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GD HAR ORDET
Under 2016 utnämnde regeringen mig
till ny generaldirektör för Konsument
verket. Det är hedrande och oerhört
stimulerande att få ta över ledarskapet
för en väl fungerande verksamhet som
varje dag hjälper många konsumenter.
När vi nu summerar verksamhetsåret
blir det extra tydligt att vi på en mängd
olika sätt gör skillnad för våra allra
viktigaste uppdragsgivare, de enskilda
konsumenterna.

gångar och framgångar. Men ett de
cennium senare kan jag konstatera att
vi står starka. Konsumentverket växer
både i storlek och betydelse. Vi får nya
spännande uppdrag som utvecklar oss
och hjälper konsumenterna. Under slu
tet av 2016 har vi börjat planera för
att ta om hand flera uppdrag som ryms
inom regeringens nya strategi för håll
bar konsumtion. Det kommer att präg
la vårt arbete de kommande åren.

2016 var det första hela verksamhets
året för upplysningstjänsten Hallå kon
sument. Vi har hjälpt nästan 100 000
konsumenter och arbetar hårt för att
kunna hantera det tryck som finns på
tjänsten från dem som söker vår hjälp.
Våra webbplatser får allt fler besökare
och en satsning på sociala medier har
gett resultat långt över förväntan. Inte
minst hade vi stor framgång i en riktad
satsning för att nå ut med konsument
information till nyanlända.

Det är förstås även glädjande att kon
sumenterna uppskattar vårt arbete och
känner förtroende för det vi gör. I TNS
Sifos årliga anseendemätning av myn
digheter toppade Konsumentverket lis
tan 2016. Ett högt anseende underlät
tar vårt arbete både internt och externt
och vi kommer att fortsätta arbeta hårt
för att stärka det ytterligare.

Oseriös telefonförsäljning och abon
nemangsfällor har fortsatt att orsaka
många konsumenter stora problem
och vi har under året drivit många
ärenden vidare till domstol. Här har
vi agerat snabbare och kraftfullare
än tidigare och fått goda resultat. Det
är också mycket glädjande att kunna
konstatera att vi till sist fick framgång
i den utdragna tvisten mellan en grupp
konsumenter, som företräddes av KO,
och ett husföretag. Efter framgång för
konsumenterna i Högsta domstolen
har parterna träffat en överenskom
melse som innebär att alla konsumen
ter som drabbades av bolagets bristfäl
liga byggmetod kompenseras.

Cecilia Tisell,
generaldirektör Konsumentverket

Årsredovisningen 2016 är den sista
enligt nuvarande verksamhetsstruk
tur. 2017 inför vi en ny struktur, ny
verksamhetslogik och nya prestationer.
Förhoppningen är att det ska bli tyd
ligare och enklare för oss i vårt arbe
te och även i vår redovisning av hur vi
uppfyller våra målsättningar och där
med skapar en bättre vardag för kon
sumenterna.

Cecilia Tisell,
generaldirektör Konsumentverket

För tio år sedan flyttade Konsument
verket från Stockholm till Karlstad.
Det har varit en utmanande resa för
myndigheten, kantad av både mot
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1. RESURSFÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN
Konsumentverkets verksamhet styrs främst av
myndighetens instruktion och regleringsbrev vilka utgör
grunden för den indelningsstruktur som vi har valt för
redovisning av vår verksamhet. Resultatredovisningen
delas in i verksamhetsområden med tillhörande
verksamhetsgrenar och interna rapporteringskrav. För
varje verksamhetsgren och internt rapporteringskrav
redovisas kostnader och personår.
I de följande kapitlen redovisas
sammanfattningar av de viktigaste ge
nomförda aktiviteterna och projekten
per verksamhetsområde och verksam
hetsgren. I slutet av varje verksamhets
grensavsnitt redovisar vi våra presta
tioner, vilket följs av en analys.
Resultatredovisningen och dess in
delningsstruktur utökades 2014 med
verksamhetsområdet Konsumentupp
lysning mot bakgrund av regeringens
uppdrag att utveckla en särskild kon
sumentupplysningstjänst. Verksamhe
tens delas in i fem verksamhetsområ
den:
•
•
•
•
•

Konsumentskydd
Konsumentstöd
Kunskapsbyggande
Internationell verksamhet
Konsumentupplysning

De myndighetsgemensamma kostna
derna fördelas på respektive verksam
hetsområde, verksamhetsgren och de in
terna rapporteringskraven i proportion
till dess andel av den totala lönekost

naden. Med anledning av etableringen
av konsumentupplysningstjänsten Hal
lå konsument under 2015 påverkades
den proportionella fördelningen av de
myndighetsgemensamma kostnaderna
då ett verksamhetsområde, en verk
samhetsgren och ett antal interna rap
porteringskrav tillkom.
På följande sidor presenteras tabell
er över verksamhetens kostnader och
intäkter per verksamhetsområde och
verksamhetsgren 2014-2016. Redovis
ningen inkluderar myndighetsgemen
samma kostnader och intäkter som
har fördelats på respektive verksam
hetsgren. Inom varje verksamhetsgren
har kostnaderna fördelats vidare till de
interna rapporteringskraven. Myndig
hetsgemensamma kostnader fördelas
inte på verksamhetsgren Konsument
Europa eftersom den verksamheten
styrs av och följer EU:s redovisnings
principer med direkt kostnadsfördel
ning. Transfereringar redovisas i sepa
rat tabell och inkluderas inte i tabellen
över verksamhetens kostnader.

FÖRDELNING AV KOSTNADER
MELLAN VERKSAMHETSOMRÅDEN

25%

31%

4%
9%
31%
Konsumentskydd 31%
Konsumentstöd 31%
Kunskapsbyggande 9%
Internationell verksamhet 4%
Konsumentupplysning 25%
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Verksamhetens kostnader
RESURSFÖRDELNING
VERKSAMHETSOMRÅDEN/-GRENAR (TKR)

2014
P-år

Tillsyn

2015

Kostnader

Kostnader

P-år

Kostnader

41,5

40 373

43,8

41 257

44,8

40 207

6,9

7 157

7,5

7 598

6,7

6 721

Summa Konsumentskydd

48,4

47 530

51,3

48 855

51,5

46 928

Direktinformation

13,4

21 152

11,5

14 809

13,7

17 090

Kunskapsstöd

20,5

22 925

16,4

17 620

18,0

19 967

Främja konsumentaspekter hos andra aktörer

10,1

10 892

8,2

7 727

9,9

9 504

Summa Konsumentstöd

44,0

54 969

36,0

40 156

41,6

46 561

Kunskapsbyggande

11,5

15 826

10,8

13 836

10,7

13 770

Summa Kunskapsbyggande

11,5

15 826

10,8

13 836

10,7

13 770

Konsument Europa

7,7

6 289

8,1

5 991

8,0

5 716

Verksövergripande internationellt arbete

0,1

42

0,0

0

0,0

0

Summa Internationell verksamhet

7,8

6 331

8,1

5 991

8,0

5 716

Hallå konsument

10,0

11 554

36,3

36 142

38,6

36 892

Summa Konsumentupplysning

10,0

11 554

36,3

36 142

38,6

36 892

121,7

136 210

142,5

144 980

150,4

149 867

Proaktivt konsumentskyddsarbete

Total summa

P-år = arbetad tid (total tid exklusive semester, annan ledighet och sjukfrånvaro)
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Beräkningen av personår (heltid) ut
går från 208 arbetsdagar per per
son. Fördelningen av lönekostnader
på verksamhetsgren och de interna
rapporteringskraven görs med stöd av
tidsredovisning. Tid avseende myndig
hetsgemensam verksamhet är inklude
rad i redovisningen av personår i ta
bellen. Den myndighetsgemensamma
tiden fördelas på respektive verksam
hetsgren och de interna rapporterings
kraven i proportion till dess andel av
den totala tiden.
FÖRDELNING AV PERSONÅR MELLAN
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Stapeldiagrammet visar fördelningen
mellan verksamhetens personalkostna
der och övriga kostnader för de senas
te tre åren. Personalkostnaderna som
uppgick till 63% under 2014 har un
der 2016 ökat till 69%.

VERKSAMHETENS KOSTNADER
2014-2016 (TKR)
Personalkostnader
Övriga kostnader
150 000
120 000

50 859

47 159

47 058

97 821

102 809

2015

2016

90 000
60 000
26%
34%

30 000
0

5%

85 351

2014

7%
28%
Konsumentskydd 34%
Konsumentstöd 28%
Kunskapsbyggande 7%
Internationell verksamhet 5%
Konsumentupplysning 26%

Transfereringar (lämnade bidrag)
TRANSFERERINGAR, VERKSAMHETSOMRÅDEN/GRENAR (TKR)

2014

2015

2016

Proaktivt konsumentskyddsarbete

1 468

1 465

1 484

Summa Konsumentskydd

1 468

1 465

1 484

11 904

10 000

13 025

Summa Konsumentstöd

11 904

10 000

13 025

Kunskapsbyggande

1 500

1 500

1 500

Summa Kunskapsbyggande

1 500

1 500

1 500

14 872

12 965

16 009

Främja konsumentaspekter hos andra aktörer

Total summa

Tabellen redovisar Konsumentverkets transfereringar (lämnade bidrag) fördela
de på verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Transfereringar finansieras av
anslag åren 2014-2016.
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Verksamhetens intäkter
FÖRDELNING AV VERKSAMHETENS
TOTALA INTÄKTER (TKR)

2014
Intäkt av
anslag

Tillsyn

2015
Övriga
intäkter

Intäkt av
anslag

2016
Övriga
intäkter

Intäkt av
anslag

37 776

2 597

38 719

2 538

38 427

1 780

Proaktivt konsumentskyddsarbete

7 112

45

7 442

156

6 612

108

Summa Konsumentskydd

44 888

2 642

46 161

2 694

45 039

1 888

Direktinformation

20 664

467

14 146

405

16 477

357

Kunskapsstöd

22 012

913

16 771

849

18 279

1 688

Främja konsumentaspekter hos
andra aktörer

10 752

140

7 687

40

9 459

44

53 428

1 520

38 604

1 294

44 215

2 089

15 802

24

13 834

2

13 716

54

Summa Kunskapsbyggande

15 802

24

13 834

2

13 716

54

Konsument Europa

2 590

3 699

2 415

3 576

2 727

2 989

42

0

0

0

0

0

2 632

3 699

2 415

3 576

2 727

2 989

11 158

396

36 138

4

36 823

69

11 158

396

36 138

4

36 823

69

127 908

8 281

137 152

7 570

142 520

7 089

Summa Konsumentstöd
Kunskapsbyggande

Verksövergripande internationellt
arbete

Summa Internationell verksamhet
Hallå konsument

Summa Konsumentupplysning
Total summa

Övriga intäkter = avgiftsintäkter, bidrag och finansiella intäkter.
* För verksamhetsgrenen Direktinformation redovisas kostnader som är 258 tkr högre än ovanstående intäkter.
Dessa kostnader är finansierade med statskapital.
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2. SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING
Basverksamheten med fokus på tillsyn/marknadskontroll
och konsumentstöd har fortgått enligt plan. Utvecklingen
av konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument,
som lanserades 2015, har fortsatt och tjänsten är nu
väl etablerad. Under året har större fokus ägnats åt
miljöfrågorna, dels genom uppdraget att ta fram en
handlingsplan som ska bidra till att nå de nationella
miljökvalitetsmålen och generationsmålet, dels genom
regeringens strategi för hållbar konsumtion som kommer
att innebära nya uppdrag från 2017. Nedan följer
en sammanfattning av årets resultat i förhållande till
primära målgrupper, våra särskilda satsningar och några
viktiga utvecklingsresultat.
Resultat i förhållande till våra
primära målgrupper
Konsumenter
• Hallå konsument har under året
besvarat cirka 94 000 frågor, av
dessa har drygt 15 000 hänvisats
vidare till exempel till kommunal
konsumentvägledning. 72 procent
av kontakterna sker via telefon.
Antalet besvarade frågor har ökat
med cirka 7 procent per månad.
Trycket på tjänsten fortsätter att
vara mycket högt och väntetiden
i telefon har i genomsnitt varit
nästan 18 minuter. 16 procent av
alla som ringde valde att använda
möjligheten att bli uppringd. I
slutet av året tillkom sms som
ytterligare en kontaktväg för
att öka tillgängligheten för
konsumenterna.
• Drygt 90 procent av samtalen
till Hallå konsument är
konsumentrelaterade och
majoriteten handlar om
efterköpsfrågor. De vanligaste
frågorna handlar om bilar och
hantverkstjänster och 18 procent av
alla frågor rör e-handel.

• Våra webbplatser är fortsatt
välbesökta och allt fler
konsumenter hämtar också
information från oss via sociala
medier. Konsumentverket.se
har under året flyttats till en ny
plattform samt fått ny design,
struktur och funktionalitet.
Webbplatsen är numera helt
responsiv och ger användaren lika
bra stöd oavsett skärmstorlek.
Webbplatsen hallakonsument.se
är Konsumentverkets viktigaste
kanal för att nå konsumenter.
Budgetkalkylen, som är den mest
besökta sidan på webbplatsen, fick
i början av året ny funktionalitet.
Det går nu att spara kalkyler på
flera sätt och användarna kan ladda
upp tidigare gjorda kalkyler.
• Webbtjänsten Money from Sweden
hade 233 256 besök under året,
en kraftig ökning från föregående
år, vilket i första hand beror på en
effektiviserad marknadsföring och
målgruppsanalys.
• Konsument Europa har noterat
det största antalet kontakter sedan
starten av verksamheten, 8 182
stycken. Anledningen är den stora
ökningen av klagomål gällande

UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSPLANEN
Instruktionen för
Konsumentverket (SFS
2009:607), Riksdagens
beslut med anledning av
regeringens budgetproposition
(2015/16:1), regleringsbrevet
för 2016, förordningen om
en upplysningstjänst (SFS
2014:110) med mera.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
FÖR VERKSAMHETEN
Medvetna och säkra
konsumenter.

bilvärderingssajter, flygärenden
och abonnemangsfällor. Antal
sidvisningar på Konsument
Europas interaktiva frågeforum
fördubblades till 309 389 jämfört
med 2015.
• Stöd till nyanlända och invandrade
konsumenter har varit prioriterat
under året. Vi har tagit fram
grundläggande information på åtta
olika språk, bland annat i form
av webbinformation och filmer.
Materialet togs emot mycket väl
och fick ett oväntat stort genomslag
på Konsumentverkets Facebooksida
med en rekordartad spridning och
tacksam återkoppling. Under den
månadslånga kampanjen nåddes
över 310 000 personer varav den
största gruppen på arabiska.
• Under 2016 omnämndes Konsu
mentverket i drygt 9 700 publice
ringar i tidningar, webb, radio och
tv. Det är en ökning med 25 pro
cent jämfört med 2015. Under året
genomfördes en förstudie om kon
sumenters behov av stöd inom håll
bar konsumtion med bland annat
kunskapsöversikt och workshoppar
med Naturvårdsverket, Kemikalie
inspektionen, Livsmedelsverket, En
ergimyndigheten, Boverket, Läke
medelsverket och länsstyrelserna.
Den resulterade bland annat i ut
veckling av ett verktyg för infor
mation om oberoende märkningar,
Märkningsguiden.

Företag
• Oseriös telefonförsäljning och otyd
liga avtalsvillkor, främst gällande
telekom, hälsokost och hygienpro
dukter, är exempel på områden där
vi lagt stora resurser för att komma
tillrätta med problem. Anmälning
arna som handlar om telefonför
säljning har minskat något men KO
behöver fortsatt agera kraftfullt.
• Problemen med marknadsföring
av varor med miljöpåståenden har
ökat, det gäller inom allt ifrån kos
metika till drivmedel. Att presen
tera varor som miljövänliga och
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ekologiska har blivit en populär
marknadsföringsmetod. Tillsynen
har intensifierats på detta område.
• Tematiska tillsynsinsatser har ge
nomförts bland annat avseende
marknadsföring av finansiella pro
dukter i poddradio och privatlea
sing av bilar.
• Inom det finansiella området har
granskning skett av kort med kon
taktlös betalfunktion, marknadsfö
ring, förköpsinformation och av
talsvillkor för kapitalförsäkringar.
Dessutom investeringsreklam i
”poddar” samt id-skydd. Exempel
vis framställs ofta id-skydd som en
produkt som skyddar konsumenten
från att bli utsatt för en id-stöld,
vilket inte är möjligt att infria. De
villkor som är kopplade till pro
dukterna är generellt sett otydliga,
vilket gör det svårt att jämföra oli
ka produkter. Otydligheten i kom
bination med att id-skydd ingår i
de flesta hemförsäkringar kan även
medföra risk för överförsäkring. Vi
öppnade tillsynsärenden mot samt
liga granskade bolag. Den pm som
sammanfattade vad Konsumentver
ket kommit fram till fick stor sprid
ning bland bolag och i medierna.
• Under året har sju marknadskon
trollprojekt avslutats. Bland resul
taten kan nämnas:
-- Bruksanvisning och dokumenta
tion granskades för 70 skyddsut
rustningar för gör-det-själv-arbe
te. Även en teknisk provning av
åtta varianter av sågskyddsbyxor
genomfördes. Endast 14 av de
granskande utrustningarna var
helt utan formella brister. Det
fanns formella brister som be
dömdes vara så omfattande att
det krävdes rättelse eller stoppad
försäljning för 41 av 70 produk
ter. Bland de provade sågskydds
byxorna klarade sju provningen
helt utan anmärkning.
-- Endast 2 av 20 granskade hu
vudskydd för kampsport kla
rade vår granskning helt utan
anmärkning. För 15 av huvud
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skydden vidtog näringsidkarna
frivilliga åtgärder. Flera av de nä
ringsidkare som ingått i kontrol
len uppgav även att de importe
rade och sålde varor under eget
varumärke utan att förstå att de
då tar på sig hela tillverkaran
svaret. Deras agerande leder till
en snedvriden konkurrens gent
emot de näringsidkare som följer
regelverket och som därför har
kostnader i samband med detta.
• KO har totalt 31 pågående mål i
domstol vid årsskiftet, under året
har 16 domar meddelats. Exempel
på resultat:
-- Målet mot ett företag handlar
om telefonförsäljning av säker
hetstjänster. Tingsrätten biföll
KO:s talan och förpliktade bo
laget att betala marknadsstör
ningsavgift på två miljoner kro
nor. Vidare förbjöds bolaget vid
löpande vite att kräva betalt för
tjänst som konsumenten inte be
ställt, ge felaktiga påståenden om
de marknadsförda tjänsternas art
och kvalitet samt att ge konsu
menten intryck att just han eller
hon är utsatt för ett pågående
brott eller att brott är nära före
stående.
-- I domen mot ett danskursföretag
uttalar sig Marknadsdomstolen
generellt om undantag från ång
errätten samt specifikt om en av
undantagsbestämmelserna i lag
(2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler, DAL.
Företaget hade anfört att kurser
na skulle undantas från ångerrät
ten, med hänsyn till undantags
bestämmelsen i lagen som gäller
kulturevenemang, idrottseve
nemang eller någon annan lik
nande fritidsaktivitet. Marknads
domstolen konstaterade i domen
att utrymmet för undantag från
ångerrätten måste anses tämli
gen begränsat. Domstolen kon
staterade att danskurserna inte
omfattades av ett undantag från
ångerrätten.

-- I domen mot ett hälsokostbolag
tillämpade Marknadsdomstolen
förordning (EG nr 1924/2006)
om närings- och hälsopåståen
den avseende påståenden i mark
nadsföring av kosttillskott. MD:s
avgörande ger vägledning i Kon
sumentverkets fortsatta tillsyn
över hälsopåståenden för livs
medel, även om KO ser behov av
ytterligare praxis på området.
• Dialogen med näringsidkarna har
ökat och utgör numera ett allt van
ligare inslag också i det löpande
tillsynsarbetet. I kommunikationen
sker ett ömsesidigt lärande som
gynnar både vår konsumentskyd
dande verksamhet och näringsid
karna. Genom dialog har vi under
året i flera fall nått konstruktiva
lösningar till stor nytta för konsu
menterna. Exempel på detta är:
-- Branschorganisationerna för
mäklarbranschen har gått ut med
tydlig information om direkt
marknadsföring via sms från
mäklare till konsument.
-- Genom dialog med ett energibo
lag om automatisk avtalsförläng
ning har drabbade konsumenter
bland annat fått tillbaka pengar.
• Konsumentverket har utvecklat
webbinformation om näringsid
kares grundläggande skyldigheter
gentemot konsumenterna. Syftet är
att hjälpa företagare att göra rätt
redan från början.
-- Liksom tidigare år har Konsu
mentverket bidragit till säkrare
produkter genom att medverka
vid standardiseringsarbeten på
nationell, europeisk och global
nivå. I enlighet med reglerings
brevet har Konsumentverket för
2016 fördelat ett anslag om 1,5
miljoner kronor för deltagande i
standardiseringsarbete. Medlen
har fördelats till ett 30-tal tek
niska kommittéer inom standar
diseringsområdet. Nämnas kan
vårt stöd till framtagande av nya
provmetoder för hjälmar avse
ende skydd mot rotationsvåld

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag kan
sammanfattas med tre ledord:
Stärka
Vi stärker konsumenternas
ställning genom att förmedla
kunskap och bevaka
marknaden.
Stävja
Vi arbetar för att stävja
otillbörligt agerande på
marknaden genom aktiv
effektiv tillsyn, effektiva
branschkontakter,
marknadskontroller samt
information till konsumenter
och näringsidkare.
Stödja
Vi stödjer konsumenter,
konsumentvägledare och
budget- och skuldrådgivare
med information och service.
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för att minska risken för hjärn
skador vid olyckor. Utöver pro
duktsäkerhetsområdet har även
medel fördelats inom till exem
pel miljö- och tillgänglighetsom
rådet.
-- En revidering av de allmänna rå
den för marknadsföring av alko
holdryck (KOVFS 2015:1) har
skett, bland annat med anledning
av ny rättspraxis. De nya råden
(KOVFS 2016:1) trädde i kraft
den 1 oktober 2016. Revidering
en bör leda till att råden nu är
uppdaterade, lättförståeliga och
förankrade hos branschen, vilket
i sin tur kan ge en bättre efter
levnad.

Kommunala tjänstemän
• Sammanlagt under 2016 har 61
kursinsatser genomförts, varav
33 webbinarier, vilket är mer än
en fördubbling sedan föregående
år. Regionala utbildningsinitiativ
har också arrangerats med stöd av
Konsumentverket. Bland annat om
resor, bostadsrätter och frågor inom
Konsumenternas Bank- och finans
byrås område. Under året har vi
utbildat alkohol- och tobakshand
läggare i kommunerna utifrån Kon
sumentverkets allmänna råd om
marknadsföring av alkoholhaltiga
drycker till konsumenter (KOVFS
2015:1). Vi har även genomfört
utbildningar om budget- och skuld
frågor för personliga ombud och
blivande socionomer.
• Broschyren Koll på pengarna ges ut
årligen och innehåller bland annat
beräkningar av skäliga levnadskost
nader. Materialet används främst
inom skolan och av kommunernas
konsumentverksamhet. Under året
har även en lättläst version tagits
fram för nedladdning.
• Vi har under året (enligt regerings
uppdrag Fi2016/00957/KO) tagit
fram rekommendationer för kom
munernas budget- och skuldråd
givning. Arbetet har skett i samråd
med Inspektionen för vård och om
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sorg, Kronofogden, Socialstyrelsen,
Sveriges Kommuner och Landsting
och andra berörda aktörer som
exempelvis Budget- och skuldråd
givarnas yrkesförening samt verk
samhetschefer i kommunerna.
• Liksom tidigare år har konsu
mentverksamheten i kommunerna
kartlagts: 2016:5 Kommunernas
budget- och skuldrådgivning – en
lägesrapport 2016 och 2016:6
Kommunernas konsumentvägledning – en lägesrapport 2016. Rap
porterna visar att skillnaderna är
stora mellan kommunerna både när
det gäller stödets innehåll, utform
ning, omfattning och organisation.
Jämfört med 2015 lägger kom
munerna något mer resurser på
budget- och skuldrådgivning men
mindre på konsumentvägledning.
Tre kommuner saknar budget- och
skuldrådgivning trots att det är en
lagstadgad verksamhet. Antalet per
soner som saknar konsumentväg
ledning i sin kommun har ökat från
523 000 (2015) till knappt 780 000
(2016).
• Skolmaterialen Helt rätt, Smarta
val, Livet och pengarna och Koll på
cashen är exempel på insatser för
att öka kunskapen hos barn och
unga. Helt rätt lanserades 2015 för
grundsärskolans årskurs 7–9 i hemoch konsumentkunskap. En utvär
dering i början av 2016 visade att
75 procent av lärarna anser att ma
terialet är bra eller mycket bra. Re
sultatet visade även att materialet
används för andra målgrupper än
enbart den målgrupp den är avsedd
för, exempelvis nyanlända.

Särskilda satsningar
Konsumentverkets temasatsningar är
en del av vårt strategiska inriktnings
beslut och syftar till att kraftsamla re
surser kring utvalda konsumentpro
blem eller målgrupper. Under 2016 har
arbete genomförts inom tre teman: te
lefonförsäljning, telekom samt bilar.
Vidare utgör digitalisering vårt lång
siktiga fokus där insatser kommer att
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göras under minst en treårsperiod. En
handlingsplan för jämställdhetsinte
grering av Konsumentverket har ock
så tagits fram under året. En särskild
satsning inom miljömässigt hållbar
konsumtion har också genomförts un
der 2016.

Telekom
Temat telekom har genomfört sitt an
dra år under 2016. Tyngdpunkten har
legat på dialog med branschen samt
att underlätta för konsumenterna när
de ska ingå avtal om telekomtjänst.
Tillsynsarbetet angående telefonför
säljning har fortsatt prioriterats och en
granskning av avtalsvillkor inom fast
telefoni har genomförts. Aktiviteter
och projekt under året:
• Möte med leverantörer av fiber till
villa samt tillsynsinsats gällande
oskäliga avtalsvillkor.
• Dialog med återförsäljare av
telekomprodukter och abonnemang
(canvasförsäljning).
• Möte med tv-branschen för
att åstadkomma gynnsammare
förutsättningar för konsumenterna.
• Tillsynsinsats gällande avtalsvillkor
för fast telefoni.
• Förbättring av Hallå konsuments
vägledning vid val av telekomtjänst
samt uppdatering av webbtexter.
• Fortsatt samverkan med branschen,
IT & Telekomföretagen,
Telekområdgivarna och PTS.
• Handläggarmöten med nordiska
kollegor.

Telefonförsäljning
Temat telefonförsäljning har avslutats
efter tre års arbete. Syftet har varit att
verka för att avtal ingås i uttryckligt
samförstånd samt att öka kunskapen
hos konsumenter och näringsidkare
om gällande rätt. Antalet anmälningar
samt kontakter med Hallå konsument
och kommunernas konsumentvägled
ning som rör telefonförsäljning har
minskat något sedan 2014. Mätningar
visar dock att det fortfarande är sex av
tio som tycker att det är lätt att bli lu

rad av telefonförsäljare. Vi har haft fler
tillsynsärenden än någonsin avseende
telefonförsäljning under de tre senaste
åren, varav många överlämnats till KO
för rättsliga åtgärder. Trots stora sats
ningar, både kommunikativa och rätts
liga, kvarstår stora problem med för
säljningskanalen. Det är inte endast de
oseriösa företagen som är ett problem
utan kanalen i sig gör det svårt för
konsumenterna att fatta välgrundade
affärsbeslut. Det finns fortfarande ett
stort behov av stärkt skydd för konsu
menterna vid telefonförsäljning.

Bilar
Temat var nytt för året och kommer
att löpa under ytterligare två år. Inled
ningsvis har arbetet avgränsats till att
fokusera på begagnade bilar. För att in
hämta kunskap om vilka problem som
en konsument stöter på i sin vardag
bjöds företrädare från branschen in till
ett seminarium i form av rundabords
samtal, ”Konsumenten och begagnade
bilar – tillsammans skapar vi en bättre konsumentvardag”. Efter mötet har
en lista med prioriterade insatser tagits
fram med syfte att skapa arbetsgrup
per att arbeta vidare inom. Tre ärenden
rörande bilvärderingstjänster har de
lats i den europeiska databasen CPCS.

Miljömässigt hållbar konsumtion
Konsumentverket har tagit fram en
handlingsplan som syftar till att ut
veckla och tydliggöra vårt arbete för
att bidra till att nå de nationella mil
jökvalitetsmålen och generationsmålet.
Handlingsplanen vilar på iakttagelser i
en miljöutredning som Konsumentver
ket genomförde i början av 2016 samt
vår förstudie om hållbar konsumtion
från 2014. Den innehåller inriktning
ar och huvudaktiviteter som ska vara
vägledande i Konsumentverkets verk
samhetsplaneringar fram till och med
2019. Planen omfattar tre områden:
ökad kunskap, agera stödjande och på
drivande samt stärkt konsumentskydd.
Dessutom utvecklas interna arbetsfor
mer, rutiner och processer. Arbetet med
indirekt miljöpåverkan ställer krav
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på att utveckla miljöledningssystemet
som också är en integrerad del i vårt
övergripande styrsystem.

Digitaliseringen
med digitaliseringen som
långsiktigt fokusområde inom Kon
sumentverket handlar om problem
kopplat till konsumentens köpprocess.
Syftet är att konsumenternas möjlighe
ter, förutsättningar och beteenden hål
ler jämna steg med digitaliseringens
utveckling i samhället. Under året har
tre arbeten gjorts som ska ge underlag
för det fortsatta arbetet. En litteratur
översikt av aktuell forskning 2016:12
Digitalisering och konsumentintresset,
en fördjupad kunskapsöversikt under
rubriken Digital konsumentprofilering
– stora data, prediktiv analys och policyutmaningar och en intressentana
lys där vi har sammanställt synpunkter
från myndighetens enheter, Europeiska
kommissionen samt några myndighe
ter och intresseorganisationer.
Arbetet

Med dessa tre arbeten som grund,
kompletterat med vår egen omvärlds
spaning, har lämpliga insatser plane
rats inför verksamhetsåret 2017.

