 
kontraktgrundlaget. Domstolen kan således levere den klausul, som parterne ville have 
skrevet ind i kontrakten, hvis de havde gennemskuet situationen og ikke havde haft 
koncipieringsomkostninger (som er en transaktionsomkostning), da parterne i så fald ikke 
behøver at tage stilling til det. Ser man på dette udsagn ud fra en efficiensbetragning, må det 
kunne være velfærdsforøgende at domstolen ændre kontrakten til at gælde det, som parterne 
ville have aftalt. 
 

5.7.4. Sammenfatning af efficiensbetragtninger 
 
Det kan af ovenstående sammenfattes, at påberåbelsen af berettigede forventninger, samt det 
faktum at domstolene tillægger retsfiguren så betydelig vægt, at det kan være med til at tippe 
vægtskålen, ikke juridisk set er samfundsefficient, Det skyldes den grund, at parterne ikke har 
mulighed for at gardere sig mod dem i et kontraktforhold. Til støtte for dette argument er også 
det faktum, at parterne ikke har mulighed for at skrive komplette kontrakter, og samtidig 
anvender mange transaktionsomkostninger på at forsøge sig.  
 
Anvendelsen af berettigede forventninger har dog vist sig, ved inddragelse af økonomisk teori 
og modeller, alligevel at kunne skifte status. Det skyldes, at en ændring i parternes adfærd kan 
ændre deres holdning til påberåbelsen af forventninger. Særligt commitments mellem parterne 
og det faktum at prisoners dilemma-spillet kan ende i en Grimm Trigger situation vil kunne 
ændre parternes tilgang til retsfiguren. Vælger parterne således at bruge 
transaktionsomkostninger på at ændre deres egen samt den fælles adfærd ex ante, vil 
konflikten om forventningsdannelse således ikke skulle gå til domstolsprøvelse, hvilket vil 
være samfundsmæssigt efficient, særligt hvis der er tale om et handelsforhold, hvor parterne 
ønsker at bibeholde deres gode relation til hinanden.  Således kan ændringer i parternes 
adfærd i økonomisk kontekst føre til et resultat, der er samfundsmæssigt efficient både 
juridisk og økonomisk.  
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6. Konklusion 
 
Det kan efter gennemgangen af de udvalgte afgørelser i afsnit 3.2 konkluderes at berettigede 
forventninger, hvis påberåbt, nyder en retlig beskyttelse, når det gælder køberetlige tvister. 
Juridisk har det ingen betydning for bedømmelsen af berettigede forventninger om tvisten 
omhandler en vare eller tjenesteydelse, ligesom det heller ikke kan tillægges betydning, at en 
af parterne er forbruger. Parternes forhold er udelukkende interessant, såfremt en af parterne 
fremstår som den svagere part, og dette gælder uanset om der er tale om handels- eller 
forbrugerkøb. Yderligere kan det konkluderes, at det er uden betydning, om tvisten er opstået 
på baggrund af en markedstransaktion eller som led i et længerevarende forhold.  
 
Retsvirkningen ved påberåbelse og efterfølgende opfyldelse af berettigede forventninger sker 
i forbindelse med de økonomiske misligholdelsesbeføjelser i form af enten et forholdsmæssigt 
afslag i købesummen eller anden erstatning til den forurettede part. Dette gælder uanset, om 
det er i forbindelse med mangler eller almindelig obligationsretlig misligholdelse. 
 
Berettigede forventninger har af de udvalgte domme vist sig ikke at kunne stå alene, og 
anvendes i stedet som supplement til andre retskilder herunder lex specialis. Af denne grund, 
samt det faktum at det ikke på baggrund af de udvalgte domme, kan vurderes, at der er tale 
om et fænomen, der kan gå på tværs af alle kontrakttyper, må det konkluderes, at der ikke kan 
være tale om en obligationsretlig grundsætning. Anskues spørgsmålet alene ud fra de udvalgte 
domme, viser der sig tendenser, der gør, at berettigede forventninger kunne være en 
køberetlig grundsætning. Dog må dette afkræftes, idet begrebet ikke kan stå alene. Grundet 
berettigede forventningers relative og dynamiske natur, må der derfor i stedet være tale om et 
begreb med status som retsfigur, som anvendes til støtte for parternes argumentation, og ikke 
som ene løftestang. 
 
Den økonomiske psykologi har bidraget til at forstå at skabelsen af berettigede forventninger 
sker, fordi det pågældende referencepunkt er biased, dette gælder ligeledes i forhold til 
parternes opfattelse af risiko. Når parterne indgår i en transaktion, vil de tillægge sig en 
risikoprofil som enten risikoavers, risikoneutral eller risikosøgende. Det er bevist, at der 
særligt mellem en sælger og en køber er forskel på risikoprofilerne, da køber er risikoavers, 
hvor sælger omvendt vil være risikoneutral. Det skyldes den mulighed, som sælger har for at 
sprede sin risiko, hvorfor risikotolerancen vil være højere, samt den viden han alt andet lige 
må have grundet den asymmetriske information. 
 
