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Förord
Valmöjligheterna för konsumenter är fler än någonsin. Utbudet är
enormt och ofta bara ett knapptryck bort. Varje dag ingås mängder med
avtal, allt från ett köp i en app till att teckna ny elleverantör. Det ger
möjligheter men innebär också nya risker. Försäljningsmetoder förfinas
och konsumenterna möter dem i nya, inte sällan stressiga situationer.
På Konsumentverket är vi ständigt på jakt efter ny och djupare
kunskap om konsumenternas vardag. Konsumentrapporten ger viktig
information när vi prioriterar vilka marknader och branscher som bör
granskas men även vad vi ska utbilda och informera om. Målet är att
konsumenter ska kunna göra medvetna och aktiva val och undvika
oseriösa erbjudanden och farliga produkter.
För andra året presenterar vi nu en samlad bild av läget för Sveriges
konsumenter. När vi jämför resultaten med förra årets premiärutgåva
ser vi att många problem kvarstår, men att det också skett förändringar
i upplevelsen av olika marknader. Vi vet att försäljningskanaler påverkar
hur nöjda konsumenter blir och en del kanaler ställer till med mer
bekymmer än andra. Var sjätte anmälan till Konsumentverket handlar
om försäljning via telefon. Det innebär en stark överrepresentation.
Därför väljer vi i årets temadel att titta närmare på telefonförsäljning
där konsumenten blir uppringd.
Med förhoppning om intressant läsning oavsett om du är beslutsfattare, företagare eller konsument som vill skaffa dig nyttig kunskap
om konsumentfrågor.

Gunnar Larsson
Generaldirektör och
Konsumentombudsman

förord

7

Sammanfattning
I år gör vi Konsumentrapporten för andra gången. Liksom
förra året kan konstateras att konsumtion är förenat med
många val och kräver att konsumenten ska förstå allt mer
komplicerade kombinationer av erbjudanden. Detta skapar
både möjligheter och problem för konsumenten.
Syftet med Konsumentrapporten är att uppmärksamma
problem och möjligheter för konsumenter och att beskriva
viktiga förutsättningar när de ska agera. Genom att göra
detta uppdelat på olika marknader skapar vi bra underlag
för att kunna avgöra hur vår verksamhet bör fokuseras för
att göra största möjliga nytta. Det är också Konsumentverkets ambition att ta initiativ till dialog med branscher och
myndigheter med utgångspunkt från Konsumentrapporten.

Temperaturmätning av svenska
konsumenters situation
Precis som 2013 innehåller Konsumentrapporten en
aktuell bild av konsumenters situation på 45 konsumentmarknader. Ett viktigt underlag är klagomålsstatistik och
anmälningar om överträdelser av konsumentskyddande
lagstiftning. Det ger en bild av konsumenters förhållanden
på olika marknader, men säger långt ifrån allt. Därför
kompletterar vi underlaget med den årligt återkommande
Konsumentmarknadsundersökningen (kmu) och väger
dessutom in marknadernas hushållsekonomiska betydelse.

Problemfyllda konsumentmarknader
De flesta marknader har både styrkor och svagheter.
Positiv rankning utifrån valmöjligheter betyder inte självklart att betygen blir höga när det kommer till frågor om
tillit till reklam eller försäljare.
Det finns också marknader som utmärker sig genom
att återkomma på många bottenlistor – oavsett om det
handlar om klagomål, möjlighet att jämföra produkter,
förtroende för företagen eller bredd på utbudet. Sammantaget bedömer Konsumentverket att följande marknader
eller segment för närvarande är de mest problematiska för
konsumenter i Sverige (de mest problematiska överst):

Tio mest problematiska
Telekommunikationstjänster
Försäkring (person/familj, hem/egendom)
Bank och finanstjänster
(investering/pension, lönekonto, privatlån/ kreditkort)
Hantverkare
Bilverkstäder
Begagnad bil
Tågresor och lokal kollektivtrafik
Juridiska tjänster (t.ex. notarie, revisor, advokat, bokförare)
El
Fastighetsmäklare
Tabellförklaring/fotnot: Resultaten bygger till största delen på en webbpanelundersökning som
Konsumentverket lät göra hösten 2013, den så kallade Konsumentmarknadsundersökningen (KMU).
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Tema telefonförsäljning

• Hälften av alla konsumenter upplever att det är svårt att tacka
nej till erbjudanden från telefonförsäljare.

Vi ser skillnader mellan olika marknader, men också att
valet av försäljningskanal påverkar i vilken utsträckning
konsumenter blir nöjda eller ej. Det är dubbelt så vanligt
att konsumenter känner sig missnöjda och ångrar sitt val
när de har handlat av en telefonförsäljare som ringer upp,
jämfört med andra försäljningskanaler såsom i butik eller på nätet. En av sex anmälningar till Konsumentverket
handlar om försäljning via telefon och vi kan konstatera
att konsumentmarknadsindex (kmi) överlag är avsevärt
lägre vid köp via telefonförsäljare.
Vår bedömning är också att denna form av telefonförsäljning påverkar konsumenters agerande och förtroende.
Det gäller både för telefonförsäljningsbranschen i sig
och för näringslivet i bredare bemärkelse. Det kan även
påverka myndigheters och olika datainsamlares förutsättningar att fullfölja sina uppdrag. Att genom stärkt
konsumentskydd komma tillrätta med problem till följd
av telefonförsäljning kan därför bidra med värden inte
enbart för de konsumenter som riskerar att drabbas av
problem utan också för samhället i ett större perspektiv.
Mot den här bakgrunden har vi ställt oss frågan vad det
beror på att telefonförsäljning framstår som så problemfylld och vad som skulle kunna göras för att förbättra
förutsättningarna.

• Majoriteten anser sig ha otillräcklig kunskap om sina
rättigheter när de handlar av telefonförsäljare.

Huvudresultat av undersökningen
Vi har låtit konsumenter svara på frågor om uppringd
telefonförsäljning. Vi har också gått igenom nästan ett års
anmälningar till Konsumentverket som gäller telefonförsäljning. Resultaten av detta visar att:
• Många blir uppringda.
• Det överlag är hög frekvens på uppringningar från
telefonförsäljare.

• En av fyra har handlat av telefonförsäljare under det
senaste året.
• Två av fem av dem som handlat blir inte nöjda med sitt köp.
• Vanliga orsaker till problem är att konsumenten uppfattar att
han eller hon fått mindre än utlovat.
• Konsumenten känner sig stressad eller ”nertjatad” av
telefonförsäljaren.
• Priset bli högre än vad konsumenten uppfattade vid
telefonsamtalet.
• Var fjärde konsument som tackar ja till ett erbjudande via telefon ångrar sitt köp.
• Var sjätte anmälan till Konsumentverket rör telefonförsäljning.
• Personer med vissa funktionsnedsättningar är särskilt utsatta.

Åtgärdsförslag
För att förbättra förutsättningarna för konsumenter har vi
kommit fram till två förslag på åtgärder:
Aktivt medgivande till telefonförsäljning. Det innebär att det krävs
ett aktivt beslut av konsumenten för att det ska vara til�låtet för telefonförsäljare att ringa upp.
Skriftlig avtalsbekräftelse. Det innebär en skriftlig kvittens på

vad som överenskommits i samband med telefonsamtalet.
Vi har analyserat för- och nackdelar med dessa åtgärder
och kommit fram till att fördelarna väger klart tyngre och
att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Den stora
styrkan ligger i kombinationen av de båda.

• Nästan ingen vill bli kontaktad av företag där man inte sedan
tidigare är kund.
• Kännedomen om Nix är hög.
• Få litar på att telefonförsäljare följer konsumentskyddsbestämmelserna.

sammanfattning
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SUMMARY
This is the second time we have compiled the Swedish
Consumer Report. We see, as we did in 2013, that consumption is fraught with numerous choices and requires
the consumer to understand an ever more complex
combination of offers. This creates both opportunities
and problems for the consumer.
Through describing the necessary market conditions that
enable consumers to act, the Swedish Consumer Report
aims to highlight not only the problems faced by consumers but also the opportunities available. By doing this at
a market level we create a good basis from which we can
prioritise our work, thus ensuring that our work yields
the maximum benefit for society. It is also the Consumer
Agency’s ambition to initiate dialogue with industry and
other governmental agencies based on the results of the
Consumer Report.

Measuring the situation for
Sweden’s consumers
As in 2013, the Consumer Report provides an up-to-date
picture of consumer conditions in 45 consumer markets.
A key input is data on consumer complaints as well as
notifications concerning breaches of consumer protection
legislation. However, this provides only a limited picture
of the situation for consumers in different markets. We
therefore complement the picture with our annual Consumer Market Survey (kmu) and also take into consideration the economic importance of markets for households.

Consumer markets with problems
Most markets have both strengths and weaknesses.
A positive rating of the choices available naturally does
not imply that ratings are high when it comes to issues
of trust in advertising or companies.
There are also markets that stand out by receiving
negative ratings in several areas – be it the number of
consumer complaints, the ability to compare products,
trust in companies or the level of choice. The overall
assessment of the Swedish Consumer Agency is that the
following markets, or segments, are currently the most
problematic for consumers in Sweden (starting with the
most problematic market):

The ten most problematic Swedish markets
Telecommunications services
(subscriptions for internet, tv, landlines and mobile phones)
Insurance (personal and home insurance)
Banking och financial services (investments/pensions,
current accounts and personal loans/ credit cards)
Tradesmen
Vehicle maintenance services
Second-hand cars
Travel by rail and local transport
Legal services
(e.g. legal advisor, accountant and lawyer)
Electricity
Estate agents
The results are largely based on an internet panel survey carried out by the Swedish Consumer
Agency during autumn 2013, the so-called Consumer Market Survey (KMU).
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Special topic 2014: Telesales

• Few trust that telemarketers comply with consumer
protection rules.

We see differences between markets, but we also see that
the choice of sales channel affects the extent to which
consumers are satisfied. It is twice as likely for consumers
to feel dissatisfied and regret their choice when they make
a purchase via a telemarketer when compared with other
sales channels such as in-store or online. One in six complaints to the Swedish Consumer Agency concerns sales
made over the phone. We have also observed that our
Consumer Market Index (kmi) is significantly lower for
consumers who made a purchase through a telemarketer.
Our assessment is that current telemarketing practices
affect both the consumer’s ability to act and their level
of confidence in the sales channel. This applies to the
telemarketing industry themselves as well as the wider
business community. It can also impact upon the work of
governmental and data collection agencies.
By strengthening consumer protection we can tackle
both problems resulting from telemarketing for those
consumers who are most at risk as well as for society as a
whole. Given this, we have asked ourselves why it is that
telemarketing appears to be so problematic and what can
be done to improve the situation.

• Half of all consumers find it difficult to say no to telemarketers.

Key findings
We have asked consumers about their experiences of being called-up by telemarketers. We have also gone
through almost a year’s worth of complaints to the
Swedish Consumer Agency concerning telemarketing.
The results show that:
• Many people are contacted by telemarketers.
• There is generally a high frequency of calls from telemarketers
to households.
• Hardly anyone wants to be contacted by a company where they
are not an existing customer.
• Knowledge of “Nix” is high. (Nix is a register containing
telephone numbers of people who do not wish to receive
telesales calls).

• Most consumers feel that they have insufficient knowledge
about their rights when buying from telemarketers.
• One in four has made a purchase from a telemarketer in the
last 12 months.
• Two in five of those who made a purchase are not satisfied.
• A common reasons for being dissatisfied is that the consumer
perceives that he or she received less than was promised.
• Consumers feel stressed by telemarketers.
• The price is often higher than what the consumer understood
from the conversation with the telemarketer.
• Among those who accept an offer from telemarketers there
are one in four consumers who later regret their decision.
• One in six notifications to the Swedish Consumer Agency
concerns telemarketing.
• People with disabilities are particularly vulnerable to
telemarketers.