Jämställdhetsintegrering
Det övergripande målet för jämställd
hetsarbetet är att kvinnor har lika
goda förutsättningar som män att age
ra som konsumenter. Konsumentver
kets konsumentmarknadsindex (KMI)
visar att kvinnor har sämre förutsätt
ningar än män att agera på markna
der av stor privatekonomisk betydel
se. Störst skillnad mellan kvinnor och
män, där män har bättre förutsätt
ningar än kvinnor att agera, finns på
marknaden fonder/investeringar följt
av hemelektronik. Störst skillnader i
KMI, där kvinnor har bättre förutsätt
ningar, finns på marknaden böcker/tid
ningar följt av kultur/underhållning.
En handlingsplan för jämställdhetsin
tegrering med mål och aktiviteter som
ska genomföras under 2017–2018 har
tagits fram under året.
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Några viktiga utvecklingsresultat
Under 2015–2016 har en översyn av
den interna verksamhetsstyrningen ge
nomförts. Resultatet är att en ny verk
samhetsstruktur och verksamhetslogik
införs från 2017. Vi har formulerat ef
fekt- och resultatmål för verksamheten
och tagit fram indikatorer och mätme
toder för att kunna mäta måluppfyllel
se. Dessutom har prestationerna setts
över och reviderats, nu används även
prestationstyper för att beskriva de re
sultat som vi har åstadkommit. Detta
kommer sammantaget att förbättra
möjligheterna till analys av effekterna
av vår verksamhet.
Nedan följer exempel på några verk
samhetsmässiga utvecklingsresultat un
der året:
• Konsumentrapporten har
producerats sedan 2013. Nytt i
uppdraget 2016 var att rapporten
denna gång även skulle innehålla
fördjupade belysningar av tre
områden. Gemensamt för de tre
områdena var att de skulle visa
tecken på att vara problematiska
för ett stort antal konsumenter
eller för särskilda grupper
av konsumenter. Vi valde att
spegla konsumentmarknaderna
för bilar och telekom samt
konsumentgruppen unga vuxna.
• Under året har vi utvecklat en
första version av ett ramverk för att
belysa konsumenters möjligheter
att agera på ett ur miljösynpunkt
hållbart sätt mer i detalj inom
avgränsade områden. Utifrån
detta ramverk har två studier
genomförts. En fokuserar på
köp av bil, men behandlar även
översiktligt andra former av att
skaffa sig tillgång till bil samt att
lösa sina behov av persontransport.
Den andra handlar om olika
möjligheter att placera sina sparoch pensionspengar, till exempel i
aktiefonder.
• Vi har tillsammans med vårt
vetenskapliga råd utformat
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en process för uppsatstävling
för studenter. Sammanlagt 36
uppsatser från olika discipliner
och lärosäten skickades in till
tävlingen. Av dessa utsågs tre
uppsatser till vinnare. De vinnande
uppsatserna representerade
ämnena affärsjuridik, sociologi och
företagsekonomi.
• Under året har ett nytt
dataprogram för beräkning av
hushållets kostnader tagits fram.
Kvalitativa studier med hjälp av
fokusgrupper har använts för att få
ett bra underlag om vad som anses
som en rimlig konsumtion och vad

som bör ingå i vår referensbudget
för hushåll.
• Vi har även jobbat vidare med att
utveckla vår målgruppsdefinition.
Vi har tagit fram ett
kunskapsunderlag för att illustrera
sårbara och utsatta situationer
för nyanlända i Sverige. Dessa
aktiviteter ska inspirera och göra
det lätt för våra medarbetare att
tänka in målgruppsperspektivet i
deras planering samt dagliga arbete.
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Verksamhetsområde

3. KONSUMENTSKYDD
Här redovisar vi Konsumentverkets arbete med
tillsyn. Det handlar om rättsärenden, löpande
tillsyn, tematisk tillsyn, proaktivt arbete och
marknadskontroller. Här finns också information
om vårt samarbete med andra myndigheter och
nätverk, i Sverige och internationellt.
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Verksamhetsgren

TILLSYN

Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Löpande tillsyn

19,7

18 151

21,5

19 504

24,8

21 266

Tematisk tillsyn

1,1

853

1,6

1 232

1,5

1 174

Marknadskontroller

6,7

6 095

9,1

8 300

9,1

8 316

Administrativt tillsynsarbete

1,1

1 003

0,7

618

0,8

814

Övrig tillsyn

8,7

9 078

6,5

6 330

6,2

5 950

Internationell tillsynssamverkan

4,2

5 193

4,4

5 273

2,4

2 687

41,5

40 373

43,8

41 257

44,8

40 207

Totalt

UPPDRAG
Konsumentverket har ansvar för att de
konsumentskyddande regler som lig
ger inom myndighetens tillsynsansvar
följs (1 § p.1 instruktionen).
Konsumentverket ska vara kontakt
myndighet enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) 2006/2004
och fullgöra de uppgifter som en
behörig myndighet har enligt samma
förord
ning, i fråga om efterlevnaden
av sådana regler som myndigheten har
tillsyn över (CPC) (3 § p.4 och p.5 in
struktionen).
Konsumentverket är svensk kontakt
punkt för informationssystemet Rapex
i enlighet med artikel 11 och 12 i pro
duktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG,
liksom för EU:s underrättelsesystem
GPSD Business Application för produ
center och distributörer. Konsumentver
ket har som kontaktpunkt för Rapex
fått i uppdrag att vidarebefordra infor
mation till och från systemet till behöri
ga tillsynsmyndigheter i Sverige i enlig
het med förordningen (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet om far
liga konsumentprodukter.

delen i tjänstedirektivet 2006/123/
EG i enlighet med förordningen
(2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden. Via informationssystemet
för den inre marknaden, IMI, ska ver
ket bistå behöriga svenska tillsynsmyn
digheter med information och varning
ar för farliga tjänster till och från EU:s
medlemsstater.

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Ökad förmåga och vilja hos
näringsidkare att respektera
konsumenternas rättigheter.

Konsumentombudsmannen får göra
an
mälan om grupptalan till Allmän
na re
klamationsnämnden och väcka
offentlig grupptalan i domstol när
ombudsmannen anser att det är mo
tiverat från allmän synpunkt (5 § in
struktionen).
Konsumentombudsmannen får biträ
da konsument som ombud vid allmän
domstol och Kronofogdemyndighe
ten i tvist mellan konsument och nä
ringsidkare (Lag 2011:1211 om Kon
sumentombudsmannens medverkan i
vissa tvister).
Konsumentverket ska också löpande
samråda med Finansinspektionen och
Läkemedelsverket på de områden där
myndigheterna har ett gemensamt till
synsansvar (6 § p.2 instruktionen).

Konsumentverket är sedan december
2009 svensk koordinator för varnings
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Löpande tillsyn
Den löpande tillsynen tar mest resurser
i anspråk, både sett till arbetstid och
kostnader. Våra fokusområden har un
der 2016 varit resor, hälsa, alkohol och
tobak, elektronisk kommunikation,
boende, energi, motor samt finansiel
la tjänster. Det löpande tillsynsarbetet
som rör produktsäkerhet redovisar vi
under rubriken Marknadskontroller
på sidan 26.
Under året avslutades 437 löpande till
synsärenden vilket är i paritet med de
senaste åren. Här följer kortfattad in
formation om årets löpande tillsyn uti
från våra fokusområden.

Resor
Många konsumenter får problem vid
köp av hyrbilstjänst. Oftast bokas hyr
bilen genom en förmedlare och fler
parter ingår i avtalet. Därför har Kon
sumentverket granskat reseförmedla
res marknadsföring för hyrbilar. In
satsen har lett till att tre av de största
paketresearrangörerna ger konsumen
ten tydligare information.
Vidare har vi granskat prissättning av
resor hos arrangörer och förmedlare.
Ett ärende har lämnats till Patent- och
marknadsdomstolen för prövning. Vi
hoppas att avgörandet i domstolen ska
leda till ett klarare rättsläge avseende
prissättning av resor och reabegrepp.
Vi har granskat funktionsnedsattas rätt
till transport och information. Funk
tionsnedsattas rättigheter är ett priori
terat område och samtliga anmälning
ar till oss resulterar i tillsynsärenden.
Vi har även granskat passagerares rät
tigheter inom flyg, båt, buss och tåg
vilket har resulterat i ett antal tillsyns
ärenden. Främsta bristen hos företagen
är otydlig information.

Hälsa
Abonnemangsfällor är ett stort pro
blem för konsumenterna, inte bara i
Sverige utan även internationellt. Kon
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sumentverket får många anmälningar
från konsumenter som tror att de har
tackat ja till ett gratis provpaket, men
som i stället har lurats in i ett abon
nemang. Under 2016 har vi i fem fall
skickat begäran om att andra med
lemsländer i EU ska vidta åtgärder mot
företag via CPC-nätverket. Ett ärende
har även överlämnats till Konsument
ombudsmannen, KO.
Många hälsokostprodukter marknads
förs med påståenden som inte är tillåt
na. Konsumentverket har under 2016
öppnat flera tillsynsärenden, och fått
rättelser, om otillåtna hälsopåståen
den. Vi har även träffat branschorga
nisationen Svensk Egenvård för att dis
kutera frågan.
Att presentera varor som miljövänliga
och ekologiska har blivit en populär
marknadsföringsmetod, även för kos
metika. Det kan vara svårt för kon
sumenten att bedöma sanningshalten
i påståenden om en varas miljöförde
lar. Därför har vi inlett tillsynsärenden
om marknadsföring av kosmetika med
ekologiska påståenden.
Många anmälningar inom området
hälsa handlar om telefonförsäljning
och då främst om att konsumenter
blir vilseledda genom erbjudanden om
provpaket, som sedan visar sig vara
abonnemang på hälsokost och hygien
produkter. Flera tillsynsärenden har
öppnats och två av dem har lämnats
till KO för vidare rättsliga åtgärder.

Alkohol och tobak
Vi har granskat ett antal förpackning
ar och etiketter i Systembolagets sorti
ment. Vi har öppnat tio tillsynsärenden
där vi har bedömt att förpackningen
eller etiketten inte överensstämmer
med lagkravet på särskild måttfullhet
i marknadsföringen. Ett av ärendena
har överlämnats till KO. Konsument
verket anser att det vore önskvärt med
klargörande rättspraxis på området.
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Elektronisk kommunikation
Vi har under året genomfört en upp
följning av branschöverenskommelsen
avseende marknadsföring av täckning
för mobila tjänster. Uppföljningen har
skett i samråd med Post- och telesty
relsen. Vi kan konstatera att bolagen
följer överenskommelsen, vilket lett
till täckningskartor som bättre speglar
den verkliga täckningen.
Vi har granskat avtalsvillkor för abonne
mang för fast telefoni. Granskningen
kommer att resultera i tillsynsärenden
under 2017.
Antalet anmälningar som handlar om
telefonförsäljning har minskat något
under året, men är fortfarande stort.
Eftersom försäljningssättet orsakar
problem för många konsumenter är
det fortsatt ett viktigt område att be
vaka för oss.

Boende
Vi har granskat oskäliga avtalsvillkor
inom boendeområdet. Ett exempel var
det bolag som tillämpade avtalsvillkor
där byggnadsarbetarna fick bo i det
nya huset medan det byggdes. Vi in
ledde tillsyn eftersom vi ansåg att det
var oskäligt och gjorde att konsumen
terna tvingades bryta mot plan- och
bygglagen och därför riskerade sank
tionsavgifter. Insatsen resulterade i en
självrättelse där företaget tog bort det
kritiserade avtalsvillkoret.
Under hösten inleddes en granskning
av de avtalsvillkor som tillämpas av
hyresvärdar i förhållande till studen
ter vid uthyrning av studentboenden.
Granskningen beräknas vara klar un
der våren 2017.

Energi
Elhandlarna brister i hur de anger jäm
förpriser och vår granskning visar att
problemet är utbrett. Granskningen
sker bland annat utifrån Konsument
verkets föreskrift om prisinformation,
KOVFS 2012:01. Granskningen på
börjades 2015 och fortsätter under
2017.

Under 2015 inleddes ett tillsynsären
de mot ett energibolag med anledning
av oskäliga avtalsvillkor. Bolaget tog
bland annat ut en lösenavgift av kon
sumenten om denne inte godkändes
vid en kreditprövning. Ärendet avslu
tades med rättelse.

Motor
Vi har granskat marknadsföring med
miljöargument. Ett exempel är ett ol
jebolag som marknadsför ett drivme
del som ”grönt”. Arbetet med ärendet
kommer att fortsätta under 2017.
Ett bilmärke marknadsförde privatlea
sing som en ”ny sorts ägandeform”,
vilket vilseleder konsumenten om
dennes rättigheter och skyldigheter.
Företaget rättade sig och ärendet av
slutades.

Försäkringar
Konsumenter nekades att teckna tra
fikförsäkring för motorfordon, trots
att det är en obligatorisk försäkring,
med hänvisning till att de saknade
svenskt personnummer eller ett så kal�
lat samordningsnummer. Efter tillsyn
mot de sex största försäkringsgivarna
framkom att dessa bolag dels medger
att de har kontraheringsplikt för för
säkringstypen, det vill säga måste låta
personer teckna försäkringen, dels att
de tecknar trafikförsäkring också för
personer utan svenskt person- eller
samordningsnummer.
Hemförsäkring är, till skillnad från tra
fikförsäkring, inte en obligatorisk för
säkring men en viktig försäkring för
konsumenter. För att kunna teckna en
hemförsäkring behöver man dock vara
folkbokförd på en adress och för att
kunna folkbokföras behöver man ett
personnummer. Detsamma gäller för
att kunna vara medförsäkrad, det vill
säga omfattas av någon annans hem
försäkring. För att se om personer som
saknar svenskt person- eller samord
ningsnummer kan få hemförsäkringar
ställde Konsumentverket frågan till tio
försäkringsbolag. Resultatet visar att
det går att teckna hemförsäkring hos
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i princip alla bolag genom att företa
gen skapar egna identifikationsnum
mer. Som villkoren är skrivna uppfyller
ensamkommande barn egentligen inte
förutsättningarna för att omfattas av
försäkringen. Bolagen tillämpar dock
villkoren på ett annat sätt, vilket ger
dessa barn ett försäkringsskydd.
Under slutet av 2015 granskade Konsu
mentverket förköpsinformation och av
talsvillkor i hemförsäkringar. Gransk
ningen avslutades med en pm som
sändes till de tio bolag som hade gran
skats. Det framkom att det fanns brister
hos samtliga bolag. Bolagen rättade sig
under året.

Investeringar och pension
Vi har under året inlett ärenden mot
13 bolag som tillhandahåller kapital
försäkringar rörande brister i avtals
villkor samt förköpsinformation. Bris
terna bestod framför allt i att villkoren
stod i strid med tvingande rätt eller var
otydligt utformade och att förköpsin
formationen var väldigt omfattande.
Alla bolag har rättat sig efter Konsu
mentverkets synpunkter.
Vi har även granskat hur banker läm
nar information om ångerrätt. Vi har
inlett tillsynsärenden som rör bland
annat brister i den information som
ska lämnas enligt lagen, om produkten
är undantagen från ångerrätten samt
villkor om hur meddelanden ska läm
nas. Bolagen har rättat sig efter våra
synpunkter.
Under året har vi handlagt ett antal
ärenden rörande tjänster kopplade till
premiepension. Ärendena har bland
annat rört byte av fonder med mobilt
bank-id. Majoriteten av ärendena har
avslutats då bolagen lovat rättelse. Två
ärenden har överlämnats till KO som
valt att gå vidare till domstol med ett
av dem.
Vi har inlett ett ärende rörande ett bo
lags marknadsföring av fonder. Ären
det handlar huvudsakligen om olika
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typer av jämförelser avseende fondens
resultat och utveckling är i enlig
het med reglerna i Konsumentverkets
överenskommelse med Fondbolagens
Förening.

Kredit- och betaltjänster
Under året har Konsumentverket gran
skat kreditprövningar för konsument
kreditinstitut. Vi har även inlett tillsyn
av kreditförmedlare. Tillsynen gäller
bland annat marknadsföring av kredit,
och att annonserna saknat väsentlig in
formation såsom effektiv ränta och re
presentativt exempel.
Vi har inlett ett flertal ärenden rörande
marknadsföring av kredit/delbetalning
på faktura. Ärendena handlar om att
kreditgivare marknadsför nya delbe
talningsbelopp eller marknadsför möj
ligheten att delbetala en faktura som är
tänkt att betalas i sin helhet. Det här
ökar risken för att konsumenter får be
tala mer och under längre tid än avsett.

Övrigt
Antalet bolag som erbjuder juridiska
tjänster till försenade flygresenärer, så
kallade kompensationsbolag, växer.
Avtalsvillkoren är ofta till nackdel för
konsumenten. Därför har Konsument
verket under året särskilt granskat
kompensationsbolag. Det har resulte
rat i tillsynsärenden och en stämning
till Patent- och marknadsdomstolen.
Några ärenden har avslutats med att
bolagen utlovat rättelser medan övriga
ärenden fortsätter under 2017. Insat
sen har lett till förbättrade avtalsvill
kor på marknaden.
Juridiska tjänster är ett område som
kommer högt upp på listan över kon
sumenters problemområden i vår rap
port 2016:2 Konsumentrapporten
2016. Därför har Konsumentverket
också granskat fler juridiska tjänster
än de som finns inom reseområdet.
Granskningen har lett till flera ären
den mot juristbyråer. Vi har hittat bris
ter både i avtalsvillkor och marknads
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föring, till exempel avseende otillåtna
prishöjningar.
Upplevelsetjänster är en växande
marknad och många konsumenter an
mäler företag inom branschen till Kon
sumentverket efter att de inte har fått
vad som utlovats. Därför har vi gran
skat avtalsvillkor och marknadsföring
på området. Efter granskningen och ett
par tillsynsärenden kan vi se att mark
nadsföringen och avtalsvillkoren har
förbättrats hos de granskade.
Ett antal ändringar i reglerna för ång
errätt vid distansavtal genomfördes
under 2014. Vi misstänkte att många
näringsidkare inte hade uppmärksam
mat ändringarna och därför inte hel
ler hade justerat sina avtalsvillkor. Vi
granskade därför ett 60-tal företag
som säljer bland annat barnprodukter,
friluftsprodukter och husdjursproduk
ter på internet. Vi inledde tillsynsären
den i nästan samtliga fall.
Vi har vid tidigare granskning av
sporthandelns prisinformation noterat
brister. Vi såg att handeln använde så
väl jämförpriser som rea-begreppet på
ett vilseledande sätt. Priser som över
huvudtaget inte tillämpats användes
som ”ordinarie pris” eller ”rekommen
derat pris” vilket fick prissänkningen
att framstå som större än den verk
ligen var. Under 2016 genomförde vi
en uppföljning av den tidigare gransk
ningen för att se om den fått avsedd
effekt. Uppföljningen ledde till att vi
öppnade ett tillsynsärende som har
överlämnats till KO.

Konsumentombudsmannens arbete
Konsumentombudsmannen, KO, har
under året lämnat in 27 stämnings
ansökningar till Marknadsdomstolen,
Stockholms tingsrätt och Patent- och
marknadsdomstolen. Det är en kraftig
ökning jämfört med de senaste åren. En
förklaring till ökningen är att många
av ärendena är sådana att vi inte kan
meddela förelägganden utan måste gå
till domstol. Det handlar om överträ

delser för vilka marknadsstörnings
avgift aktualiseras samt rättsområden
där rättsläget inte kan sägas vara helt
klart. På motsvarande sätt har detta
lett till en minskning av antalet före
lägganden.
Fyra av stämningsansökningarna ledde
till dom under året och KO fick i samt
liga i huvudsak bifall till sin talan. Vi
dare har KO överklagat en dom till Pa
tent- och marknadsöverdomstolen.

ANTAL STÄMNINGAR FRÅN KO
2014:
2015:
2016:

9
8
27

Därutöver har KO ytterligare tre pågå
ende processer i domstol, i mål där KO
gav in stämningsansökan under 2015.
Totalt har KO 31 pågående mål i dom
stol.
KO ser att telefonförsäljning fortfa
rande orsakar många konsumenter
stora problem. I syfte att effektivisera
insatserna mot uppenbart oseriösa nä
ringsidkare har KO vid fyra tillfällen
under 2016 yrkat kvarstad på belopp
som motsvarar yrkad marknadsstör
ningsavgift. KO har fått bifall till yr
kandena i samtliga fall. I ett annat mål
yrkade KO kvarstad för att säkerställa
betalningen av det vite som var aktu
ellt i målet. Patent- och marknadsdom
stolen avslog yrkandet. KO överkla
gade men förlorade även i Patent- och
marknadsöverdomstolen, som uttala
de att det saknas lagstöd för att pröva
ett yrkande om interimistisk kvarstad
när det avser ett anspråk på vite enligt
marknadsföringslagen. KO överklaga
de avgörandet till Högsta domstolen,
som dock inte beviljade prövningstill
stånd.
Konsumentverket har vid årets slut två
pågående processer som handlar om
vilka krav som kan ställas på den kre
ditprövning ett företag ska göra vid ut
låning av pengar till konsumenter. Vår
uppfattning är att kreditgivaren måste
inhämta aktuella uppgifter från konsu
menten, medan motparterna anser att
det räcker att inhämta en kreditupp
lysning och göra en så kallad scoring
bedömning. Efter att Kammarrätten i
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ANTAL GODKÄNDA FÖRELÄGGANDEN
FRÅN KO
2014:
2015:
2016:

7
10
4

Göteborg dömt till motparternas favör
har vi överklagat domarna till Högsta
förvaltningsdomstolen som dock ännu
inte beslutat om prövningstillstånd ska
beviljas eller inte. Frågan som målen
handlar om är av mycket stor princi
piell betydelse.
Under 2016 har KO utfärdat fem före
lägganden. Fyra av dem har godkänts
av motparten. Det kvarvarande ären
det utmynnade i att KO ansökte om
stämning vid Marknadsdomstolen.
Sedan den 1 oktober 2016 behöver
KO:s förelägganden inte längre god
kännas av näringsidkaren för att gälla.
KO har meddelat ett föreläggande en
ligt de nya reglerna under 2016.
Under året har totalt 16 domar med
delats i mål där vi har tagit företag till
domstol. Vi har haft helt eller delvis
framgång i 13 av domarna.
En av domarna handlar om telefonför
säljning av så kallade säkerhetstjäns
ter. Tingsrätten biföll KO:s talan och
förpliktade bolaget att betala mark
nadsstörningsavgift om två miljoner
kronor. I domen förbjöds bolaget vid
påföljd av löpande vite att bland annat
kräva betalning för tjänst som konsu
menten inte beställt. Bolaget förbjöds
också att ge konsumenten intrycket att
just han eller hon var utsatt för ett på
gående brott eller att ett brott var nära
förestående.
I en dom mot en arrangör av danskur
ser uttalade sig Marknadsdomstolen
generellt om undantag från ångerrätten
samt specifikt om en av undantagsbe
stämmelserna i lag (2005:59) om dis
tansavtal och avtal utanför affärsloka
ler. Marknadsdomstolen konstaterade
i domen att utrymmet för undantag
från ångerrätten måste anses tämligen
begränsat. Domstolen konstaterade vi
dare att danskurserna inte omfattades
av ett undantag från ångerrätten.
I en dom mot ett bolag som säljer kost
tillskott tillämpade Marknadsdomsto

24

len förordning (EG) nr 1924/2006 om
närings- och hälsopåståenden avse
ende påståenden i marknadsföring av
kosttillskott. Marknadsdomstolens av
görande ger vägledning i Konsument
verkets fortsatta tillsyn över hälsopå
ståenden för livsmedel, även om KO
ser behov av ytterligare praxis på om
rådet.

Tematisk tillsyn
Under året har nio tematiska tillsynsin
satser genomförts och avslutats. Det är
ökning jämfört de senaste åren.

Avtalsvillkor vid estetiska behandlingar
Utbudet av kroppsbehandlingar ökar
ständigt och allt yngre personer ge
nomgår behandlingarna. Vissa av be
handlingarna innebär att konsumenten
utsätter sig för hälsorisker och områ
det omfattas inte av något heltäckande
regelverk. Konsumentverket har under
året begärt in avtalsvillkor från 24 fö
retag som erbjuder laser- och IPL-be
handlingar, en form av ljusbehandling
av huden. I många fall saknades det
skriftliga avtalsvillkor. Granskningen,
som har sammanställts i en pm, ledde
till att fem tillsynsärenden inleddes och
alla ärenden har avslutats med rättelse.

Flyttjänster
Vi har granskat 107 flyttföretag.
Granskningen visade att det finns
många oseriösa aktörer på markna
den och att det ställs höga kunskaps
krav på konsumenten för att kunna
tillvarata sina rättigheter. Vi har haft
fyra ärenden varav två har tagits vi
dare till Patent- och marknadsdomsto
len för prövning. En dialog har inletts
med branschen för att förbättra brister
i marknadsföring och avtalsvillkor.
Vi hoppas att praxis från domstolen
ska leda till ett klarare rättsläge på
marknaden, vilka tillstånd som företa
gen måste ha för att få marknadsföra
flyttjänster.
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Privatleasing
Konsumentverket slutförde under året
en större granskning av leasing av bil
för privatpersoner. Granskningen av
slutades med en pm där det beskrevs
hur avtalen reglerar olika situationer,
tillsammans med jämförelser med vad
som i stället gäller om konsumenten
köper sin bil av en bilhandlare. Prome
morian skickades till samtliga närings
idkare som ingick i granskningen. Som
en del av insatsen medverkade Konsu
mentverket även i ett antal medieinslag
om granskningen.

sammade vi ett antal brister. I många
fall lämnades inte riskinformation om
de marknadsförda produkterna, samt
att den information som lämnades inte
var relevant och saklig. Granskningen
resulterade i en pm som har skickats
till de aktörer som står bakom pod
darna.

Id-skydd
Konsumentverket har under året ge
nomfört en tematisk granskning gäl
lande id-skydd. 14 bolag, som erbjuder
produkten som försäkring eller tjänst,
ingick i granskningen.

Betaltjänster
Under hösten granskade Konsument
verket kort med kontaktlös betalfunk
tion som är en relativt ny företeelse på
marknaden. Granskningen fokuserade
på trygghet, säkerhet, ansvarsfördel
ning och hur konsumenter informeras.
Vi uppmärksammade inga problem
som kräver tillsynsinsatser, men anser
att bankerna kan bli tydligare i infor
mation, villkor och marknadsföring.

Kapitalförsäkringar
Under året har vi avslutat gransk
ningen av marknadsföring samt för
köpsinformation och avtalsvillkor för
kapitalförsäkringar. 13 bolag ingick i
granskningen. Vi fann brister i både
marknadsföringen, avtalsvillkoren och
förköpsinformationen hos alla bola
gen. De största bristerna återfanns i
avtalsvillkoren och förköpsinformatio
nen och Konsumentverket valde därför
att öppna tillsynsärenden mot alla 13
bolag om detta. Vad gäller marknads
föringen valde Konsumentverket att
enbart nämna det i den pm där gransk
ningen sammanfattades och som bola
gen fick ta del av, med förhoppningen
att bolagen självmant bättrar sig på
den punkten.

Investeringsreklam i ”poddar”
Det är vanligt med marknadsföring i
poddradio. Under året har vi därför
genomfört en granskning av mark
nadsföring av finansiella produkter i
poddar. Vid granskningen uppmärk

Bolagen framställer ofta id-skydd som
en produkt som skyddar konsumenten
från att bli utsatt för en id-stöld, vil
ket inte är möjligt att infria. De vill
kor som var kopplade till produkterna
var generellt sett otydliga, vilket gör
det svårt att jämföra olika produkter.
Otydligheten i kombination med att
id-skydd ingår i de flesta hemförsäk
ringar kan även medföra risk för över
försäkring. Vi öppnade tillsynsärenden
mot samtliga bolag. Den pm som sam
manfattande vad Konsumentverket
kommit fram till fick stor spridning
bland bolag och i medierna.

Avtalsvillkor på sjöområdet
Under året färdigställdes en tematisk
granskning av avtalsvillkor hos nio
transportörer som erbjuder passage
rartransporter till sjöss. Granskningen
begränsades till villkor där överträdel
ser var vanliga och villkor som bedöm
des särskilt betydelsefulla till exempel
gällande funktionsnedsattas rättighe
ter. Granskningen resulterade i en pm
som kommunicerades till företagen
som ingått i granskningen.

Kreditförmedlares marknadsföring
Vi har genomfört en granskning av
marknadsföringen på utvalda kredit
förmedlares webbplatser. Av gransk
ningen framgick att marknadsföringen
ofta innehåller otydlig information och
vilseledande framställningar, till exem
pel ifråga om tjänstens huvudsakliga
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egenskaper och de kostnader som kan
vara förenade med ett nytt kreditavtal.
Den tematiska granskningen avsluta
des med en promemoria som kommu
nicerades till de kreditförmedlare som
omfattades av granskningen.

Marknadskontroller
För att se till att endast produkter
som uppfyller gällande säkerhetskrav
släpps ut på marknaden genomför
Konsumentverket marknadskontroller.
De kontroller som redovisas under
denna rubrik har inslag av såväl pro
aktiva som reaktiva insatser.

Marknadskontrollärenden
Under året har Konsumentverket av
slutat 375 marknadskontrollärenden.
139 ärenden har startats efter anmäl
ningar från konsument och 38 ärenden
efter underrättelse från näringsidkare.
På vårt eget initiativ har 162 ärenden
startats. Läs mer om detta i presta
tionsredovisningen på sidan 31.

Marknadskontrollprojekt
Under året har sju marknadskontroll
projekt avslutats. Fem marknadskon
trollprojekt är påbörjade under 2016
och kommer att fortsätta under delar
av 2017.

Lekredskap och lekplatser
Marknadskontrollen av lekplatser och
lekredskap genomfördes till största de
len under 2015 i samverkan med Bo
verket och Sveriges Kommuner och
Landsting. Kontrollen på lekplatser vi
sade på ett stort antal allvarliga säker
hetsbrister främst på grund av bristan
de underhåll. Bristerna åtgärdades och
2016 fortsatte Konsumentverket pro
jektet med teknisk dokumentkontroll.
Ett tjugotal svenska tillverkare och
återförsäljare av lekredskap uppmana
des att redogöra för säkerheten hos två
utvalda produkter var. Flera säkerhets
brister identifierades och företagen har
uppmanats att ändra på utformningen
av sina produkter. Marknadskontrol
len redovisas i rapport 2015:12 Marknadskontroll av lekredskap 2015.
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Tjänster inom klättring samt kontroll av
personlig skyddsutrustning – fallskydd
Cirka 60 aktörer som erbjuder ak
tiviteterna klättring och äventyrsba
nor kontrollerades. Aktörerna har
ett bra förebyggande säkerhetsarbete
men vanliga brister är att det saknas
dokumentation om detta samt att be
siktning och kontroll av banan inte har
utförts av godkända alternativt tredje
parts besiktningsmän.
Ett antal produkter kontrollerades ge
nom provning och dokumentgransk
ning, där 19 av 24 undersökta produk
ter hade brister. Projektet redovisas i
två rapporter, 2016:3 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning –
klättring samt i 2016:4 Marknadskontroll av äventyrsbanor.

Leksaker på knallemarknader
Marknadskontrollen genomfördes på
14 så kallade knallemarknader runt
om i Sverige. Totalt köptes 29 leksaker
in och av dem skickades 21 på prov
ning där i stort sett alla fallerade på
grund av att smådelar lossnade.
I samtliga fall vidtog näringsidkaren
frivilliga åtgärder, och slutade sälja den
farliga leksaken. Marknadskontrollen
redovisas i rapport 2016:7 Marknadskontroll leksaker på knallemarknader
2015.

Skydd för gör-det-själv-arbete
Konsumentverket genomförde under
2015 ett projekt där märkning, bruks
anvisning och dokumentation gran
skades för 70 skyddsutrustningar för
gör-det-själv-arbete. Även en teknisk
provning av åtta par sågskyddsbyxor
genomfördes. Endast 14 av de gran
skande utrustningarna var helt utan
formella brister. Det fanns formel
la brister som bedömdes vara så om
fattande att det krävdes rättelse eller
stoppad försäljning för 41 av 70 pro
dukter. Marknadskontrollen redovisas
i rapport 2016:9 Marknadskontroll av
personlig skyddsutrustning för gör-detsjälv-arbeten.
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Rid-, trav- och galoppsport
En marknadskontroll av ett femtiotal
aktörer inom rid-, trav- och galopp
sport genomfördes under 2015 och
2016. I regel har aktörerna ett bra fö
rebyggande säkerhetsarbete men näs
tan alla behövde göra några förbätt
ringar. Marknadskontrollen redovisas
i rapport 2016:11 Marknadskontroll
av aktiviteter inom hästsport.

