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Konsumentverkets enskilda miljöåtgärder 2018  
 
Nedan redovisas åtgärder som Konsumentverket planerar att genomföra under 2018 utifrån myndighetens uppgift att bidra till Sveriges miljömål. 
Redovisningen sker mot bakgrund av det uppdrag att bistå Miljömålsrådet som Konsumentverket fick 2014 i regeringsbeslut I:17 (M2015/214/Mm). Listan 
kan komma att revideras under året i samband med myndighetens budgetrevisioner. Genomförandet av åtgärderna kommer att redovisas i 
Konsumentverkets årsredovisning. 
 

Insats Problembeskrivning och syfte Klart 
Publicering av rapport: 
Konsumenterna och miljön 
2018 

Konsumentverkets har i uppdrag att bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt 
hållbart sätt. Utifrån det uppdraget planerar vi att publicera en rapport som speglar konsumenternas 
möjligheter ur några olika perspektiv. Syftet är att belysa möjligheterna för att på så sätt lägga 
kunskapsgrund för vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att miljöpåverkan från den privata 
konsumtionen ska minska. 

2018 

Marknadsstudie om 
konsumenters möjligheter att 
agera med miljöhänsyn på en 
specifik marknad  

Konsumentverket har utvecklat ett generellt format för att beställa utredningar av konsumenters möjligheter 
att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt på specifika konsumentmarknader. Under 2016 och 2017 tog 
Konsumentverket fram fyra sådana marknadsstudier, och under 2018 planerar vi att beställa ytterligare en. 
Vilken marknad som ska studeras ska bestämmas under våren. 

2018 

Kunskapssammanställning - 
konsumtionens totala 
omfattning i det hållbara 
samhället 

Konsumtionens volym är en viktig faktor för möjligheterna att uppnå en miljömässigt hållbar konsumtion. 
Detta ämne berördes i Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2017. Under 2018 planerar vi 
att studera denna fråga närmare och sammanställa aktuell kunskap på området. Bl.a. ska vi ta del av 
resultaten från forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande. 

2018 

Stimulera kunskaper om 
hållbar konsumtion 

Konsumentverket genomför en uppsatstävling för studenter på kandidat-, magister- eller mastersnivå. 
Uppsatserna ska vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Uppsatstävlingen syftar till 
att stimulera kunskapsutveckling på konsumentområdet inom olika vetenskapsdiscipliner. En av de tre 
inriktningar som lyfts fram som särskilt önskvärda är att belysa olika aspekter av miljömässigt hållbar 
konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv. 

2018 

Granskning av miljöargument i 
marknadsföring - "Hållbara 
investeringar" 

Det är betydelsefullt att konsumenter kan lita på företagens utfästelser i marknadsföring. För att se till att 
konsumenter inte vilseleds och att underlätta för dem att göra väl avvägda val kommer löpande tillsyn inom 
området investeringsprodukter som marknadsförs med hållbarhetsargument att genomföras. En tematisk 
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granskning av marknadsföring av investeringar med miljöargument genomfördes under 2017. Under 2018 
kommer den att följas upp med löpande tillsynsinsatser. 

Granskning av miljöargument i 
marknadsföring - elavtal  

Det är betydelsefullt att konsumenter kan lita på företagens miljöutfästelser i marknadsföring. För att se till 
att konsumenter inte vilseleds och att underlätta för dem att göra väl avvägda val kommer löpande tillsyn av 
miljöpåståenden på elområdet att genomföras. 

2018 

Granskning av miljöargument i 
marknadsföring - nya 
personbilar eller drivmedel. 

Det är betydelsefullt att konsumenter kan lita på företagens miljöutfästelser i marknadsföring. För att se till 
att konsumenter inte vilseleds och att underlätta för dem att göra väl avvägda val kommer löpande tillsyn 
inom området nya personbilar och/eller drivmedel att genomföras. 

2018 

Forum för miljösmart 
konsumtion 

Konsumentverket driver Forum för miljösmart konsumtion som har visionen att den miljömässigt hållbara 
konsumtionen ska bli standard. Verksamheten hade en uppstartsfas under 2017, och kommer att dra igång 
på allvar under 2018. Uppdraget är att sprida kunskap och goda exempel, underlätta samarbeten och 
stimulera nya idéer till lösningar inom området med stor miljöpåverkan. En viktig del av verksamheten är att 
stimulera utveckling och användning av beteendeinsatser som visat ha effekt, som nudging, design, 
coachning med flera. Forumet samlar aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och intresse-
organisationer på olika sätt, genom en digital mötesplats och genom olika typer av fysiska möten. 

Fortlöpande 

Stimulera miljösmarta 
konsumtionsmönster 

Konsumentverket arbetar med att utveckla vägledningstjänsten Hallå konsument med fokus på att öka 
kännedomen om vårt stöd inom området miljömässigt hållbar konsumtion. Det handlar bland annat om att, 
tillsammans med samverkande aktörer, identifiera områden där den personliga vägledningen och 
webbplatsen på olika sätt kan föra in hållbarhetsperspektiven.  
 
För Konsumentverkets arbete gentemot skola läggs fokus på regeringens uppdrag att stimulera undervisning 
om miljömässigt hållbar konsumtion. Bland annat genomförs insatser för att underlätta för lärare att få 
tillgång till aktuellt och uppdaterat material från trovärdiga källor. Exempelvis ska dialog inledas med 
läromedelsbranschen för att uppmuntra att hållbarhet blir belyst i fler läromedel och ämnen. Under 2018–
2019 sker produktion av en ny utbildningsfilm med hållbarhetstema för ämnet Hem- och konsument-
kunskap på högstadiet och en förnyad bank av lektioner på konsumentverket.se ska tas fram där hållbarhets-
aspekter ska ges större utrymme. Fortbildningsinsatser med hållbarhetstema ska genomföras för olika 
lärargrupper.  

Fortlöpande 
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