Proposals for action
To improve the conditions for consumers, we have
concluded that two measures should be implemented:
Active consent in order to contacted by telemarketers. This means

that it requires an active decision by the consumer before
telemarketers are allowed to call.
Written contract confirmation. This means a written acknow-

ledgment is required outlining what has been agreed upon
during the telephone call.
We have analysed the advantages and disadvantages of
these measures and concluded that the benefits outweigh
the costs and that both proposals complement each other
in a positive way. The great strength lies in the combination of the two proposals.

summary
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Inledning:
att fånga
konsumentvardagen

kolumntitel på aktuellt kapitel
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att fånga
konsumentvardagen
Vi konsumerar mer och mer. Ibland gör vi det med glädje
medan andra köp eller val känns som jobbiga måsten. Oftast
går det bra. Vi fyller våra behov och får nytta av det vi köpt.
Vid andra tillfällen känner vi oss förvirrade, missnöjda och
rentav lurade. Konsumentrapporten 2014 ger en bild av
konsumenternas situation på 45 marknader.
I år är det andra året som Konsumentverket gör Konsumentrapporten. Liksom förra året kan vi konstatera att
konsumtion är förenat med många val och kräver att konsumenten ska förstå allt mer komplicerade kombinationer
av erbjudanden. Under 2013 ökade värdet på Sveriges samlade konsumtion med lite drygt 1,5 procent. Det betyder
att den genomsnittliga privata konsumtionen per invånare
uppgick till nästan 184 000 kronor. Samtidigt kan vi se att
konsumtionsmönstren förändras, om än långsamt.
Konsumentverket arbetar för att de beslut vi gör som
konsumenter ska bli bra – att vi har makt och möjlighet
att göra aktiva val. För att bidra till det behöver vi kunskap om de områden och marknader där konsumenter har
störst problem. Det är bland annat därför vi gör Konsumentrapporten.
I förra årets rapport framträdde telekomtjänster som
särskilt bekymmersamma för konsumenterna. Den bilden
kvarstår, men genomsnittligt på samtliga 45 marknader ser
vi dock en liten tendens till förbättring.

Tema telefonförsäljning
I Konsumentrapporten 2013 noterade vi också att försäljningskanalen påverkar i vilken utsträckning konsumenter blir nöjda eller ej. Det är dubbelt så vanligt att
konsumenter känner sig missnöjda och ångrar sitt val när
de handlat av en telefonförsäljare jämfört med andra försäljningskanaler såsom i butik, eller på nätet. En av sex
anmälningar till Konsumentverket handlar om försäljning
via telefon och vi kan konstatera att konsumentmarknadsindex (kmi) överlag är avsevärt lägre vid köp via
telefonförsäljare. Vår bedömning är också att denna form
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av telefonförsäljning påverkar konsumenters agerande
och förtroende. Det gäller både för telefonförsäljningsbranschen i sig och för näringslivet i bredare bemärkelse.
Konsumenternas missnöje kan även påverka myndigheters och olika datainsamlares förutsättningar att fullfölja
sina uppdrag eftersom många människor tröttnar på att
bli uppringda av olika okända aktörer. Att genom stärkt
konsumentskydd komma tillrätta med problem till följd
av telefonförsäljning kan därför bidra med värden, inte
enbart för de konsumenter som riskerar att drabbas av
problem, utan också för samhället i ett större perspektiv.
Mot den här bakgrunden har vi ställt oss frågan vad det
beror på att telefonförsäljning framstår som så problemfylld och vad som skulle kunna göras för att förbättra
förutsättningarna vid köp via denna försäljningskanal.
Vi vill också veta mer om vad som bidrar när konsumenter faktiskt lyckas med sina val när de handlar via telefon.
För dem kan telefonförsäljning vara en effektiv metod att
handla sådant de behöver och har nytta av. Frågan är om
framgångsfaktorerna består av egenskaper hos konsumenten eller beror på typen av vara eller tjänst.
Telefonförsäljning är alltså tema för årets rapport.
Huvudresultatet presenteras i rapportens första del. Den
som önskar en mer detaljerad presentation hänvisar vi till
Konsumentrapportens underlagsrapport.

En temperaturmätning av svenska
konsumenters situation
Konsumentrapporten ger en aktuell bild av konsumenters situation på 45 marknader. Ett viktigt underlag är
klagomålsstatistik och anmälningar om överträdelser av

konsumentskyddande lagstiftning. Det ger en bild
av konsumenters förhållanden på olika marknader, men
säger långt ifrån allt. Därför kompletterar vi underlaget
med den årligt återkommande Konsumentmarknadsundersökningen och väger dessutom in marknadernas
hushållsekonomiska betydelse.
I sammanhanget är det viktigt att poängtera att de
undersökta marknaderna har mycket olika förutsättningar.
Exempelvis kan benägenheten att anmäla eller klaga
variera. Ju större konsekvenserna blir av ett misslyckat
val, exempelvis ekonomiskt, desto mer angeläget är det att
klaga. Konsumtionsmönster varierar för olika marknader
och påverkar också resultaten. Somliga varor och tjänster
konsumeras av alla, medan andra är aktuella för mer
begränsade grupper. Konsumtionsmönstret förändras
under en livstid och ser olika ut om vi handlar i vardagen
eller är på semester. Vissa köp är positiva och lustfyllda
medan andra betraktas som jobbiga måsten. Benägenheten

att anmäla eller klaga samt konsumtionsmönstren är alltså
exempel på strukturella faktorer som påverkar bilden.
Tillsammans med den emotionella upplevelsen av konsumtion på olika områden kan det därför se ut som om olika
”världar” möts i Konsumentrapportens jämförelser.
Vi tror dock att tillsammans ger våra underlag en aktuell
bild av svenska konsumenters situation och förhållanden
under 2013 och att rapporten, utöver sin översiktliga bild,
kan bidra till att identifiera marknader där djupare
kunskap behövs.

Ansvaret för väl fungerande
konsumentmarknader
Konsumentrapporten är resultatet av ett uppdrag från
regeringen och ambitionen är att bidra med relevant
kunskap till flera av marknadernas aktörer. För att en
marknad ska fungera väl krävs att utbud och marknad

inledning
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kan mötas på ett optimalt sätt. Kunniga och välinformerade konsumenter ger viktiga signaler till företag inom olika
branscher och ska kunna lita på att de inte blir lurade. I
verkligheten är däremot inte alla konsumenter rustade för
att axla denna roll och det finns företag som inte hanterar
det ansvar som marknaden kräver. Av den anledningen
krävs både konkurrens- och konsumentpolitiska initiativ
från samhällets sida.
Vår förhoppning är att Konsumentrapportens resultat
inspirerar företag som vill få nöjdare kunder och att den
för upp konsumentfrågan på agendan hos politiska aktörer, myndigheter och organisationer. Många problem kan
lösas på egen hand av konsumenterna och företag, vilket
självklart är den smidigaste vägen. Ibland krävs dock
politiska eller juridiska ingripanden och vi vill bidra med
underlag för agerande i båda fallen. I år redovisar vi även
de politiska initiativ och åtgärder som gjorts inom området
under det senaste året. Underlagsrapporten till Konsumentrapporten innehåller därför en förteckning över detta.
Konsumentrapporten tillgodoser också Konsumentverkets behov av bredare kunskapsunderlag för prioriteringar. Det kan handla om att utifrån resultaten välja ut
marknader för fördjupade studier, där förslag på åtgärder
presenteras. Ett annat exempel är prioriteringar av insatser
för tillsyn och information. Det är också Konsumentverkets ambition att ta initiativ till dialog med branscher och
myndigheter med utgångspunkt från Konsumentrapporten.
För att konsumenternas behov ska uppfyllas på bästa
sätt krävs alltså att både konsumenter, företag och samhälle drar sitt strå till stacken. I arbetet för att åtgärda
konsumenters problem bör vissa lösningar hamna på
företagen, vissa på konsumenterna och vissa på olika
samhällsinstitutioner (regering/riksdag, myndigheter,
kommuner med flera).

Företag
• Tillhandahålla korrekt och lättillgänglig information
om produkternas egenskaper och pris, samt om andra
konsumentaspekter (exempelvis ångerrätt).
• Marknadsföra sig och sina produkter på ett sätt som
inte är vilseledande eller överrumplande.
• Följa konsumentskyddande regelverk, till exempel när
det gäller reklamationer, ångerrätt med mera.

Konsumenter
• Inhämta tillräcklig information för att göra så välgrundade konsumtionsval som det är möjligt och rimligt.
• Vara aktiva. Att hålla fast vid en och samma leverantör
eller produkt innebär en risk att gå miste om nya möjligheter som dykt upp på marknaden. Det val som var
förmånligt för ett tag sedan kanske inte är det nu.
Att vara lojal mot en leverantör kan också vara förmånligt. Som konsument kan det därför vara väsentligt att
göra bra avvägningar mellan de fördelar och nackdelar
som byten respektive lojalitet för med sig.
• Skaffa kunskap om sina rättigheter och skyldigheter
som konsument.

Samhällsinstitutioner (riksdag, regering,
myndigheter, kommuner)
• Bevaka att företagen följer konsumentskyddande och
konkurrensskyddande regelverk.
• Vara pådrivande gentemot företagen för att ge goda
konsumentförutsättningar även utöver befintligt
regelverk.
• Vid behov utveckla det konsumentskyddande regelverket.
• Tillhandahålla oberoende information till konsumenter,
samt stöd i de fall det uppstår problem.
• Tillhandahålla enkla och effektiva tvistlösningsmöjligheter.
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TEMA:
telefonförsäljning

kolumntitel på aktuellt kapitel
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Telefonförsäljning
ur ett konsumentperspektiv
Telefonförsäljning har de senaste åren varit i fokus för en många gånger
upprörd debatt. Bilderna som förmedlas beskriver en försäljningskanal
med dåligt rykte, lågt förtroende och där konsumenterna luras till avtal
de inte förstår eller är intresserade av.
För att kartlägga och bättre förstå hur telefonförsäljning uppfattas har
vi låtit konsumenter svara på frågor om försäljning i den här kanalen.
Vi har också gått igenom ett knappt års anmälningar till Konsumentverket
gällande försäljning där konsumenten blivit uppringd. I denna temadel
av rapporten redovisar vi resultaten från dessa källor och resonerar kring
möjliga förbättringar.
Temadelen handlar genomgående om telefonförsäljning där konsumenten blivit uppringd. Den telefonförsäljning som innebär att konsumenten
själv ringer upp ligger utanför redovisningens avgränsning.

Fråga: ”Jag var rejält missnöjd och ångrade mitt val mycket”.
Instämmer (%)

Affär

5

6

Neutral (%)

Instämmer inte (%)

KMI-värdet

88

1

3,68

Internet

3

7

89

1

3,63

Telefon, ringer upp själv

3

8

88

1

3,47

2

3,27

Telefonförsäljning

8

15

75

Källa: Konsumentmarknadsundersökning (KMU) 2013, resultatet baseras på
svar från 10 398 konsumenter.
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Har blivit uppringd av
telefonförsäljare?
JA
Har handlat av
telefonförsäljare?
JA

NEJ

Nöjd med sitt köp?
JA

NEJ
Ångrar sitt köp?
JA

I kmu uppger konsumenterna att de i dubbelt så hög
utsträckning blir rejält missnöjda och ångrar sina val
när de handlat av telefonförsäljare jämfört med andra
försäljningskanaler. Ungefär var sjätte anmälan som
konsumenter gör till Konsumentverket handlar om just
telefonförsäljning.
För att närmare ta reda på vad konsumenterna tycker
om telefonförsäljning har vi gjort en telefonintervjuundersökning. Undersökningsföretaget tns Sifo fick uppdraget
att genomföra 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i december 2013. (För
resonemang om val av telefonundersökning som metod,
se underlagsrapport till Konsumentrapporten 2014). Vi
har frågat om de blivit uppringda av telefonförsäljare, hur
ofta och om de tackat ja till erbjudandet. Konsumenterna
har också fått svara på varför de handlat eller ej, vilka
deras erfarenheter är, från vilka branscher de handlat och
om de blivit nöjda. Bilden ovan återspeglar upplägget i
intervjuerna i telefonintervjuundersökningen.
Vi har också gått igenom anmälningarna till Konsumentverket som gäller telefonförsäljning under perioden 201211-28 – 2013-11-19.
Vi vill med genomgången belysa telefonförsäljning som
kanal för försäljning till konsumenterna och bidra med

NEJ

kunskapsunderlag för initiativ som kan öka förutsättningarna för att konsumenternas beslut leder ”den gröna
vägen” i bilden ovan. Konsumentverkets mål är att med
tillsynsarbete och genom informationsinsatser hjälpa konsumenter att undvika att hamna på ”rött”. Vi är medvetna
om att telefonförsäljning även kan medföra problem för
många småföretagare (t.ex. personer med jord- eller skogsbruk), som dessutom saknar ångerrätt. Eftersom företagare, i konsumenträttslig mening, inte är konsumenter är det
dock ett område som vi har exkluderat från denna rapport.
En ambition har också varit att identifiera och föreslå
möjliga åtgärder.
Vi lägger ingen värdering i om konsumenter väljer att
handla eller inte handla av telefonförsäljare – det är konsumentens eget val. Vårt mål är att det ska vara tryggt att
handla oavsett försäljningskanal.
Vi vill poängtera att det är konsumenternas egna upplevelser som kommer till uttryck i resultatredovisningen från
telefonintervjuundersökningen. I underlagsrapporten till
Konsumentrapporten 2014 finns en mer detaljerad redovisning av resultaten. Där finns även vår sammanställning av
anmälningar till Konsumentverket och andra faktaunderlag.

tema: telefonförsäljning
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Att bli uppringd av
telefonförsäljare

Har blivit uppringd av
telefonförsäljare?
JA

Vår undersökning visar att majoriteten av Sveriges vuxna
befolkning har erfarenhet av att bli uppringd av telefonförsäljare. Den dominerande kanalen är via fast telefon,
som är nästan dubbelt så vanlig som via mobiltelefon
(79 respektive 43 procent har blivit kontaktade på dessa
sätt de senaste tolv månaderna).