Större butikskedjor
I kontrollen av tio företag har 20 lek
saker och 10 barnartiklar kontrollerats
genom att företagen fått skicka in do
kumentation som visar att produkter
na är säkra. Av de kontrollerade lek
sakerna bedömdes en ha en allvarlig
säkerhetsrisk och företaget återkalla
de produkten från konsument. Ytterli
gare fyra företag slutade sälja en pro
dukt vardera då de inte kunde uppvisa

korrekt dokumentation för produkten.
Kontrollen innefattade även besök på
huvudkontoren där företagen redo
visat sin egenkontroll och sitt före
byggande säkerhetsarbete. Resultaten
visade på stora variationer. Marknads
kontrollen redovisas i rapport 2016:13
Marknadskontroll av leksaker och
barnartiklar.

Kampsportskydd
20 företag kontaktades med begä
ran om uppgifter och varuprov på ett
huvudskydd från respektive företag.
Kontrollen omfattade även granskning
av produkternas märkning och med
följande användarinformation/bruks
anvisning.
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Endast 2 av 20 granskade huvudskydd
klarade granskningen helt utan an
märkning. För 15 av huvudskydden
vidtog näringsidkarna frivilliga åtgär
der.
Marknadskontrollen redovisas i
rapport 2016:10 Marknadskontroll av
kampsportskydd.

Rapex
Konsumentverket är svensk kontakt
punkt för Rapex, Europeiska kommis
sionens informations- och varningssys
tem för produkter med säkerhetsbrister.
Konsumentverket deltar i ett europe
iskt projekt som syftar till att skapa
ett nytt system där både Rapex och
ICSMS (se nedan) ingår. Europeiska
kommissionen leder projektet.

Pågående marknadskontroller
Arbetet med marknadskontroller löper
ofta över årsskiften. Ett antal mark
nadskontroller har tagit tid i anspråk
under 2016, men kommer att avslutas
under 2017.
•
•
•
•
•

Leksaker i barnmenyer
Hoppborgar
Varselkläder
Våningssängar
Brandfiltar

Administrativt tillsynsarbete
Konsumentverket är svensk kontakt
punkt och koordinator för flera system
för tillsynsarbete och informationsut
byte inom EU och EES. Arbetet hand
lar både om utbyte av konsumenträtts
lig information och om information
om farliga produkter och tjänster.

CPC (Consumer Protection Cooperation)
Konsumentverket är central kon
taktpunkt enligt förordning (EG)
2006/2004 och har de uppgifter som en
behörig myndighet har enligt samma
förordning. Databasen CPCS är ett
verktyg för kontakterna mellan EU:s
konsumentskyddsmyndigheter. Vi har
uppfyllt de krav som CPC-förord
ningen ställer på myndigheten, varit
drivande inom CPC-samarbetet samt
effektivt hanterat gränsöverskridande
ärenden. Vidare har Konsumentverket
aktivt deltagit på CPC-kommittémöten
och haft kontakter med Europeiska
kommissionen och andra myndigheter
inom samarbetet.

28

Som kontaktpunkt har Konsument
verket förmedlat 72 notifikationer till
Rapex under året. Av dem var 50 pro
dukter med allvarliga brister. Sverige
har även skickat in 307 reaktioner om
notifierade produkter som hittats på
den svenska marknaden.

IMI (Internal Market Information System)
IMI är Europeiska kommissionens in
formationssystem för farliga tjänster.
Konsumentverket är svensk koordina
tor för varningsdelen och kan ta emot
och skicka information i systemet. Un
der året har det inte kommit in några
varningar eller frågor.

Business Application
Business Application är ett underrät
telsesystem inom EU där företag själ
va rapporterar in produkter som har
säkerhetsbrister i enlighet med pro
duktsäkerhetsdirektivet (GPSD). Kon
sumentverkets uppgift är att ta emot
underrättelserna och vidarebefordra
dem till rätt svensk myndighet. Under
året har systemet uppdaterats vilket
gör att det går att få en maskinell över
sättning till några andra utvalda språk.
Under 2016 har 145 underrättelser ta
gits emot.

ICSMS (Information and Communication
System on Market Surveillance)
ICSMS är ett elektroniskt informa
tionssystem som Europeiska kommiss
ionen
tillhandahåller
och
som
används av marknadskontrollerande
myndigheter i Europa. Under året har
systemet genomgått förändringar för
att förenkla arbetet och förbättra in
formationen.
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Övrig tillsyn
Under övrig tillsyn redovisar vi rätts
ligt arbete som inte passar in under
våra övriga interna rapporteringskrav
inom verksamhetsgrenen.

som handlar om hem och fritid. Vi del
tar aktivt i arbetet för att identifiera
områden inom hem och fritid där det
finns behov av insatser och samverkan
mellan myndigheter.

KO-biträde

Myndighetssamverkan

Konsumentombudsmannen har möj
lighet att biträda enskilda konsumen
ter i domstol i tvister mot företag. Un
der året fick KO in 84 ansökningar
från konsumenter som ville ha KO-bi
träde. KO har inte beviljat någon an
sökan under året. För att en ansökan
ska beviljas krävs att fallet har betydel
se för rättstillämpningen eller har stort
allmänintresse.

Konsumentverket har under året sam
verkat med Finansinspektionen angå
ende den delade tillsynen av konsu
mentlagstiftningen på det finansiella
området. Därutöver har respektive ar
betsområde vid behov samverkat med
motsvarande arbetsområde på Finansinspektionen för att diskutera gemen
samma beröringspunkter. Myndighe
terna har utbytt information om til�
lämpning av befintlig lagstiftning och
brister i konsumentskyddet på den
finansiella marknaden.

Under året blev tvisten mellan en
grupp konsumenter, där KO gått in
som biträde, och ett husföretag äntli
gen avgjord. Efter framgång för kon
sumenterna i Högsta domstolen 2015
träffade parterna en överenskommelse
under 2016 som innebär att alla kon
sumenter som drabbades av bolagets
bristfälliga byggmetod kompenseras.

Grupptalan
KO har fått in fyra ansökningar om bi
träde i grupptalan till allmän domstol
eller Allmänna reklamationsnämnden,
ARN, under året. KO har inte beviljat
någon ansökan.

Marknadskontrollrådet
Rådet är ett nationellt samordningsor
gan för frågor om marknadskontroll.
Det är ett forum för informations- och
erfarenhetsutbyte mellan myndighe
ter, men rådet ska också underlätta
allmänhetens kontakter med berörda
myndigheter och samråda med före
trädare för näringsliv, konsumenter
och andra intressenter. Under året har
Konsumentverket deltagit i alla möten
utom ett.

Barnsäkerhetsrådet
Barnsäkerhetsrådet är ett myndighets
nätverk som samarbetar kring barn
säkerhetsfrågor. Under 2016 har ett
nytt barnsäkerhetstema startats upp

Konsumentverket har under året haft
två samrådsmöten med Pensionsmyn
digheten. Därutöver har myndigheter
na haft löpande kontakt under året,
framför allt rörande problem koppla
de till bolag som tillhandahåller råd
givnings- eller förvaltningstjänster för
premiepension.

Internationell tillsynssamverkan
Eftersom konsumentproblem ofta är
gränsöverskridande behöver även vårt
tillsynsarbete vara det. Vi arbetar på
såväl nordisk som europeisk och glo
bal nivå. Fokus ligger dock i första
hand på arbete inom EU.

CPC (Consumer Protection Cooperation)
Konsumentverket har under 2016 del
tagit i flera aktiviteter inom konsu
mentskyddssamarbetet och de work
shoppar som genomförts.

ICPEN (The International Consumer
Protection and Enforcement Network)
Konsumentverkets arbete i ICPEN
innebär utbyte av erfarenheter och in
formation samt möjlighet att påverka
det internationella konsumentskydds
arbetet. Konsumentverket har deltagit
i flera aktiviteter och i de konferenser
som anordnats inom nätverket.
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Nordiskt samarbete

Textilier

Konsumentombudsmännen i de nord
iska länderna har haft två möten un
der året som bland annat resulterade
i en gemensam ståndpunkt om dold
marknadsföring. Ståndpunkten ger ut
tryck för de nordiska konsumentom
budsmännens uppfattning om reglerna
för reklamidentifikation. De har tagits
fram för att informera företag om hur
de ska göra för att inte överträda för
budet mot dold reklam.

Konsumentverket har representation
i Europeiska kommissionens adminis
trativa samarbetsgrupp för marknads
kontroll avseende förordning (EG) No
1007/2011 (TEXTIL-ADCO).

I april 2016 hölls ett nordiskt handläg
garmöte i Karlstad inom arbetsområ
dena elektronisk kommunikation samt
kredit- och betaltjänster. Handläggare
från Sverige, Danmark, Norge och Fin
land hade även ett gemensamt möte i
Köpenhamn för att diskutera och ut
byta erfarenheter kring problemen
med abonnemangsfällor.
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Reseområdet
Vi har deltagit i:
• NEB-möten i Bryssel avseende
transportslagen buss, båt och flyg.
• samverkan inom CPC-nätverket,
bland annat ett projekt om oskäliga
avtalsvillkor inom flygområdet.
• en konferens i Bryssel om AirBnB.
• en sweep av jämförelsesajter på
reseområdet.
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PRESTATIONER
LÖPANDE TILLSYNSÄRENDEN
2014
Antal avslutade löpande tillsynsärenden
Total kostnad (tkr)

2015

2016

429

435

437

18 151

19 504

21 266

42

45

49

Kostnad per ärende (tkr)

TEMATISKA TILLSYNSINSATSER
2014

2015

Antal avslutade tematiska tillsynsinsatser
Total kostnad (tkr)

2016

3

7

9

506

1 051

1 174*

* Den totala kostnaden avseende tematiska tillsynsinsatser är redovisad trots att vissa av dessa insat
ser inte slutfördes under året. Detta är en följd av att Konsumentverket valt att inte längre ta fram
separata redovisningskoder för respektive tematiska tillsynsinsats utan under 2016 endast haft en
redovisningskod för samtliga sådana.
Kostnaderna i tabellen för 2014 och 2015 är enbart avslutade insatser under respektive år och inne
bär summerade kostnader från flera år.

MARKNADSKONTROLLPROJEKT
2014

2015

Antal avslutade marknadskontrollprojekt
Total kostnad (tkr)

2016

6

1

7

1 992

4 669

5 893

MARKNADSKONTROLLÄRENDEN
2014
Antal avslutade marknadskontrollärenden
Total kostnad (tkr)
Kostnad per ärende (tkr)

2015

2016

265

344

375

4 103

3 631

2 423

15

11

6*

*Kostnaden per ärende 2016 är för låg beroende på en felkälla i underlaget. En initial analys ger att
kostnaden bör ligga i paritet med föregående år.
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ANALYS
Konsumentverkets tillsynsarbete har
under 2016 fortsatt att bedrivas aktivt
i syfte att de lagar myndigheten har
tillsyn över följs. Vi ser ökande voly
mer vad gäller alla prestationer inom
verksamhetsgrenen.

Antalet avslutade marknadskontroll
projekt har ökat kraftigt jämfört med
föregående år. En förklaring är att i
flera av dessa gjordes merparten av ar
betet under 2015 men de avslutades
först 2016.

Inom den löpande tillsynen har Kon
sumentverket presterat en liten ökning
i antalet avslutade ärenden i förhål
lande till de senaste åren. Den största
andelen ärenden avslutas genom att
företagen frivilligt förändrar sitt age
rande mot konsumenter. Under 2016
har antalet ärenden där KO ansökt om
stämning i domstol ökat kraftigt. Det
beror dels på ett större antal ärenden
om marknadsstörningsavgift och dels
på ett större antal ärenden där rätts
läget inte varit klart. På motsvarande
sätt ser vi därför en minskning i anta
let förelägganden. Vidare har vi under
2016 fått 16 domar i mål där Konsu
mentverket/KO varit part. Vi har haft
helt eller delvis framgång i 13 av dessa.

Under 2016 har betydligt fler mark
nadskontrollärenden avslutats jämfört
med de senaste åren. Många av ärende
na kommer ur våra marknadskontroll
projekt och kan ses som ett resultat av
dessa. Fler marknadskontrollprojekt
ger alltså, allt annat lika, ett större an
tal marknadskontrollärenden.

Konsumenter har fortsatt stora pro
blem med oseriös telefonförsäljning
och här har KO agerat mot ett antal
företag, bland annat genom att yrka
på kvarstad för att täcka en eventuell
marknadsstörningsavgift. Vidare vän
tar Konsumentverket på beslut om
prövningstillstånd avseende två domar
på konsumentkreditområdet.
Konsumentverket har avslutat fler
tematiska tillsynsinsatser under 2016
än de senaste åren. Några av gransk
ningarna har varit mycket angelägna
då det handlat om relativt nya och/
eller växande företeelser där det va
rit viktigt för Konsumentverket att
skaffa mer kunskap och agera i de fall
konsumentproblem identifierats. Det
har handlat om privatleasing av bilar,
id-skydd, kontaktlösa kortbetalning
ar och investeringsreklam i poddar.
Framför all de två senare granskning
arna visade på brister.
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Kontrollen av lekplatser visar att det fortfarande finns stora brister på svenska
lekplatser både när det gäller säkerhet
och tillgänglighet. En positiv föränd
ring jämfört med motsvarande kon
troll 2008 var att ansvariga fastighetsägare visade ett mycket större intresse
och en tydligare vilja att göra korrige
ringar efter kontrollen denna gång.
Något som fortfarande är en brist
inom produktsäkerhetsområdet är att
många näringsidkare inte kan visa att
de har kontroll över de produkter de
tillhandahåller. Det visar marknadskon
trollen av leksaker och barnartiklar.
Härutöver har Konsumentverket varit
aktivt i internationell tillsynssamver
kan. Dels i syfte att uppfylla de krav
som ställs på myndigheten, dels för att
utbyta ”best practice” och därmed ut
veckla verksamheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att de
ökade volymerna inom samtliga pre
stationer tillsammans med de resultat
och i viss mån effekter som redogjorts
för ger stöd för slutsatsen att målet för
verksamhetsgrenen har nåtts.
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Verksamhetsgren

PROAKTIVT KONSUMENTSKYDDSARBETE
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Överenskommelser

0,7

650

0,9

824

1,7

1 511

Insatser på standardiseringsområdet

2,4

2 669

2,4

2 693

2,1

2 261

Övrigt proaktivt arbete

1,9

2 030

1,6

1 705

1,3

1 429

Samverkan med näringslivet

1,6

1 545

2,4

2 245

1,3

1 273

Normgivning

0,3

263

0,2

131

0,3

247

Totalt

6,9

7 157

7,5

7 598

6,7

6 721

UPPDRAG
Konsumentverket ska stärka konsu
menternas ställning på marknaden ge
nom kontakter med privata aktörer och

i det arbetet genomföra branschöver
enskommelser och insatser på standar
diseringsområdet (1 § 3 instruktionen).

Överenskommelser

Översyn av befintliga överenskommelser

Branschöverenskommelser förbättrar
villkoren för konsumenter och tydlig
gör rättigheter och skyldigheter för
både näringsidkare och konsumenter.

Fyra överenskommelser har omför
handlats under året. Arbetet med re
videring av ytterligare sju överenskom
melser pågår. De fyra reviderade är:

Nya överenskommelser

Direct Selling Sweden

Konsumentverket har arbetat med tre
nya överenskommelser under året. En,
om busstrafik, är klar medan arbetet
med de två övriga, om distanshandel
och huvor/kapuschonger, fortsätter
under 2017.

En översyn gjordes under året om reg
ler för direktförsäljning till konsumen
ter.

Busspassagerartrafik
Förhandlingen om branschöverens
kommelsen Allmänna avtalsvillkor för
bussar i linjetrafik, BÖ 2016:4, med
Sveriges bussföretag har fortgått under
året. Överenskommelsen är underskri
ven och kommer att träda i kraft den 1
januari 2017.

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Ökad kunskap, förmåga
och vilja hos näringsidkarna
att ta ansvar för att
konsumenternas ställning
stärks.

Besiktningsmannaboken
I oktober 2015 inleddes en revidering
av Besiktningsmannaboken 2013. Re
videringsarbetet initierades med anled
ning av synpunkter på den första upp
lagan, och avslutades i juli 2016.

Husvagnsbranschens riksförbund
En översyn av branschöverenskom
melsen har skett utifrån en uppdate
ring av konsumentköplagen.
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SLAO
Under året har en revidering av en
branschöverenskommelse slutits med
Svenska Skidanläggningars Organisa
tion, SLAO. Den trädde i kraft 1 sep
tember och innehåller regler både för
avtal för liftkort och förebyggande sä
kerhetsarbete för nedfarter.

Insatser på
standardiseringsområdet
För att stimulera företag och bransch
organisationer att se konsumentper
spektivet deltar Konsumentverket i
standardiseringsarbete enligt den stra
tegi som regeringen slagit fast. Om re
levanta och tillräckligt höga krav ställs
i standarder ökas säkerheten för pro
dukter.
Konsumentverket bevakar och deltar
aktivt i ett antal standardiseringsgrupper och tekniska kommittéer:
•
•
•
•
•
•
•

barnkläder
barnvagnar
flyttbara pooler
lekredskap
leksaker
möbler
personlig skyddsutrustning för
privat bruk
• tjänsters säkerhet
Säkerheten hos ridhjälmar och upp
blåsbara flytvästar är exempel på om
råden där Konsumentverket under året
arbetat för att påverka säkerhetsnivån
i respektive standard. Arbetet med att
införa krav på stötdämpande under
lag i standarden för hoppborgar för att
minska antalet allvarliga fallolyckor
och utformningen av kraven i standar
den för studsmattor avseende avgräns
ningsskydd för att små barn inte ska
riskera att hamna under studsmattan,
är ytterligare exempel på arbete Kon
sumentverket gjort under året.
I enlighet med regleringsbrevet har
Konsumentverket för 2015 fördelat ett
anslag om 1,5 miljoner kronor för del
tagande i standardiseringsarbete. Med

34

len har fördelats till ett 30-tal tekniska
kommittéer inom standardiseringsom
rådet. Nämnas kan vårt stöd till fram
tagande av nya provmetoder för hjäl
mar avseende skydd mot rotationsvåld
för att minska risken för hjärnskador
vid olyckor. Förutom inom produkt
säkerhetsområdet har även medel för
delats inom till exempel miljöområdet
och tillgänglighetsområdet.

Standardisering av hantverkstjänster
Konsumentverket fattade under våren
2016 ett beslut om att avsluta arbetet
med att standardisera hantverkstjäns
ter. Beslutet togs eftersom parterna
stod alltför långt ifrån varandra. Kon
sumentverket har för avsikt att ta till
vara det material och de kunskaper
som standardiseringsarbetet fört med
sig, för att på andra sätt förbättra kon
sumentskyddet i samband med köp av
hantverkstjänster.

Övrigt proaktivt arbete
Vi arbetar proaktivt på många olika
sätt, till exempel genom möten med
branschföreträdare och näringsidkare.
Men också genom olika informations
projekt som riktar sig till näringslivet.

Mässan Underbara barn
Konsumentverket deltog i mässan
”Underbara Barn” med en monter till
sammans med Kemikalieinspektionen.
Syftet var bland annat att träffa mål
gruppen småbarnsföräldrar samt att
informera om hur barns vardag kan bli
säkrare. Ytterligare ett syfte var att öka
kännedomen om Hallå konsument.
Cirka 1 000 besökare per dag besökte
montern, eller cirka 150 besökare per
timme.

Samarbete inom EU
Konsumentverket har under året del
tagit i ett antal kommitté- och ar
betsgrupper på EU-nivå. Arbetet sker
främst inom produktsäkerhetsområ
det.
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Samverkan med näringslivet
Vår samverkan med näringslivet syftar
till ett större eget ansvarstagande hos
näringslivet så att risken för konsu
mentproblem minskar.

Transportområdet
Vi har haft ett branschmöte med flyg
branschen där deltagarna bland annat
diskuterade vad som minst måste finnas
med i informationen till funktionsned
satta. Detta har sedan följts upp med
tillsynsärenden.
Vi har deltagit vid en konferens anord
nad av Samtrafiken angående den nya
lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Vi deltog också vid persontrafik
mässan anordnad av Svensk Kollektivtrafik, där vi presenterade den nya
lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Två möten har även hållits med re
presentanter för flyttbranschen (Sve
riges Möbeltransportörers Förbund
och Sveriges Åkeriföretag). Mötena
har resulterat i att branschen har fått
kännedom om distansavtalslagens be
stämmelser och ställt krav på sina
medlemmar att informera i enlighet
med den.

Återförsäljare av telekomprodukter och
abonnemang
Konsumentverket mötte branschen i
syfte att skapa tydligare förutsättning
ar för konsumenterna. Branschen lo
vade att ta till sig av våra synpunkter.
Under året kan vi notera en markant
minskning i antalet anmälningar mot
de bolag vi fört diskussioner med.

Tv-branschen
Med anledning av de negativa resulta
ten i Konsumentrapporten de senaste
tre åren har Konsumentverket träffat
tv-branschen. Syftet med mötet var
att diskutera de problem som konsu
menterna upplever och förbättra de
ras förutsättningar. Bolagen som var
representerade var mycket positiva till
mötet och gav en bakgrund till de pro

blem som vi och Telekområdgivarna
ser på marknaden. Branschen har ut
tryckt en önskan om en fortsatt dialog
för att jobba vidare med frågan. Detta
ser vi som en god grund för att förbätt
ra konsumenternas förutsättningar på
området.

Optikbranschen
Glasögon och kontaktlinser kan upp
levas som komplicerade produkter, där
konsumenter har begränsad kunskap.
Konsumentverket har träffat bransch
företrädare från Optikbranschen och
Optikleverantörernas förening. Syftet
var att skapa en inledande dialog med
branschorganisationerna.

Svensk Egenvård
Konsumentverket träffade Svensk
Egenvård i syfte att knyta kontakter
med branschföreträdare och diskute
ra användandet av hälsopåståenden i
marknadsföring av hälsokost. Parterna
kom överens om att utveckla samarbe
tet genom att vi får använda bransch
organisationen som en kanal för infor
mation.

Godkänd Bilverkstad
Motorbranschens Riksförbund och
Sveriges Fordonsverkstäders Fören
ing har fått i uppdrag av regeringen
att öka kvaliteten på verkstadstjänster.
Branschen arbetar därför med överens
kommelsen Godkänd Bilverkstad som
tas fram i samråd med Konsumentver
ket och Motormännens Riksförbund.

Informationsfilm om marknadsföring i
bloggar och andra sociala medier
Konsumentverket har tagit fram en
film om regler för marknadsföring i
bloggar och andra sociala medier. Fil
men är avsedd att vara ett komplement
till den bloggvägledning som vi publi
cerade 2015.

Energibolag ändrade villkoren
Konsumentverket har tagit emot an
mälningar mot ett energibolag som rör
automatisk avtalsförlängning. Konsu
mentverket bjöd in bolaget till ett möte
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om problemet samt vilka åtgärder som
vi ansåg att bolaget borde vidta. Före
taget valde då att bland annat betala
tillbaka pengar till drabbade konsu
menter.

Mäklarbranschen och otillåten smsmarknadsföring
Konsumentverket uppmärksammade
en ökning av otillåten direktmarknads
föring via sms från mäklare till kon
sumenter. Därför inledde vi en dialog
med mäklarbranschen, i vilken rättslä
get förtydligades, i förhoppning om att
branschen skulle vidta egna åtgärder
för att komma till rätta med proble
met. De två branschorganisationerna
Fastighetsmäklarförbundet och Mäk
larsamfundet har nu gått ut med tydlig
information till sina medlemmar.

Begagnad bil
Konsumentverket anordnade under
hösten ett seminarium där problemen
inom branschen för begagnade bilar dis
kuterades. Det ledde till arbetsgrupper
där vi i samarbete med branschen lätt
are kan arbeta fram konsumentvänliga
lösningar på problem.

Standardiserad konsumentkreditinformation på webbplatser
Konsumentverket har vid samrådsmö
ten med Svenska Bankföreningen och
Finansbolagens Förening fört samtal
om hur konsumenterna ska kunna ta
del av SEKKI-blanketten, som innehåller förhandsinformation, tidigare i
kreditprocessen. Vi har uppmanat branschföreningarna att be medlemsföre
tagen att ha blanketten tillgänglig på
sina webbplatser.

Försäkringsförmedling
Konsumentverket har haft ett möte
med Svenska försäkringsförmedlares
förening och fört en dialog om hur in
formation från förmedlare till konsu
ment kan göras klar och begriplig.
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Fjällsäkerhetsrådet
Konsumentverket har deltagit i fjällsä
kerhetsrådets sammankomster och har
bland annat presenterat marknadskon
trollerna av klättring och äventyrsba
nor samt fallskyddsutrustning. Rådet
samråder om olika säkerhetshöjande
åtgärder inom fjällvärlden för konsu
menter.

Lek- och Babybranschen
Konsumentverket deltog som före
dragshållare tillsammans med Kemi
kalieinspektionen på Lek- och Baby
branschens utbildningsseminarier för
företag. Vi deltar vid seminarierna dels
för att informera företag om lagstift
ningens krav på säkra leksaker, där be
toningen ligger på ansvarsroller och
teknisk dokumentation, dels för att ut
veckla den kontakt som etablerats med
branschen sedan tidigare.

Normgivning
Revidering av föreskrifter och allmänna råd
En revidering av Konsumentverkets all
männa råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (2015:1)
har skett, bland annat med anledning
av ny rättspraxis och en dialog med
branschen. De nya råden (KOVFS
2016:1) trädde i kraft den 1 oktober
2016. Revideringen bör leda till att rå
den nu är uppdaterade, lättförståeliga
och förankrade hos branschen, vilket
i sin tur kan ge en bättre efterlevnad.

Vägledning för personliga tränare
För att förebygga personskador och
förtydliga vad som krävs för att er
bjuda en säker tjänst har en vägled
ning för personliga tränare tagits fram.
I den betonas kompetens samt före
byggande säkerhetsarbete som viktiga
faktorer för att tillhandahålla en säker
tjänst. Den har kommunicerats med
aktörer på marknaden och den kom
mer också att fungera som ett verktyg
vid en framtida kontroll av personliga
tränare.
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PRESTATIONER
BRANSCHÖVERENSKOMMELSER
2014

2015

2016

Antal slutförhandlade
branschöverenskommelser

4

4

5

– varav nya

2

0

1

– varav omförhandlade

2

4

4

376

243

399

Total kostnad (tkr)

Kostnaderna i tabellen handlar enbart om avslutade insatser under respektive år och innebär i flera
fall summerade kostnader från flera år.

STANDARDISERING
2014

2015

2016

Medverkan i antal kommittéer/arbetsgrupper

26

25

24

– varav svenska

11

12

14

– varav internationella

15

13

10

Medverkan i antal möten

35

41

38

– varav svenska

16

20

26

– varav internationella

19

21

12

Antal avslutade remisser

37

26

13

2 669

2 693

2 261

Total kostnad (tkr)
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ANALYS
Konsumentverket har tagit ytterligare
steg i det proaktiva arbetet i syfte att
stärka konsumenternas ställning på
marknaderna. Det har skett direkt mot
enskilda företag men framför allt ge
nom kontakter med branschorganisa
tioner.
Vi har under året arbetat aktivt för
att stärka konsumenternas ställning
genom branschöverenskommelser och
standardisering. Inom standardisering
har vi arbetat för ökad säkerhet av
seende flera produkter som används
av barn, till exempel studsmattor och
hoppborgar.
En utvärdering av Konsumentverkets
branschöverenskommelse med tele
kombranschen om täckningskartor vi
sar att den information konsumenter
får i dag är mer enhetlig och rättvisan
de än tidigare, vilket ger ökade förut
sättningar för medvetna val av mobila
telekomtjänster.
Även om det proaktiva arbetet i för
sta hand bedrivs genom branschöver
enskommelser och standardisering kan
det i många fall vara mer effektivt med
andra metoder.
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Exempelvis har arbetet med dold re
klam fortsatt under året och som en
följd av den vägledning om marknads
föring i bloggar och sociala medier
som togs fram 2015 har efterfrågan på
information från bloggare varit stor.
För att kunna tillmötesgå informa
tionsbehovet spelades därför en infor
mationsfilm in som finns tillgänglig på
vår webbplats. Filmen bidrar förhopp
ningsvis till ökad kunskap och förstå
else för kraven på reklammarkering i
branschen.
Vidare har vi reviderat de allmänna
råden för marknadsföring av alko
holdrycker. Vi uppfattar att de skapar
tydlighet för aktörerna när det gäller
marknadsföring av alkoholdrycker ge
nerellt men också när det gäller mark
nadsföring på förpackningar.
Sammantaget har vi prioriterat det pro
aktiva arbetet i syfte att på ett effektivt
sätt komma till rätta med konsument
problem på flera områden. Utfallet
av prestationerna är antingen ökande
eller relativt lika tidigare år, med
undantag för remisser inom standar
disering. Sammantaget gör vi bedöm
ningen att målet för verksamhetsgre
nen har nåtts.

Verksamhetsområde

4. KONSUMENTSTÖD
Inom verksamhetsområdet bedrivs arbetet
för att olika målgrupper ska ha kunskap
och tillgång till information om sina
konsumenträttigheter. Här ryms också
arbetet med att stödja kommunernas
konsumentverksamhet och skolan, liksom
uppdraget att föra ut konsumentperspektivet
till övriga viktiga aktörer.
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Verksamhetsgren

DIREKTINFORMATION
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Insatser för att öka konsumenternas
tillgång till information

13,4

21 152

11,5

14 809

13,7

17 090

Totalt

13,4

21 152

11,5

14 809

13,7

17 090

UPPDRAG
Konsumentverket har ansvar för att
konsumenter har tillgång till informa
tion som ger dem möjlighet att göra ak

tiva val om ingen annan myndighet har
den uppgiften (1 § 2 instruktionen).

Insatser för att öka konsumenter
nas tillgång till information

Parallellt med utvecklingsprojektet har
vi vidareutvecklat vårt innehåll mot
företag och lärare. Lektionsbanken,
som vänder sig till lärare, byggs om i
ett projekt som förväntas vara färdigt
under 2017. Innehållet för företag har
fått en ny funktion för innehåll av frå
gor och svar-karaktär.

Konsumentverkets webbplatser är våra
huvudkanaler för att nå konsumenter
med information. Verksamheten inom
upplysningstjänsten Hallå konsument,
såväl vägledning som webbplats, redo
visas som en egen verksamhetsgren på
sidan 75. Konsument Europas webb
plats är en annan viktig kanal för att
stödja konsumenter och även den
verksamheten redovisas under egen
verksamhetsgren på sidan 69.

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Våra målgrupper hittar och
använder den information
de behöver för att agera
medvetet.

Ungkonsument.se
Webbplatsen avvecklades under året
och innehållet har i huvudsak flyttats
till Hallå konsuments webbplats.

Konsumentverket.se

Bilsvar.se

Ett större utvecklingsprojekt har ge
nomförts under året där webbplat
sen flyttats till en ny plattform, fått
ny design, struktur och funktionalitet.
Webbplatsen är numera helt igenom
responsiv och ger användaren lika bra
stöd oavsett skärmstorlek. Besökaren
möts bland annat av tydligare hänvis
ningar till Hallå konsument, en mer
välutvecklad anmälningsfunktion och
ombyggda publikationssidor för att
förenkla nedladdning och beställning
av material.