Ved hjælp af prospektteorien blev købers følsomhed og risikoprofil udfordret i forhold til en 
given vares chance for at være mangelfuld eller mangelfri. Det kan konkluderes, at købers 
adfærd på baggrund af den beviste risikoaversion ændrer sig i forhold til referencepunktet, så 
snart der er tale om en lav sandsynlighed for tab, udviser køber risikoavers adfærd, modsat er 
situationen ved høj sandsynlighed for tab hvor køber udviser risikosøgende adfærd. Dette 
giver anledning til at en ændring i framing, vil kunne manipulere køber til en ønsket adfærd 
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ved at et givent scenarie frames som et tabsscenarie og derved udløser køber en højere grad af 
risikosøgende adfærd og en højere indsats, der kan være til fordel ikke kun for parterne, men 
også samfundet. Modsætningsvist siger anden teori end prospektteorien, at effekten af 
framingen kan lede til opportunistisk adfærd, som i dette tilfælde anses som påberåbelse af 
berettigede forventninger. Det er uklart præcis, hvilken reel effekt framing vil have i sidste 
ende, men der er ingen tvivl om at førstnævnte leder til en højere grad af samfundsefficiens 
end sidstnævnte.  
 
Det kan konkluderes, at der ikke kan garderes mod berettigede forventninger ved hjælp af de 
almindelige juridiske løftestænger, eftersom et kontraktvilkår som en ansvarsfraskrivelse kan 
tilsidesættes ved de almindelige lempelsesregler. Yderligere kan den berettiget forventning 
anses for at være vedtaget mellem parterne og derfor overrule enhver juridisk gardering. I 
stedet kan de berettigede forventninger som udgangspunkt udelukkes, ved at der etableres 
commitments enten i form af økonomisk kompensering(markedstransaktioner), strategiske 
investeringer(ved partnerskaber) eller troværdige trusler om grimm trigger-adfærd. Disse 
anordninger skal motivere parterne til at samarbejde og have tillid til hinanden, således at 
deres transaktion eller partnerskab kan lede til en mere samfundsefficient ligevægt, hvor 
parterne ikke påberåber sig berettigede forventninger. Parterne må dog bruge 
transaktionsomkostninger på at regulere disse ting og ændringerne i deres adfærd. Dette må 
ske ex ante, da der er sandsynlighed for at en tvist ellers vil ryge til afgørelse hos domstolene, 
hvilket ikke vil være efficient for et partnerskab hvis man ønsker at forsætte det. Da det 
antages, at man ikke juridisk set kan gardere sig mod en berettiget forventning, er det ikke 
samfundsefficient, at de kan påberåbes. Med de rette økonomiske tiltag, som de der er nævnt 
ovenstående, kan det konkluderes, at der alligevel kan nås en tilstand, der må betegnes som 
efficient. Således vil integrationen af økonomiske hjælpemidler have væsentlig betydning for 
opståen og påberåbelsen af berettigede forventninger i et kontraktforhold.  
 
Berettigede forventninger har en væsentlig betydning for en kontraktrelation, fordi en part kan 
indgå en aftale med forventningen om, at transaktionen skal forløbe på en bestemt måde eller 
realydelsen er af en vis beskaffenhed og ved en skuffelse af disse forventninger, kan der ske 
en påberåbelse af disse forventninger. Som tidligere anført er det konkluderet, at samtlige 
påberåbte berettigede forventninger er taget til følge, hvorfor det for parterne kan give høje 
uventede omkostninger enten i form af et sagsanlæg eller et endt partnerskab. Muligheden for 
påberåbelse betyder højere transaktionsomkostninger for samfundet enten ex ante i 
kontraktkonciperingen eller ex post ved påberåbelsen og domstolsbehandlingen.   
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Aftaleloven Lovbekendtgørelse 2016-03.03 nr. 193 om aftaler og andre retshandler på 
formuerettens område 
 
Betænkning nr. 845 til Købeloven af 1978 
 
Danske Lov Kong Christian Den Femtis Danske Lov nr. 11000 af 15. april 1683 
 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om 
ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 
98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 
(direktivet om urimelig handelspraksis)Pakkerejseloven 
 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2302 af 25. 
november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om 
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Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Lovbekendtgørelse 2015-09-22 
nr. 1123  
 
Forsikringsaftaleloven Lovbekendtgørelse  2015-11-09 nr. 1237 om forsikringsaftaler 
 
Købeloven Lovbekendtgørelse 2016-03-02 nr. 193 om aftaler og andre retshandler på 
formuerettens område 
 
Markedsføringsloven Lov 2017-05-03 nr. 426 om markedsføring 
 
Pakkerejseloven Lov 1993-06-30 nr. 472 om pakkerejser 
 

Retspraksis 
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UfR.2002.2693 V Vestre Landsret dom 3. september 2002 i anke 12. afd. B-0288-01, Leo 
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Forbrugerombudsmanden som mandatar for Martin Windfeld Velin mod Den Danske 
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Nielsen mod Susanne Roed von Qualen 
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