84 % har under det senaste
året blivit uppringda av
telefonförsäljare

Bas: Svenska allmänheten i åldern 18-85 år med abonnemang för fast telefoni (1 188 respondenter).

Varje dag 6 %
Mer sällan 28 %

Fråga: Om du tänker tillbaka på de
senaste 12 månaderna, ungefär hur
ofta upplever du att du blir uppringd av telefonförsäljare?

Bas: Har blivit uppringt av
telefonförsäljare (1 009 respondenter).

Det är telekomsektorn (abonnemang för fast och mobil
telefon, internet eller tv) som i störst utsträckning använder telefonförsäljning. Vår undersökning visar att nästan
fyra av tio försäljningssamtal har denna bransch som
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6 procent
får samtal
varje dag.

Varje vecka 27 %

Varje månad 39 %

avsändare. Därefter följer försäkringar, el/energi samt tidningsprenumerationer som tillsammans står för ytterligare
en tredjedel av alla samtal.

96%
72 procent av de nixade
har blivit uppringda på
sin fasta telefon.

I stort sett alla (96 procent) är negativa till att bli kontaktade av telefonförsäljare från ett företag där de inte
redan är kund.
Den som är kund sedan tidigare är något mindre negativ
till att bli uppringd, men även då är 65 procent negativa.
Ungefär 15 procent är positiva till att bli uppringda av
telefonförsäljare om man är kund hos företaget, medan 20
procent är neutrala i sin inställning.

Bland dem som har blivit
uppringda av telefonförsäljare uppger 95 procent
att de känner till registret.

Antalet Nix-spärrade
telefonnummer, januari 2014
Fast telefon:
Mobil:

1 458 780
457 017

Källa: Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA), 2014-01-22.

Fråga: I vilken grad instämmer du i följande påståenden?
Instämmer inte (%)

Jag litar på att telefonförsäljare följer
konsumentskyddsbestämmelserna

74

Instämmer (%)

Få litar på att telefonförsäljare följer konsumentskyddsbestämmelserna.

9

Generellt sett upplever jag att det är lätt att säga nej till
erbjudanden från telefonförsäljare

33

Jag känner mig välinformerad om mina rättigheter som
konsument när jag handlar av telefonförsäljare

32

48
38

Bas: Har blivit uppringd av telefonförsäljare
(1 009 respondenter). Det som återstår upp
till hundra procent på respektive rad är de
som varit neutrala eller svarat vet ej.

Nästan hälften av
alla konsumenter
upplever att det är
svårt att tacka nej
till erbjudande från
telefonförsäljare.

En tredjedel har otillräcklig
kunskap om sina rättigheter
när de handlar av telefonförsäljare.

Sex av tio tycker det är lätt
att bli vilseledd eller lurad av
telefonförsäljare
Färre än en av tio litar på att telefonförsäljare följer den
konsumentskyddande lagstiftningen. Det kan nog delvis
förklara varför så få är positiva till att bli uppringda. Det
faktum att drygt sex av tio anser att det är lätt att bli vilseledd av telefonförsäljare bidrar troligen också till detta

synsätt. En tredjedel anser även att det kan vara svårt att
tacka nej till erbjudanden av telefonförsäljare. Ungefär lika
många anser sig inte heller vara välinformerade om sina rättigheter som konsument i samband med köp via telefon.

tema: telefonförsäljning
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Har handlat av
telefonförsäljare?
JA

Att handla via
telefonförsäljare
En av fyra har handlat av telefonförsäljare det senaste
året – trots den negativa synen på att bli kontaktade
av telefonförsäljare. De upplevda svårigheterna att
tacka nej kan vara en förklaring till detta.

En fjärdedel av köpen
via telefonförsäljning
leder till att konsumenten
ångrar sig.

24 procent har handlat
från telefonförsäljare
det senaste året.

65 procent av dem
som tackar ja under
ett år ser det som en
engångshändelse.
2 av 5
konsumenter
tackar
kategoriskt nej.

Bas: Har blivit uppringd av telefonförsäljare (1 009 respondenter).

Nöjd med sitt köp?
NEJ
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Många är missnöjda
Av dem som handlar av telefonförsäljare
blir drygt hälften nöjda med sitt köp
(54 procent). En faktor som bidrar till
att konsumenten blir nöjd är kunskap
om produkten – varan eller tjänsten
var känd sedan tidigare och kunden är
intresserad eller gillar den. Nöjdhet med
produkten och priset är också en vanlig
förklaring till att de som handlat via
telefon blir nöjda.
Två av fem blir dock inte nöjda –
de blir mer eller mindre missnöjda eller
känner sig i bästa fall neutrala till hur
lyckat köpet blev. Den absolut vanligaste förklaringen till missnöje (34 procent)

var ogillande av produkten eller att den
inte var vad försäljaren utlovat. Övriga
anledningar till missnöje som fick minst
tio procent av svaren var en upplevelse
av att bli stressad, ”nertjatad” eller
lurad till att tacka ja (17 procent), att
priset inte visade sig stämma med vad
säljaren sagt (13 procent) och att det var
oklart vad som skulle ingå (12 procent).

2 av 5 konsumenter
blir inte nöjda med
sitt köp.

Fråga: Om du tänker på ditt senaste köp eller
erbjudande, hur nöjd eller missnöjd är du med
köpet eller erbjudandet?
Missnöjd
Varken eller
Nöjd
Vet ej

19 %
22 %
54 %
5%
Bas: Har köpt eller tackat ja till erbjudande (242 respondenter).

När vi frågade konsumenterna om orsaken till deras
problem nämndes säljarnas agerande som den vanligaste
förklaringen. 30 procent svarade att orsaken var övertalning/tjat, att man blivit stressad till att ta ett beslut eller
att man känner sig lurad. På andra plats (19 procent) kom
svårigheter att förstå avtalet eller att man inte kollade upp
vad som gällde. Därnäst lyftes företagets vilja att tjäna
pengar fram (eller säljaren själv genom provision), vilket
16 procent angav. Ytterligare två relativt vanliga orsaker
som nämndes var att varan inte fungerade, att man snabbt
förlorade intresset för den (8 procent) samt att företaget
ansågs oseriöst (7 procent).

Fråga: Hur hanterade du ditt missnöje?
44 %

Lät det hela bero
Tog kontakt med företaget och kom överens om
en lösning på problemet
Tog kontakt med företaget men lyckades inte
komma fram till någon lösning på problemet
Lyckades inte få kontakt med företaget
Annat

36 %
6%

De konsumenter som inte blivit nöjda
har agerat på lite olika sätt, men vi kan
konstatera att det vanligaste är att inte
göra någonting. En tredjedel av dem
som inte agerar uppger att de helt enkelt
inte orkar.

2%
14 %
Bas: Har blivit uppringd av telefonförsaljare, har köpt och
är inte nöjd (98 respondenter).

Ångrar sitt köp?
JA

DE FLESTA MISSNÖJDA
ÅNGRAR SIG
De som inte var nöjda med att ha tackat ja till det senaste
erbjudandet tillfrågades också om de ångrade sig. En
majoritet (57 procent) svarar att de ångrar sig. Samtidigt
innebär det att hela 41 procent trots missnöjet inte ångrar
sig. En förklaring, bland flera, kan vara att köpet inte
hade någon större ekonomisk betydelse.

Bas: Har blivit uppringd av telefonförsaljare, har köpt och är inte nöjd (98 respondenter).

tema: telefonförsäljning
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En del av dem som är missnöjda och ångrar sig kontaktar
Konsumentverket och andra myndigheter. Ungefär var
sjätte anmälan till Konsumentverket har sin upprinnelse i
att konsumenten har blivit uppringd av telefonförsäljare.
Vi har gått igenom samtliga anmälningar till Konsumentverket gällande telefonförsäljning under perioden
2012-11-28 – 2013-11-19, totalt antal 1 325. De vanligaste
problemen är att konsumenterna fått ett avtal efter så kal�lad negativ avtalsbildning, det vill säga att avtalet ingåtts
utan ett aktivt medgivande från konsumentens sida. Näst
vanligast är problem med att säga upp ett avtal, exempelvis ett abonnemang av något slag. Det är också vanligt att
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företag där man
inte är kund sedan
Var sjätte anmälan till
tidigare ringer till
Konsumentverket rör
privata mobiltetelefonförsäljning.
lefoner, vilket vid
den undersökta
perioden stred mot
god marknadsföringssed. (Branschorganisationen
har under året ändrat
sina etiska regler genom att tillåta säljsamtal till mobiltelefoner, vilket Konsumentverket fortfarande anser
strida mot god marknadsföringssed).

aggressiva

påstridiga

otydliga ofullständiga

Överrumplande
vilseledande

ihärdiga

Uppringningarna uppskattas inte av konsumenter och
det framkommer i ungefär var fjärde anmälan att konsumenten haft problem med uppringningar av otillåtet slag.
I drygt var femte anmälan framkommer att produkten inte
motsvarat konsumentens förväntningar, det vill säga det
som konsumenten uppfattat som utlovat per telefon.

I anmälningarna är det mycket vanligt
att försäljningen beskrivs ha följande
karaktär: Otillbörlig marknadsföring,
det vill säga vilseledande, överraskande och
överrumplande försäljningsmetoder och att konsumenten upplevt säljaren som otydlig, ihärdig samt även
aggressiv. Att avtalsvillkoren inte uppfattats eller framkommit vid samtalet och att de upplevs som oskäliga av
konsumenten är också ganska vanliga problem.

Orsaker till konsumentproblem bland anmälningarna till Konsumentverket
Påstridiga/överrumplande försäljningsmetoder

69 %

Inkorrekt/ofullständig/vilseledande information uppges vid telefonförsäljningssamtalet

44 %

Avtalsvillkor framgår inte tydligt i samband med telefonförsäljningssamtalet

29 %

Bristande handlingskontroll hos konsumenten

24 %

Avtalsvillkoren stämmer inte överens med det som sades i telefon

23 %

Konsumenten ges inga möjligheter till rättelse
Avtalet tecknas utan konsumentens/abonnemangsinnehavarens aktiva medgivande

19 %
18 %

Orimliga eller felaktiga fakturor samt brev utsända som inkassoärenden

16 %

Vilseledande prisinformation

16 %

Kunden markerar/visar sitt ointresse, men företaget fortsätter ändå sin kundrelation

13 %
Källa: Anmälningar till Konsumentverket under perioden 2012-11-28 – 2013-11-19,
1 325 anmälningar gällande telefonförsäljning. Noteras bör att en och samma anmälan
kan innehålla en eller flera orsaksgrunder. Som följd av detta summerar inte procenten
till 100 procent.

tema: telefonförsäljning
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Konsumentproblem bland
anmälningarna till Konsumentverket
Andel i procent av anmälningar till Konsumentverket som rör telefonförsäljning.
43 %

Negativ avtalsbindning (utan aktivt medgivande från konsumenten)
Problem med uppsägning av abonnemang/avtal (i detta ingår även de fall där
konsumenten försökt säga upp abonnemanget/avtalet inom perioden för ångerrätt)

27 %

Konsumenten förleddes att ingå i ett avtal på inkorrekta grunder**

27 %

Produkten/tjänsten/erbjudandet motsvarade inte det konsumenten
uppfattat som utlovat/förväntade sig

21 %
20 %

Leverans av icke beställda/avbeställda varor/tjänster

19 %

Konsumenten väljer ”fel” produkt/tjänst bland dem som erbjudits i samtalet
Leverantörsbyte mot konsumentens/abonnemangsinnehavarens vilja
Konsumenten blir kontaktad vid upprepade tillfällen med samma
erbjudande trots att denne har tackat nej tidigare

14 %

Konsumenten blir fakturerad för icke beställda/avbeställda/returnerade varor/tjänster

14 %

Konsumenten blir uppringd av telefonförsäljare trots nixat abonnemang

Källa: Anmälningar till Konsumentverket under perioden 2012-11-28
– 2013-11-19, 1325 anmälningar gällande telefonförsäljning. Noteras
bör att en och samma anmälan kan innehålla en eller flera orsaker. Som
följd av detta summerar inte procenten till 100 procent.
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13 %

** Tre slag av orsaksgrunder:
- inkorrekta uppgifter från telefonförsäljaren,
- konsumenten tror sig tacka ”ja” till att få information, men hans/hennes
”ja” används som bevis för att kunden har tecknat avtal med företaget
- konsumenten är en äldre person/dement/viss funktionsnedsättning och
tackar ”ja” för att han/hon inte riktigt förstår vad telefonförsäljaren vill
(bland anmälningarna finns exempel på detta där telefonen varit ”nixad”).