Bilsvar är ett samarbete mellan Kon
sumentverket och Energimyndigheten
där nya och begagnade bilmodeller
kan jämföras utifrån bland annat tek
nik, ekonomi, miljö och energiförbruk
ning. 2016 års förbättringsarbete har
främst handlat om att utöka databasen
med fler bilmärken och att öka känne
domen om tjänsten.
Antalet besökare har ökat och an
vändarstatistik visar att sökningarna
främst görs utifrån bilmärke och mo
dell, mer än tre fjärdedelar av besökar
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Besöken redovisas i tusental
ANTAL BESÖK PÅ
KONSUMENTVERKET.SE
2014:
2015:
2016:

2 698
1 792*
1 611*

* I april 2015 flyttade
konsumentinformationen från
webbplatsen till hallakonsument.
se. Besökssiffrorna för 2015 och
2016 är därför inte jämförbara med
föregående år.

Besöken redovisas i tusental
ANTAL BESÖK PÅ
BILSVAR.SE
2014:
2015:
2016:

230
247
271

Besöken redovisas i tusental
ANTAL BESÖK PÅ
MONEYFROMSWEDEN.SE
2014:
2015:
2016:

-*
101
233

* Tjänsten lanserades i december
2014 varför ingen relevant
jämförelsesiffra finns.

na använder de sökkriterierna. Unge
fär fyra av tio besökare använder den
nyutvecklade funktionen att söka på
registreringsnummer.

Omboende.se

Mobilanpassningen av webbplatsen är
implementerad. Totalt står den mobila
trafiken för 44 procent av besöken.
Under 2016 hade bilsvar.se totalt
270 947 besök.

Samarbetet med Boverket för att för
bättra webbplatsen omboende.se har
fortsatt. En utvecklingsplan har ska
pats som bland annat innehåller arbete
med att ta fram en effektkartläggning
och översättning av visst material.

Money from Sweden

E-utbildningsplattformen

Webbtjänsten Money from Sweden
hjälper konsumenter att jämföra vill
kor (kostnad och tid) för att skicka
pengar till andra länder, så kallade re
mitteringar. Tjänsten har i år utvärde
rats och resultatet visar att besökarna
generellt sett är nöjda. Till exempel
uppger 87 procent av besökarna att
det är lätt att hitta det de söker. Sam
tidigt visar utvärderingen att fortsatt
marknadsföring krävs för att konsu
menter ska hitta till tjänsten.

Arbetet med att utveckla en bättre och
mer flexibel plattform och organisa
tion för webbaserade utbildningar har
fortsatt.

Flest prisjämförelser har under 2016
gjorts för överföringar till Iran, Thai
land, Indien, Turkiet, Polen, Syrien,
Tyskland, Somalia, Afghanistan och
Filippinerna. En majoritet av använ
darna läser och använder tjänsten på
andra språk än svenska. Vi kan även
konstatera att nästan var tionde besö
kare är en användare i utlandet.

Lyfta konsumentfrågor i
konsumentdebatten
Vi har fortsatt att jobba med att nå
ut med viktiga konsumentfrågor med
hjälp av exempelvis pressmeddelan
den, direktkontakter med journalis
ter, vår egen webbpublicering av KO
har ordet samt genom att kommun
icera via sociala medier. Under 2016
omnämndes
Konsumentverket
i
drygt 9 700 publiceringar i tidning
ar, webb, radio och tv. Det är en ök
ning med 25 procent jämfört med
2015. Under året hade vi flest webbbesök på det KO har ordet-inlägg som
handlade om kreditprövningsdomar.

Särskilda informationssatsningar
Avgifterna för att skicka pengar från
Sverige har sjunkit med 4 till 5 pro
centenheter mot vissa världsdelar med
störst sänkningar mot Sydamerika och
Afrika. Prisutvecklingen visar dock att
det är betalningsinstituten som främst
sänker priserna medan bankernas av
gifter i princip är oförändrade. Snitt
avgiften hos en bank ligger kvar på 21
procent för en remittering på 1 000
kronor, mot 11 procent hos de kon
kurrerande operatörerna. Ytterliga
re information om Money from Swe
den finns i Konsumentverkets rapport
2016:14 Money from Sweden – Resultat och förslag till utveckling.
Under 2016 hade moneyfromsweden.
se 233 256 besökare. Det är en kraf
tig ökning från föregående år vilket i

42

första hand beror på en effektiviserad
marknadsföring och målgruppsanalys.

Stöd till nyanlända och invandrade
konsumenter har varit prioriterat un
der året. Vi har tagit fram grundläg
gande information på åtta olika språk,
bland annat i form av webbinforma
tion och filmer. Läs mer om detta un
der verksamhetsgrenen Hallå konsu
ment på sidan 75.
Konsumentverket har också bidragit
till föreläsningsturnén Våga prata pengar tillsammans med Finansinspektio
nen, Kronofogden och konsumentby
råerna. Under hösten 2016 har träffar
hållits på fem orter i landet där länssty
relserna har samlat personer som mö
ter nyanlända, exempelvis socialsekre
terare, gode män och överförmyndare.

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016
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PRESTATIONER
TILLHANDAHÅLLNA WEBBPLATSER FÖR KONSUMENTER
2014
Antal tillhandhållna webbplatser för
konsumenter

2015

2016

6

7

7

11 405

15 489

18 829

5 468

5 119

7 822

152

26

327

62

34

59

- varav konsumenteuropa.se

1 389

774

996

- varav bilsvar.se

1 384

1 119

1 063

- varav moneyfromsweden.se

2 950

1 509

1 377

-

6 908

7 185

Total kostnad (tkr)1
- varav konsumentverket.se
- varav ungkonsument.se
- varav omboende.se

- varav hallakonsument.se2

I prestationen ”Tillhandahållna webbplatser för konsumenter” ingår kostnader för webbplatserna
hallakonsument.se och konsumenteuropa.se som redovisas under andra verksamhetsgrenar än
Direktinformation. Kostnader för hallakonsument.se redovisas under verksamhetsgren Hallå
konsument och konsumenteuropa.se redovisas under verksamhetsgren Konsument Europa.

1

2
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Webbplatsen hallakonsument.se lanserades 2015 varför inget jämförelsevärde för 2014 finns.
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ANALYS
Den stora satsningen under året har
varit utvecklingen av den nya myndig
hetswebbplatsen konsumentverket.se.
Den lanserades i slutet av året vilket
gör det för tidigt att dra alltför många
slutsatser. Redan har dock trafiken
ökat med drygt 20 procent jämfört
med samma period i fjol. En ambition
var att anmälningsprocessen på webb
platsen skulle bli mer användarvänlig
och vi ser ett ökande antal anmälning
ar under december som en indikation
på det.
En annan satsning har varit ut
vecklingen av innehållet riktat till
unga på hallakonsument.se och
som en följd av det, avvecklingen av
ungkonsument.se. Efter avvecklingen
har besökarna i åldersgruppen 18–24
år på hallakonsument.se ökat med cir
ka 20 procent. Vi saknar demografiska
data för besökare under 18 år men det
är rimligt att tro att även denna mål
grupp har hittat till hallakonsument.
se eftersom materialet ofta används
i under
visningen på högstadiet och
gymnasiet.
Årets insatser på sociala medier har
gått över förväntan. Antalet följare
på Hallå konsuments Facebooksida
har ökat från cirka 2 400 till fler än
19 000 och på Konsumentverkets sida
från cirka 6 500 till cirka 7 900. Det
får som följd att vi inte bara når fler
konsumenter med våra inlägg, vi får
också betydligt fler interaktioner. Det
är framför allt kvinnor i åldern 55 år
och uppåt som engagerar sig. Sats
ningen på information till nyanlända
svenskar nådde ut bra och skapade ett
stort engagemang i sociala medier. Av
de åtta tillgängliga språken nådde in

formationen på arabiska ut bäst och
genererade över 20 000 besök till
hallakonsument.se. Det arabiska inläg
get på Facebook nådde ut till 140 000
personer, inlägget fick 2 800 reaktio
ner, över 500 delningar och 265 kom
mentarer, övervägande positiva.
När vi utvärderar våra digitala kon
taktvägar ser vi att Facebook har
vuxit till den tredje största hänvisa
ren till hallakonsument.se och svarar
för drygt 7 procent av trafiken, endast
sökmotorer och konsumentverket.se
hänvisar fler besökare till Hallå kon
sument (konsumentverket.se står för
cirka 18 procent av trafiken). Antalet
besökare som kommer via sökmotorer
är fortsatt fler än de som kommer dit
direkt eller länkas dit. Sökmotorer står
för 47 procent av trafiken till hallakon
sument.se, 66 procent till konsument
verket.se, 40 procent till bilsvar.se och
8 procent till moneyfromsweden.se.
Vi ser också att andelen besökare som
använder mobila enheter fortsätter att
öka. I och med lanseringen av nya kon
sumentverket.se är alla våra webbplat
ser nu responsiva och anpassar sig till
olika mobila enheter.
Bland miljömaterialet har Märknings
guiden, sedan lanseringen i slutet
av november, blivit den mest besök
ta miljösidan på hallakonsument.se,
endast
överträffad
av
startsi
dan för Miljö och hållbarhet. Mil
jösidorna utgör fortfarande en
liten del av den totala trafiken till Hal
lå konsument, med strax under en pro
cent av det totala antalet sidvisningar.
Konsumentverkets bedömning är att
målet för verksamhetsgrenen har nåtts.
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Verksamhetsgren

KUNSKAPSSTÖD
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år
Insatser för att öka kunskapen hos konsument
vägledare, budget- och skuldrådgivare samt hos
företrädare för relevanta frivilligorganisationer

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

14,1

15 223

11,9

12 402

13,3

14 082

Övrigt kunskapsstöd

3,3

3 985

2,2

2 753

2,3

2 892

Insatser för att öka kunskapen inom skolan

3,1

3 717

2,2

2 465

2,4

2 993

20,5

22 925

16,3

17 620

18,0

19 967

Totalt

UPPDRAG
MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Vårt stöd bidrar till
att kommunerna ger
konsumenter kompetent
hjälp och relevant kunskap.

Konsumentverket ska med utbildning
och information stödja kommunernas
konsumentverksamhet i frågor som rör
konsumentskydd och konsumentlag
stiftning (3 § 2 instruktionen).
Konsumentverket ska stödja och ge
vägledning till den budget- och skuld
rådgivning som kommunerna ska sva
ra för (2 § skuldsaneringslagen, SFS
2006:548)

Insatser för att öka kunskapen
hos konsumentvägledare,
budget- och skuldrådgivare samt
hos företrädare för relevanta
frivilligorganisationer
Kommunernas konsumentstöd är vik
tigt för att informera, utbilda och hjäl
pa landets konsumenter. Konsument
verkets stöd till kommunerna är därför
fortsatt högt prioriterat.
Även detta år noterar vi ett ökande
antal nya tjänstemän i kommunerna
som kontaktar Konsumentverket för
att få del av vårt stöd: 152 startpaket
med informationsmaterial har skick
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Konsumentverket ska efter samråd med
bland annat Inspektionen för vård och
omsorg, Kronofogdemyndigheten och
Socialstyrelsen ta fram rekommendatio
ner för budget och skuldrådgivning som
ska finnas tillgängliga senaste 31 decem
ber 2016. Konsumentverket ska i årsre
dovisning för 2017, eller i en separat
rapport senast den 1 juni 2018, redovi
sa sin uppföljning av hur rekommenda
tionerna har använts. (Fi2016/00957/
KO)

ats ut till nyanställda i kommunerna
(2015: 142, 2014: 97). Vår bedöm
ning är fortfarande att utvecklingen av
kontaktcenter i kommunerna är en av
förklaringarna. Personal inom de verk
samheterna förutsätts hantera enklare
konsumentfrågor och har ett annat
behov av stöd från oss. Under 2016
har vi inlett en uppföljning av de nya
kommuntjänstemän som kontaktar
oss för att få en bättre bild av vad de
arbetar med, inom vilken sorts organi
sation och hur vårt stöd utifrån det bör
utformas.
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Utbildning
Utbildningsutbudet har som tidigare
erbjudits i olika former: e-utbildning
ar, webbinarier och fysiska kursträf
far. Antalet tillgängliga webbinarier
(33 stycken) har mer än fördubblats
sedan förra året och bland annat tagit
upp ämnen som obehöriga transaktioner och kontaktlösa betalningar samt
nyproduktion av bostadsrätter. Flera
webbinarier har också erbjudits i ären
dehanteringssystemet Boss.
Såväl grund- som fördjupningskurser
har erbjudits liksom kurser med mer
tematiskt innehåll om exempelvis kon
sumentbyråernas och ARN:s arbete
samt nya skuldsaneringslagarna.
Regionala utbildningsinitiativ har ock
så arrangerats med stöd av Konsument
verket. Bland annat om resor, bostads
rätter och frågor inom Konsumenternas
Bank- och finansbyrås område.
Sammanlagt har 61 kursinsatser ge
nomförts under 2016 fördelat på 11
fysiska kurser, 33 tillhandahållna webbinarier, 10 e-utbildningar, 2 ARN-sam
manträden, 2 seminarier och 3 regio
nala aktiviteter. ARN-sammanträden
handlar om att konsumentvägledare
får möjlighet att delta som åhörare vid
ARN:s ordinarie sammanträden.

Särskilda utbildningsinsatser
Under året har vi utbildat alkohol- och
tobakshandläggare i kommunerna uti
från Konsumentverkets allmänna råd
om marknadsföring av alkoholhalti
ga drycker till konsumenter (KOVFS
2015:1). Utöver huvudmålgruppen har
exempelvis tulltjänstemän och skatte
handläggare deltagit.

Portalen
Extranätet Portalen fungerar som ett
dagligt arbetsredskap för information
och stöd till den kommunala konsu
mentverksamheten. Årets använda
renkät visar att 84 procent är nöjda
eller mycket nöjda med webbplatsen.
Ett större utvecklingsarbete har inletts

för att webbplatsen och dess innehåll
ska bli ännu mer användbart för kon
sumentvägledarna och budget- och
skuldrådgivarna. En förstudie med an
vändarna har genomförts och ligger till
grund för ny struktur och funktiona
litet. Inom ramen för förstudiearbetet
har en effektkarta tagits fram. Effekt
kartan lägger grunden för prioritering
av insatser för Portalens utveckling.
Utvecklade sökmöjligheter och för
bättrade adressregisterfunktioner är
några steg som tagits under året, men
den nya uppgraderade webbplatsen
implementeras under 2017.

Fråga experten
Fråga experten-funktionen ger tjänste
män inom kommunernas konsument
verksamhet möjlighet att ställa frågor
till experter hos Konsumentverket,
Kronofogden och konsumentbyråerna.
Under året kom 454 frågor in, vilket
kan jämföras med 402 frågor 2015. Av
frågorna besvarades 53 procent inom
ett dygn och 73 procent inom tre dygn.
I samband med att Portalen omarbetas
införs ett nytt system för Fråga experten
vilket ska ge en mer effektiv lösning.

Koll på pengarna
Broschyren Koll på pengarna ges ut
årligen och innehåller bland annat be
räkningar av skäliga levnadskostnader.
Materialet används främst inom sko
lan och av kommunernas konsument
verksamhet. Under året har en lättläst
version tagits fram för nedladdning.
2016 års Koll på pengarna trycktes
i 140 000 exemplar. I tillägg till det
har den även laddats ner cirka 30 000
gånger från vår webbplats.

Boss
Ärendehanteringssystemet Boss an
vänds av kommunerna för handlägg
ning och uppföljning av ärenden inom
budget- och skuldrådgivning. För
bättringsarbetet har fortsatt efter den
utvärdering som gjordes 2015. Det
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handlar bland annat om en ny fristå
ende budgetmodul med stöd för må
nadsbudget, en ny brevfunktion till
fordringsägare samt ny blankett för
skuldsanering.
ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER FÖR
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
OCH KONSUMENTVÄGLEDNING
Budget-och skuldrådgivning
250

Konsumentvägledning
240
237
230

200
150

131

125

107

100
50
0

2014

2015

2016

ANTAL KOMMUNER SOM HAR
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
OCH KONSUMENTVÄGLEDNING
Budget-och skuldrådgivning
Konsumentvägledning
300 289

272

289

270

250

287

259

200
150
100
50
0

2014

2015

2016

Metodutveckling och stöd till budget- och
skuldrådgivningen
För att bidra med underlag för verk
samhetsutveckling inom kommuner
nas budget- och skuldrådgivning har
vi tagit fram en mall för lokala verk
samhetsrapporter för att bland annat
åskådliggöra den lokala skuldbilden
med statistik etc.
De nya skuldsaneringslagarna har ock
så medfört en rad insatser, exempelvis
information via webbinarier och Porta
len samt informationsmaterial till verk
samhetsledningar i kommunerna. Vi
har även genomfört utbildningar om
budget- och skuldfrågor för personliga
ombud och blivande socionomer.
Löpande samverkan har under året skett
med Kronofogden om skuldsanering, in
drivning och förebyggande arbete.

Rekommendationer för budget- och
skuldrådgivning
Konsumentverket har under året (en
ligt regeringsuppdrag Fi2016/00957/
KO) tagit fram rekommendationer
för kommunernas budget- och skuld
rådgivning. Arbetet har skett i samråd
med Inspektionen för vård och om
sorg, Kronofogden, Socialstyrelsen,
Sveriges Kommuner och Landsting
och andra berörda aktörer som exem
pelvis budget- och skuldrådgivarnas
yrkesförening samt verksamhetschefer
i kommunerna. Under kommande år
ska vi följa upp hur rekommendatio
nerna används.

Övrigt kunskapsstöd
Läget i landet
Liksom tidigare år har konsument
verksamheten i kommunerna kartlagts
i rapportform: 2016:5 Kommunernas
budget- och skuldrådgivning – en läges-
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rapport 2016 och 2016:6 Kommunernas konsumentvägledning – en lägesrapport 2016.
Rapporterna visar att skillnaderna är
stora mellan kommunerna både när
det gäller stödets innehåll, utformning,
omfattning och organisation. Jämfört
med 2015 lägger kommunerna något
mer resurser på budget- och skuldråd
givning men mindre på konsumentväg
ledning. Tre kommuner saknar budgetoch skuldrådgivning trots att det är en
lagstadgad verksamhet. Antalet perso
ner som saknar konsumentvägledning
i sin kommun har ökat från 523 000
(2015) till knappt 780 000 (2016).

Stöd till yrkesföreningar
Konsumentverket har regelbundet
träffat yrkesföreningarna för konsu
mentvägledare respektive budget- och
skuldrådgivare för att diskutera aktu
ella ämnen. Föreningarna har också
fått ekonomiskt bidrag för att arrang
era sina yrkesdagar.

Ekonomismart
Ekonomismart är ett nationellt utbild
ningskoncept som ska förebygga över
skuldsättning bland unga vuxna (18–
30 år). Arbetet sker genom uppsökande
arbete gentemot unga vuxna med för
sörjningsstöd samt genom metodstöd
till exempelvis konsumentvägledare,
lärare och budget- och skuldrådgivare.
Konsumentverket delfinansierar verk
samheten i samarbete med Folkuniver
sitetet, Finansinspektionen, Sparbanks
stiftelserna Kronan, Alfa och Nya.
Från 2017 kommer även Kronofogden
att finnas som finansiär. Under året har
110 utbildningspass genomförts i 49
kommuner som sammanlagt nådde 1
778 unga vuxna. 320 yrkesverksamma
har tagit del av Ekonomismarts lokala
och regionala metodstödsutbildningar
och konferenser.

Insatser för att öka kunskapen
inom skolan
Konsumentverket har på olika sätt bi
dragit med stöd till skolan och till lära
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re i deras undervisning om konsument
frågor. Föreläsningar för hem- och
konsumentkunskapslärare, blivande
lärare och konsumentvägledare liksom
nyhetsbrev och informationsmateri
al är exempel på insatser under året.
Samarbetet med Ung Företagsamhet
(UF) har fortsatt och vi har under året
bidragit med material om konsumenträtt och produktsäkerhet till UF:s läro
bok för gymnasieelever.
Skolsidorna på konsumentverket.se är
viktiga för att erbjuda lärare undervis
ningsstöd. Ett större arbete har gjorts
som följd av avvecklingen av ungkonsument.se och omflyttning av ma
terial till hallakonsument.se. Ett ut
vecklingsarbete av lektionsbanken
har inletts och fortsätter under 2017.
Webbsidorna hade 64 394 besök un
der 2016 (2015: 32 500).
Skolmaterialet Helt rätt lanserades
2015 för grundsärskolans årskurs 7–9
i hem- och konsumentkunskap. Mate
rialet togs fram inom ramen för reger
ingsuppdraget ”Delmål för funktions
hinderpolitiken 2012–2016”. Delmålet nåddes och uppdraget slutre
dovisades 2016. En utvärdering vi
sade att 96 procent av lärarna anser
att materialet är bra eller mycket bra.
Resultatet visade även att materialet
används för andra målgrupper än en
bart den målgrupp den är avsedd för,
exempelvis nyanlända.

Smarta val är fortfarande ett av våra
mest efterfrågade skolmaterial. Be
ställningarna fortsätter att öka. 2016
beställdes 75 000 exemplar jämfört
med 70 200 året innan. En användarundersökning som har gjorts under året
visar att:
• Smarta val används mest (86
procent) i årskurs 6 i grundskolan.
• 79 procent anser att materialet är
anpassat efter läroplanen.
• 79 procent tycker att Smarta val är
bra eller mycket bra.
• 81 procent tycker att Smarta val är
ganska viktig eller mycket viktig
för sin undervisning i hem- och
konsumentkunskap.
Livet och pengarna, ett undervisnings
material för högstadiet om pengar
och konsumenträtt, fortsätter att vara
Konsumentverkets mest visade film.
Filmavsnittet om privatekonomi hade
under året 10 821 visningar vilket kan
jämföras med 8 229 från föregående
år.
Koll på cashen är ett utbildningsma
terial om privatekonomi för gymna
sieskolan som har tagits fram i sam
arbete med Finansinspektionen och
Kronofogden. Fyra nya filmavsnitt
och en ny lärarhandledning har un
der året producerats för den uppdate
rade versionen av undervisningsmate
rialet som lanseras 2017. Webbplatsen
kollpacashen.se hade 14 749 besök
under 2016.

Internationellt skolsamarbete
Vi har under året bidragit med expert
kunskap till Europeiska kommissio
nens framtagande av ramverket ”Di
gitala kompetenser för konsumenter”
som kan användas i skolans konsu
mentundervisning. Löpande samver
kan om konsumentutbildningsfrågor
har skett med myndigheter i Norge,
Finland och Estland.
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PRESTATIONER
GENOMFÖRDA KURSER FÖR KOMMUNALA KONSUMENTTJÄNSTEMÄN
2014
Antal genomförda kurser/seminarier*
Total kostnad (tkr)
Kostnad per kurs (tkr)

2015

2016

37

47

61

3 909

4 815

6 457

106

102

106

*Prestationen ”Antal genomförda kurser/seminarier” avser hela det kursutbud (samtliga kurser/
seminarier) som har tillhandahållits, det vill säga även e-baserade kursmoduler som kan ha
producerats tidigare år.

BESVARANDE AV FRÅGOR FRÅN KOMMUNALA KONSUMENTVERKSAMHETEN
2014
Antal besvarade frågor
Total kostnad (tkr)
Kostnad per fråga (tkr)
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2015

2016

460

402

454

1 857

1 207

816

4,0

3,0

1,8
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ANALYS
Konsumentverket iakttar tecken på en
fortsatt negativ trend för den kommu
nala konsumentvägledningen. 11 kom
muner färre erbjuder sina kommunin
vånare konsumentvägledning jämfört
med 2015. Utvecklingen påverkar
nyttjandegraden och utformningen av
Konsumentverkets stöd till verksamhe
terna. Antalet frågor registrerade i det
kommunala statistikverktyget Konstat
har under 2016 sjunkit liksom antal
kommuner som registrerar ärenden.
Antalet frågor ställda i Fråga exper
ten har ökat något, men allt fler frå
gor bedöms vara av enklare karaktär.
Samtidigt som ansökningarna till våra
introduktionskurser i konsumentväg
ledning respektive grundkurser i kon
sumenträtt minskar, fortsätter antalet
beställda startpaket att öka.
Konsumentverkets bedömning är att allt
fler kommuner erbjuder enklare konsu
mentvägledning i kommunala kontakt
centrum samtidigt som färre arbetar
med fördjupad rådgivning till konsu
menter. För att kunna möta målgruppens differentierade behov av konsu
mentjuridiskt stöd bedöms utbudet
av e-baserade kurser och webbinarier,
parallellt med den fysiska kursverksam
heten, vara en korrekt satsning. Som en
följd av detta har kostnaderna för den
na verksamhet ökat under 2016.
Ställningen för den kommunala bud
get- och skuldrådgivningen stärks, inte
minst genom de rekommendationer
som nu finns för verksamheten. Ett ökat

intresse för överskuldsättningsfrågor
är sannolikt en bidragande faktor. An
talet deltagare på de årliga yrkesdagar
na för budget-och skuldrådgivning har
aldrig varit så stort som 2016 (drygt
300 personer) och efterfrågan till våra
fysiska kurser, på såväl introduktionssom grund- och fördjupningsnivå har
varit större än antalet tillgängliga plat
ser. Att erbjuda ett flexibelt stöd ock
så för budget- och skuldverksamheten
har varit prioriterat. För att stimulera
en enhetlig statistikföring i Boss finns
nu exempelvis tio webbinarier till
gängliga. Även de extrainsatta infor
mationsinsatserna i samband med de
nya skuldsaneringslagarna har presen
terats i olika format.
Den målgruppsanpassade informationen
till barn och ungdomar på hallakon
sument.se tillgodoser barnperspek
tivet och lär samtidigt unga att hitta
rätt inför framtiden. Ökad kännedom
om våra omarbetade skolsidor på
konsumentverket.se och marknadsföringsinsatser till lärare är fortsatt cen
tralt. Genom de skolmaterial som till
handahålls kostnadsfritt bidrar myn
digheten till undervisning om hållbar
konsumtion för alla relevanta
ämnen på olika stadier och
inom flera skolformer.
Bedömningen är att må
len för verksamhetsgre
nen nåtts.
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Verksamhetsgren

FRÄMJA KONSUMENTASPEKTER HOS ANDRA AKTÖRER
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Stöd till organisationer på
konsumentområdet

2,3

2 316

1,7

1 644

0,9

902

Samordning miljö

1,3

1 412

1,5

1 423

2,4

2 184

Samordning funktionshinder

1,0

1 085

0,6

613

0,5

487

Remisser

2,6

2 574

2,6

2 080

3,0

2 668

Samarbetet med rådgivningsbyråerna

1,0

1 468

0,6

785

0,6

827

Övriga integreringsinsatser

1,9

2 037

1,2

1 182

2,5

2 436

10,1

10 892

8,2

7 727

9,9

9 504

Totalt

UPPDRAG
MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Vi stimulerar andra
viktiga aktörer att ha ett
konsumentperspektiv och
arbetar medvetet utifrån
miljöns, barn och ungas samt
funktionshindrades behov.

Enligt förordning (2007:954) om stat
ligt stöd till organisationer på konsu
mentområdet fattar Konsumentverket
beslut om (8 §) och redovisar (11 §)
sådant statligt stöd.
Konsumentverket ska stödja och vara
pådrivande i andra myndigheters ar
bete med integrering av konsumen
taspekter i verksamheten och tillhan
dahållande av konsumentinformation
(6 § 1 instruktionen).
Konsumentverket ska i sin löpande
verksamhet integrera frågor om håll
bar utveckling samt verka för att ge
nerationsmålet och miljökvalitetsmå
len nås och vid behov föreslå åtgärder
för miljöarbetets utveckling. (2 § 1 in
struktionen).
Enligt förordning (2009:907) om mil
jöledning i statliga myndigheter ska
Konsumentverket ha ett miljöled
ningssystem som integrerar miljöhän
syn i verksamheten så att hänsyn tas
till verksamhetens direkta och indirek
ta miljöpåverkan på ett systematiskt
sätt (6 §), genomföra årlig uppföljning
(17–19 §§) och redovisa sådant arbete
(20b §).
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Konsumentverket ska bistå Miljömåls
rådet i dess arbete med att identifie
ra effektiva samarbeten och åtgärder
inom myndighetens verksamhetsområ
de (Regeringsbeslut I:17, M2015/214/
Mm).
Konsumentverket ska redovisa förslag
på åtgärder till Miljömålsrådets ge
mensamma åtgärdslista och till Mil
jömålsrådets lista på avgränsade åt
gärder till regeringen samt genomföra
de åtgärder som verket avser att vidta
i samverkan för att öka takten i arbe
tet med att nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet (Regeringsuppdrag
I:16, M2015/213/Mm).
Konsumentverket ska analysera vilka
miljökvalitetsmål och delar av genera
tionsmålet som är relevanta för verk
samheten samt upprätta en plan med
åtgärder för genomförande av det in
struktionsenliga uppdraget att verka
för att miljömålen nås. Analysen ska
redovisas senast 1 mars 2016 och pla
nen för genomförande ska vara upp
rättad senast 30 juni 2016. (Regerings
uppdrag 2015-06-25, M2015/2633/
Mm).
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Konsumentverket ska bidra med un
derlag för Sveriges genomförande av
FN:s Agenda 2030. Utifrån agendans
mål och delmål ska en bedömning gö
ras av hur och med vilka delar av verk
samheten som myndigheten kan bidra
till att målen uppfylls. Uppdraget ska
redovisas senast 31 augusti 2016 (Re
geringsbeslut 2016-04-07, Fi2016/del
vis 1355/SFÖ).
Konsumentverket ska i sin löpande
verksamhet integrera ett funktionshin
derperspektiv och utifrån detta stödja
och driva på övriga berörda parter. (2
§ 2 instruktionen).

Stöd till organisationer på
konsumentområdet
Konsumentverket fördelar varje år stöd
till ideella organisationer som arbetar
med konsumentfrågor. Konsumentver
kets granskning och bedömning av an
sökningar och redovisningar, samt be
slut om stöd, utgår från förordningen
om statligt stöd på konsumentområdet
(2007:954)

Konsumentverket ska i samarbete med
Finansinspektionen och Kronofogde
myndigheten verka för en fördjupad
samverkan med samhällsaktörer som
utifrån sina verksamhetsområden be
döms kunna bidra till att personer som
har eller riskerar att få problem med
skulder kan få hjälp med att få ordning
på sin ekonomi. Uppdraget ska redovi
sas i årsredovisningarna för 2017 och
2018 samt slutredovisas 30 juni 2019.
(Fi 2016/00958/KO)

Kommande avsnitt om stöd till organi
sationer gäller de insatser som Konsu
mentverket genomfört under 2016, det
vill säga granskning och bedömning
av organisationernas slutredovisningar
gällande stödåret 2015, samt gransk
ning och beslut av ansökningar gällan
de 2017 års stöd.

INKOMNA OCH BEVILJADE ANSÖKNINGAR
Stödår*

2015
Inkomna

2016

Beviljade

Inkomna

2017

Beviljade

Inkomna

Beviljade

Organisationsstöd

8

7

7

6

8

6

Verksamhetsstöd

30

15

32

20

27

19

Summa

38

22

39

26

35

25

* Stödår är det år som Konsumentverkets stöd används av organisationerna.