Funktionsnedsatta
är särskilt utsatta.

I drygt åtta procent av anmälningarna till Konsumentverket framkommer att försäljning har skett till en
person med någon form av funktionsnedsättning, vilket
kan göra att personen har svårt att förstå eller uppfatta
erbjudanden per telefon. Det kan till exempel handla om
hörselnedsättningar eller kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar.

tema: telefonförsäljning

27

Ett förtroende
i gungning
– sammanfattning och frågeställningar
Resultaten i den här undersökningen leder
ofrånkomligen fram till ett antal frågor.
Köp via telefon kan vara ett bekvämt sätt att
handla och till stor hjälp för många som av
olika anledningar inte vill eller kan tillbringa
mycket tid i fysiska butiker eller på internet.

Har blivit uppringd av
telefonförsäljare?
JA – 84%
Har handlat av
telefonförsäljare?
JA– 24%

NEJ – 75%

Nöjd med sitt köp?
JA*– 54%

NEJ**– 41%

Samtidigt tackar tre av fyra uppringda konsumenter nej till erbjudanden och nästan hälften
av dem som handlar blir inte nöjda. Vad kan
bidra till ett mer oproblematiskt möte mellan
konsumentens behov och säljarens erbjudande?
Hur kan andelen konsumenter som följer den
gröna vägen i vår modell öka? Med andra ord,
hur kan andelen som hamnar på den röda
vägen minska?
Av dem som blir uppringda av telefonförsäljare är det en
överväldigande majoritet som inte vill bli kontaktade –
men som ändå blir det. Som vi konstaterat upplever många
samtalen som överrumplande, aggressiva, ofullständiga
och vilseledande samt att försäljarna ofta är ihärdiga.
En annan fråga är vad missnöjet med telefonförsäljningen leder till i längden. Vilka slutsatser drar konsumenterna av sina lärdomar? Inget enhetligt svar
finns, men en rimlig konsekvens bör kunna bli att
den brända konsumenten hädanefter kategoriskt tackar nej till erbjudanden från telefonförsäljare. Det är också vad en majoritet av
befolkningen gör, enligt vår undersökning. Ju
fler som får en negativ erfarenhet desto fler
tackar nej. I ett längre perspektiv för det med
sig att andelen som kan tänka sig att anta
erbjudande från telefonförsäljare minskar.
Betyder det att den här branschen måste
ändra sig för att överleva på sikt? Vad säger de branscher som köper tjänster av telemarketingföretag? Kundernas missnöje
riktar sig sannolikt i första hand mot
dem, snarare än mot telefonförsäljningsföretagen. Skador på
varumärket, så kallad badwill, riskerar att drabba
det företag som står för
varan eller tjänsten.

Ångrar sitt köp?
Bas: Svenska allmänheten med fast
telefon 18-85 år (1 184 personer).
* Mycket nöjd samt ganska nöjd.
** Mycket missnöjd, ganska missnöjd
samt varken eller.
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JA – 57%

NEJ– 41%

Telefonförsäljning
ur ett samhällsperspektiv
Det har inte varit möjligt att ta fram exakta värden på
försäljning via telefon i Sverige. Vi vet att cirka 50 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, bnp, utgörs av
privat konsumtion. Anmälningar till Konsumentverket
har därmed sin utgångspunkt i en lika stor del av Sveriges
ekonomi. Var sjätte anmälan till Konsumentverket berör
telefonförsäljning vilket gör det rimligt att tro att de är
starkt överrepresenterade i relation till försäljningsvärdet.
Detsamma gäller andelen ångrade köp bland konsumenter
som har handlat av telefonförsäljare.
De problem som konsumenterna upplever för med sig
samhällsekonomiska* kostnader. Konsumenten får inte
sina behov tillgodosedda och den tid och de resurser som
spenderades på ett misslyckat köp hade kunnat användas
till något som gett en större nytta.
Summan av de samhällsekonomiska kostnader som är
direkt förorsakade av konsumenters problem och olika bieffekter skulle kunna vägas i förhållande till de värden som
telefonförsäljning skapar för konsumenter, företagare och
deras anställda.
Det finns skäl att tro att den
negativa inställningen till
Det är inte bara
kontakt med telefonförsälkonsumenter som
jare påverkar konsumentbedrabbas.
teendet på andra områden.
Allt fler företag upplever
stora svårigheter att kontakta konsumenter via telefon
för att genomföra marknadsundersökningar av olika slag.
Resultaten av sådana undersökningar används bland annat för utveckling och marknadsföring av produkter och
tjänster som kan generera mer konsumentnytta än det befintliga utbudet. Telefonförsäljningsbranschen riskerar att
försvåra för de delar av näringslivet som skulle ha nytta
av undersökningarna. I förlängningen spiller det över på
konsumenterna som inte ges möjligheter att dra nytta av
produktutveckling och lägre priser. Vi kan då konstatera
att marknaden inte längre fungerar effektivt som mekanism för fördelning av resurser mellan olika sektorer samt
för utveckling och effektivisering över tiden.
Inte bara näringslivet samlar in data, många myndigheter har också sådana behov. För att inhämta uppgifter från
Sveriges befolkning kan telefonintervjuer vara en effektiv
metod. Under de senaste åren har det blivit allt svårare att
få svar från dem som tagits ut att delta i undersökningar.
Problemen med bortfall blir allt större, vilket bland annat
Konsumentverket fått erfara. Ännu mer berörs dock myndigheter som har uttalade uppdrag gällande insamling av
data, till exempel Statistiska centralbyrån, scb.

Telefonförsäljning riskerar inte bara att påverka konsumenternas beteende utan också deras förtroende. I första
hand drabbas självklart det företag som står som avsändare vid uppringningen, men det finns forskning som tyder
på att förtroendet sjunker även för näringslivet i ett större
perspektiv.
Det ska poängteras att telefonförsäljning inte enbart
medför problem. Den skapar arbetstillfällen och kan förenkla för konsumenter som har svårt att ta sig till affärer,
bor långt ifrån handeln, saknar tillgång till internet eller
nödvändig kunskap för att klara av att handla på nätet.
Bland de telefonförsäljningskunder som handlat och blivit
nöjda anses det vara ett smidigt sätt att göra inköp.
Utifrån de kostnader och andra problem som telefonförsäljning kan skapa för samhället och den enskilde konsumenten, är det inte svårt att argumentera för behovet av
ett effektivt konsumentskydd. Om problemen med telefonförsäljning kan minskas leder det inte bara till att det
blir säkrare för konsumenterna utan även att marknaderna
fungerar bättre.

Nya regler för
telefonförsäljning
Från den 13 juni 2014 gäller nya regler om informationskrav vid distansavtal per telefon. Det för med sig skillnader både för konsumenter och företag. Bland annat ändras
tidpunkten för när konsumentens ångertid börjar gälla
för tjänster. Säljaren blir också skyldig att informera om
upp till 18 informationspunkter under försäljningssamtalet beroende på i vilken utsträckning de är relevanta för
det aktuella fallet. Det handlar om tjänstens eller varans
huvudsakliga egenskaper, priset, tillkommande kostnader,
konsumentens ångerrätt, tidsfristen och andra villkor
kopplade till ångerrätten, garantier, villkoren för att säga
upp avtalet med mera.
Mycket av denna information kan vara svår att uppfatta
eller förstå. Enligt anmälningarna till Konsumentverket
är ett vanligt problem att konsumenten inte uppfattat all
information eller inte uppfattat informationen på rätt sätt.
Frågan är hur konsumentens förutsättningar att uppfatta
och förstå korrekt påverkas när informationskraven utökas och görs mer detaljerade.

* Med samhällsekonomiskt menar vi något som berör ekonomiska
förhållanden i samhället som helhet.
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Tänkbara
förbättringar
Här resonerar vi kring två åtgärder för att förbättra konsumenternas förutsättningar:
att aktivt gå med på att bli uppringd samt skriftlig bekräftelse på köpeavtalet. Vi ser
dessa båda åtgärder som bra komplement till varandra.
För närvarande pågår en offentlig utredning om stärkt konsumentskydd i samband
med telefonförsäljning. Konsumentverket följer utredningen med stort intresse och
hoppas att resultaten från den här analysen kan vara användbar i utredningens arbete.

Konsumentverkets bedömning är att
aktivt medgivande till telefonförsäljning
bör införas
Fördelar med aktivt medgivande
Denna åtgärd innebär att det krävs ett aktivt beslut av
konsumenten för att det ska vara tillåtet för telefonförsäljare att kontakta henne eller honom. Det tillämpas i ett
flertal andra länder med goda resultat. Vi anser att aktivt
medgivande har många fördelar.
1. Det bidrar med nytta för alla konsumenter som idag blir upp-

ringda, men som önskar att de inte blev det.
2. Det förbättrar förutsättningarna för utsatta konsumenter,

exempelvis personer med vissa funktionsnedsättningar.
3. Det leder förmodligen till att mängden konsumentproblem och

misslyckade köp minskar.
4. Konsumenter som vill bli uppringda av telefonförsäljare kan fritt

välja att bli kontaktade.
5. Telefonförsäljare kan direkt få kontakt med dem som är intres-

serade av att bli uppringda och som med större sannolikhet vill
handla. Det blir inte nödvändigt med lika många uppringningar
per genomfört köp. Med andra ord, telefonförsäljningsbranschen
kan förväntas sänka sina kostnader per intjänad krona.
6. De negativa bieffekterna för företag som vill göra marknadsun-

dersökningar och myndigheter som vill samla in statistik minskar. Konsumenterna kan bli tryggare i att svara på uppringningar
och lämna uppgifter per telefon när risken för oönskade säljsamtal minskar.
7. Det är troligt att ”alternativmarknaden”, att göra telefonintervju-

undersökningar stärker sin ställning.
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Nackdelar med aktivt medgivande
Baserat på de undersökningar vi har gjort bedömer vi
att nackdelarna är relativt begränsade för konsumenten.
Lösningen kan förväntas tillgodose önskemålen hos både
konsumenter som vill bli uppringda och hos dem som inte
önskar det. Ur ett kortsiktigt näringslivsperspektiv kanske
bilden är mer diffus. Möjligheten att nå fram till nya konsumenter minskar, men det är den enda ”säkra” nackdelen
vi har kunnat identifiera.

Varför inte Nix?
Nix innebär en form av aktivt frånsägande, det vill säga
att det krävs en aktiv åtgärd från konsumenten för att det
inte ska vara tillåtet för telefonförsäljarna att ringa. Ur ett
konsumentperspektiv ser vi åtminstone fem tydliga nackdelar jämfört med aktivt medgivande:
1. Branschens bristande följsamhet till Nix.
2. Konsumenternas oförmåga att ansluta sig till Nix.
3. Kravet att återansluta sig till Nix med ett visst tidsintervall.
4. Det är med Nix fritt fram att ringa till befintliga kunder och till

konsumenter som nyligen avslutat sin kundrelation med företaget.
5. Ett stort antal abonnemang som tecknas av arbetsgivare för sina

anställda (cirka 2 miljoner abonnemang) kan inte Nix-registreras.

En fördel med aktivt medgivande jämfört med Nix är att
det reducerar den utsatthet som många äldre och personer
med vissa funktionsnedsättningar befinner sig i.
I diskussionen om aktivt medgivande framförs ibland
argumentet att det finns en påtaglig risk att reglerna kringgås. Det kan ske genom att konsumenter som godkänner
ett avtal om en vara eller tjänst också medger kontakter
för försäljning via telefon. Det kan också handla om att

NIX?

Därutöver bidrar skriftlig avtalsbekräftelse
med andra fördelar:
1. Konsumenter som upplever att de blivit överrumplade, vilseledda

eller pressade till att tacka ja till ett erbjudande, ges möjlighet
att granska och överväga avtalet innan bekräftelsen godkänns.
2. De som inte är medvetna om vad de gått med på erbjuds en

möjlighet att backa från sitt ja. Det innebär också en möjlighet
för konsumenten att kontrollera riktigheten i de uppgifter telefonförsäljaren lämnat.
3. Det stärker konsumentens och företags bevisföring i tvister.

Det blir tydligare för båda parter vad som har avtalats.

konsumenter deltar i tävlingar, enkätundersökningar, spel
eller liknande aktiviteter på internet. Det skulle därmed
inte bli någon skillnad från idag. Företag kan fritt kontakta befintliga kunder för försäljning via telefon även
när konsumenten är ansluten till Nix och det är möjligt
för företag att genom avtal i samband med tävlingar online m.m. erhålla samtycke till telefonförsäljning. Dessa
och andra möjligheter för företag att genom olika medel
skaffa sig aktiva medgivanden bör beaktas vid utformning
av ett nytt regelverk gällande aktivt medgivande. Aktivt
medgivande finns i flera länder och det blir viktigt att lära
från deras erfarenheter vid utformningen av ett regelverk
i Sverige. Inte minst gäller det erfarenheter av hur företag
förser sig med medgivanden i samband med att avtal mellan konsument och företag sluts.

Konsumentverkets bedömning är att
skriftlig avtalsbekräftelse bör införas
Konsumentverkets och Post- och Telestyrelsens generaldirektörer har tidigare yrkat att skriftlig avtalsbekräftelse bör införas (se till exempel svd Brännpunkt,
2012-04-29). Eftersom ett skriftligt avtal fungerar som
en kvittens på vad som överenskommits i samband med
telefonsamtalet kan det vara ett bra komplement till aktivt medgivande. Modern teknik kan nyttjas vilket gör att
kostnaden kan förväntas bli marginellt högre än utan en
skriftlig avtalsbekräftelse.

Fördelar med skriftlig avtalsbekräftelse
Krav på skriftlig avtalsbekräftelse har redan införts för
telefonförsäljning av premiepensionsavtal*, vilket gör att
steget till att omfatta all telefonförsäljning är naturligt.
Resultaten från vår telefonintervjuundersökning visar att
konsumenter ha svårt att hålla reda på sina rättigheter
och skyldigheter i samband med telefonförsäljning. Att
ha olika regler för olika varor och tjänster komplicerar
frågan ytterligare. Problemet med olika regler förstärks
också av att konsumenter inte litar på att telefonförsäljningsbranschen följer gällande regelverk. Mot bakgrund
av att skriftlig avtalsbekräftelse redan införts när det gäller
premiepensioner bör därför samma regler införas för
försäljning per telefon av andra varor och tjänster.

4. Det leder förmodligen till att mängden konsumentproblem och

misslyckade köp minskar.
5. Det förbättrar förutsättningarna för utsatta konsumenter,

exempelvis personer med vissa funktionsnedsättningar.

Nackdelar med skriftlig avtalsbekräftelse
Baserat på våra undersökningar bedömer vi att nackdelarna är relativt begränsade för konsumenten. Transaktionskostnaden ökar något, det vill säga uppoffringen som
krävs för konsument och företag att komma till ett avtal.
Den administrativa bördan för företag kan öka något,
men i sammanhanget bör nämnas att det redan idag krävs
av näringsidkaren att konsumenten i samband med avtalet
informeras om gällande ångerrätt. Det kan även uppstå
en risk att konsumenten invaggas i en falsk trygghet och
väljer att bekräfta det skriftliga avtalet utan att sätta sig
in i avtalsvillkoren. Denna risk bör därför lämpligen beaktas vid utformningen av ett regelverk avseende skriftlig
avtalsbekräftelse. Liksom i fallet med aktivt medgivande
är det också här angeläget att dra lärdom från länder med
relevanta erfarenheter vid utformningen av ett regelverk
för skriftlig avtalsbekräftelse i Sverige.

Våra åtgärdsförslag –
två sidor av samma mynt
Sammanfattningsvis anser vi att krav på skriftlig avtalsbekräftelse tillsammans med aktivt medgivande till telefonförsäljning skulle stärka konsumentskyddet. Förslagen har
fördelar vart och ett för sig, men den stora styrkan ligger i
kombinationen av de båda.

* Inom ramen för en pågående utredning analyseras frågan om skriftlig avtalsbekräftelse
ska utökas till att gälla fler finansiella tjänster till konsument.

tema: telefonförsäljning

31

32

konsumentrapporten 2014

KMU och läsguide

kolumntitel på aktuellt kapitel

33

Konsumentmarknadsundersökningen
Det huvudsakliga underlaget till den här rapporten utgörs
av det som Konsumentverket valt att kalla Konsumentmarknadsundersökningen (kmu). kmu ger jämförbara
konsumentbedömningar på 45 utvalda marknader, som
tillsammans svarar för en majoritet av hushållens utgifter.
Resultatet i kmu baseras på konsumenternas egna värderingar av hur ett köp på en viss marknad upplevs, till
exempel när det gäller tillit till försäljare och möjlighet att
jämföra produkter.
De 45 marknaderna är främst utvalda för att de speglar
både de vanligaste och de ekonomiskt mest väsentliga
inköpsområdena för privatpersoner i Sverige. Aspekter
som låg till grund för valet av de 45 marknaderna var klagomålsstatistik, den ekonomiska betydelsen för hushållen
samt marknadens komplexitet. I tabellen till höger redovisas de 45 kmu-marknaderna.

34

konsumentrapporten 2014

Samtliga svar i undersökningen har inhämtats via en enkätundersökning med undersökningsföretaget Nortstats slumpmässigt telefonrekryterade och riksrepresentativa webbpanel.
Undersökningen genomfördes hösten 2013 och omfattar
minst 500 personer på var och en av de utvalda marknaderna.
I varje undersökt marknad är målpopulationen privatpersoner,
mellan 18 och 75 år, i den svenska allmänheten som nyligen
har köpt, anlitat eller tecknat avtal för en vara eller tjänst.
Totalt deltog 10 398 personer i kmu-undersökningen.
Mer detaljer kring kmu beskrivs sist i denna rapport.
Den som vill ha ännu mer fördjupning kring resultat och
genomförandet av kmu kan även läsa Underlagsrapport
till Konsumentrapporten 2014 (Konsumentverket rapport
2014:10).

De 45 KMU-marknaderna indelade i segment:

Varor
Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Frukt/grönsaker (färska)*

Möbler/inredning
Hemelektronik (t.ex. tv/dator och tillbehör, läsplatta/mobil/
smartphone, musikspelare, kamera, spelkonsol)

Kött (kött, charkuterivaror)
Bröd/spannmålsprodukter (t.ex. bröd, flingor, ris, pasta)
Mejeriprodukter (t.ex. mjölk, smör, ost)
Alkoholfria drycker (t.ex. kaffe, juice, läsk)*
Böcker/tidningar (t.ex. böcker, tidskrifter, dagstidningar)
Hygienprodukter (t.ex. toalettartiklar, kosmetika, parfymer, rakapparater)
Fordonsbränsle (t.ex. bensin, diesel, etanol)

Mindre hushållsapparater (t.ex. kaffeapparater, strykjärn)
Fritidsartiklar (t.ex. sportutrustning, leksaker, sällskapsspel)
Underhållsredskap (d.v.s. underhållsredskap för hus eller trädgård, t.ex. verktyg, målarfärg, staket, gräsklippare)
Vitvaror (t.ex. diskmaskin, tvättmaskin, spis)

Kläder/skor

Fordon

Kläder/skor

Ny bil
Begagnad bil (från en auktoriserad återförsäljare)

Läkemedel/glasögon
Receptfria läkemedel
Glasögon/linser

Tjänster
Bank- och finanstjänster

Transporttjänster

Lönekonto (t.ex. konto med kontokort, banktjänster via telefon/internet)
Investering/pension (fonder, värdepapper, privat pensionssparande eller
investeringar)
Bolån
Privatlån/kreditkort (privatlån exklusive bolån, kreditkort samt köp på
delbetalning)*

Buss/spårvagn/tunnelbana (d.v.s. resor)
Tåg (resor)
Flyg (inrikes eller utrikes reguljära flygresor)*
Biluthyrning

Telekommunikation

Fritidstjänster

Fast telefoni (abonnemang)
Mobiltelefoni (abonnemang)
Internet (abonnemang för internetuppkoppling)
Tv-abonnemang (omfattar inte tv-kanaler som betalas för via tv-avgiften)

Semesterboende (t.ex. hotell, stuga eller camping i Sverige)
Paket-/Charterresor (en resa inom eller utanför Sverige där både
transport och boende/upplevelse ingår)
Restaurang/kafé/bar
Sport-/fritidsaktiviteter (t.ex. gym, sportklubb, simning, skidåkning)
Kultur/underhållning (t.ex. konsert, festival, sportevenemang, bio,
nöjespark, lekland)

El

Försäkringar

El

Hem-/Egendomsförsäkring*
Fordonsförsäkring
Person-/Familjeförsäkring (t.ex. olycksfalls-, gravid-, barn-, djur-,
inkomst-, sjuk- eller livförsäkring)*

Övriga tjänster
Kroppsvårdstjänster (t.ex. frisör, skönhetsbehandling, spa)
Bilverkstad
Hantverkare (t.ex. snickare, VVS, elektriker, målare, golvläggare)
Juridiska tjänster/bokföring (t.ex. notarie, revisor, advokat, bokförare)
Fastighetsmäklare
*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
kmu och läsguide
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Läsguide till beskrivningen
av konsumenters
förhållanden på olika
marknader

Utgångspunkten för Konsumentrapporten
är att försöka ringa in marknader med olika
former av konsumentproblem. Metoden är
uppbyggd av fyra delar och illustreras på
detta uppslag.

1. Konsumenters förutsättningar på olika marknader
Analysen av konsumenters förutsättningar inför ett köp
har gjorts utifrån fyra faktorer: transparens, tillit, valmöjligheter och agerande. För att ge en samlad bild av
förutsättningarna utifrån de fyra faktorerna redovisar vi
resultat i form av ett index som vi kallar Konsumentmarknadsindex (kmi).

För att bredda bilden ytterligare har vi även sammanställt
resultat från andra källor vid sidan av kmi-resultat. De
resultat som presenteras i Konsumentrapporten och som
kommer från kmu har ingen källhänvisning. För alla
övriga resultat finns källan specifikt angiven.

Transparens

Valmöjligheter

Möjligheten att hitta och använda
information för att kunna göra jämförelser
och val på goda grunder.

Möjligheten att välja bland varor och
tjänster hos olika försäljare.

kmi
Tillit

Agerande

Att kunna lita på information från
marknadens aktörer.

Hur konsumenter själva kan påverka genom
medvetna och aktiva val.

2. Misslyckade val
Ibland upplever konsumenter i efterhand att deras val
inte blev lyckade. Här kartlägger vi hur ofta det händer
på olika marknader.

3. Marknaders
hushållsekonomiska
betydelse
Bedömning av vilka marknader som är mest prioriterade
utifrån deras olika ekonomiska betydelse för hushållen
och samhället.

4. Sammanvägda resultat
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Alla resultat vägs slutligen samman i en totalbedömning
av konsumentproblemen på olika marknader och vi presenterar en lista över de marknader som vi bedömer vara
mest problematiska.

Konsumenters
förutsättningar
på olika
marknader
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Konsumentmarknadsindex
För att ge en samlad bild av konsumenters
förutsättningar på olika marknader har
Konsumentverket utvecklat ett mätinstrument,
Konsumentmarknadsindex, förkortat kmi.
Med kmi kan vi jämföra marknader av olika
karaktär och hitta de marknader som upplevs
fungera sämre.

kmi bygger på konsumenters egna värderingar
och upplevelser av ett specifikt och nyligen genomfört köptillfälle. Med hjälp av kmi beskriver vi förutsättningar för konsumenter inom
ett urval av 45 olika typer av köp (så kallade
marknader).

Fyra faktorer ingår i KMI
Vi har avgränsat kmi till att omfatta fyra faktorer av hur
marknader fungerar: transparens, tillit, valmöjligheter
och agerande. Frågorna som vi ställer till konsumenterna
handlar om olika aspekter av de fyra faktorerna. I kmi
har vi valt att inkludera åtta specifika frågor ur undersökningen. Frågorna är ställda som påståenden, där den som
svarar tar ställning på en skala från 1 till 5. Ju högre siffra
desto mer instämmer konsumenten i påståendet och desto
mer positiv är bedömningen. kmi är genomsnittet av dessa
åtta värderingar. Varje fråga viktas lika mycket i kmi.
De fyra faktorer och åtta aspekter som ingår i kmi är
naturligtvis inte de enda som kan vara intressanta när det
handlar om konsumenters förutsättningar. Konsumentverket har dock valt ut dessa som de mest centrala.
Det vi främst intresserar oss för i redovisningen och
tolkningen av kmi är den relativa ordningen mellan olika
marknader. Resultatet i absoluta termer är mindre intressant, eftersom det inte går att peka ut någon gräns för när
en marknad blir problematisk.
När vi nu för andra året sammanställer Konsumentrapporten kan vi jämföra kmi-resultat mellan åren. I presentationen är marknader som för första gången i år hamnar
i topp- och bottenlistorna markerade NY.
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Statistiskt signifikanta skillnader mellan åren är också
markerade. Symbolen
betyder att bedömningen är mer
positiv i år jämfört med förra året och
används för att
förklara en försämring.