UTBETALADE OCH ÅTERBETALADE STÖD (TKR)
Stödår

2014

2015

2016

Tilldelat anslag

12 059,0

10 059,0

13 059,0

900,0

875,0

900,0

11 160,0

9 125,0

12 155,0

Återbetalda stöd

156,5

-

30,0

Utgående anslag

155,5

59,0

34,0

Utbetalade organisationsstöd
Utbetalade verksamhetsstöd
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2015 års stöd
2015 delade Konsumentverket ut 10
miljoner kronor i statligt stöd till or
ganisationer inom konsumentom
rådet. 9 125 000 kronor delades ut i
verksamhetsstöd till 15 organisationer.
15 organisationer fick också avslag.
875 000 kr delades ut i organisations
stöd till sju organisationer. En organi
sation som sökte stöd fick avslag.
Detta var totalt 2 miljoner kronor min
dre än under åren 2008–2014. Konse
kvensen blev att färre organisationer
än vanligt beviljades verksamhetsstöd
och att de flesta som beviljades fick
ett lägre belopp än tidigare år. Den
sedan tidigare fastställda summan på
150 000 kronor per organisation i or
ganisationsstöd sänktes till 125 000
kronor, men samtliga organisationer
som uppfyllde kriterierna för organisa
tionsstöd beviljades stöd.
Konsumentverket har granskat slut
redovisningar för alla organisationer
som beviljades stöd för 2015. Samtliga
redovisningar godkändes. Inget utbe
talat stöd för 2015 har återbetalats.

Verksamhetsstöd
Drygt 50 procent av verksamhetsstö
det 2015 gick till Sveriges Konsumenter, som är ett samarbetsorgan med
38 medlemsorganisationer. De arbe
tar med att stärka konsumenterna i
Sverige, framför allt genom nationellt
och internationellt påverkansarbete.
De bevakar konsumenternas intressen
i Sverige, inom EU och i andra interna
tionella forum. Under 2015 har deras
arbete i Sverige fokuserat på livsmed
el, finansiella tjänster, hälsa och digi
tala tjänster. I sin slutredovisning be
skriver organisationen att den i första
hand gjort skillnad för konsumenterna
inom telefonförsäljning, hållbara fon
der, kemikalier i textilier och skönhets
operationer. På EU-nivå har de fram
för allt drivit konsumentperspektivet
gällande frihandelsavtalet med USA,
livsmedelssäkerhet och kemikalier.
1,85 miljoner kronor av verksamhets
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stödet gick till organisationer som
arbetar med miljömässigt hållbar
konsumtion: Föreningen Medveten
Konsumtion, Svenska Naturskydds
föreningen, Föreningen Gröna Bilister,
Jordens Vänner och Svensk mat- och
miljöinformation. Verksamheten hos
dessa organisationer har framför allt
handlat om att informera konsumen
ter om hur man kan göra miljömässigt
hållbara val.
1,6 miljoner kronor gick till Förening
en för Fairtrade Sverige och Fair Trade
Center (Fair Action) som båda arbetar
för en mer rättvis handel. Den först
nämnda har genomfört informations
insatser för att öka kännedomen om
Fairtrademärkningen. Den sistnämn
da har granskat svenska företag som
har verksamhet eller underleverantö
rer i låglöneländer för att sätta press
på dem att förbättra arbetsvillkor och
levnadslöner.
En mindre del av stödet gick till orga
nisationer som arbetar med djuretisk
konsumtion, allergivänliga produkter,
kollektivtrafikresenärers
rättigheter
och bilkonsumentfrågor.

Organisationsstöd
De sju organisationer som beviljades
stöd har som huvudsakligt syfte att
tillvarata konsumenters intressen inom
olika verksamhetsområden. Organisa
tionerna har använt stödet till sin or
dinarie verksamhet. De organisatio
ner som haft organisationsstöd under
2015 beskrivs i bilaga 3.

2017 års stöd
Under 2016 genomfördes ansöknings
processen för 2017 års stöd. Konsu
mentverket delade totalt ut 13 miljo
ner kronor i stöd till organisationer
på konsumentområdet. Det sökta be
loppet för verksamhetsstöd uppgick
till drygt 30 miljoner kronor. 19 or
ganisationer beviljades drygt 12 mil
joner kronor i verksamhetsstöd. 6 or
ganisationer beviljades 900 000 kr i
organisationsstöd. En beskrivning av
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de organisationer som beviljades verk
samhetsstöd och organisationsstöd för
2017 finns i bilaga 3.

Samordning miljö
Upplysningstjänsten Hallå konsument
är Konsumentverkets främsta informa
tionskanal för hållbar konsumtion. Vi
arbetar löpande med att kvalitetssäk
ra miljöinformationen på webbplat
sen och i direktrådgivningen till kon
sumenter.
Under året har vi i en rapport till reger
ingen analyserat hur myndighetens ar
bete ska bidra till att nå miljömålen. Vi
har även gjort en utredning av Konsu
mentverkets indirekta miljöpåverkan,
som resulterat i en handlingsplan för
2016–2019. Under handlingsplanens
första år har bland annat följande in
satser genomförts.
• Metoden för bevakning av
konsumenters möjligheter att agera
på ur miljösynpunkt hållbart sätt
har utvecklats med hjälp av externa
forskare.
• En studie om miljöargument i
marknadsföring har publicerats,
2015:17 Marknadsföring med
miljöargument.
• Samarbetet kring information
om hållbar konsumtion på
Hallå konsument har utökats
och bland annat lett fram till
att vi publicerade webbtjänsten
Märkningsguiden.
• Samarbetet kring frågor om
hållbar utveckling i förhållande till
barn och unga har intensifierats
i och med skapandet av en ny
samverkansgrupp för myndigheter.
Vi har rapporterat vårt miljölednings
arbete till Naturvårdsverket och fi
nansdepartementet i enlighet med för
ordning (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter.

Miljömålsrådet
Inom ramen för Miljömålsrådet har vi
haft huvudansvar för två samverkans

åtgärder. Dels att utveckla Hallå kon
sument, dels samverkan med andra
myndigheter kring frågor som rör håll
bar utveckling i förhållande till barn
och unga. Läs mer om detta på sidorna
76 och 57. Vi har även drivit ett antal
egna aktiviteter under året:
• Tillsyn av miljöargument vid
marknadsföring av el, bilar samt
investerings- och hygienprodukter.
• Distribution av läromedlet Smarta
val.
• Upprättande av handlingsplan för
Konsumentverkets miljöarbete.
• Undersökning av konsumenters
möjligheter att agera miljömässigt
hållbart.
• Två studier avseende hållbar
konsumtion.
Inom ramen för Miljömålsrådet har vi
dessutom deltagit i tre samverkansåt
gärder som initierats av andra myndig
heter: Hållbart företagande, Utveckling
av metodik för konsumtionsbaserad
energianvändning och Barn och ungas
miljöer – nationell samordning. Akti
viteternas resultat redovisas av drivan
svarig myndighet.
Under året har vi också arbetat i:
• Nordiska arbetsgruppen Hållbar
konsumtion och produktion
samt som projektsamordnare
för Footprint Calculator Project
och Hållbara affärsmodeller
mobiltelefoner.
• Miljömärkningsnämnden.
• Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag om en mer
hållbar hantering av textilier och
textilavfall.

Samordning funktionshinder
Konsumentverket har ett särskilt an
svar för funktionshinderfrågor som
innebär att myndighetens verksamhet
ska ha ett funktionshinderperspektiv.
Varje år identifierar vi dessutom sär
skild verksamhet och projekt där dessa
frågor får ett särskilt fokus.

55

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016

Särskilt ansvar funktionshinderfrågor
Vår bedömning är att konsumenter
med funktionsnedsättning i vissa fall är
mer utsatta och sårbara än konsumen
ter i allmänhet. Det gäller till exempel
vid telefonförsäljning, aggressiva för
säljningsmetoder, tillgänglighetsbrister
inom kollektivtrafiken och vilseledan
de marknadsföring. Många har också
sämre förutsättningar att agera uti
från sina rättigheter och högre risk att
drabbas av överskuldsättning.
Under 2016 har vi gjort flera insatser
inom ovan nämnda områden som
gynnar konsumenter med funktions
nedsättningar. Vi har även slutredovisat vårt regeringsuppdrag inom stra
tegin för funktionshinderpolitiken som
vi har haft i fyra år.

Tjäna på tillgänglig butik
Under 2016 avslutades vår infor
mationssatsning till handeln om till
gänglighet i butik. Vi uppdaterade vår
webbplats med information till butiks
ägare och tog fram informationsmate
rial om hur man tillgänglighetstestar
sin butik. Under året beställdes 1 130
exemplar av broschyren Butik för alla
och 376 exemplar av flygbladet Testa
din butik.

lig marknadsföring och överskuldsätt
ning. Konsumentverket gjorde i slutet
av året en uppföljning av rådets arbe
te. Den visar att både ledamöter och
Konsumentverket anser att samrådet
är konstruktivt och givande.

Remisser
Under 2016 har 145 A- och B-remisser
hanterats. Det är en central del av vårt
arbete att föra fram ett tydligt konsu
mentperspektiv i olika frågor genom
att besvara remisser. Besvarade A-re
misser, det vill säga remisser från riks
dagen, regeringskansliet och i vissa fall
Europeiska kommissionen, finns lista
de i bilaga 2.

Samarbete med
rådgivningsbyråerna
Konsumentverket är representerat i
styrelserna för de fyra konsumentby
råerna: Telekområdgivarna, Konsu
menternas Försäkringsbyrå, Konsu
menternas Bank- och finansbyrå samt
Konsumenternas energimarknadsbyrå.
Utöver styrelsearbetet har samrådsmö
tena med myndighetsrepresentanterna
i styrelserna fortsatt.

Övriga integreringsinsatser
Allmänna reklamationsnämnden

Rapporten 2016:1 Butikschefers syn
på tillgänglighetsfrågor 2015 publice
rades. Vi har kontaktat samtliga kom
munala funktionshinderråd i landet
och genomfört en pressaktivitet om de
brister som fortfarande finns i butiker.
Resultatet från projektet finns beskri
vet i Konsumentverkets slutredovis
ning av delmål för funktionshinder
politiken.

Funktionshinderrådet
Vi har en löpande dialog med funk
tionshinderorganisationerna via Kon
sumentverkets funktionshinderråd som
består av åtta ledamöter från olika
funktionshinderorganisationer. Under
2016 har rådet framför allt lyft frågor
som rör bristande tillgänglighet och
användbarhet vid e-handel, otillbör
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Konsumentverket har under 2016 del
tagit med 44 ledamöter i ARN:s avdel
ningar och har representation i 9 av 13
avdelningar. Under året har ledamöter
na deltagit i 151 sammanträden.

Resegarantinämnden
Konsumentverket deltar med en leda
mot i nämndens sammanträden.

Fastighetsmäklarinspektionens
disciplinnämnd
I Fastighetsmäklarinspektionens disci
plinnämnd företräds Konsumentverket
av en representant.

Svensk Försäkringsnämnd, Nämnden för
rättsskyddsfrågor (FNR)
Konsumentverket är representerat i
FNR, som är en branschsammansatt
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nämnd som administreras av Svensk
Försäkring.

nå personer som behöver stöd för att
få ordning på sin ekonomi.

Samordning Barn och unga

Övrigt arbete för att motverka överskuld
sättning och ekonomisk utsatthet

Arbetet har fortsatt inom ramen för
Myndighetsnätverket för barn och
ungdomsfrågor, som syftar till att
tillvarata barns intresse enligt barn
konventionen. Under 2016 har en ny
arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor bil
dats. Syftet är att samordna arbete om
kring hållbar utveckling samt att ut
växla information och erfarenheter.

Insatser för att motverka överskuld
sättning och ekonomisk utsatthet
Regeringsuppdrag: Fördjupad samverkan
mot överskuldsättning (Fi 2016/00958/KO)
Arbetet har under året inletts genom
att etablera samverkan med våra sam
arbetsaktörer i projektet, Kronofog
den och Finansinspektionen. Under
hösten har respektive myndighet ge
nomfört varsin kartläggning för att
tydliggöra det befintliga stöd som er
bjuds personer som riskerar att bli el
ler är överskuldsatta. Dessutom har
en aktivitetsplan för kommande pro
jektår tagits fram och ett arbete med
att etablera samverkan och erfaren
hetsutbyte med andra samhällsaktörer
har inletts. Ett hundratal möjliga aktö
rer identifierades och av dem är sam
verkan inledd med drygt 40 organisa
tioner som ska påbörja motsvarande
kartläggning som Konsumentverket,
Kronofogden och Finansinspektionen
har genomfört. Dessa kartläggningar
bedöms vara klara under inledningen
av 2017 och bidra till en tydligare bild
av samhällets insatser vad gäller stöd
för att motverka överskuddsättning
och vilket ytterligare behov som finns
av samverkan och samordning för att

Arbetet med att motverka barn- och
ungas skuldsättning har fortsatt. Bland
annat genom informationsinsatser till
fordringsägare och ombud om att de
inte får skuldsätta barn, samt genom
riktade kontakter med andra myndig
heter för att motverka att barn blir
skuldsatta.
Våra informations- och utbildnings
insatser mot nyanlända och ensamkommande flyktingbarn görs också
som ett led i att förebygga överskuld
sättning. Deltagandet i länsstyrelser
nas utbildning Våga prata pengar för
yrkespersoner som möter nya svenskar
är ett sådant exempel.

Gilla din ekonomi
Genom representation i programrådet
och på nätverksträffar deltar Konsu
mentverket fortsatt i nätverket Gilla
din ekonomi som drivs av Finansin
spektionen. Under 2016 har vi också
bidragit i en utbildning för överför
myndare runt om i landet, som i sin
tur ska utbilda gode män och förvalta
re i den egna kommunen i ekonomiska
frågor.
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PRESTATIONER
BESVARADE A- OCH B-REMISSER
2014
Antal besvarade A- och B-remisser

2015

2016

130

140

145

– varav A-remisser

72

89

81

– varav sådana där synpunkter lämnats

33

33

46

– varav B-remisser

58

51

64

Total kostnad för A-remisser (tkr)

2 105

1 343

1 947

Total kostnad för A- och B-remisser (tkr)

2 321

1 604

2 153

Kostnad per A-remiss (tkr)

29

15

24

Kostnad per remiss (tkr)

18

11

15

HANDLAGDA ANSÖKNINGAR OM STÖD TILL ORGANISATIONER
2014
(stödår 2015)

2015
(stödår 2016)

2016
(stödår 2017)

38

39

35

– varav organisationsstöd

8

7

8

– varav verksamhetsstöd

30

32

27

– varav beviljade

22

26

25

2 316

1 644

902

61

42

26

Antal handlagda ansökningar*

Total kostnad (tkr)
Kostnad per ansökan (tkr)

* Handlagd ansökan innefattar både granskning av ansökan och granskning av slutredovisning.
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ANALYS
Antalet handlagda och beviljade an
sökningar för organisationsstöd har
minskat något sett över de tre senas
te åren, men ligger på en relativt sta
bil nivå med mellan 35 och 40 ansök
ningar. Det sker en viss omsättning av
vilka organisationer som får stöd mel
lan åren men de stora stödmottagarna
är desamma, vilket indikerar en konti
nuitet i fördelningen av stödet även om
det tillkommer nya organisationer.
Utifrån redovisningar av användning
en av 2015 års stöd bedömer vi att ge
nomförda verksamheter har bidragit
till att olika konsumentgrupper fått
ökad kunskap och ökat inflytande. För
att underlätta handläggning av ansök
ningar och uppföljning av redovisning
ar har kriterierna för ansökningarna
utvecklats och detta arbete fortsät
ter under 2017. Det utvecklingsarbete
som lagts ned har gett effekt genom att
kostnaderna för handläggningen har
varit betydligt lägre 2016 jämfört med
2015.
Jämfört med tidigare år har arbetet
med hållbar konsumtion med fokus
på miljö ökat betydligt. Konsument
verket har fått flera nya uppdrag och
det nya konsumentpolitiska målet har
även haft betydelse. Konsumentverket
har även tillförts nya medel för arbe
tet med hållbar konsumtion. Arbetet
med miljöuppdragen under 2016 har
också lett till att miljöfrågorna har bli
vit mer integrerade i Konsumentver
kets alla verksamheter. Vår bedömning
är att utökningen av arbetet med håll
bar konsumtion kommer att fortsätta
under 2017, bland annat med hän
syn till regeringens strategi för hållbar
konsumtion.

Arbetet med funktionshinderfrågor
som är integrerade i många verksam
heter inom organisationen ligger i stort
på samma nivå som tidigare. Arbetet
med delmålen inom funktionshinder
politiken slutredovisades under året.
Konsumentverkets fortsatta arbete
med funktionshinderfrågor påverkas
av hur regeringens kommande funk
tionshinderpolitik utformas.
Under 2016 har arbetet med över
skuldsättningsfrågor utvecklats till
följd av regeringens strategi för att
motverka överskuldsättning. Exempel
vis har omfattande insatser gjorts för
att planera och inleda arbetet inom
ramen för uppdraget om att skapa en
fördjupad samverkan för att minska
problem med skulder. Insatserna mot
nyanlända för att minska risken för
överskuldsättning visar också på en ut
veckling av Konsumentverkets arbete
med överskuldsättningsfrågor.
Antalet remisser som hanterats och
besvarats ligger ungefär på samma
nivå 2016 som 2015, dock har antalet
A-remisser som Konsumentverket har
gett synpunkter på ökat. Detta avspeglas också i att kostnaderna för
remissarbetet ökat under 2016 jämfört
med 2015. Mängden arbete som är
nödvändigt för att svara på remisserna
varierar på ett naturligt sätt över åren
beroende på vad det är för utredningar
som vi får på remiss.
Vår bedömning är att målet för verk
samhetsgrenen har uppnåtts.
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Verksamhetsområde

5. KUNSKAPSBYGGANDE
Vi tar fram ny och fördjupar befintlig kunskap
om konsumenterna. Vi använder kunskapen
för att kartlägga konsumenternas ställning och
förutsättningar på olika marknader. Det kan i
förlängningen leda fram till åtgärdsförslag.
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Verksamhetsgren

KUNSKAPSBYGGANDE
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Statistik om konsumentklagomål

1,3

1 114

1,5

1 896

1,7

2 082

Vetenskapliga rådet

0,2

540

0,2

694

0,4

815

Följa konsumenternas förhållanden och
ställning på olika marknader

7,8

11 514

6,3

8 236

6,6

8 502

Övrigt kunskapsbyggande

2,2

2 658

2,8

3 010

2,0

2 371

11,5

15 826

10,8

13 836

10,7

13 770

Totalt

UPPDRAG
Konsumentverket ska följa och ana
lysera konsumenternas ställning på
marknaderna samt vid behov vidta
eller föreslå åtgärder (3 § 1 instruk
tionen).
Konsumentverket ska i en rapport till
regeringen senast den 30 november
varje år lämna en redovisning av be
vakningsarbetet (7 § 2 instruktionen).
Konsumentverket ska bevaka konsu
menters möjligheter att agera på ett ur
miljösynpunkt hållbart sätt (3 § 2 in
struktionen).
Konsumentverket ska i fråga om kon
sumenters möjligheter att agera på ett
ur miljösynpunkt hållbart sätt rappor
tera till Naturvårdsverket och samrå
da med verket om vilken rapportering
som behövs (7 § 2 instruktionen).
Konsumentverket ska samråda med
Socialstyrelsen i arbetet med att ta

fram underlag till regeringens beslut
om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första
stycket socialtjänstförordningen (6 § 3
instruktionen).
Konsumentverket ska inom sitt verk
samhetsområde, då det är möjligt,
med kön som övergripande indelnings
grund redovisa statistik, uppföljningar
och analyser uppdelade på ålder, inri
kes respektive utrikes födda samt bo
stadsort (7 § 4 instruktionen).

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Konsumentverkets egna
insatser och de åtgärder vi
föreslår andra aktörer ska
vara baserade på tillförlitlig
och relevant kunskap om
konsumenternas problem,
förutsättningar och behov
samt på kunskap om vilka
åtgärder som är effektiva.

Konsumentverket ska senast den 30
april 2016 ta fram en rapport som
innehåller en beskrivning av konsu
menters situation, förutsättningar och
problem på områden som bedöms som
särskilt relevanta ur ett konsumentper
spektiv. Rapporten ska även innehålla
en övergripande beskrivning av hur
konsumenter upplever olika markna
der (Regeringsbeslut II 8, Fi2015/2394
(delvis), 2015-04-23).
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Statistik om konsumentklagomål
Konstat
Konsumentverket erbjuder det digitala
verktyget Konstat till alla som bedri
ver kommunal konsumentvägledning.
Konstat är ett verktyg för omvärlds
bevakning särskilt avsett för att fånga
upp problem och tendenser som har
kommit in till den kommunala konsu
mentvägledningen.
Under 2016 har 223 av landets kon
sumentvägledningar använt verktyget.
Det är en minskning med 13 kommu
ner från föregående år.
ANTAL KOMMUNER SOM ANVÄNDER
KONSTAT
2014:
2015:
2016:

236
236
223

ANTAL KONSUMENTÄRENDEN
2014:
2015:
2016:

86 933
68 986
56 385

TOPP 5 KONSUMENTÄRENDEN
FÖRDELAT PÅ VAROR OCH
TJÄNSTER, I PROCENT
Varor
Begagnad bil
7,4
Dator/telefon/spelkonsol4,9
Möbler/husgeråd/inredning4,1
Hälsokost2,3
Kläder1,5
Tjänster
Hantverkstjänst10,8
Fast telefoni
5,6
Mobiltelefoni4,2
Internet/fiber2,5
Tv1,8
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Från den 1 januari 2016 använder
Konstat och Konsumentverkets upp
lysningstjänst Hallå konsument
samma kategorisering av konsumentärenden. Det innebär att jämförelser
lätt kan göras mellan den kommuna
la konsumentvägledningen och Hallå
konsument. Jämförelser i Konstat kan
även göras på lokal, regional samt na
tionell nivå. Eftersom kategoriseringen
baseras på en EU-rekommendation är
det även möjligt att göra jämförelser
på EU-nivå.
En användarenkät som genomfördes
under året visar att 84 procent av an
vändarna är nöjda eller mycket nöjda
med Konstat i sin helhet. En motsva
rande användarenkät gjordes senast
2014, då var motsvarande siffra 66
procent. 71 procent anser att de har
stor eller mycket stor nytta av Konstat
i sin verksamhet (64 procent 2014).

Rådgivning
Under 2016 registrerades 56 385 ären
den i Konstat. Det är en minskning
med cirka 18 procent från 2015. Ned
gången har flera orsaker. Färre kom
muner erbjuder konsumentvägledning
vilket gör att fler konsumenter än ti
digare saknar möjlighet att vända sig
till konsumentvägledningen. Läs mer
om det på sidan 48. Vår bedömning
är dessutom att den nationella upplys
ningstjänsten Hallå konsument som

lanserades i mars 2015 fortsätter vara
en förklaring till minskningen av anta
let ärenden till kommunerna.

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet som sker i
kommunerna är viktigt och kan göra
konsumenterna mer medvetna och
säkra. Cirka 3 300 utåtriktade insatser
genomfördes av kommunala vägledare
under året. Av dessa har
• 30 procent skett med hjälp av
massmedier,
• 71 procent handlat om information
eller utbildning till olika
målgrupper och
• 34 procent varit riktade till skolan.

Utveckling av statistikarbetet
Under 2016 har vi gjort en översyn av
hur kunskapsinhämtning via under
sökningar sker på Konsumentverket.
Översynen har genomförts med syfte
att identifiera nuläge och förbättrings
områden. Bland annat har vi sett över
vilka roller och rutiner som finns.
Arbetet kommer att fortsätta under
2017.

Vetenskapliga rådet
Konsumentverkets vetenskapliga råd
består av nio forskare från olika aka
demiska discipliner och miljöer. Rådets
uppgift är att bidra med kunskap om
aktuella forskningsresultat inom oli
ka konsumentområden och ge vägled
ning till Konsumentverkets strategiska
verksamhetsutveckling. Rådet bidrar
även med analyser, synpunkter och
kvalitetssäkring av våra utredningar
och rapporter.
Under året har rådet gett värdefulla
synpunkter på Konsumentrapporten
2016 och vår analys av konsumenter
nas ställning på olika konsumentmark
nader.
Rådet har medverkat vid utformning
en av en process för uppsatstävling för
studenter samt i den vetenskapliga be
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dömningen av insända bidrag. Sam
manlagt skickades 36 uppsatser från
olika discipliner och lärosäten in till
tävlingen. Av dessa utsågs tre uppsat
ser till vinnare. De vinnande uppsat
serna representerade ämnena affärsju
ridik, sociologi och företagsekonomi.
Under året har fyra av rådets ledamö
ter bidragit med forskningsöversikter
utifrån sina respektive kompetensom
råden. Dessa kommer att publiceras i
början av 2017.
Vetenskapliga rådet har även arrang
erat sitt årliga, öppna seminarium.
Denna gång på temat ”Konsument
perspektiv på hållbar konsumtion”.
Ett 100-tal deltagare från myndighe
ter, kommuner, olika organisationer
och branscher deltog. Under året pu
blicerades en rapport från 2015 års se
minarium, 2015:15 Marknadsföring,
reklam och tjänstefiering i det digitaliserade samhället.

Följa konsumenternas
förhållanden och ställning
på olika marknader
Omvärldsanalys
Konsumentverkets omvärldsbevakning
är systematiserad i ett internt nätverk.
Arbetet inom nätverket har lett fram
till två rapporter. Dels en intern om
världsbevakningsrapport som funge
rar som underlag för vår verksamhets
planering. Dels den externa rapporten
2016:17 Vår digitaliserade omvärld
2016, som har tagits fram i enlighet
med gällande regeringsuppdrag. Under
året har diskussioner lett fram till att
kvaliteten och relevansen i dessa rap
porter bör utvecklas med mer fokuse
rade konsekvensanalyser vilket kom
mer att tillämpas under 2017.
Konsumentverket har fortsatt rutinen
att återkommande rapportera infor
mellt till konsumentenheten vid Fi
nansdepartementet om det aktuella
läget för konsumenterna. En utgångs
punkt i rapporteringen är den senaste
statistiken för konsumentklagomål.

Under 2016 har sex sådana rapporte
ringar genomförts.

Läget för svenska konsumenter
Vår årliga rapportering till regering
en om läget för svenska konsumenter
hade 2016 ett något förändrat upp
drag.
Konsumentrapporten 2016 innehåller,
liksom rapporterna 2013–2015, en del
som översiktligt beskriver konsumen
ternas situation på 45 olika markna
der. Här visar vi på skillnader mellan
olika marknader när det gäller i vilken
utsträckning konsumenterna upplever
problem av olika slag. Detta utgör ett
värdefullt underlag bland annat för
Konsumentverkets prioriteringar och
verksamhetsplanering.
Nytt i uppdraget detta år var att rap
porten även skulle innehålla fördju
pade belysningar av tre områden. Ge
mensamt för de tre områdena var att
de skulle visa tecken på att vara pro
blematiska för ett stort antal konsu
menter eller för särskilda grupper av
konsumenter. Vi valde att spegla kon
sumentmarknaderna för bilar och te
lekom samt konsumentgruppen unga
vuxna. För dessa tre områden i Konsumentrapporten 2016 beskriver vi aktu
ella problem och utmaningar, samt ger
förslag på lösningar.
Under 2016 påbörjades även arbetet
med Konsumentrapporten 2017.

Kunskapsbyggande avseende hållbar
konsumtion
Under 2016 ökade Konsumentverket
sina insatser inom kunskapsbyggan
det gällande hållbar konsumtion. Dels
som ett resultat av en egen ambitions
höjning, dels med utgångspunkt i ett
tillskott i budgeten med uttalad inrikt
ning på arbete med hållbar konsum
tion.
Under 2015 utvecklade vi en första
modell för bevakning av konsumenters
möjligheter att agera på ett ur miljö
synpunkt hållbart sätt, vilket var en ny
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uppgift i Konsumentverkets instruktion. Under 2016 vidareutvecklades
modellen efter att vi inhämtade syn
punkter från forskare inom området
hållbar konsumtion. Nya resultat ut
ifrån den nya modellen inhämtades
under hösten 2016 genom vår egen
konsumentmarknadsundersökning.
Efter analysarbete och komplettering
med utsläppsdata från Statistiska cen
tralbyrån planeras en rapportering till
Naturvårdsverket under våren 2017.
Utöver det har vi under året utveck
lat en första version av ett ramverk för
att belysa konsumenters möjligheter
att agera på ett ur miljösynpunkt håll
bart sätt mer i detalj inom avgränsade
områden, till exempel specifika konsu
mentmarknader. Utifrån detta ramverk
har två konsultstudier genomförts. En
fokuserar på köp av bil, men behandlar
även översiktligt andra former av att
skaffa sig tillgång till bil samt att lösa
sina behov av persontransport. Den
andra handlar om olika möjligheter att
placera sina spar- och pensionspengar,
till exempel i aktiefonder. Studierna
kommer att publiceras under 2017.
Vi har även publicerat en rapport ut
ifrån den kartläggning som gjordes
under 2015 av förekomsten av mark
nadsföring med miljöargument. Uti
från den undersökningen har vi även
gått vidare och med kvantitativ meto
dik genomfört en fördjupad studie av
hur konsumenter uppfattar marknads
föring av ekologiska hud- och hår
vårdsprodukter.

Digitalisering
Under året har tre arbeten gjorts som
ska ge underlag för det fortsatta arbe
tet med digitalisering som långsiktigt
fokusområde inom Konsumentverket.

prediktiv analys och policyutmaning
ar”. Denna kommer tillsammans med
några andra kunskapsöversikter att
publiceras i början av 2017.
Konsumentverkets analysenhet har dessutom i en intressentanalys sammanställt synpunkter från myndighetens
enheter, Europeiska kommissionen
samt några myndigheter och intresse
organisationer.

Övrigt kunskapsbyggande
Kostnadsberäkningar
Konsumentverket tar varje år fram be
räknade kostnader för några av hus
hållens vanligaste utgiftsområden.
Beräkningarna publiceras för allmän
heten på vår webbplats och i broschy
ren Koll på pengarna. Siffrorna sprids
även i olika kanaler till landets budgetoch skuldrådgivare och konsument
vägledare.
Under 2016 har ett nytt dataprogram
för beräkning av hushållets kostnader
tagits fram. Systemet är driftsatt un
der slutet av 2016 och beräkningar av
hushållskostnader har tagits fram för
2017. Kvalitativa studier, med hjälp av
fokusgrupper, har använts för att få ett
bra underlag om vad som anses som
en rimlig konsumtion och vad som bör
ingå i vår referensbudget för hushåll.
Konsumentverket ingår i det nationel
la nätverket Bra matvanor (hållbara
ur hälso-, miljö-, och social synpunkt)
och det nordiska nätverket om refe
rensbudget. Vi har också enligt vår in
struktion lämnat underlag till regering
en för beräkning av riksnormen inom
försörjningsstödet.

Utveckling av Business Objects
En av vetenskapliga rådets ledamöter
gjorde en litteraturöversikt av aktuell
forskning, 2016:12 Digitalisering och
konsumentintresset. Som en fördjup
ning har ledamoten även gjort en kun
skapsöversikt under rubriken ”Digi
tal konsumentprofilering – stora data,
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Rapportverktyget Business Objects har
under året fortsatt att vidareutvecklas
så att det på ett kraftfullare sätt kan
utnyttjas for Konsumentverkets om
världsbevakning och omvärldsanalys.
Vi har även genomfört utvecklingsar
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beten med några av våra statistikverk
tyg och ärendehanteringssystem.

Internationellt arbete
Consumer Markets Expert Group (CMEG)
Konsumentverket har en stående re
presentation i EU:s Consumer Markets
Expert Group. Ett syfte med gruppen
är att vara rådgivande till Europeiska
kommissionen när det gäller insamling
av konsumentrelaterad statistik samt
marknadsanalyser. Konsumentverket
har deltagit i gruppens två möten un
der året.