De fyra faktorerna och de åtta aspekterna vi använder
för att bygga KMI:

1. TRANSPARENS

3. VALMÖJLIGHETER

Oberoende information

Konkurrens

Komplexitet

Utbud

Förståelse
Produktjämförelse

4. AGERANDE
Informationsnivå

2. TILLIT
Tillit till försäljare

KMI per marknad
KMI (genomsnitt av åtta aspekter på en skala 1-5) per marknad.
En översikt av resultatet för de åtta aspekter som ingår i KMI för
varje marknad finns i slutet av rapporten.

Resultat för KMI
Här presenteras det samlade resultatet
av kmi för 45 utvalda marknader. De
rangordnas utifrån konsumenters egna
upplevelser av att handla inom de olika
marknaderna.
Även i år framgår det tydligt att tjänstemarknaderna
dominerar starkt i kmi-listans nedre del. Det kan
delvis förklaras av att det upplevs som enklare att
köpa varor. Undantagen är köp av kläder och skor
samt fordonsbränsle. Dessa marknader har ett lågt
kmi jämfört med andra varumarknader.
Flera marknader får ett högre betyg i år än 2013
(till exempel kläder/skor och hemelektronik) medan
endast två marknader får lägre betyg (sport-/fritidsaktiviteter samt juridiska tjänster/bokföring).
Årets rangordning av marknader följer till stor del
den för 2013.

Minst problematiska

2014
Mejeriprodukter3,99
Semesterboende3,91
Paket-/Charterresor

3,88

Frukt/Grönsaker*3,88
Kroppsvårdstjänster3,88
Böcker/Tidningar3,88
Alkoholfria drycker*

3,87

NY

3,62

Mindre hushållsapparater

3,85

NY

3,74

Bröd/Spannmålsprodukter 

3,83 NY

Kultur/Underhållning3,81
Ny bil

3,79

Glasögon/Linser3,79
KMI för
varor totalt
(3,76)

Vitvaror3,79
Restaurang/Kafé/Bar3,77
Underhållsredskap3,76
Flyg*3,76
Fritidsartiklar

3,75

3,65

Hemelektronik

3,73

3,60

Kött3,71

Enligt kmi har följande marknader de sämsta förutsättningarna för konsumenterna:

Receptfria läkemedel

3,71

Hygienprodukter

3,70

•    Tågresor och lokal kollektivtrafik (buss/spårvagn/
tunnelbana)
• Telekommunikationstjänster (fast och mobil telefoni/
internet/tv-abonnemang)
• Juridiska tjänster och bokföring
• Investeringar och privatpensioner
• El
• Person- och familjeförsäkringar (t.ex. olycksfalls-, gravid-,
barn-, djur-, inkomst-, sjuk- och livförsäkring)

Begagnad bil

3,69

Fast telefoni
fast i botten?

3,58

Biluthyrning3,66
KMI totalt
(3,61)

Möbler/Inredning

3,66

3,55

Sport/Fritidsaktiviteter

3,64

3,77

Bolån3,59
Kläder/Skor

3,44

3,57

Fordonsförsäkring3,53
KMI för
tjänster totalt
(3,50)

Fastighetsmäklare3,51
Fordonsbränsle3,51
Bilverkstäder

3,41

3,51

Hantverkare3,46
Privatlån/Kreditkort*3,44
Lönekonto3,41
Hem-/Egendomsförsäkring* 3,40

Mest problematiska

Marknader där konsumenter däremot upplever
att de har goda förutsättningar för att göra köp
återfinns både inom varu- och tjänstesektorn. Till
exempel upplevs nöjesköp (som semesterboende,
paket- och charterresor, kultur och underhållning)
samt köp av dagligvaror (mejeriprodukter/frukt och
grönsaker/böcker och tidningar) fungera bra.

2013

Person-/Familjeförsäkring*

3,33     

3,22

El3,33
Investering/Pension3,33
Mobiltelefoni3,32
Juridisk tjänst/Bokföring

3,30

NY

3,41

Internet3,27
TV-abonnemang

3,26

Tåg3,25
Buss/Spårvagn/Tunnelbana3,24
Fast telefoni

3,22

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Resultat för olika faktorer
och aspekter i KMI totalt sett
2014

2013
3,61
3,58

KMI totalt

3,86
3,87

Faktorer

Valmöjligheter

3,76
3,72

Agerande

3,58
3,52

Transparens
Tillit

KMI för olika
konsumentgrupper
Konsumentens upplevelse av en marknad kan
bero på många faktorer. För att ge väl anpassat stöd till konsumenter med olika behov
krävs kunskap om människors olikheter och
förutsättningar. Här försöker vi visa hur kmivärdet skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper.

3,15
3,14

Kön och ålder
4,02
3,99

Förståelse

3,91
3,91

Konkurrens

3,82
3,83

Aspekter

Utbud
Informationsnivå

3,76
3,75

Komplexitet

3,74
3,72

Produktjämförelser

3,37
3,33

Man

Kvinna

Totalt

3,59
3,64

18-29 år

3,53
3,59

Tillit till försäljare

3,15
3,14

30-49 år

3,52
3,58

Oberoende information

3,08
2,92

50-64 år

3,59
3,65

65-75 år

3,67
3,70

Valmöjligheter och konsumenters agerande är alltså de
faktorer som totalt sett får högst betyg. Transparens och
tillit är de största utmaningarna att förbättra när man
ser till de 45 konsumentmarknaderna överlag. De aspekter som tydligt skiljer ut sig som mest problematiska är
tillgång till oberoende information, att man inte litar på
försäljarna, samt att det är svårt att jämföra produkter.
Bedömningen av oberoende information totalt sett är
däremot något mer positiv i år jämfört med 2013.

I år ligger KMI totalt
sett för de 45
marknaderna på 3,61.

40

Vi ser att kvinnor som konsumentgrupp gör en något mer
positiv bedömning av marknaderna än männen gör. Vi ser
också att bedömningen blir mer positiv ju äldre man är.
Konsumenter i åldersgruppen 65– 75 år är mest positiva i
sina bedömningar.

konsumentrapporten 2014

KMI totalt sett per grupp.

Bostadsort
Glesbygdsbor är något mer positiva än konsumenter
som bor i tätort. En förklaring kan vara att äldre personer, som ju tenderar att ge marknaderna högre betyg,
är överrepresenterade i glesbygd.
Storstäder inklusive förorter

3,61

Större städer inklusive förorter

3,61

Glesbygd

3,68

Övrigt

3,61

KMI totalt sett per grupp. Definitionen utgår från Sveriges kommuner och
landstings kommungruppsindelning.

6 procent av konsumenterna upplever att
de är i underläge jämfört med andra konsumenter. Det är mest vanligt inom telekom,
bolån, juridiska tjänster och lönekonto.

Sårbara och utsatta konsumenter
Konsumentverket prioriterar att arbeta för konsumenter
som är i sårbara eller utsatta situationer. Det är därför
särskilt intressant att titta på hur de upplever sina förutsättningar på olika marknader. I undersökningen har vi
identifierat några konsumentgrupper där risken är stor att
antingen hamna i sårbara situationer på en specifik marknad eller där konsumenten mer permanent befinner sig i
ett utsatt läge.
De här egenskaperna använder vi för att definiera grad
av sårbarhet och utsatthet:
•
•
•
•
•

ekonomisk situation
utbildning/ kunskap/ livserfarenhet
hälsa/ fysiska förutsättningar
språkliga/ kognitiva förutsättningar
grad av planering inför ett köpbeslut

KMI för sårbara och utsatta konsumenter
Låg utbildning		
Rörelsenedsättning
Samtliga konsumenter
Synnedsättning
Hörselnedsättning
Ung vuxen 18-25 år
Ensamstående föräldrar
Pengarna räcker inte till1
Kognitiv funktionsnedsättning
Förstagångsköpare2
Passivt köpbeslut3
Upplevde underläge4
Svårt att handla på egen hand

3,75
3,67
3,61
3,59
3,58
3,58
3,56
3,52
3,48
3,41
3,41
2,92
2,74

KMI totalt sett per grupp.
1: Personer som upplever ekonomiska begränsningar i sin vardag.
2: Konsumenter med liten erfarenhet av köp i den utvalda marknaden.
3: Konsumenter som inte påstår sig vara aktiva i sitt tillvägagångsätt inför sitt köp på den utvalda marknaden.
4: Konsumenter som i samband med köpet upplevde att de var i ett underläge för att göra ett bra köp jämfört med
andra konsumenter. Till exempel på grund av hälsoproblem, tillgänglighet till affär, förståelse av information
eller på grund av sin ekonomi.
Definitioner för de olika grupperna finns mer utförligt beskrivna i rapporten Underlag till Konsumentrapporten 2014.

Detta för nödvändigtvis inte med sig att dessa grupper upplever att de har en sämre situation än andra konsumenter.
Majoriteten av de konsumentgrupper som bedöms vara
i en utsatt situation ger dock ett kmi under genomsnittet.
Utsatta och sårbara konsumenter har alltså sämre förutsättningar att fatta bra beslut än befolkningen i genomsnitt.

Banken låser in mig som kund med
olika helkundsförmåner.
(Bolån, man, 48 år).

På kontraktet stod det att jag
har ett års bindningstid, men
vid telefonsamtalet
sa de att man kunde säga upp
avtalet efter tre månader.
(Internet, kvinna, 37 år).

Det var svårt att förstå vad
som inte ingick i försäkringen.
(Person-/Familjeförsäkring, kvinna, 70 år).

Citat från konsumenter i KMU.

Begreppsförklaring:
Enligt utredningen Konsumenten i centrum (SOU 2012:43)
definieras konsumenters situation så här:
Sårbar situation – konsumenten lider skada i en köpprocess
ofta p.g.a. marknadens karaktär och personliga egenskaper.
Utsatt situation – mer långvarigt och bestående lidande p.g.a.
livssituation eller personliga egenskaper som gör att man gång på
gång lider skada i sin konsumtion.

De utförde reparationer
jag inte bett om.
(Bilverkstäder, man, 57 år).

Han lurade mig att teckna flera
abonnemang, som jag nu håller på
att försöka bli av med!
(Mobiltelefoni, kvinna, 54 år).
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Transparens
Begreppet transparens beskrivs utifrån två dimensioner: möjligheten att hitta information och att använda information för att göra val på goda grunder. Det kan till
exempel handla om att förstå vad som ingår i priset eller att kunna jämföra olika
produkter med varandra. Brist på transparens innebär att konsumenter har svårt
att välja det som bäst uppfyller deras behov. Här lyfter vi fram de marknader där
problemen är störst.

Brist på oberoende information
Tillgång till oberoende information inför ett köp är viktigt, mer vid vissa köp än andra. Det kan gälla produkttester eller opartiska råd inför ett köp. Företagens egen
information är många gånger utformad för att framhäva
de egna produkterna.

I diagrammet till höger ser vi konsumenternas bedömning
av hur lätt det är att hitta oberoende information (lätt att
hitta-axeln) kopplat till hur viktigt det är med sådan information (värdet-axeln).

Konsumenternas rättigheter

Marknader där det är svårast att förstå
vad som ingår i köpet

Snåriga regler och oklarheter kring det rättsliga skyddet
kan skapa tveksamheter, medan konsumenter som är
trygga med sina rättigheter har goda förutsättningar att
vara mer aktiva. För att kunna verka för konsumenters
möjligheter att göra aktiva val är det därför väsentligt att
veta var oklarheterna kring konsumenters rättigheter är
som störst. I år ser vi att både el, hantverkstjänster och
personförsäkringar kommit in på listan över otydliga
marknader.

De tio marknader som har MINST tydliga rättigheter
Andel i procent som instämmer i påståendet: ”Det är tydligt vilka
rättigheter jag har om det skulle uppstå problem”.
Hantverkare

26 %	NY

Buss/Spårvagn/Tunnelbana

24 %

Person-/Familjeförsäkring*

24 %

TV-abonnemang

23 %

Fast telefoni

23 %

Internet

21 %

El

20 %	NY

Mobiltelefoni

20 %

Receptfria läkemedel

19 %

Fordonsbränsle

19 %

NY

I många fall är det lätt att förstå vad man köper, men inte
alltid. Inte minst när det handlar om tjänster med komplicerade villkor kan det vara svårt att sätta sig in i vad man
faktiskt får för pengarna. Här visas de fem marknader där
konsumenterna upplever de största svårigheterna med att
förstå vad som ingår i köpet.

Andel i procent som instämmer i påståendet:
”Det var lätt att förstå … (ordvalet redovisas i parentes)”.
				
2014
2013
Hygienprodukter*
(produktinformationen)

56 %

Internet
(avtalet och vad som ingick i priset)

56 %

Person-/Familjeförsäkring*
(vad som ingick i försäkringen)

54 %

Hem/Egendomsförsäkring*
(vad som ingick i försäkringen)

54 %

Investering/Pension
(produktinformationen)

47 %

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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48 %

Lätt att hitta (%)
60

Andel som instämmer i påståenden:
”Det är lätt att hitta oberoende information och råd som jag behöver”.

Lättast att hitta
5

50

1

8
2
17

40

4
10

18
20
39

30

26

34

37

El

23

29

21

9 6

Tv-abonnemang 7

Mobiltelefoni
Internet
Investering/pension

24

13
15
Fast telefoni
27 25
31
38 35
14
32
3
Hantverkare
30
11
16
40
45
Hem-/
egendoms19
33
12 Person-/
försäkring
43 41
36
familjeförsäkring
Bilverkstäder
44
22
Fastighetsmäklare
Juridisk tjänst /
bokföring
Svårast att hitta
28

Här är oberoende
information mest
angeläget.
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20

0

0 20

30

1	Hemelektronik
2 Begagnad bil
3	Hantverkare
4 Vitvaror
5	Ny bil
6 Mobiltelefoni
7 Internet
8 Mindre hushållsapparater
9 El
10 Semesterboende
11 Person-/Familjeförsäkring*
12 Fastighetsmäklare
13 Investering/Pension
14 Fast telefoni
15 Tv-abonnemang
16 Hem-/Egendomsförsäkring*
17 Paket-/Charterresor
18 Underhållsredskap
19 Bilverkstäder
20 Fritidsartiklar
21 Möbler/Inredning
22 Juridisk tjänst/Bokföring
23 Flyg*
24 Fordonsförsäkring
25 Privatlån/Kreditkort*

40

50

60

värdet (%)
Andel som instämmer i påståenden:
”Oberoende information och råd,
från andra än säljaren,
är viktiga för mig”.

70

80

26 Bolån
27 Sport/Fritidsaktiviteter
28	Lönekonto
29 Kultur/Underhållning
30 Restaurang/Kafé/Bar
31 Biluthyrning
32	Hygienprodukter
33 Kroppsvårdstjänster
34 Receptfria läkemedel
35	Glasögon/Linser
36 Kött
37 Mejeriprodukter
38 Frukt/Grönsaker*
39 Böcker/Tidningar
40 Bröd/Spannmålsprodukter
41 Tåg
42 Alkoholfria drycker*
43 Kläder/Skor
44 Fordonsbränsle
45 Buss/Spårvagn/Tunnelbana

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Att jämföra produkter

Marknadens komplexitet

Möjlighet att jämföra pris och kvalitet på produkter är en
förutsättning för att konsumenter ska kunna vara medvetna och aktiva. Exempel på sådan transparens är jämförpriser i butiker och prisjämförelsesajter på internet. Även i
år toppas listan av lustfyllda köp.

På vissa marknader är det enkelt och okomplicerat att
handla, medan det på andra upplevs vara betydligt svårare. Det kan vara krångligt att bedöma produktens kvalitet vid tidpunkten för köpet och i vissa fall krävs i princip
specialistkunskaper. Det kan även vara svårt att förstå
utbudet och vad som är det bästa köpet för just mig.

De tio MEST komplexa marknaderna

Andel i procent som instämmer i påståendet:
”Jag kan enkelt jämföra olika produkter med varandra”.

10 svåraste

10 enklaste

2014		

Flyg*
Semesterboende
Mejeriprodukter
Bröd/Spannmålsprodukter
Vitvaror
Paket-/Charterresor
Hemelektronik
Frukt/Grönsaker*
Ny bil
Mindre hushållsapparater
•
•
•

•
•
•
Buss/Spårvagn/Tunnelbana
Hem-/Egendomsförsäkring*
Lönekonto
Bilverkstäder
Investering/Pension
Fastighetsmäklare
Fast telefoni
Person-/Familjeförsäkring*
Hantverkare
Juridisk tjänst/Bokföring

66 %
64 %
64 %
62 %
62 %
62 %
59 % 	NY
59 %↓
59 % 	NY
58 %

Andelen i procent som instämmer i påståendet: ”Det är enkelt
och okomplicerat att köpa/ teckna/ välja…”.

2013

67 %

2014		

Investering/Pension
Person-/Familjeförsäkring*
Mobiltelefoni
El
Hem-/Egendomsförsäkring*
Internet
TV-abonnemang
Fast telefoni
Hantverkare
Juridisk tjänst/Bokföring

47 %
46 % ↑
44 %
44 % NY
42 %
42 %
41 %
39 %
37 %
26 % NY

2013

31 %

50 %

För lite eller felaktig information
De fyra marknader där andelen konsumenter som tycker att de tog del av
för lite eller felaktig information är högst (mellan 10 och 15 procent).
33 % 	NY
32 %
30 % 	NY
30 %
29 %
29 %
28 %
26 %
25 %
16 %

• Mobiltelefoni
• Fast telefoni
• Internet
• TV-abonnemang

Telekombranschen som hanterar
mest information i vårt samhälle
verkar vara sämst på att informera
om sina tjänster.

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Tillit
För att ta till sig information måste konsumenten lita på avsändaren. En
annan aspekt av tillit handlar om tilltro till företagets vilja och förmåga att
hantera eventuella problem på ett bra sätt. Bristande tillit kan påverka hur
marknader fungerar. Det kan till exempel minska konsumenternas vilja att
var aktiva eftersom de inte vet om de kan lita på företagen. Mindre aktiva
konsumenter kan i sin tur leda till sämre konkurrens på marknaden, vilket
leder till minskad prispress och sämre dynamik på marknaden över tid.

Topp-tio anmälningar till Konsumentverket 2013
Konsumentverket tog under
2013 emot nästan 8 800 anmälningar som gäller överträdelser av konsumentskyddande
lagstiftning. Det handlar i stor
utsträckning om vilseledande
marknadsföring och oskäliga
avtalsvillkor. Anmälningarna
ger oss viktig information om
konsumentproblem och kan
betraktas som ett slags mått på
bristande tillit till företagen.

Andra redskap och artiklar för
personlig vård (t.ex. viktminskningsprodukter)

Antal registrerade anmälningar 2013
1 233

El

740

Mobiltelefoni

649

Fast telefoni

504

Farmaceutiska produkter läkemedel/naturläkemedel
Internettjänster

371
298

Ljud och bild (t.ex. radio, tv)

244

Kläder och skor

240

Flygresor

227

Livsmedel och alkoholfria drycker

224

Tillit till försäljare
Marknader med låg tillit till försäljare kan ge en fingervisning om
problem med oklar information, att produkter framhävs på ett överdrivet sätt eller användning av otillåtna affärsmetoder. Noterbart i år
är att flygresor kommit in på bottenlistan och att bolån och möbler
får relativt gott betyg.

Högst tillit

*	Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Glasögon/Linser
Receptfria läkemedel
Kroppsvårdstjänster
Underhållsredskap
Buss/Spårvagn/Tunnelbana
Ny bil
Bolån
Möbler/Inredning
Paket-/Charterresor
Frukt/Grönsaker*
•
•
•

2014
63%
57 %
56 %
49 %
46 %
46 %
46 % NY
45 % NY
44 %
44 % NY

Lägst tillit
•
•
•
Fordonsbränsle
Flyg*
Hemelektronik
Hygienprodukter
Tv-abonnemang
Investering/Pension
Fast telefoni
Privatlån/Kreditkort*
Internet
El

2014

30 %
29 % NY
28 %
27 %
26 %
26 %
26 %
26 % NY
22 %
21 %

Vilseledd och lurad av säljaren
Här visas de marknader där minst fem procent av köparna känner sig vilseledda eller
lurade av säljaren. Mellan sex och nio procent
av köparna på dessa marknader instämmer
i påståendet: ”I efterhand känner jag mig vilseledd
eller lurad av säljaren”. I 17 av de 45 undersökta
marknaderna ingick denna fråga.

• Fast telefoni
• Tv-abonnemang
• Mobiltelefoni
• Internet

1 av 10 som tecknar
abonnemang för telekom
känner sig vilseledd
eller lurad.

• Fastighetsmäklare
• El

konsumenters förutsättningar på olika marknader
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Valmöjligheter
Att konsumenter har möjlighet att välja bland olika alternativ hos olika
försäljare är en viktig förutsättning för en fungerande marknad. Bristande
valmöjligheter kan vara ett tecken på att konsumenter får nöja sig med ett
alternativ som inte uppfyller deras behov på ett bra sätt. Bristen kan ge
upphov till en inlåsningseffekt när det gäller utbud i form av pris och
kvalitet, eller en inlåsning i form av avtalsvillkor med bindningstider.

Tillgänglighet

Tillgänglighet på webbplatser

Valmöjligheterna är oftast sämre för de konsumenter
som upplever brister i tillgängligheten. Här tittar vi på
upplevd tillgänglighet både på försäljningsställen och
på webbplatser.

Tillgänglighet på försäljningsställen
Andelen i procent som instämmer i påståendet: ”Jag är nöjd med tillgängligheten på de flesta försäljningsställen (t.ex. skyltning, ljudnivå, att kunna
ta mig fram och hitta)”. Vi redovisar resultat utifran de 29 marknader dar
minst 50 procent av konsumenterna uppger att de handlade personligen
vid forsaljningsstallet.

Försäljningsställen med BÄST tillgänglighet
Mejeriprodukter
Bröd/Spannmålsprodukter
Fordonsbränsle
Alkoholfria drycker*
Frukt/Grönsaker*
Kroppsvårdstjänster
Receptfria läkemedel
Glasögon/Linser
Böcker/Tidningar
Hygienprodukter

86 %
85 %
85 %
84 %
83 %
83 %
83 %
82 %
81 %
81 %

Andelen i procent, bland de som handlade på nätet, som instämmer i påståendet: ”Jag är nöjd med hur företagens webbplatser är utformade i stort
(t.ex. vad gäller textstorlek och layout, att hitta/navigera, att det är skrivit
på ett läsvänligt/begripligt sätt)”. Vi redovisar resultatet utifrån de 20 marknader där minst 20 procent av konsumenterna handlade på nätet.

Webbplatser med BÄST tillgänglighet
Glasögon/Linser
Böcker/Tidningar
Paket-/Charterresor
Flyg*
Kultur/Underhållning

83 %
74 %
73 %
70 %
68 %

Webbplatser med SÄMST tillgänglighet
El
Internet
Tv-abonnemang
Hem-/Egendomssförsäkring*
Person-/Familjeförsäkring*

51 %
48 %
47 %
46 %
46 %

Försäljningsställen med SÄMST tillgänglighet
Begagnad bil
Fritidsartiklar
Hemelektronik
Sport/Fritidsaktiviteter
Mobiltelefoni
Bolån
Buss/Spårvagn/Tunnelbana
Privatlån/Kreditkort*
Lönekonto
Juridisk tjänst/Bokföring

73 %
72 %
69 %
66 %
64 %
63 %
62 %
57 %
57 %
48 %
*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Miljöanpassade utbud

Konkurrens handlar om att kunna välja mellan olika
företag eller leverantörer. Behoven och önskemålen om
valmöjligheter skiftar när det gäller till exempel tillgänglighet, hållbarhet, pris och kvalitet.

Möjlighet att välja mellan olika varor och tjänster som
är miljöanpassade, och som även uppfyller behoven, är en
viktig förutsättning för att antalet konsumenter som kan
göra hållbara val ska öka.

Andel i procent som instämmer i påståendet: ”Det finns många
olika butiker/försäljningsställen/återförsäljare/operatörer/banker/
etc. att välja mellan som uppfyller mina behov”.

Andel i procent som instämmer i påståendet: ”Det finns många olika miljöanpassade alternativ att välja mellan som uppfyller mina behov”.

MINST konkurrens

MEST konkurrens

Stor eller liten konkurrens?