Consumer Complaints Expert Group (CCEG)
Konsumentverket medverkar i CCEG
som är EU:s expertgrupp för frågor
som rör konsumentklagomålsstatistik.
Gruppen har haft ett möte under 2016.

European Consumer Debt Net (ECDN)
Vi deltar i det europeiska nätverket
ECDN, vars syfte är att utbyta erfa
renheter om arbetet med att motverka
överskuldsättning och minska proble
men för överskuldsatta hushåll. ECDN
har under 2016 genomfört sju möten
och arrangerat en konferens i Bratislava.

Utvärdering och uppföljning av insatser
I enlighet med det särskilda regerings
uppdrag som gavs 2014, fortsatte ar
betet med den externa effektutvärde
ringen av upplysningstjänsten Hallå
konsument under 2016. Konsument
verket överlämnade en delrapport till
regeringen, 2016:8 Utvärdering av
Hallå konsument. Slutrapportering till
regeringen kommer att ske i mitten av
2017.
Som ett led i utvecklingen av myndig
hetens strategiska planering genom
fördes en intern lärprocess i form av
enhetsvisa självutvärderingar av före
gående års verksamhet. Utfallet bidrog
sedan till verksamhetsplaneringen för
2017.
Arbetet för att utveckla myndighe
tens verksamhetslogik och verksam

hetsstruktur har under 2016 slutförts.
Hittillsvarande strategi för utvärdering
och lärande, med stödjande dokument,
kommer av den anledningen att upp
dateras under 2017.

Stöd till kunskapsbyggande inom
Konsumentverkets enheter
Effektivt kunskapsbyggande är inte
något som sker enbart inom ramen
för verksamhetsområdets aktiviteter.
De flesta av Konsumentverkets akti
viteter är beroende av någon form av
kunskapsbyggande. Det kan handla
om kartläggningar av konsumenternas
förhållanden eller uppföljningar av ge
nomförda aktiviteter. För att de kun
skapsbyggande insatserna ska bli så
ändamålsenliga som möjligt har cen
trala stödjande aktiviteter genomförts
inom ramen för verksamhetsområde
Kunskapsbyggande.
2016 års aktiviteter har omfattat kom
petensstöd avseende undersökningar
inom varierande områden. Till exem
pel en utvärdering av Konstatverktyget
med budget- och skuldrådgivare som
målgrupp, en utvärdering av it-tjäns
ter med Konsumentverkets medarbe
tare som målgrupp, två omnibusun
dersökningar där samtliga sakkunniga
på Konsumentverket har haft möjlig
het att inhämta kunskap om allmän
heten, en konsumentundersökning om
allmänhetens erfarenheter av telefon
försäljare och en konsumentundersök
ning om allmänhetens erfarenheter av
abonnemangsfällor.

Konsumentverkets målgrupper
Sen 2013 har ett internt arbete pågått
för att definiera och samla ihop kun
skaper om våra konsumentmålgrupper.
Under 2016 har vi jobbat vidare med
att utveckla vår målgruppsdefinition
och förbättra vår förståelse för oli
ka målgrupper. Dessa aktiviteter ska
inspirera och göra det lätt för våra
medarbetare att tänka in målgrupps
perspektivet i deras planering samt
dagliga arbete.
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PRESTATIONER
MARKNADSSTUDIER/-ANALYSER
2014
Antal genomförda marknadsstudier/-analyser
Total kostnad (tkr)

2015

2016

5

6

5

11 514

8 236

8 502

Liksom föregående år är den totala kostnaden en summering av kostnaderna för vårt interna
rapporteringskrav ”Följa konsumenternas förhållanden och ställning på olika marknader”,
vilket även inkluderar arbete som inte direkt kan kopplas till genomförda studier.
Genomsnittskostnad har inte bedömts vara relevant för denna prestation.
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ANALYS
Under 2016 har fortsatt stor vikt lagts
på att utveckla de delar som stödjer
myndighetens behov av kunskapsbyg
gande, bland annat i form av utred
nings- och metodstöd till andra en
heter samt omvärldsbevakning. Detta
har medfört att kunskapsbyggandet
alltmer bedrivs integrerat med den öv
riga verksamheten. Omvärldsbevak
ningen har alltmer etablerats som en
del av vår löpande verksamhet och
omvärldsforum utnyttjas för att disku
tera aktuella omvärldsfenomen. Efter
frågan har även ökat från verksamhe
tens olika delar med att få stöd med att
ta fram relevant kunskap för att kunna
genomföra olika insatser effektivt. Det
kommer under 2017 vara ett fortsatt
viktigt arbete att utveckla formerna
för det interna stödet.

fört att kunskapsbyggandet blivit mer
integrerat i verksamheten. Arbetet med
belysningsområdena har till stor del
genomförts så att viktiga erfarenhe
ter och kunskaper från den operativa
verksamheten har tagits tillvara och
kompletterat statistik och andra kun
skapsunderlag som funnits tillgängliga.

De kunskapsbyggande aktiviteterna
har också fortsatt integrerats som en
del av den strategiska planeringspro
cessen, vilket inneburit att inriktningen
för verksamhetsplaneringen för 2016
har baserats på en systematisk diskus
sion och värdering av aktuell kunskap
om omvärlden och konsumenternas
förutsättningar.

Arbetet inom verksamhetsområdet
kunskapsbyggande har fortsatt gått
framåt och den genomförda verk
samheten skapar en god grund för en
stärkt omvärldsbevakning och ett tyd
ligare beslutsunderlag för prioritering
av Konsumentverkets framtida insat
ser. Förutsättningarna är också goda
att fortsatt kunna bistå regeringen med
policyrelevanta kunskapsunderlag
avseende konsumentpolitiska
frågor.

Publiceringen av Konsumentrapporten
2016 var även detta år en viktig mil
stolpe och rapporten, som fått upp
märksamhet externt, används internt
som ett verktyg för att bidra till ut
veckling och prioritering av Konsu
mentverkets insatser som en del av vår
planeringsprocess. Arbetet med belysningsområden i Konsumentrapporten,
vilket är nytt för 2016, har också med

Antalet marknadsstudier genomförda
under 2016 ligger stabilt på samma
nivå som 2015, både avseende antal
och de totala kostnaderna. Dock är det
viktigt att vara medveten om att den
kunskapsbyggande verksamheten inte
enbart är fokuserad på att genomföra
marknadsstudier, utan även på att bi
dra på andra sätt till att skapa relevan
ta kunskapsunderlag för Konsument
verkets verksamhet.

Konsumentverkets sam
lade bedömning är att
verksamhetsgrenens
mål har nåtts.
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Verksamhetsområde

6. INTERNATIONELL VERKSAMHET
Verksamhetsområdet Internationell verksamhet
består av verksamhetsgrenarna Konsument
Europa och Verksövergripande internationellt
arbete. Konsument Europas verksamhet
redovisas här och övrigt internationellt arbete
redovisas inom respektive sakområde.
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Verksamhetsgren

KONSUMENT EUROPA
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Rådgivning

4,7

2 484

5,1

2 655

5,5

2 947

Information

1,3

1 875

1,5

1 517

1,4

1 339

Övrigt Konsument Europa

1,7

1 930

1,5

1 819

1,1

1 430

Totalt

7,7

6 289

8,1

5 991

8,0

5 716

UPPDRAG
Konsument Europa har till uppgift att:
• Göra det enklare för
konsumenterna att utnyttja
fördelarna med den gemensamma
europeiska marknaden.
• Ge information som gör det
möjligt att göra aktiva val av varor
och tjänster på den europeiska
marknaden.
• Informera om rättigheter och
skyldigheter samt ge stöd till
konsumenter som har fått problem
vid ett gränsöverskridande köp
inom EU, Norge och Island.
• Ge information om olika juridiska
möjligheter som finns för att
lösa en tvist på den europeiska
marknaden. Uppgiften är att
om möjligt få tvisten till ett
utomrättsligt tvistlösningsorgan då
medling inte gett resultat.
• Ge information och råd om
Europeiska kommissionens
online-plattform för hantering av
konsumenttvister som uppstår vid
transaktioner på nätet. Plattformen
kommer att förbinda alla nationella
alternativa tvistlösningsorgan och
drivas på alla officiella EU-språk.
Uppdraget finns dokumenterat i ett
Regeringsbeslut från 2000-03-23
Fi2000/1472, ”Uppdrag till Konsu
mentverket att inrätta Euroguichet i
Sverige”. (Europaparlamentets och rå

dets beslut nr 1926/2006/EG av den
18 december 2006 om inrättande av
ett program för gemenskapsåtgärder
på området konsumentpolitik (2007–
2013).
Konsument Europa har även följande
uppdrag:
• Kontaktpunkt för konsumenter och
näringsidkare i frågor som
rör e-handel enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel
och andra informationssamhällets
tjänster (jmf artikel 19.4 i direktiv
31/2000
om elektronisk handel).
• Kontaktpunkt för konsumenter
som är tjänstemottagare i frågor
som rör tjänstedirektivet enligt
förordningen (2009:1) om tjänster
på den inre marknaden (jmf artikel
21 i direktiv 2006/123/EG om
tjänster på den inre marknaden)
• Utgöra en servicefunktion vid den
gemensamma kontaktpunkten
som ska ge allmän information
som rör tjänstedirektivet
till tjänstemottagare som är
konsumenter.
• Hjälpa motsvarande organ
i andra medlemsländer med
sådana uppgifter som efterfrågas
där av tjänstemottagare som är
konsumenter.

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Det är enkelt och tillförlitligt
för konsumenter att göra
gränsöverskridande köp och
att utnyttja fördelarna och
valmöjligheterna inom den
gemensamma europeiska
marknaden.
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• Kontaktpunkt för tvistlösning
online för konsumenter och
näringsidkare enligt förordning
(EG) 524/2013. Vi ska svara
upp till de krav som ODRförordningen ställer på
kontaktpunkten och hantera
de frågor som rör tvistlösning

online vid gränsöverskridande
konsumenttvister. Vidare ska
Konsument Europa aktivt delta
på ODR-kontaktpunktsmöten
och i kontakter med Europeiska
kommissionen och andra
myndigheter inom samarbetet.

Rådgivning

Konsumentklagomålen har domine
rats av flygtransporter följt av bil
värderingstjänster,
provpaket/abon
nemangsfrågor (gällande artiklar för
personlig vård och farmaceutiska pro
dukter),
läkemedel/naturläkemedel,
kläder och restauranger/logi.

Konsument Europa ger personlig råd
givning och hjälp till konsumenter
både före och efter köp, när de handlar
gränsöverskridande inom EU. Utöver
detta besvaras även frågor från bland
annat konsumentvägledare, organisa
tioner, näringsidkare och medier.

Antalet kontakter ökade med 77,5
procent under 2016 jämfört med tidi
gare år. Den största andelen ärenden,
cirka 88 procent, handlade om klago
mål efter köp. Förfrågningar före köp
görs till största delen genom det inter
aktiva frågeforumet.

Konsument Europa har under 2016
registrerat det största antalet kontak
ter sedan verksamheten startades, sam
manlagt 8 182 stycken. Anledningen är
den stora ökningen av klagomål gäl
lande bilvärderingssajter, flygärenden
och abonnemangsfällor.

Av samtliga ärenden rörde 72 procent
e-handel, vilket är en ökning jämfört
med förra årets andel som var 67 procent.

Under året visades Konsument Euro
pas svar på konsumentfrågor i vårt
interaktiva frågeforum cirka 310 000
gånger. Frågeforumet är separerat från
Konsument Europas webbplats.

Konsument Europa har under året
samarbetat och vidarebefordrat ären

DE VANLIGASTE KLAGOMÅLSÄRENDENA, I PROCENT AV TOTALA ANTALET RÅDGIVNINGSÄRENDEN EFTER KÖP

2014

25
20

21,5

2015
20,6

2016

18,3
15,7
14,6

16,3

15

10,9

10
5,5 5,5

5
0
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5,2

6,6

2,5

Farmaceutiska Artiklar för
Bilar och
produkter personlig vård
motorcyklar,
(läkemedel/
inkl. hyrbilar och
bilvärderingstjänster naturläkemedel)

Flygtransporter

8,7
4,2 4 4,9

Kläder

4,7
2

2,8

4,8

2,8

1,7

Restauranger Timeshare och
och logi
semesterklubbar

2,2 1,5

Möbler
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den med koppling till Consumer Pro
tection Cooperation (CPC). Detta rör
främst ärenden gällande bilvärdering
ar, provpaket/abonnemang och flyg
passagerares rättigheter.
Konsument Europa har som en
servicefunktion vid den gemensamma
kontaktpunkten för EU:s tjänstedirek
tiv gett allmän information till konsu
menter som köper tjänster från andra
EU-länder. Vi har även hjälpt motsva
rande organ i andra medlemsländer
med uppgifter om svenska tjänsteföre
tag som sålt tjänster inom EU. Arbetet
med tjänstedirektivet sker i samarbete
med Kommerskollegium och Tillväxt
verket.

ANTAL KONTAKTER HOS KONSUMENT EUROPAS RÅDGIVNING
2014

2015

2016

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

Under slutet av året genomfördes en
undersökning avseende ärendehand
läggning som visade att 86 procent var
nöjda med hur ärendet hanterades av
Konsument Europa, jämfört med 91
procent 2015. Det lägre betyget kan
förklaras med längre handläggnings
tider på grund av ökningen i antalet
ärenden.

Information
Konsument Europas responsiva webb
plats, konsumenteuropa.se, är den
främsta kanalen för att nå ut med in
formation till konsumenter och andra
intressenter. På webbplatsen når man
det interaktiva frågeforumet och där
finns även information på flera språk,
brevmallar, klagoguide och checklistor
som stöd till konsumenter i behov av
hjälp. Utskick av informationsmaterial
angående konsumenters rättigheter vid
gränsöverskridande handel har under
året gjorts till alla svenska stadsbiblio
tek. Bakgrunden är att några enstaka
bibliotek fått informationen tidigare,
vilket andra bibliotek fått reda på och
därefter efterfrågat samma material i
vidareförmedlingssyfte. Sammantaget
blev det ett positivt resultat av utskick
et då det framkom att vissa inte alls
kände till vår verksamhet, men från
och med nu ska informera om den.

1 000
0

Totala antalet
kontakter

Rådgivning
före köp
(förfrågningar)

En webbundersökning av konsument
europa.se genomfördes under slutet av
året med goda resultat.
• 85 % tyckte att innehållet var
användbart,
• 95 % tyckte att innehållet var lätt
att förstå,
• 78 % tyckte att innehållet var lätt
att hitta och
• 84 % tyckte att innehållet var
opartiskt.
Det interaktiva frågeforumet hade
som tidigare nämnts cirka 310 000
sidvisningar 2016, vilket är mer än
en fördubbling jämfört med 143 577
visningar 2015.

Rådgivning
efter köp

ANTAL BESÖK PÅ KONSUMENTEUROPA.SE
2014: 124 855
2015: 130 782
2016: 274 241

ANTAL BESÖK PÅ KONSUMENT
EUROPAS INTERAKTIVA FRÅGEFORUM
2014: 146 428
2015: 143 577
2016: 309 389

Konsument Europas genomslag i
sociala medier genom Facebook och
Twitter har ökat. Kanalerna används
för att ha en dialog med konsumenter
samt för att föra ut pressmeddelanden
och nyheter. Facebooksidan hade vid
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årsskiftet 899 gillare, vilket är en ök
ning med 47 procent. Antal följare på
Twitter är 380, vilket i sin tur är en ök
ning med 22 procent.
Under året har fokus lagts på att in
formera konsumenter om värderings
tjänster, abonnemangsfällor, säker
e-handel, kortreklamationer och flyg
passagerares rättigheter. Anledningen
är helt enkelt att detta är vad som ef
terfrågas mest, både före och efter köp.
Konsument Europa har under året
även medverkat i följande aktiviteter:
• Organiserat en workshop
om abonnemangsfällor och
kortreklamationer tillsammans med
PAN-Nordic Card Association och
Europeiska kommissionens kontor
i Stockholm.
• Medverkat som föreläsare på
nationella och internationella
evenemang.
• Skickat ut nyhetsbrev med
information om aktuellt arbete,
nyheter och månadens ärende.
Under året noterades 75 journalist
kontakter (2015: 60) och 899 publi
ceringar i print, webb samt tv- och
radioinslag där Konsument Europas
nämndes (2016: 506).

Övrigt
Konsument Europa samarbetar löpan
de med systerkontoren inom ECC-nät
verket (European Consumer Centres)
och med olika intressenter i Sverige så
som myndigheter, branschorganisatio
ner, konsumentorganisationer och eu
ropeiska nätverk.
Under 2016 har Konsument Europa
varit på studiebesök hos ECC-konto
ren i Frankrike/Tyskland och Estland
samt fått studiebesök från ECC Fin
land.
Konsument Europa har under året
medverkat i följande nätverksgemen
samma projekt inom ECC:
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• Rapport om problem med
piratkopierade produkter.
Konsument Europa ingår i
arbetsgruppen.
• Rapport om tjänstedirektivet
artikel 20.2 gällande diskriminering
på grund av nationalitet eller
bosättningsort. Konsument Europa
ingår i arbetsgruppen.
• ECC-Net Monitor, ett verktyg
för informationsdelning med
CPC-nätverket gällande bolag
som orsakar stora problem för
konsumenter inom EU, Norge och
Island. Konsument Europa ingår i
arbetsgruppen.
• Fortsatt kommunikationssamarbete
i det nyetablerade Nordic
Communication Group, vilket
består av ECC-kontoren i
Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Konsument
Europa är initiativtagare till
samarbetsgruppen och även
drivande i utvecklingen och
förvaltningen av densamma.
Konsument Europa medverkar i sam
verkansnätverket mot piratkopiering,
där myndigheterna Patent- och regist
reringsverket, Polisen, Läkemedelsver
ket, Tullverket och Åklagarmyndighe
ten gemensamt har enats om att arbeta
för att lyfta frågorna om piratkopie
ring.
Konsument Europa deltar även i it-sä
kerhetsgruppen i myndighetsnätverket
för barn- och ungafrågor. Samarbete
har även skett med Europa Direkt, ett
informationsnätverk som drivs av Eu
ropeiska kommissionen.
Konsument Europa har deltagit aktivt
i remissarbeten och Europeiska kom
missionens konsultationer och arbets
grupper.
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PRESTATIONER
HANDLAGDA RÅDGIVNINGSÄRENDEN
2014

2015

2016

Antal

3 522

4 442

7 507

Total kostnad (tkr)

2 484

2 655

2 947

0,7

0,6

0,4

Kostnad per kontakt (tkr)

SLUTFÖRDA ECC-PROJEKT
2014
Antal
Total kostnad (tkr)

2015

2016

4

4

4

304

347

123

ANALYS
Konsument Europa har återigen no
terat det största antalet kontakter se
dan starten av verksamheten, med 8
182 registreringar under 2016. Anta
let rådgivningsärenden har ökat med
drygt 77 procent jämfört med året inn
an. Vår ökade medverkan i media i all
mänhet och sociala medier i synnerhet,
och även vårt engagemang i det inter
aktiva frågeforumet på vår webbplats,
har bidragit till ökad kännedom om
verksamheten.
Konsument Europa har haft ett myck
et aktivt engagemang i EU-arbetet,
vilket ger ökade möjligheter att på
verka konsumentfrågorna. Som kon
taktpunkt och servicefunktion för
konsumenter har Konsument Europa
bidragit med information i frågor som
rör EU:s tjänstedirektiv. Dessutom har
vi som kontaktpunkt gällande tvist
lösning online, ODR, bidragit med in
formation till både konsumenter och

näringsidkare. Vi har deltagit i ECCmöten, konferenser samt utbildningsoch informationsinsatser med mera.
Det mest omfattande arbetet har varit
rådgivning och de gemensamma ECCprojekten.
Verksamheten har bedrivits enligt an
givna ambitioner i ansökan till Eu
ropeiska kommissi
onen. Kostnaden
för antalet slutförda ECC-projekt har
sjunkit i år då färre personer har va
rit involverade i projekten på grund av
den stora ökningen av antalet rådgiv
ningsärenden. Kostnadsnivån för råd
givningsärendena har också sjunkit då
personalstyrkan har hanterat betydligt
fler ärenden i år, vilket gör att kostna
den per rådgivningsärende blir lägre.
Planerade åtaganden för 2016 har full
gjorts och Konsumentverkets samlade
bedömning är att verksamhetsgrenens
mål har nåtts.
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Verksamhetsområde

7. KONSUMENTUPPLYSNING
Här redovisas arbetet som skett inom
ramen för upplysningstjänsten Hallå
konsument. Verksamhetsområdet består
av en verksamhetsgren.
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Verksamhetsgren

HALLÅ KONSUMENT
Kostnader redovisas i tkr
2014
P-år

2015

Kostnader

P-år

2016

Kostnader

P-år

Kostnader

Hallå konsument

10,0

11 554

36,3

36 142

38,6

36 892

Totalt

10,0

11 554

36,3

36 142

38,6

36 892

2014 fördelades inte myndighetsgemensamma kostnader på denna verksamhetsgren.

UPPDRAG
Konsumentverket ska i samverkan
med informationsansvariga myndighe
ter ansvara för att tillhandahålla och
samordna en upplysningstjänst med
opartisk information och vägledning
till konsumenter (1 § förordning om
en upplysningstjänst för konsumenter,
SFS 2014:110).

De informationsansvariga myndig
heterna är Allmänna reklamations
nämnden, Boverket, Fastighetsmäk
larinspektionen, Finansinspektionen,
Kronofogdemyndigheten, Naturvårds
verket, Pensionsmyndigheten, Post- och
telestyrelsen, Statens energimyndighet,
Livsmedelverket, Läkemedelsverket,
Energimarknadsinspektionen och Ke
mikalieinspektionen.

MÅLET FÖR
VERKSAMHETSGRENEN
Konsumenterna har
tillgång till en oberoende
och lättillgänglig
konsumentupplysning
– Hallå konsument.
Konsumenterna använder
Hallå konsuments tjänster.

Besöken redovisas i tusental

Aktiviteter och projekt
Vi har under året hittat fler vägar till
samarbeten med utpekade myndighe
ter och andra samverkansaktörer som
konsumentbyråer och kommunernas
konsumentverksamhet.
Under året genomfördes en förstudie
kring konsumenters behov av stöd i
hållbar konsumtion med bland an
nat kunskapsöversikt och workshoppar med Naturvårdsverket, Kemikalie
inspektionen, Livsmedelsverket, En
ergimyndigheten, Boverket, Läkeme
delsverket och länsstyrelserna. Detta
resulterade i utveckling av ett verktyg
för information om oberoende märk
ningar, Märkningsguiden. Projektet är
anmält till Miljömålsrådet.
Vi har även genomfört utbildningar
för Hallå konsuments vägledare med

våra samverkansaktörer och medarbe
tare har gjort studiebesök hos dessa.
Hallå konsument har utvärderats i
en delrapport till regeringen. Mer in
formation om det finns i kapitlet
Kunskapsbyggande på sidan 61.

Hallakonsument.se
Hallå konsuments webbplats är Kon
sumentverkets viktigaste kanal för att
nå ut till konsumenter. Under året har
webbplatsen fortsatt att utvecklas för
att bättre möta användarnas behov.
Tillgängligheten på webbplatsen har
kontinuerligt setts över och utvecklats.

ANTAL BESÖK PÅ HALLAKONSUMENT.SE
2014:
2015:
2016:

825 *
1 568

* Webbplatsen lanserade 31 mars
2015 varför siffran inte är baserad
på ett helt år.

Budgetkalkylen, som är den mest be
sökta sidan på webbplatsen, fick i bör
jan av året ny funktionalitet. Det går
nu att spara kalkyler på flera sätt och
användarna kan ladda upp tidigare
gjorda kalkyler.
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KONTAKTSÄTT VÄGLEDNINGEN
<1%
4%
8%
16%
72%

Telefon 72%
Chatt 16%
E-post 8%
Webbformulär 4%
Övrigt <1%

VANLIGASTE FRÅGEOMRÅDENA
TILL VÄGLEDNINGEN, I PROCENT
Begagnad bil
10
Hantverkstjänst
8
Dator/Telefon/Spelkonsol
6
Möbler/Husgeråd/Inredning 4
Mobiltelefoni
4

FRÅGOR TILL VÄGLEDNINGEN
UTIFRÅN FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE
1%

I början av året genomfördes en kart
läggning av konsumenters behov inom
miljömässig hållbarhet. Kartläggning
en visade på ett behov av vägledning
och särskilt svårt har konsumenter att
hitta rätt bland det stora antalet märk
ningar som finns. Resultatet blev gui
den för hållbarhetsmärkningar som
lanserades i slutet av året. Det är den
första oberoende märkningsguiden och
den planeras att byggas ut successivt.
Under året har arbetet med sökmotor
optimering av innehållet på webbplat
sen fortsatt. Merparten av besökarna
kommer in via en sökmotor och opti
mering är därför ett prioriterat arbete.
Vi har även prioriterat prestandaop
timering och stabilitet. Det har gjort
webbplatsen stabilare och bättre för
besökarna. Vårt arbetssätt har också
förändrats så att vi i dag arbetar ännu
tydligare med slutanvändarens behov i
fokus. Genom att släppa tidigare ver
sioner, så kallade beta-versioner, blir
det möjligt att lära av användarnas be
teende och anpassa lösningarna efter
hand.

38%

18%

32%
Annan/okänd 38%
Butik 32%
E-handel 18%
Telefonförsäljning 8%
Utanför fast affärslokal 3%
Postorder/Telefonorder 1%
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Översynen av rutiner för kanaler, öppettider och bemanning har fortsatt.
Ärendehanteringssystemet vidareutvecklas löpande för att möta behoven och
andra verktyg finjusteras för att bli så
effektiva som möjligt.
En förstudie har gjorts för att utreda
förutsättningarna för att starta upp ett
frågeforum på webbplatsen. Att utöka
Hallå konsument med ytterligare en
kanal av den här typen skulle bland
annat innebära att enskilda svar når
flera konsumenter eftersom de visas på
webbplatsen och är sökbara på inter
net. Förstudien ledde fram till att ett
frågeforum kommer att startas under
2017.

Rutiner för samverkan
Det av regeringen utsedda samord
ningsrådet för Hallå konsument har
haft tre möten under året. Nätverket
för Hallå konsument, där innehållsan
svariga medverkar, har haft två möten.

Vägledningen

Kommunikation

Tjänsten har under året besvarat cirka
94 000 frågor. Det finns ingen motsva
rande siffra för 2015 eftersom tjänsten
lanserades 31 mars 2015. Antal besva
rade frågor har dock ökat med cirka
sju procent per månad. Cirka 72 pro
cent av kontakterna togs via telefon.

Under året har fokus för marknads
föringen legat på att öka kännedo
men om Hallå konsument via sociala
medier och genom det driva trafik till
webbplatsen. Vi har tagit fram en so
cial mediestrategi som applicerats på
målgrupperna för upplysningstjänsten.
Småbarnsföräldrar har varit en sär
skilt prioriterad grupp eftersom tjäns
ten har många angelägna ämnen att
kommunicera till dem. Vi har även
riktat inlägg mot andra grupper med
mycket goda resultat. Sammantaget
har det gått över förväntan med en ök
ning av antalet följare på Hallå konsu
ments Facebooksida från cirka 2 400
i januari till mer än 19 000 vid årets
slut. Totalt hade inläggen en räckvidd
på mer än 9 miljoner exponeringar
under året. Så gott som alla ämnen
har väckt stort engagemang, vilket
bidrar till kostnadseffektivitet och
ökad spridning.

3%
8%

het och röstträning i telefon. Konsu
mentverkets egna experter har också
bidragit med sin kunskap.

Trycket på tjänsten fortsätter att vara
mycket högt och väntetiden i telefon
har i genomsnitt varit nästan 18 minu
ter. 16 procent av alla som ringde val
de att använda möjligheten att bli upp
ringd. I slutet av året la vi till sms som
ytterligare en kontaktväg till konsu
menterna för att öka tillgängligheten.
Vidareutbildningen av vägledarna på
går kontinuerligt. 26 utbildningstill
fällen har anordnats tillsammans med
medaktörerna och andra intressenter
inom allt från delningsekonomi, tele
kom och id-kapning till produktsäker
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Mediegenomslag
Nästan 1 000 publiceringar i media har
skett under året där Hallå konsument
har omnämnts. Publiciteten är väldigt
viktig för kännedomen om tjänsten
och ett mycket kostnadseffektivt sätt
att driva konsumenter till Hallå kon
sument och därmed kunna hjälpa dem.

Podcast
Som ett verktyg för vägledningen, och
en kompletterande informationskanal
för våra besökare, har en podcast star
tats. Under året producerades tio av
snitt om vanliga konsumentproblem
som till exempel hantverkstjänster,
bilköp, försenade flyg samt barn och
kemikalier. 4 735 nedladdningar av

HÄNVISNINGAR TILL ANDRA AKTÖRER
Kommunal konsumentvägledning
Telekområdgivarna
Konsumenternas försäkringsbyrå
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsument Europa
Budget- och skuldrådgivningen i kommunen
Konsumentverket, anmälningar
Fastighetsmäklarinspektionen
Totalt antal hänvisningar

7 481
1 920
1 638
1 274
1 116
517
426
347
126
121
15 495
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poddavsnitten gjordes under året. Ef
tersom produktionen till stor del sker
internt och med små medel kommer
den att fortsätta även nästa år.

Reklamkampanjer
En digital bannerkampanj på temat
bluffannonser har genomförts för att
betona vikten av att kritiskt granska
lockerbjudanden på nätet. Resulta
tet blev nästan 30 000 besök på Hallå
konsuments webbplats.
Abonnemangsfällor är ett annat stort
problemområde bland konsumen
ter. Erbjudandena finns på nätet och
via telefonförsäljare men även i köp
centrum. I samband med den åter
kommande kraftsamlingen Fraud
Prevention Month inom ICPEN (Inter
national Consumer Protection and En
forcement Network) genomfördes en
kampanj med digital annonsering och
film via Facebook och SVT:s Anslags
tavlan med gott resultat.
För att sprida marknadsföringen till
icke-digitala kanaler annonserade vi
på skärmar i kassorna på ett tjugotal
livsmedelsbutiker runt om i landet.
Cirka en miljon konsumenter nåddes
under en tremånaders period.
För att möta behoven hos den stora
gruppen nyanlända har ett informa
tionsmaterial i form av webbinfor
mation och filmer tagits fram på åtta
språk på Hallå konsuments webbplats.
Materialet har spridits till andra myn
digheter, frivilligorganisationer, kom
munernas konsumentverksamhet med
flera. Det har även nått vidareförmed
lare som till exempel gode män, över
förmyndare, socialsekreterare och
flyktingsamordnare som har deltagit i
en föreläsningsturné som länsstyrelser
na stått bakom. Marknadsföring har
även skett direkt mot olika språkgrup
per via webb och Facebook. Kampan
jen nådde över 310 000 personer via
Facebook och gillades och delades mer
än något vi gjort tidigare. Den genere
rade även cirka 52 000 besök på webb
platsen.
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I och med att webbplatsen ungkonsu
ment.se avvecklades riktade vi Face
book-annonsering mot unga målgrup
per för att upplysa om att hjälp och
stöd numera finns att få på Hallå kon
suments webbplats.
Inför julhandeln marknadsförde vi
Märkningsguiden där vi uppmanade
konsumenter att ta hjälp av guiden
för att göra hållbara val. Kampanjen
resulterade i cirka 30 000 besök på
webbplatsen.

Utvärdering och uppföljning
Utvärdering av tjänsten sker regelbun
det med en nollbasmätning från 2015
som grund. Vi mäter både användar
nöjdhet och tjänstens påverkan på
medaktörer och då särskilt den kom
munala konsumentverksamheten. Re
sultaten ligger till grund för att värde
ra och justera mätpunkter för tjänstens
insats, resultat och effektmål. En slut
rapport levereras till regeringen senast
30 juni 2017.
Vi mäter även kontinuerligt använ
darnas uppfattning om webbplatsen
genom webbenkäter. Det allmänna
omdömet på webbplatsen på en fem
gradig skala är 3,75 sett över hela året
(mätningarna påbörjades i mars). Mät
ningarna visar också att
• 76 procent instämmer i att
innehållet är lätt att förstå,
• 70 procent instämmer i att
innehållet är opartiskt
• 76 procent instämmer i att
innehållet är användbart och
• 65 procent instämmer i att
innehållet är lätt att hitta
Siffrorna baseras på användare som
angett högsta respektive näst högsta
omdöme på en femgradig skala.
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ANALYS
2016 var det första hela verksamhets
året för Hallå konsument. Efterfrå
gan på tjänsten har varit mycket hög
och det har märkts både när det gäl
ler telefonköerna in till vägledningen,
det stadigt ökande antalet besökare på
webbplatsen och antalet följare i soci
ala medier.
Antalet besvarade frågor i vägledningen
har ökat med i genomsnitt 750 per månad.
Under 2016 var väntetiden knappt
18 minuter i genomsnitt, cirka en och
en halv minut längre än året innan.
Konsumenternas behov av vägledning
överstiger de resurser Konsument
verket har till förfogade. Tillskottet
av personal har varit välkommet och
nödvändigt, men den här delen av
tjänsten är fortfarande känslig för väg
ledares frånvaro eller tillfälliga toppar
i konsumenternas behov.
Under 2016 besvarades cirka 94 000
frågor som till 90 procent kom från
konsumenter. Det finns även ett tydligt
behov från företagare, främst från små
företag, och från konsumenter kring
frågor som rör handel privatpersoner
emellan. De fortsätter att kontakta
tjänsten trots att det tydligt framgår
att de inte omfattas av stödet.
Vanliga frågor till Hallå konsument
handlar om begagnade bilar eller hant
verkstjänster. Det är komplicerade pro
dukter eller tjänster där ansvarsförhål
landet inte alltid är tydligt. Andra stora
ämnesområden är frågor om telekom
tjänster eller om elektronikvaror, sam
ma varor och tjänster som dominerar
också hos de kommunala konsument
vägledarna och i Konsumentrapporten.
Många vänder sig också till Hallå kon

sument med frågor som rör gränsöver
skridande handel. De utgör cirka 10
procent av alla frågor och där har våra
hänvisningar lett till ökat antal kon
takter för vår systerenhet Konsument
Europa.
Antalet besökare på hallakonsument.
se har ökat med cirka 50 procent jäm
fört med året innan. Det metodiska ar
betet med i första hand digital mark
nadsföring för att skapa kännedom
och styra besökare till webben och Fa
cebook har haft tydliga effekter. Tack
vare en konsekvent strategi när det gäl
ler målgrupper och val av ämnesområ
den för inlägg samt gilla-kampanjer
har antalet följare på Facebook ökat
från 2 000 till över 19 000 under året.
Det ger goda möjligheter att rikta re
levanta budskap till olika målgrupper
och tack vare god organisk spridning
i och med en allt större följarskara har
det kunnat göras kostnadseffektivt.
Vår uppfattning är ändå att många
som hör av sig inte varit inne på webb
platsen och att de föredrar att prata
med vägledningen. Mediegenomslaget
har nästan fördubblats under året med
cirka 1 000 publiceringar. Vägledarnas
medverkan efterfrågas allt oftare.
Konsumenterna har givit goda betyg
till tjänsten när det gäller bemötande,
tillgänglighet och opartiskhet. För
hoppningen är att även den generella
kännedomen har ökat trots begränsa
de marknadsföringsresurser.
Bedömningen är att verksamhetgre
nens mål har nåtts.
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8. PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Nya uppdrag, bland annat inom området hållbar
konsumtion, har aviserats även under detta år och
förberedelser för att kunna bemanna och starta upp
dessa har präglat rekryteringsarbetet. Även interna
omstruktureringar och en alltmer personalintensiv
verksamhet har inneburit ett omfattande arbete med att
säkra kompetensförsörjningen.
Personalstruktur
Jämfört med förra årsskiftet har vi
ökat antalet tillsvidareanställda med
en person medan antalet tidsbegränsat
anställda har minskat med tre och vid
årets slut var vi 174 anställda, varav
157 tillsvidareanställda. Andelen kvin
nor har ökat något jämfört med före
gående år och var 69 procent medan
andelen män nu ligger på 31 procent.
Genomsnittsåldern har ökat svagt jäm
fört med året innan och är nu 42,6 år.

Kompetensförsörjning
Under året har fem nya medarbetare
tillsvidareanställts och ytterligare fyra
var provanställda vid årets slut. Nya
aviserade uppdrag, intern och extern
rörlighet, viss förändring av organisa
tionen, resursförstärkande satsningar
inom vissa funktioner samt en fortsatt
omfattande föräldraledighet innebar ett
intensivt arbete med rekrytering under
framför allt hösten 2016. Flertalet av de
som rekryterats under hösten kommer
dock i tjänst först under början av 2017.

En översyn av innehåll och format för
introduktions- och medarbetarpro
grammet har genomförts och en över
syn av chefsprogrammet har påbörjats.
Vad gäller de interna utbildningarna
har vi under året haft en viss satsning
på att utveckla användarkompetensen
av våra verktyg, system och metoder.
Det har till exempel handlat om itstöd, handläggarstöd och verktyg för
publicering i våra webbkanaler.
Ett större arbete kring värderingar och
medarbetarskap har genomförts i en
partsgemensam grupp med aktiviteter
i chefskollegiet och med samtliga med
arbetare under vår årliga verksdag.
Detta arbete har resulterat i en ny vär
deringskompass för myndigheten och
ett antal aktiviteter i samband med
lanseringen av denna. I den nya värde
ringskompassen har ledarkompassen
integrerats.

PERSONAL (ANTAL)

2014

2015

2016

Anställda den 31/12 varav

143

176

174

– tillsvidareanställda

130

156

157

20

17

23

5

5

4

– tidsbegränsat anställda
Nyrekryterade som tillsvidareanställts

13

– Pågående provanställning 31/12
Tillsvidareanställda som avslutat sin anställning

3

7

8

– på grund av ålderspension

0

2

2

– annan orsak

3

5

6

81

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016

Den modell där strategisk kompetens
försörjning är en integrerad del av
verksamhetsplaneringen som sedan
2015 testas i ett pilotprojekt har under
året genomförts i ett andra steg.
Under året har tre nyanlända gjort
praktik hos oss.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Totala sjukfrånvaron har ökat jäm
fört med föregående år och ligger nu
på 4,4 procent. Långtidssjukfrånva
ron (mer än 60 dagar) har ökat tydligt
sedan året innan. Vi har under 2016
haft färre antal personer i långtidssjuk
skrivningar men några medarbetare
har varit sjukskrivna under större de
len av året vilket påverkat den totala
sjukfrånvaron. Kvinnors sjukfrånvaro
står för en större andel än männens
av den totala sjukfrånvaron men män
nens sjukfrånvaro har relativt sett ökat
mer än kvinnornas jämfört med för
ra året. Åldersmässigt är det gruppen
över 50 år som står för största andelen
sjukfrånvaro av de tre åldersgrupper
na och det är också i denna grupp vi

ser den klart största ökningen jämfört
med året innan.
Under början av året genomfördes en
medarbetarundersökning och den har
sedan följts upp med arbete och hand
lingsplaner på respektive enhet. Totalt
medarbetarindex landade på 80 vilket
anses vara ett högt värde i den här ty
pen av undersökningar. Det är också
det högsta indexet för Konsumentver
kets medarbetarundersökningar sedan
starten 2008. Årets myndighetsgemen
samma arbetsmiljöaktivitet har varit
temat ”Må gott 2016”, med ett antal
friskvårdsaktiviteter fördelade under
året. Temaåret har genomförts i nära
samarbete med personalföreningen
Träningsverket.
Efter förnyad konkurrensutsättning
slöt vi den 1 oktober avtal med en
ny företagshälsovård. För att komma
igång och göra den nya företagshälso
vården känd hade vi under hösten någ
ra tillfällen med öppen mottagning på
plats i våra lokaler.

SJUKFRÅNVARO (PROCENT)

2015

2016

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

3,20

3,22

4,41

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig
arbetstid

4,00

3,92

4,92

Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

1,81

1,84

3,31

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 eller yngre
i procent av tillgänglig arbetstid

1,27

1,94

1,93

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år
i procent av tillgänglig arbetstid

2,92

0,15

4,12

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre
i procent av tillgänglig arbetstid

4,06

3,85

6,00

59,15

43,74

56,11

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)
i förhållande till total sjukfrånvaro
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ANALYS
Att Konsumentverket växer och bred
dar sin verksamhet bedömer vi har
stärkt vårt arbetsgivarvarumärke ytterligare. Allmänhetens starka förtroende
för vår myndighet uppfattar vi har
påverkat bilden av myndigheten som
arbetsplats positivt. Kompetensför
sörjningen har under året fungerat
mycket väl.
Våra kompetenssatsningar och vårt
sätt att arbeta med intern kompetens
utveckling har bidragit till att vi snabbt
kunnat tillgodose chefers och medar
betares behov av kompetenspåfyllnad.
Arbetsformerna som innebär tvärsam
mansatta grupper, till exempel tema
grupper, tillsammans med en ökande

intern rörlighet har bidragit till ökad
förståelse, närmare samarbete och mer
kompetensöverföring mellan olika en
heter och funktioner.
”Må-gott året” har fått ett bra motta
gande och vi bedömer att aktiviteterna
både varit positiva ur ett friskvårds
perspektiv men också för den sociala
gemenskapen.
Arbetet med värderingskompassen
har bidragit till ökat engagemang och
förståelse för de gemensamma värde
na och tydliggjort förväntningarna på
medarbetar- och ledarskapet i myndig
heten.
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9. RESULTATRÄKNING
Belopp i tusental kronor
Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

142 520

137 152

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

3 737

2 846

Intäkter av bidrag

3

3 280

4 700

Finansiella intäkter

4

72

24

149 609

144 722

-102 809

-97 821

-7 131

-7 010

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-36 020

-36 649

Finansiella kostnader

7

-84

-66

-3 823

-3 434

-149 867

-144 980

-258

-258

516

500

-516

-500

0

0

16 009

12 965

-16 009

-12 965

0

0

-258

-258

Avskrivningar och nedskrivningar

Summa
Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet

8

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering
av bidrag
Lämnade bidrag

9

Saldo
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

10
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10. BALANSRÄKNING
Belopp i tusental kronor
TILLGÅNGAR

Not

Immateriella anläggningstillgångar

11

2015-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

3 253

4 167

Summa

3 253

4 167

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1 614

2 198

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

1 272

2 769

Summa

2 886

4 967

4

26

2 584

2 314

0

8

2 588

2 348

3 991

2 986

32

512

4 023

3 498

Avräkning med statsverket

-171

857

Summa

-171

857

17 760

13 188

Summa

17 760

13 188

SUMMA TILLGÅNGAR

30 339

29 025

Materiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

12

13

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Summa
Periodavgränsningsposter

14

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

Summa
Avräkning med statsverket

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
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Belopp i tusental kronor
KAPITAL OCH SKULDER

Not

Myndighetskapital

17

2016-12-31

2015-12-31

524

782

-258

-258

266

524

243

0

Övriga avsättningar

1 232

1 082

Summa

1 475

1 082

Lån i Riksgäldskontoret

5 872

8 610

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

2 883

2 910

Leverantörsskulder

8 232

7 127

Övriga kortfristiga skulder

1 885

1 767

Summa

18 872

20 414

Upplupna kostnader

6 626

7 005

Oförbrukade bidrag

3 100

0

Summa

9 726

7 005

30 339

29 025

Statskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Summa
Avsättningar

18

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Skulder m.m.

Periodavgränsningsposter

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

19

20
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11. ANSLAGSREDOVISNING
Belopp i tusental kronor
REDOVISNING MOT ANSLAG

Not

Anslag

Ingående
överföringsbelopp

Uo 18 02:002 ap. 1
Ramanslag
Konsumentverket

Årets
tilldelning
enl.regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

2 514

137 749

140 263

136 434

3 829

Uo 18 02:002 ap. 2
Ramanslag
Deltagande i
standardiseringsarbete

-

1 500

1 500

1 500

0

Uo 18 02:002 ap. 3
Ramanslag
Webbaserad
informationstjänst för
remitteringar

-

1 000

1 000

1 000

0

Uo 18 02:002 ap. 4
Ramanslag
Drift av skaderegistreringssystemet IDB

-

1 500

1 500

1 500

0

Uo 18 02:005 ap. 3
Ramanslag
Stöd till kunskapsbyggande
på konsumentområdet

-

1 400

1 400

1 400

0

Uo 18 02:005 ap. 6
Ramanslag
Stöd till kommuners
konsumentverksamhet

-

4 000

4 000

4 000

0

59

13 059

-59

13 059

13 025

34

2 573

160 208

-59

162 722

158 859

3 863

Uo 18 02:005 ap. 9
Ramanslag
Stöd till organisationer på
konsumentområdet

21

SUMMA

VILLKOR ANSLAG UTGIFTSOMRÅDE 18, LÄGSTA BELOPP TKR
Anslag

Avser

02:002 ap.1 Konsumentverket

Upplysningstjänsten Hallå konsument konsumentinformation om giftfri vardag
Stärka arbetet med upplysningstjänsten
Hallå konsument

Not
Villkor

22

Insatser för hållbar konsumtion

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Not

Inkomsttitel

23

Utfall
1 000

1 106

3 000

3 000

3 000

3 152

Beräknat

Inkomster

2714 212 Sanktionsavgifter enligt konsumentkreditlagen

-

500

2811 175 Övriga inkomster

-

16

Summa
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12. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Belopp anges i tusental kronor (tkr)
där annat ej anges.
Myndighetens redovisning följer god
redovisningssed och årsredovisningen
är upprättad i enlighet med förord
ningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag och förordning
en (2000:606) om myndigheters bok
föring, samt ESV:s föreskrifter och all
männa råd till dessa.

Brytdag
Brytdag för den löpande redovisningen
är den 5 januari 2017. Fakturor som
inkommit eller utställts efter detta da
tum och som avser 2016 redovisas
under rubriken periodavgränsnings
poster i balansräkningen. Belopps
gräns för periodisering av intäkter
och kostnader har fastställts till 20 tkr
exklusive moms.

Fordringar och skulder
Fordringar och skulder har värderats
individuellt och tagits upp till belopp
varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas
immateriella tillgångar, datorer och
kringutrustning, övriga inventarier
samt förbättringsutgifter på annans
fastighet. En anläggningstillgång defi
nieras av att den är avsedd för stadig
varande bruk, har ett anskaffningsvär
de som uppgår till minst 20 tkr och en
beräknad ekonomisk livslängd på minst
tre år. Ett objekt kan ses som anlägg
ningstillgång även om anskaffningsvär
det understiger 20 tkr i de fall det ingår
som en del i en fungerande enhet.

När det gäller immateriella tillgångar
särskiljs utgifter som avser utveckling
från forskning. Utgifter för utveckling
ses som investering under förutsättning
att ovanstående definitioner uppfylls.
Däremot betraktas utgifter avseende
forskning (exempelvis förstudie) inte
som investering utan som driftkostnad.
Motsvarande princip gäller för uppgra
dering av befintliga IT-system.
Tillämpade avskrivningstider är
följande:
Immateriella tillgångar
3 år
Förbättringsutgifter på
annans fastighet
5 år, 6 år
Datorer och
kringutrustning
3 år
Övriga inventarier
5 år
Enligt regleringbrev 2015-12-17 (Fi
2015/02609/KO) har Konsumentver
ket ett undantag från ekonomiadmi
nistrativa regelverket. Detta innebär
att bestämmelsen i 2 kap. 1§ kapital
försörjningsförordningen (2011:210)
om att en myndighets investeringar
i anläggningstillgångar för förvalt
ningsändamål ska finansieras med lån
i Riksgäldskontoret inte ska tillämpas
på Konsumentverkets webbaserade in
formationstjänst för remitteringar.

Sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro enligt
7 kap 3§ förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag re
dovisas under avsnittet Personal och
kompetensförsörjning.
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NOTER
(belopp i tusental kronor)

Resultaträkning
NOT 1 INTÄKTER AV ANSLAG
Vid jämförelse mellan "Intäkt av anslag" samt "Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag" i resultaträkningen med utgifter i anslagsredovisningen redovisas en
skillnad. Denna beror på att den anslagsavräknade semesterlöneskulden intjänad till och med
2008 (330 tkr) har belastat anslaget 18 02:002 ap.1, Konsumentverket, men inte bokförts som
kostnad i resultaträkningen.
NOT 2 INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen

2016

2015

1 844

1 377

0

0

786

10

– övriga ersättningar

1 107

1 423

Summa

1 893

1 433

0

36

3 737

2 846

Intäkter av avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen

Intäkter av andra ersättningar
– ersättningar enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar

Summa

Ökningen av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 2016 förklaras av att resurssamordningen
med andra myndigheter, i form av samarbetsprojekt, varit mer omfattande än tidigare år. Under
posten Intäkter av andra ersättningar enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen, redovisas
ersättningar för rättegångskostnader från utomstatlig part. Ökningen mellan åren förklaras av
att det under 2016 har förts och vunnits fler domstolsprocesser av KO jämfört med 2015. I
posten Intäkter av övriga ersättningar redovisas b l a erhållen hyreskompensation och ersättning
för fakturerade kostnader.
NOT 3 INTÄKTER AV BIDRAG
Bidrag från statliga myndigheter

645

1 515

Bidrag från EU

2 635

3 185

Summa

3 280

4 700

Under posten bidrag från statliga myndigheter redovisas ersättningar för rättegångskostnader,
lönebidrag och stöd för nystartsjobb. Bidrag från EU avser Konsument Europas verksamhet inom
Konsumentverket.
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER
Finansiella intäkter
- Ränta på lån hos Riksgäldskontoret

38

22

- Andra ränteintäkter

34

2

Summa

72

24

Finansiella intäkter utgörs i huvudsak av ränta på lån hos Riksgäldskontoret som en följd av in
förande av negativ ränta. Andra ränteintäkter avser ränta på ersättningar för rättegångskostnader.
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NOT 5 KOSTNADER FÖR PERSONAL

2016

2015

Kostnader för personal

102 809

97 821

– varav lönekostnader (exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)

67 148

64 343

I summan för lönekostnader ingår arvoden till uppdragstagare för 2016 och 2015 med 195 tkr
respektive 193 tkr. Personalkostnaderna har ökat mot tidigare år främst beroende på att antalet
anställda har ökat.
NOT 6 ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER
Övriga driftkostnader

36 020

36 649

Under 2016 har inköp av varor varit något lägre än tidigare och förklarar till största delen
minskningen mellan åren.
NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader
- Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
- Andra räntekostnader

Summa

79

57

5

9

84

66

Finansiella kostnader utgörs i huvudsak av ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret som en följd
av införande av negativ ränta.
NOT 8 UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

Summa

516

500

-516

-500

0

0

Under uppbördsverksamhet redovisas intäkter avseende sanktionsavgifter som beslutats enligt
Konsumentkreditlagen samt ränteintäkter som inte får disponeras.
NOT 9 LÄMNADE BIDRAG
Lämnade bidrag till statliga myndigheter
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar

Summa

1 500

1 500

14 509

11 465

16 009

12 965

I posten lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar ingår utbetalningar av
stöd till organisationer med cirka 13 mnkr år 2016. Dessa redovisas i anslagsredovisningen som
utgifter på anslaget 18 02:005 ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet. Lämnade
bidrag till organisationer och ideella föreningar har ökat under 2016 som en följd av högre
anslagstilldelning jämfört med året innan.
NOT 10 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
Årets kapitalförändring

-258

-258

Årets kapitalförändring består av avskrivningskostnad avseende inrättad webbaserad remitte
ringstjänst. Anskaffningen av investeringen finansierades 2014 med anslag (18 02:002 ap.3) en
ligt regleringsbrev 2013-12-19 (JU 2013/8521/KO).
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Balansräkning
NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Avyttrat/utrangerat, ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

11 447

10 217

1 018

1 762

0

-532

-1 932

-1 482

0

532

-7 280

-6 330

3 253

4 167

Årets anskaffningar avser utveckling av ett systemstöd för kostnadsberäkning av hushållens
konsumtion.
NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

3 008

3 104

Årets anskaffningar

0

-96

Årets avskrivningar

-584

-501

Ingående ackumulerade avskrivningar

-810

-309

Utgående bokfört värde

1 614

2 198

8 108

6 920

117

1 507

-384

-319

-1 307

-1 451

77

181

-5 339

-4 069

1 272

2 769

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Avyttrat/utrangerat, ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde
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NOT 13 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Summa

2016-12-31

2015-12-31

4

26

2 584

2 314

0

8

2 588

2 348

Fordringar hos andra myndigheter har ökat med 270 tkr jämfört med tidigare år. Detta förklaras
i huvudsak av att momsfordran på Skatteverket har ökat och uppgår 2016 till 2 553 tkr. Under
2015 uppgick motsvarande fordran till 2 301 tkr.
NOT 14 PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader:
– Förutbetalda hyreskostnader

1 401

1 357

– Övriga förutbetalda kostnader

2 590

1 629

Summa förutbetalda kostnader

3 991

2 986

32

5

– Bidrag som erhållits från EU

0

507

Summa upplupna bidragsintäkter

32

512

4 023

3 498

Upplupna bidragsintäkter:
– Bidrag som erhållits från myndigheter

Summa periodavgränsningsposter

Övriga förutbetalda kostnader består till största delen av kostnader för support- och underhållsavtal
samt licensavgifter som avser 2017. Ökningen mellan åren är en följd av utökad verksamhet.
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NOT 15 AVRÄKNING MED STATSVERKET

2016-12-31

2015-12-31

Uppbörd
Ingående balans

-500

0

Redovisning mot inkomsttitel

-516

-500

1 016

0

0

-500

2 915

1 537

18 425

15 400

-18 303

-14 022

3 037

2 915

-2 514

-2 265

140 434

134 959

-141 749

-135 208

-3 829

-2 514

1 076

1 318

-330

-242

746

1 076

-119

-350

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

1 946

638

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-19 238

-14 430

17 287

14 022

Övriga skulder på statens centralkonto

-124

-119

Summa avräkning med statsverket

-171

857

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde

Fordringar/Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

I avsnittet Uppbörd redovisades en skuld 2015 på grund av att redovisning av avgifter mot in
komsttitel betalades till räntebärande flöde i stället för icke räntebärande flöde. Betalningsflödena
justerades 2016.
NOT 16 KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret

17 760

13 188

8 000

8 000

I behållningen på räntekontot 2016 ingår en förskottsbetalning från EU avseende Konsument
Europas verksamhet inom Konsumentverket avseende 2017 på 3 100 tkr.
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NOT 17 MYNDIGHETSKAPITAL

2016-12-31

Statskapital
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Summa myndighetskapital

2015-12-31

524

782

-258

-258

266

524

Konsumentverkets statskapital utgörs av medel för finansiering av anläggningstillgång och
överförd konst från Statens konstråd. I posten Statskapital ingår det kvarvarande bokförda
värdet på den anslagsfinansierade anläggningstillgången avseende webbaserad informationstjänst
för remitteringar med 494 tkr. Konsumentverket har inget avkastningskrav på statskapitalet.
Kapitalförändring enligt resultaträkningen består av avskrivningskostnad för webbaserad
remitteringstjänst.
Statskapital

Kapitalförändring
enl resultaträkning

Summa

Utgående balans 2015

782

-258

524

Ingående balans 2016

782

-258

524

-258

258

0

-258

-258

-258

0

-258

524

-258

266

Förändring av myndighetskapitalet

Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring

Summa årets förändring
Utgående balans 2016
NOT 18 AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner och likn. förpliktelser
Ingående avsättning för pensioner

0

8

Årets pensionskostnad

264

0

Årets pensionsutbetalningar

-21

-8

Utgående avsättning för pensioner

243

0

Under 2016 har avsättning för pensionskostnader avseende delpension bokats upp. Avsättningen
för pensionskostnader avser perioden 2016-10-01--2019-06-30 och har beräknats enligt underlag
från Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Övriga avsättningar
Ingående avsättningar för lokalt omställningsarbete
Årets förändring

Utgående avsättningar för lokalt omställningsarbete

1 082

889

150

193

1 232

1 082

Under rubriken Årets förändring redovisas nya bokförda avsättningar för 2016 med ca 201 tkr.
Under året har även upplösning av avsättningar skett med ca 51 tkr. För 2017 bedöms att ytterligare
cirka 135 tkr kommer att regleras av avsättningen avseende tidigare beslutade delpensioner.
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NOT 19 SKULDER M.M.

2016-12-31

2015-12-31

Lån i Riksgäldskontoret:
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

14 000

14 000

Ingående balans

8 610

5 278

Under året nyupptagna lån

1 135

6 647

-3 873

-3 315

Utgående balans

5 872

8 610

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

2 883

2 910

Leverantörsskulder

8 232

7 127

Övriga kortfristiga skulder

1 885

1 767

Summa skulder

13 000

11 804

Summa skulder m.m.

18 872

20 414

Årets amorteringar

Kortfristiga skulder till andra myndigheter utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter på 1 920
tkr till Skatteverket samt skuld till SPV för premieavgifter på 446 tkr. Leverantörsskuldernas
ökning handlar om IT-relaterade fakturor, bl.a. licensavgifter till följd av en växande verksamhet.
Övriga kortfristiga skulder består av personalens källskatt med 1 801 tkr.
NOT 20 PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Upplupna kostnader
Upplupna löner och arvode inklusive sociala avgifter

60

46

6 038

6 185

Övriga upplupna kostnader

528

774

Summa upplupna kostnader

6 626

7 005

Bidrag från EU, Konsument Europa

3 100

0

Summa periodavgränsningsposter

9 726

7 005

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

Oförbrukade bidrag

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter har minskat med 147 tkr. Övriga upplupna
kostnader avser kostnader för 2016 som inkommit efter brytdatum. Oförbrukade bidrag,
Konsument Europa, avser erhållet bidrag för 2017 års verksamhet.
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Anslagsredovisning
NOT 21 STÖD TILL ORGANISATIONER PÅ KONSUMENTOMRÅDET
Enligt regleringsbrev får Konsumentverket inte disponera det ingående överföringsbeloppet på
anslag 18 02:005 ap 9 utan beloppet redovisas i sin helhet som indragning (59 tkr).

NOT 22 VILLKOR ANSLAG
I proposition 2013/14:1 föreslogs en ökning av Konsumentverkets anslag 18 02:002 ap 1 för
uppdraget att inrätta en upplysningstjänst för konsumenter med 15 000 tkr för 2015 och 14 000
tkr för 2016. Regleringsbrevet för 2016 anger att ytterligare minst 3 000 tkr ska användas för att
stärka arbetet med upplysningstjänsten Hallå konsument. Totalt utfall 2015 var 20 733 tkr och
21 236 tkr 2016. Jämfört med de ursprungligen tilldelade medlen 2016 har därmed ytterligare
7 236 tkr använts i arbetet med upplysningstjänsten.

Redovisning mot inkomsttitel
NOT 23 INKOMSTTITEL
På inkomsttitel 2714, Sanktionsavgifter m.m. redovisas de avgifter som Konsumentverket har
rätt att besluta om i de fall näringsidkare inte fullgör sina åtaganden vid kreditprövningar
enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846). På inkomsttitel 2811, Övriga inkomster redovisas
ränteintäkter som inte får disponeras.
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER
Insynsrådet
Ledande befattningshavare
och insynsrådets ordförande
Gunnar Larsson, GD/KO

Lön/arvoden och
Andra råds- och styrelseuppdrag
skattepliktiga ersättningar
567

Arbetsgivarverket
Försäkringsbolaget Kåpan

765

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Kronofogden
Institutet för immaterialrätt och
marknadsrätt vid Stockholms universitet

till och med 2016-03-31

Cecilia Tisell, GD/KO
vikariat som GD/KO
2016-04-01--2016-08-31
GD/KO från 2016-09-01

Övriga insynsledamöter
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Jan Bertoft

4

Allmänna reklamationsnämnden
BEUC
Råd & Rön AB

Daniel Danial

2

Kajsa Frisell

2

Anna Mähler

4

Jessika Roswall

3

Domarnämnden
Överklagandenämnden för
nämndemannauppdrag
Riksdagens Överklagandenämnd
Ceders Advokatbyrå AB
AB Enköpings Hyresbostäder

Anna-Karin Strömqvist

2

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt
Svensk Distanshandel AB

Eva Sonidsson

2

Adam Svensson

4

Konsumenternas tele- Tv- & Internetbyrå,
Telekområdgivarna AB

Folksam ömsesidig sakförsäkring
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13. SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
Belopp i tusental kronor om ej annat anges
2016

2015

2014

2013

2012

Låneram
Beviljad låneram

14 000

14 000

14 000

10 000

10 000

Utnyttjad låneram

5 872

8 610

5 278

1 510

3 954

Kvar av låneramen

8 128

5 390

8 722

8 490

6 046

8 000

8 000

8 000

7 600

8 000

-

-

-

-

-

Ränteintäkter

38

22

135

228

327

Räntekostnader

79

57

2

0

0

-

-

-

-

-

3 737

2 846

3 114

5 914

3 534

-

-

-

-

-

516

500

-

-

-

7 641

7 224

6 792

6 321

5 680

-

-

-

-

-

3 863

2 573

2 420

4 669

2 340

Antalet årsarbetskrafter (st)

150

144

124

120

116

Medelantalet anställda (st)

172

162

137

132

132

Driftkostnad per årsarbetskraft

973

982

1 088

1 024

1 038

-258

-258

-21

-

-509

-

-

-

-

509

Kontokrediter hos RGK
Räntekontokredit
Max utnyttjad under året

Räntor avseende räntekonto i RGK

Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Utfall*

Avgiftsintäkter som ej disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Utfall

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

Anslagssparande
Anslagssparande samtliga poster

Årsarbetskrafter och anställda m m

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

* Jämförelsesiffran för avgiftsintäkter som disponeras är justerade för åren 2012-2013 med anledning av omklassificering av ersättningar
för rättegångskostnader till bidragsintäkter 2014. Avgiftsintäkterna justerades ner i årsredovisningen 2014 med 1 384 tkr år 2012 samt
625 tkr år 2013.
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Bilaga 1
Rapporter i Konsumentverkets rapportserie
Nr		Titel

100

2015:15

Marknadsföring, reklam och tjänstefiering i det digitaliserade samhället

2015:16

Konsumenters privata fondsparande

2015:17

Marknadsföring med miljöargument

2016:1

Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor 2015

2016:2

Konsumentrapporten 2016

2016:3

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning – klättring

2016:4

Marknadskontroll av äventyrsbanor

2016:5

Kommunernas budget- och skuldrådgivning

2016:6

Kommunernas konsumentvägledning

2016:7

Marknadskontroll – Leksaker på knallemarknader 2015

2016:8

Utvärdering av Hallå konsument

2016:9

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning för gör-det-själv-arbeten

2016:10

Marknadskontroll av kampsportsskydd

2016:11

Marknadskontroll av aktiviteter inom hästsport

2016:12

Digitalisering och konsumentintresset

2016:13

Marknadskontroll av leksaker och barnartiklar

2016:14

Money from Sweden – Resultat och förslag till utveckling

2016:15

Market surveillance of playground equipment

2016:16

Konsumenters privata fondsparande

2016:17

Vår digitaliserade omvärld 2016
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Bilaga 2
A-remisser 2016
2015/1330

Betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

2015/1383

Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter. Uppdrag att säkerställa tillgång
till en prisjämförelsetjänst för tandvård (SOU 2015:76)

2015/1389

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården

2015/1410

Promemoria – Konkurrensskadelag (Ds 2015:50)

2015/1491

Inremarknadsstrategi för varor och tjänster

2015/1516

Genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alterna
tiva bränslen

2015/1526

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

2015/1617

Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

2015/1628

Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energi
området för perioden 2017–2020

2015/1656

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU
2015:109)

2016/14

Europeiska kommissionens två förslag till direktiv om dels vissa aspekter rörande avtal
om leverans av digitalt innehåll dels vissa aspekter rörande avtal för försäljning av va
ror på nätet eller annars på distans

2016/45

EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upp
hovsrätten

2016/46

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerstäl
lande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre mark
naden

2016/63

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Delrapport 2 från 2015 års be
taltjänstutredning (Fi 2015:2)

2016/93

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

2016/113

Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och till ändring av för
ordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

2016/123

Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetika

2016/153

Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerande
ämnen i brandsläckningsskum

2016/157

Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys
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2016/190

Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016/214

Förslag till Europaparlamentets och rådet om godkännande av och marknadstillsyn
över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och
separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

2016/227

Remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framti
den

2016/336

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstater
nas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för pro
dukter och tjänster (OM) 2015 615 final

2016/337

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen
och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

2016/368

Remittering av promemorian Anvisade elavtal

2016/371

Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen
med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

2016/372

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

2016/385

Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar

2016/397

Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

2016/432

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

2016/433

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investe
ringsfonder

2016/451

Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

2016/452

Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

2016/453

Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)

2016/456

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 157 om
fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta
gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr
1107/2009.

2016/468

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt
promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

2016/474

Betänkande: Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)

2016/491

Promemorian Förhandsunderrättelse för taxiförare och villkor för taxameterdispens

2016/505

Promemoria om höjning av alkoholskatt

2016/506

Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
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2016/524

Effektivare hyres- och arrendenämnder

2016/532

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

2016/534

Departementspromemorian Nya regler för Europeiska småmål - lättare att pröva tvis
ter inom EU (Ds 2016:10)

2016/546

Departementspromemoria Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

2016/550

Remiss av slutbetänkande av utredningen om begränsning av odling av genetiskt modi
fierade växter

2016/602

Rapport från Myndigheten för press, radio och tv om evenemangslistan

2016/605

Betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

2016/620

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgas
nät (Ei R 2016:06)

2016/628

Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rap
port 2015:46)

2016/638

Rapporten Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bo
städer i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF)

2016/698

Förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete

2016/704

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering
och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller
etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM (2016) 289 slutlig)

2016/721

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning
(ER 2016:09), M 2016/01587/Ee

2016/732

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och
försäkringsbaserade investeringsprodukter för ickeprofessionella investerare (Priip-pro
dukter)

2016/773

Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat pro
memoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m m

2016/777

Transportstyrelsens skrivelse om prov i lokalkännedom för taxiförare

2016/866

Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatte
området

2016/882

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

2016/884

Standarder för laddningsstolpar

2016/889

Förbud för ftalater i elektronik

2016/892

Några Finansmarknadsfrågor
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2016/898

Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41)

2016/906

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

2016/919

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

2016/921

Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

2016/922

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och
luftvårdsstrategi för Sverige

2016/924

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (DS 2016:26)

2016/1000

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53)

2016/1027

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

2016/1045

Ny paketreselag (SOU 2016:56)

2016/1046

EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering

2016/1168

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (DS 2016:33)

2016/1171

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för del
aktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funk
tionshinderområdet

2016/1175

Promemoria med förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el

2016/1222

Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – Delredo
visning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19)

2016/1203

Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

2016/1248

Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grund
läggande betalkonto

2016/1269

Faktapromemoria 2016/17: FPM17 Direktiv om en europeisk kommunikationslag och
ny förordning om Berec

2016/1279

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt Förslag
till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

2016/1315

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
(SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbe
stämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73

2016/1347

Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017
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Bilaga 3
Redovisning av stöd till organisationer på konsumentområdet

Belopp i tkr

Organisationsstöd 2015 – 2017
Organisation

Beskrivning av organisation

Föreningen för
Fairtrade Sverige

Föreningen för Fairtrade är en paraplyorganisation med 44
medlemsorganisationer som vill förverkliga visionen om
att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis
handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar
fattigdom. Föreningen vill skapa kännedom och en
efterfrågan av rättvist producerade produkter.

125,0

150,0

-

Gröna Bilister verkar för en miljöanpassad utveckling av
vägtransporterna. Särskilt viktigt är arbetet för att påverka
enskilda personers och företags val av fordon, bränslen och
transportsätt. Föreningen har ungefär 1 000 medlemmar.

125,0

150,0

150,0

Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten
att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög
framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. Organisationen
har ungefär 114 000 medlemmar.

125,0

-

150,0

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med cirka 30
medlemsorganisationer. Syftet är att genom information,
debatt och andra former för opinionsbildning främja en god
utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om de reser
med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn eller båt.

125,0

150,0

150,0

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation som
vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder
och andra aktierelaterade värdepapper. Organisationens
uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta
och att vara konsumenternas röst på sparandemarknaden.
Förbundet har ungefär 67 000 medlemmar.

125,0

150,0

150,0

Sveriges Konsumenter är en nationell, fristående och
partipolitiskt obunden ideell förening som består
av 24 medlemsorganisationer. Syftet är att stärka
konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen
samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och
myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha
konsumenternas bästa för ögonen.

125,0

150,0

150,0

Föreningen Äkta vara Sverige har till ändamål att
underlätta för konsumenter att välja oförfalskade livsmedel
framställda av autentiska råvaror. Föreningens verksamhet
är att driva en webbplats, sprida föreningens registrerade
märken och genomföra andra utåtriktade aktiviteter.
Organisationen har ungefär 1 100 medlemmar.

125,0

150,0

150,0

875,0

900,0

900,0

Gröna Bilister

Motormännens
Riksförbund

Resenärsforum

Sveriges
Aktiesparares
Riksförbund

Sveriges
Konsumenter

Äkta vara
Sverige

Summa

2015

2016

2017
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Belopp i tkr

Beviljade verksamhetsstöd 2015
Har slutredovisat
Organisation

Ändamål

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med cirka
35 medlemsorganisationer och har som ändamål att stärka
svenska konsumenters makt både nationellt och internationellt.
De arbetar framförallt med att påverka beslutsfattare inom EU
och i Sverige, så att konsumenternas rättigheter stärks. Under
2015 har de förstärkt sitt arbete på EU-nivå genom att delta
i olika samarbeten och påverka beslutsfattare som ansvarar
för konsumentfrågor. De har framförallt nått framgång inom
telefonförsäljning, hållbara fonder, kemikalier i textilier och
skönhetsoperationer.

4 900,0

Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom
opinionsarbete och fördjupad kunskap om konsumtionens
villkor och effekt på människa och natur. De har under 2015
utvecklat informationen på sin hemsida och på sociala medier.
De har uppdaterat utbildningsmaterial, genomfört utbildningar
för vuxna och gymnasieungdomar, samt genomfört andra
seminarier och event med temat medveten konsumtion.

950,0

Föreningen vill främja långsiktig och hållbar utveckling för
alla länder genom en socialt, rättvis och ekologiskt hållbar
handel. Under året har de fortsatt sitt arbete med att granska
och ha dialog med företag som har en ohållbar produktion.
De har utvecklat sin hemsida och uppdaterat informationen
till konsumenter om företagens arbete med sociala frågor
och miljö. De har genomfört seminarier och skrivit
pressmeddelanden och debattartiklar utifrån sin granskning.

800,0

Föreningen är en paraplyorganisation med 46
medlemsorganisationer. De har under 2015 fortsatt sitt arbete
med att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av
Fairtrademärkta produkter. De har genomfört flera kampanjer
om rättvis handel som de framför allt kommunicerat via
sociala medier. De har också haft föredrag, workshoppar och
deltagit i paneldebatter.

800,0

En miljöorganisation som beviljas stöd för sin
konsumentinriktade verksamhet med syfte att få konsumenter
att agera ekologiskt hållbart. Har under 2015 genomfört de
två återkommande kampanjerna Miljövänliga veckan, i år med
temat Ekofika och Klädbytardagen, båda med stort deltagande
och stor spridning över landet.

500,0

Gröna Bilister

Föreningen har till ändamål att verka för miljöanpassade och
säkra system för samhällets transporter. Under året har de
genomfört flera informations- och opinionsbildningsinsatser
för att påverka människors val av fordon, bränslen och
transportsätt. De har bland annat testat miljöfordon och tagit
fram rapporten Miljöbästa bil, samt genomfört en kampanj för
att få konsumenter att välja andra transportsätt än bil.

200,0

Villaägarnas Riksförbund

Villaägarnas Riksförbund verkar för att de som vill bo i egen
villa ska ges möjlighet till rimliga boendekostnader och god
boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen
har under 2015 granskat undermåliga konsumentprodukter
som marknadsförs på ett vilseledande sätt. De har sen
informerat medlemmar och allmänhet via olika kanaler, bland
annat media om riskerna med att använda dessa produkter.

150,0

Föreningen Medveten Konsumtion

Fair Trade Center

Föreningen för Fairtrade Sverige

Svenska Naturskyddsföreningen
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Utbetalt
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Organisation

Ändamål

Handikappförbunden

Handikappförbunden är ett samarbetsorgan för förbund
som samlar människor med funktionsnedsättning. De verkar
för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna
vara delaktiga i samhället på lika villkor. Har under 2015
förstärkt kvaliteten och ökat engagemanget och deltagandet i
standardiseringsarbetet.

150,0

En intresseorganisation och mötesplats för barn och unga med
gluten- och laktosintolerans. De har under 2015 arbetar för
att öka kunskapen om glutenintolerans och andra allergier
och intoleranser. De har genomfört utbildningar och andra
insatser för att stärka medlemmarna i sin roll som konsumenter
så att de kan påverka skola, livsmedelsbutiker, caféer och
restauranger till ett bättre utbud av gluten- och laktosfria
produkter.

100,0

Organisationen verkar för djurskydd och djurvälfärd och
arbetar med att förbättra möjligheten för konsumenter att
välja djuretiska produkter. Har under 2015 fortsatt sitt arbete
med att få till förbättrade djurtransporter samt att påverka
livsmedelskedjor och klädaffärer att ta bort vissa produkter
som produceras på ett oetiskt sätt utifrån djurens perspektiv.
De har också informerat konsumenter om hur de kan agera för
att välja djuretiska alternativ.

100,0

Förbundet arbetar för en rättvis fördelning av jordens
resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt
samhälle. De har under 2015 genomfört sin årliga kampanj
om vilseledande miljöargument i marknadsföringen och delat
ut Greenwashpriset. De har också genomfört seminarier och
informationsinsatser för att konsumenter ska kunna agera
hållbart.

100,0

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar
livsmedelskonsumtion och driver opinion och informerar
konsumenter om matens miljöpåverkan. Har under 2015
fokuserat på opinionsbildning och politisk påverkan, bland
annat genom att arrangera ett riksdagsseminarium om
styrmedel/skatt på kött.

100,0

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå
en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. Har under
2015 informerat fordonsägare om konsumentfrågor och
konsumenträttigheter, bland annat utifrån de klargöranden
som kommer fram från allmänna reklamationsnämnden där
de medverkar. Har också deltagit i standardiseringsarbete och
genomfört seminarier för konsumenter om bilfrågor.

100,0

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med
30 medlemsorganisationer som företräder
kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och
nationellt. De har under 2015 fortsatt sitt påverkansarbete
mot olika aktörer bland annat för att få till enklare biljettköp,
en definition av stationernas roll och förbättrad tryckt
informationen till resenärer.

100,0

Förbundet verkar för att människor med allergi ska kunna
fungera som likvärdiga medborgare i samhället. De har under
2015 haft rådgivning till konsumenter om val av allergivänliga
produkter och tjänster för att förebygga allergier. De har
också genomfört kampanjer för att få fler att välja parfymfria
produkter och informerat om allergivänliga produkter på sin
hemsida.

75,0

Svenska Celiakiungdomsförbundet

Djurskyddet Sverige

Jordens Vänner

Svensk mat- och miljöinformation

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund

Resenärsforum

Astma- och Allergiförbundet

Summa

Utbetalt

9 125,0
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Belopp i tkr

Verksamhetsstöd 2016
Stödet ska slutredovisas i mars 2017
Organisation

Ändamål

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 28
medlemsorganisationer som arbetar för konsumenternas bästa.
Under 2016 kommer man att prioritera konsumentproblem
där lagstiftning eller implementering pågår, där det finns stort
behov av en konsumentröst och med hållbar konsumtion.
Arbetet ska inriktas på opinionsbildning, politisk påverkan
och spridning av kunskap. De centrala sakfrågorna för 2016
är hållbara livsmedel, digitala tjänster, finansiella tjänster och
hållbar klädkonsumtion.

5 300,0

Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom att
informera om konsumtionens villkor och effekt på människa
och natur, samt vad man kan göra för att konsumera hållbart.
Föreningen beviljas stöd för att uppdatera och utveckla sin
webbinformation, genomföra distansutbildning, genomföra
föreläsningar och utbildningar för olika målgrupper, anordna
bytesdagar, loppis, science café och andra event. De ska
också uppdatera Ekoguiden där man kan få tips på caféer,
restauranger och butiker som har ett miljövänligt sortiment.

950,0

Fair Action

Fair Action granskar och sätter press på svenska
konsumentinriktade företag med verksamhet och/eller
leverantörer i låglöneländer när det gäller arbetsvillkor och
levnadslöner. Den viktigaste metoden att påverka företagen är
genom att skapa ett konsumenttryck från svenska konsumenter.
Föreningen beviljas stöd för att granska företag och ta
fram informationsmaterial om bland annat tillverkning av
mobiltelefoner, möbler och läderaccessoarer. Dessa branscher
har gjort begränsade framsteg vad gäller att respektera de
mänskliga rättigheterna och miljön i respektive värdekedja.
Resultaten från granskningarna sprids via massmedia och
konsumenterna får tips på vad de kan göra i sin konsumentroll.

800,0

Föreningen Fairtrade i Sverige

Föreningen är en paraplyorganisation med 46
medlemsorganisationer som arbetar med förbättra svenska
konsumenters kunskap om Fairtrade och om situationen för
odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
De beviljas stöd för att sprida information och skapa debatt
om rättvis handel, bland annat genom ny hemsida, nyhetsbrev,
sociala medier och pr-aktiviteter för media. Aktiviteter
genomförs och information sprids också via deras lokala
ambassadörer.

Föreningen Medveten Konsumtion

Svenska Naturskyddsföreningen

Äkta vara Sverige
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Utbetalt

800,0

Organisationen beviljas stöd för att genomföra sina årligt
återkommande evenemang. med syfte att synliggöra
miljöproblemen, medverka till att efterfrågan på bättre
alternativ leder att dessa görs tillgängliga samt att inspirera
konsumenter att gå från ord till handling. Evenemangen som
ska genomföras är Miljövänliga veckan och klädbytardagen.
Verksamheten kommer även att innehålla en turné med deras
egen bok Ägodela.

550,0

Organisationen beviljas stöd för att underlätta för konsumenter
att välja livsmedel framställda av äkta råvaror. Under 2016
ska man utveckla webbplatsen, ta fram strategi för att öka
kännedomen om Ä-märket samt öka närvaron på sociala
medier.

400,0

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016

Organisation

Ändamål

Gröna Bilister

Organisationen beviljas stöd för att bidra till att konsumenter
miljöanpassar sitt bilåkande, men även för att se alternativa
transportlösningar. Man fokuserar på de tre områdena
beteendet, bränslet och bilen och beteendet tänker man
sätta mest fokus på. Detta ska man göra genom bland annat
opinionsbildning, olika tester och informationsspridning i olika
sociala medier.

360,0

Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen villa ska ges
möjlighet till rimliga boendekostnader och god boendemiljö
samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas
stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida
information till medlemmar och allmänhet om undermåliga
produkter eller produkter som marknadsförs på ett
vilseledande sätt.

340,0

Verdandi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och
nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp
för bättre villkor. Den konsumentinriktade verksamheten
består framförallt av budget- och skuldrådgivning. De beviljas
stöd för att genom ”mobila rättvisekontor” bedrivande
uppsökande verksamhet i bostadsområden i fem städer i
Sverige. Syftet är att få kontakt med personer som har behov av
stöd och budgetrådgivning, men som i dag inte söker stöd hos
kommunen eller myndigheter.

250,0

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med
30 medlemsorganisationer som företräder
kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt
och nationellt. De kommer under 2016 att fortsätta med sitt
påverkansarbete mot olika aktörer bland annat för att få
till enklare biljettköp, en definition av stationernas roll och
förbättrad tryckt informationen till resenärer.

250,0

Organisationen beviljas stöd för att sprida information till
konsumenter om hur djurskyddet fungerar i Sverige till
skillnad från i andra länder. Syftet är att få fler konsumenter
att välja svensk mat. Informationen ska bland annat spridas
via webbplats, genom att delat ut broschyrer på mässor och via
den egna medlemstidningen.

250,0

Beviljas stöd för att höja kunskapen kring hållbart resande
hos elever i gymnasieskolan. De ska sprida gymnasiematerialet
Schysst resande och tillhörande lärarhandledning till lärare
via utbudet.se. De ska också besöka gymnasieskolor och
genomföra workshoppar för elever om schysst resande.

250,0

Beviljas stöd för att öka medvetenheten om konsumtionens
koppling till klimat- och miljöfrågor. De ska bland annat dela
ut Svenska Greenwashpriset 2016 som går till en organisation
eller person som använder falska miljöbudskap i sin
marknadsföring. Priset delas ut i samband med ett seminarium
under Almedalsveckan.

250,0

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar
livsmedelskonsumtion, dels genom konsumentinformation,
men även genom opinionsbildning och politisk påverkan.
Beviljas stöd för att fortsätta driva kampanjerna Köttskatt.nu,
Köttfri måndag och Vegonorm. De ska anordna seminarier och
workshoppar, sprida informationsmaterial och uppdatera sin
webbplats.

250,0

Villaägarnas Riksförbund

Verdandi

Resenärsforum

Svenska Blå Stjärnan

Union to Union

Jordens Vänner

Svensk mat- och miljöinformation

Utbetalt
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Organisation

Ändamål

Sveriges Aktiesparares riksförbund

Organisations beviljas stöd för att vägleda konsumenter
i ekonomiskt sparande så som i aktier, fonder med mera.
Verksamheten omfattar utbildning av ungdomar, lokala träffar,
telefonrådgivning, med mera.

250,0

Handikappförbunden

Ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med
funktionsnedsättning. Verkar för att människor med funktions
nedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika vill
kor. Beviljas stöd för att främja och aktivt delta i standardise
ringsarbete.

241,4

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå
en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De bevil
jas stöd för att informera fordonsägare om de viktigaste kon
sumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen,
samt för folkbildande insatser. De ska delta i offentlig debatt
samt ha rådgivning till konsumenter. Stöd beviljas även för del
tagande i standardiseringsarbete.

185,0

Astma- och Allergiförbundet

Ska under 2016 genomföra kampanjveckor som riktar sig till
livsmedelsbutiker och konsumenter för att öka försäljning och
användning av parfymfria produkter. Genomföra rådgivning
via telefon och webb om hur man minskar risken för allergi vid
köp av smink, tvättmedel, hygienprodukter, färger, byggmateri
al, vid resor och vid köp av andra produkter. Ska även påverka
producenter för att de ska ta fram allergivänliga produkter och
följa de krav som finns.

180,0

Beviljas stöd för att uppdatera material om att köpa och im
portera motorcykel, ta fram nytt informationsmaterial om för
säkringar för motorcyklister och vad man ska tänka på vid köp
av tjänster. Materialet ska spridas till konsumenter och konsu
mentvägledare. Stödet ska också finansiera deltagande i stan
dardisering av personlig skyddsutrustning och RMI (Repair
and Maintenance Information).

150,0

Organisationen ska under året informera om hur sockret på
verkar hälsan och hur man kan identifiera socker i mat. Infor
mationen ska ske via webb, broschyr, sociala medier, seminarier
och artiklar i medlemstidningar med mera. Man ska också på
verka olika beslutsfattare i syfte att de ska fatta beslut om mer
hälsofrämjande åtgärder.

148,8

Sveriges Motorcyklister

Diabetesorganisationen Sverige

Summa
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Utbetalt

12 155,2
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Belopp i tkr

Verksamhetsstöd 2017
Stödet betalas ut under förutsättning att omarbetade planer godkänns av Konsumentverket
Organisation

Ändamål

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är ett samarbetsorgan med
22 medlemsorganisationer. Deras syfte är att stärka
konsumenternas makt i Sverige, inom EU och internationellt.
Inriktningen är påverkansarbete mot politik och näringsliv
samt opinionsbildning gentemot allmänheten via media.
Organisationen har beviljats verksamhetsstöd för att fokusera
på konsumenters rättigheter, livsmedelsfrågor, digitala
rättigheter, finansiella tjänster samt hållbar textilkonsumtion.

5 350,0

Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion
genom att informera om konsumtionens villkor och effekt
på människa och natur, samt vad man kan göra för att
konsumera hållbart. Föreningen beviljas stöd för flera olika
projekt, de ska genomföra minst två kampanjer i digitala
och sociala medier, utbilda elever i skolor och allmänheten i
stort om hållbar konsumtion, uppdatera Ekoguiden, engagera
medborgare för Ekoreko-vandringar samt besöka festivaler
och liknande för att inspirera till hållbara val och utökad
kunskap.

800,0

Fair Action granskar och sätter press på svenska företag som
driver verksamhet och/eller har leverantörer i låglöneländer.
Organisationen arbetar för mindre miljöpåverkan och bättre
arbetsvillkor. Under 2017 kommer de dels att granska företag
som säljer lädervaror, dels banker som säljer etiska fonder.
Resultaten från granskningarna ska spridas via hemsida,
sociala medier och massmedia så att konsumenterna får
kännedom om den ohållbara produktionen.

750,0

Föreningen är en paraplyorganisation med 44
medlemsorganisationer som arbetar med att förbättra svenska
konsumenters kunskap om Fairtrade i stort och kunskapen
om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd
fattigdom. De beviljas stöd för att sprida information i nyheter,
bloggar och porträtt. De planerar också att sprida nyhetsbrev
om Fairtrade och hållbar konsumtion via webben och sociala
medier. De vill bland annat öka allmänhetens kännedom och
ge fördjupad kunskap om Fairtrade-märkta rosor och arbetsoch levnadsvillkoren inom blomsterindustrin.

750,0

Organisationen beviljas stöd för att genomföra sina årligt
återkommande kampanjer Miljövänliga veckan och
Klädbytardagen. Kampanjerna syftar till att synliggöra
miljöproblemen, medverka till att efterfrågan på bättre
alternativ leder att dessa görs tillgängliga samt att inspirera
konsumenter att gå från ord till handling.

600,0

Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen villa ska ges
möjlighet till rimliga boendekostnader och god boendemiljö
samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas
stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida
information till medlemmar och allmänhet om undermåliga
produkter eller produkter som marknadsförs på ett
vilseledande sätt.

400,0

Organisationen beviljas stöd för att underlätta för
konsumenter att välja livsmedel framställda av äkta råvaror.
Under 2017 ska man bland annat producera videofilmer,
arrangera Årets matbluff och fortsätta utveckla föreningens
konsumentguider.

400,0

Föreningen Medveten
Konsumtion Sverige

Fair Action

Föreningen Fairtrade i Sverige

Svenska Naturskyddsföreningen

Villaägarnas Riksförbund

Äkta vara Sverige

Beslutat stöd
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Organisation

Ändamål

Gröna Bilister

Organisationen beviljas stöd för att bidra till att konsumenter
miljöanpassar sitt bilåkande, men även för att se alternativa
transportlösningar. Man fokuserar på tre områden: beteendet,
bränslet och bilen. Arbetet kommer bland annat att ske genom
opinionsbildning, olika tester och informationsspridning i
sociala medier.

400,0

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar
livsmedelskonsumtion, dels genom konsumentinformation,
men även genom opinionsbildning och politisk påverkan. De
informerar om matens miljöpåverkan i allmänhet och med
fokus på animaliska produkter. De anordnar filmvisningar,
seminarier och föreläsningar och ger upplysningar, bland
annat på webben.

250,0

Organisationen verkar bland annat för att informera
konsumenter om Schyst resande utifrån miljöaspekter, sociala
villkor och vem som tjänar på resan. De beviljas stöd för att
öka kunskapen hos gymnasieelever om schyst resande. De ska
marknadsföra och sprida ett gymnasiematerial till lärare och
genomföra workshops med elever på skolor i Sverige.

250,0

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med
30 medlemsorganisationer som företräder
kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt
och nationellt. De kommer under 2017 fortsätta sitt
påverkansarbete mot politiker, myndigheter och näringsliv,
bland annat för att förbättra servicen på tågstationerna,
enklare biljettköp och en tillgängligare kollektivtrafik.

250,0

Organisationen beviljas stöd för privatekonomisk rådgivning
via telefon, Facebook och webb för medborgare i Gävle. De
ska också genomföra utåtriktade aktiviteter i syfte att öka
Gävlebornas kännedom om verksamheten.

250,0

Organisations beviljas stöd för att vägleda konsumenter i
ekonomiskt sparande och aktiejuridik. Verksamheten omfattar
även att bevaka och företräda privata sparares intressen,
anordna kurser och underhålla ett framtaget verktyg för
investeringsbeslut i sparande.

250,0

Förbundet vill göra det lättare för konsumenter som inte kan
äta vete, råg och korn att köpa säker mat. Förbundet beviljas
stöd för sitt arbete med att öka utbudet av matvaror som
innehåller acceptabla nivåer av gluten samt för sitt arbete att
öka tillgängligheten till information om konsumentens behov
av säker mat vid restaurangbesök utomlands.

250,0

Beviljas stöd för kunskaps- och informationsspridning om
privatekonomi och konsumentkunskap. Under året vill de
arbeta för att nå de personer som känner förtroende för
den ideella sektorn men som kan vara svåra att nå för det
offentliga. Målet är att ge människor metoder att hantera
privatekonomin, och att förebygga skuldsättning till följd av
ofördelaktiga och onödiga avtal.

250,0

Beviljas stöd för att öka medvetenheten om konsumtionens
koppling till klimat- och miljöfrågor. Under 2017 ska de bland
annat fortsätta sitt arbete med att uppmärksamma problemet
med falska miljöbudskap i marknadsföringen, så kallad
Greenwash. De ska också sprida information via webb och
broschyrer om hur konsumenter kan välja produkter som är
mer miljövänliga.

250,0

Svensk mat- och
miljöinformation

Union to Union

Resenärsforum

Familjeslanten

Sveriges Aktiesparares
riksförbund

Svenska Celiakiförbundet

EKSAM

Jordens Vänner

112

Beslutat stöd
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Organisation

Ändamål

Handikappförbunden

Ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med
funktionsnedsättning. De verkar för att människor med
funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället
på lika villkor. Beviljas stöd för att främja och aktivt delta i
standardiseringsarbete.

246,8

Beviljas stöd för att bedriva rådgivning via telefon och
webb om hur man minskar risken för allergi vid köp av till
exempel smink, tvättmedel, hygienprodukter, byggmaterial
och vid resor. De ska också genomföra kampanjer för att
få konsumenter att välja livsmedel och kemisk-tekniska
produkter som minskar allergiriskerna, samt verka för
att producenter tar fram fler allergivänliga produkter på
marknaden.

215,0

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att
uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra
droger. De beviljas stöd för att informera fordonsägare
om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och
tillämpning av lagstiftningen, samt för folkbildande
insatser. De ska delta i offentlig debatt och ge rådgivning till
konsumenter. Organisationen får också stöd för att delta i
standardiseringsarbete.

185,0

Astma- och Allergiförbundet

Motorförarnas
Helnykterhetsförbund

Beslutat stöd

Summa

12 096,8

Belopp i tkr

Återbetalning av stöd 2014
Organisation

Ändamål

Belopp

Svenska Naturskyddsföreningen

Verksamhetsstöd, Dnr 2012/1222

126,6

Astma- och Allergiförbundet

Projektstöd 2013 Dnr 2012/1147

24,0

Dyslexiförbundet FMLS

Projektstöd 2013 Dnr 2012/1157

5,9

Summa

156,5

Inga stöd återbetalades under 2015.

Belopp i tkr

Återbetalning av stöd 2016
Organisation

Ändamål

Svenska Gäldenärsföreningen (Insolvens Stockholm)

Projektstöd 2008 Dnr 2008/445

Summa

Belopp
30,0

30,0
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Bilaga 4
Pressmeddelanden 2016

Januari
19 H&M varnas – 6 miljoner i avgift
20 KO stämmer Key Code Security
28 Hantverkstjänster – det största
konsumentproblemet

Februari
22 Konsumentverket granskar sporthandelns
priser

Mars
10 Butiker klarar inte tillgänglighetskraven
14 KO ingriper mot oseriös telefonförsäljning
24 Domstolen förbjuder Vitaepro-reklam

April
11 KO stämmer tre bolag för oseriös
telefonförsäljning
19 Kortare köer till budget- och
skuldrådgivningen
26 Villaägarna i Svedala och Myresjöhus är
överens

Maj
2 Fortfarande stora brister på landets
lekplatser
10 Gemensam nordisk ståndpunkt om dold
reklam i digitala medier
11 Konsumenterna ger telekommarknaden
sämsta betyg
23 Färre har tillgång till kommunal
konsumentvägledning

Juni
13 Flygstrejken inom SAS – dina rättigheter
som resenär
17 Konsumentverket kräver skärpt säkerhet
för hoppborgar
27 Håll koll på mobilkostnaderna under
semestern
29 KO stämmer Lundstedt Fond & Finans
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Juli
12 KO stämmer LV Hälsokost

Augusti
17 Vilseledande marknadsföring av id-skydd
24 KO tar bolaget Adresstjänst till domstol

September
16 Billeasingen kan stå dig dyrt
21 KO tar bloggaren Kissie till domstol
27 KO tar Fastcom till domstol
29 Domstolen förbjuder 0700:s
försäljningsmetoder

Oktober
10 Lockar med vinster som inte finns
11 KO stämmer branschorganisationen
Biluthyrarna
14 Nordiskt samarbete om
konsumenträttigheter i den digitala
ekonomin
19 Konsumentverket överklagar friande
H&M-dom
24 KO stämmer skönhetssajt

November
23 Håll koll på ”reaklippen” under Black
Friday
24 Ny märkningsguide förklarar märkningar
på produkter och tjänster
25 Massivt missnöje med telefonförsäljning

December
1 Lite prat om risk i finanspoddar
22 Lettland stoppar Carprice-reklam

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlstad den 20 februari 2017

Cecilia Tisell
Generaldirektör
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