Alkoholfria drycker*
Hygienprodukter
Mindre hushållsapparater
Vitvaror
Restaurang/Kafé/Bar
Hemelektronik
Semesterboende
Bröd/Spannmålsprodukter
Mejeriprodukter
Böcker/Tidningar
•
•
•
•
•
•
Juridisk tjänst/Bokföring
Sport/Fritidsaktiviteter
Mobiltelefoni
Internet
Bilverkstäder
Lönekonto
Fast telefoni
Tv-abonnemang
Buss/Spårvagn/Tunnelbana
Tåg

2014		
83 %
83 %
82 %
81 %
79 %
79 % 	NY
79 %
79 %
79 %
79 %

57 % NY
56 %
54 %
53 %
52 %
50 %
49 %
46 %
25 %
8%

2013

De fem marknader där det miljöanpassade
utbudet uppfattas som STÖRST
Vitvaror
Ny bil
Mejeriprodukter
Frukt/Grönsaker*
Bröd/Spannmålsprodukter

58 %
53 %
46 %
43 %
36 %

De fem marknader där det miljöanpassade
utbudet uppfattas som MINST

65 %

57 %

Buss/Spårvagn/Tunnelbana
Fordonsbränsle
Tåg
Receptfria läkemedel
Flyg*

Här ser vi att en betydande andel av konsumenterna inte
kan ta ställning till frågan, något som kan tyda på att det
är en aspekt som många inte är medvetna om. Andelen
som svarar ”vet ej” är störst inom marknaderna receptfria
läkemedel (48 procent), kroppsvårdstjänster (t.ex. frisör,
45 procent), hemelektronik (43 procent) och böcker/tidningar (42 procent).
*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.

Marknaders utbud
Med utbud menar vi möjlighet att välja mellan olika
produkter som även speglar konsumenternas behov.

De tio marknader där utbudet
uppfattas som MINST
Andel i procent som instämmer i påståendet: ”Det finns många olika
produkter (inom parentes anges specifikt ordval för vissa marknader) att välja mellan som uppfyller mina behov”.

19 %
17 %
12 %
11 %
10 %

Sport/Fritidsaktiviteter (tjänster)
Mobiltelefoni (abonnemang)
Internet (abonnemang)
Fast telefoni (abonnemang)
Tv-abonnemang
Bilverkstäder (tjänster)
Lönekonto (konton)
Buss/Spårvagn/Tunnelbana (resor)
Fordonsbränsle
Tåg (resor)

2014
56 %
53 %
52 %
48 %
48 %
48 %
42 %
29 %
25 %
20 %
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Agerande
Hittills har vi endast tittat på konsumenternas bedömningar av hur marknader är utformade och hur produkter erbjuds. Ett annat
perspektiv av en väl fungerande marknad är
hur konsumenter själva kan påverka
genom medvetna och aktiva val.

Här tittar vi på konsumentens beteende i själva köpsituationen. Det vilar ett ansvar på konsumenterna själva, men
marknadsaktörer och olika oberoende aktörer kan underlätta konsumenters agerande. Det kan till exempel ske
genom att erbjudanden presenteras på ett jämförbart sätt
och genom att informationen inte är för komplicerad.

Mer eller mindre välinformerade val

Miljömedvetenhet

Inför ett köp tar en medveten konsument del av information och jämför olika alternativ. Det ökar möjligheten att
hitta den produkt som bäst uppfyller behoven och på så
sätt minskar risken att problem uppstår efter köpet.

Konsumenters medvetenhet om hur deras konsumtion påverkar miljön är en av flera framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. I genomsnitt, på 28 undersökta marknader,
tänker var fjärde konsument på hur deras val av vara eller
tjänst påverkar miljön.

Andel i procent som instämmer i påståendet:
”Inför mitt val av …, var jag mycket välinformerad”.

Andel i procent som instämmer i påståendet: ”Jag tänkte på hur mitt val av
… (produkt) påverkar miljön”.

MEST välinformerad
Ny bil
Paket-/Charterresor
Kultur/Underhållning
Flyg*
Bolån
Tåg
Semesterboende
Begagnad bil
Kroppsvårdstjänster
Hemelektronik
•
•
•
•
•
•
Lönekonto
Alkoholfria drycker*
Mindre hushållsapparater
Hygienprodukter
Investering/Pension
Fastighetsmäklare
Fritidsartiklar
Restaurang/Kafé/Bar
Person-/Familjeförsäkring*
Kläder/Skor

2014		
81 %		
75 %
74 %
72 %		
71 %
70 %		
70 %
70 %
69 % 	NY
68 % 	NY

54 % NY
53 %		
52 %
51 %		
51 % NY
51 % NY
50 %
49 %
48 %
40 %

2013

82 %
79 %

58 %

35 %
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Ny bil
Vitvaror
Begagnad bil
El
Frukt/Grönsaker*

2014		
56 %
42 %
39 %
39 %
34 %	NY

2013
67 %

32 %
25 %

De fem marknader där konsumenter tänker
MINST på sin påverkan på miljön
Böcker/Tidningar
Kroppsvårdstjänster
Investering/Pension
Receptfria läkemedel
Restaurang/Kafé/Bar

2014
14 %
14 %
11 %
11 %
9%

38 %

MINST välinformerad
50

De fem marknader där konsumenter tänker
MEST på sin påverkan på miljön

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Tillvägagångsätt
inför ett köp
En rad faktorer påverkar i vilken utsträckning en konsument
planerar sitt köp genom att skaffa sig information och jämföra olika alternativ. Genom att skilja på olika beteenden inför
ett köp kan vi djupare förstå konsumenters situation på olika
marknader. Vi har identifierat tre kategorier av konsumenter:

De aktiva

De medvetna passiva

De passiva

Planerar, jämför olika alternativ och
skaffar sig information inför köpbesluten. En i högsta grad medveten
och aktiv konsument.

Väljer att utgå från tidigare erfarenheter eller personliga rekommendationer, är lojala kunder och ser ingen
vinst i att leta bland övrigt utbud. En
medveten konsument med ett passivt
beteende.

De som tar snabba beslut. Brist på
tid, ork eller intresse att jämföra olika alternativ. En troligtvis omedveten
och passiv konsument.

De fem marknader
där konsumenter är
MEST aktiva

De fem marknader
där konsumenter är
MEST medvetet passiva

De fem marknader
där konsumenter är
MEST passiva

Flyg*
Paket-/Charterresor
Vitvaror
Begagnad bil
Ny bil

71 %
67 %
65 %
65 %
62 %

Kroppsvårdstjänster
Receptfria läkemedel
Bilverkstäder
Juridisk tjänst/Bokföring
Hantverkare

78 %
65 %
64 %
64 %
62 %

Andel i procent som väljer svarsalternativen:
”Jag planerar noga och lägger ofta ned mycket
tid på att jämföra priser och skaffa information
inför mitt beslut”, eller ”Jag accepterar att det
perfekta alternativet inte finns. Jag jämför endast några alternativ och väljer bland dessa”.

Andel i procent som väljer svarsalternativen:
”När jag har hittat ett bra alternativ så väljer jag
ofta det igen. Jag ser ingen vinst i att leta bland
övrigt utbud”, eller ”Jag går ofta på personliga
rekommendationer. Mina beslut liknar de beslut
som mina vänner och bekanta gör”.

De aktiva konsumenterna finns i
större utsträckning i följande grupper: män, medelålders (30-49 år),
högutbildade samt storstadsbor. De
är aktiva vid köp av ekonomisk betydelse, de handlar på nätet och söker
oberoende information i högre utsträckning än övriga konsumenter.

De medvetna passiva konsumenterna
är till viss del överrepresenterade i
följande grupper: kvinnor, pensionärer, lågutbildade, de som bor utanför
storstäder samt har lågt inkomst.
Godtrogenhet inför försäljare är
mycket hög i denna grupp. De handlar oftast i butik.

Frågan om tillvägagångsätt inför köpet ställdes på 33 av de 45 undersökta marknaderna i KMU.
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Kläder/Skor
Mindre hushållsapparater
Möbler/Inredning
Fast telefoni
Fritidsartiklar

21 %
14 %
13 %
13 %
13 %

Andel i procent som väljer svarsalternativet: ”Jag
tar ofta snabba beslut. Jag har inte tid, ork eller
intresse att jämföra olika alternativ”.

De som är passiva i sina köpbeslut
återfinns i större utsträckning bland
följande grupper: unga vuxna (18-29
år), bor i glesbygd, har begränsad ekonomi och tycker det är svårt att handla på egen hand. Här finns den största
andelen konsumenter som är missnöjda. De upplever att informationen är
för komplicerad och att de kan för lite
om det de vill köpa. Det är också vanligare att konsumenter i denna grupp
handlar av telefonförsäljare.

misslyckade val
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Misslyckade val
När vi hittills har försökt ringa in problem har vi gjort det utifrån
mer generella förutsättningar för konsumenterna att göra bra val.
I det här avsnittet undersöker vi i vilken utsträckning de val som
gjordes blev bra eller om något gick snett.

När konsumenten upplever att ett val var misslyckat finns
det flera handlingsalternativ. I vissa fall stannar det vid ett
missnöje eller besvikelse över att valet inte uppfyllde behoven. I andra fall är missnöjet så stort att konsumenten klagar på något sätt. I det här avsnittet baseras slutsatserna
både på enkätsvar från konsumenter i kmu och på statistik från opartiska instanser dit konsumenter kan vända sig
för att få hjälp med sina klagomål.
Resultaten för mängden misslyckade val på olika marknader ger en ny dimension till de förutsättningar som vi
tittat på hittills i rapporten. Dåliga förutsättningar innebär
inte automatiskt att konsumenter blir missnöjda. De som
klagar har inte bara blivit missnöjda, de tycker också att
problemet är så stort att det är värt att lägga tid och ork
på att framföra klagomålet.

Andel och antal klagomål
När vi ser på uppgifter om klagomål är det viktigt att
hålla isär ifall det handlar om andelar eller antal. Är andelen klagomål hög innebär det att många av de köp som
görs på en viss marknad går snett. Det behöver dock inte
innebära att den totala mängden klagomål blir stor. För
det totala antalet klagomål påverkas också av mängden
köp på den aktuella marknaden.
Konsumentverket intresserar sig för båda måtten: andel
och totalt antal. En hög andel klagomål visar att det ofta
går snett, vilket kan tyda på att det finns problem med
konsumenternas förutsättningar även om det totala antalet
klagomål inte är så stort (som exempel ser vi årets resultat
för att anlita fastighetsmäklare). En hög total mängd klagomål kan också vara anledning till att titta närmare på
en marknad, även om andelen köp som leder till klagomål
inte är så hög (exempelvis vid köp av begagnad bil). Det är
då den samlade mängden konsumentproblem som motiverar att vi ser marknaden som problematisk.

Hög eller låg behovsuppfyllelse?
En aspekt av att bli nöjd med sitt val är att se hur väl det
uppfyller behoven. Även i år ser vi att telekommarknaden
och försäkringar hamnar lågt.
Andel i procent som instämmer i påståendet:
”Mitt val uppfyllde mina behov helt och hållet”.

Störst behovsuppfyllelse
Kroppsvårdstjänster
Ny bil
Mejeriprodukter
Möbler/Inredning
Hantverkare
Bilverkstäder
Fordonsbränsle
Kultur/Underhållning
Frukt/Grönsaker*
Bröd/Spannmålsprodukter
•
•
•
•
•
•
Mobiltelefoni
Hem-/Egendomsförsäkring*
Privatlån/Kreditkort*
Lönekonto
El
Person-/Familjeförsäkring*
Fast telefoni
Tv-abonnemang
Internet
Investering/Pension

2014			
91 %
90 %
89 %
89 %
88 % NY
87 % NY
86 %
86 %
86 % NY
85 % NY

74 % NY
73 %
72 % NY
70 %
69 %
67 %
67 %
66 %
65 %
60 %

2013

↑ 59%

Lägst behovsuppfyllelse

*Ändrat ordval eller definition mellan 2013 och 2014.
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Marknader där missnöjet är störst och
konsumenter ångrar sina val

Andelen som instämmer i påståendet:
”Jag var rejält missnöjd och ångrade mitt val mycket”.

Fast telefoni
Tv-abonnemang
Fastighetsmäklare
Mobiltelefoni
Restaurang/Kafé/Bar
Internet
Investering/Pension
Privatlån/Kreditkort
El
Lönekonto

Ett missnöje innebär att konsumenten upplever att något
inte blev som förväntat med köpet. Vad som konkret orsaker missnöjet kan dock variera.
Listan visar de tio av 45 undersökta marknader där missnöjet är störst. Andelen som instämmer i att de var rejält
missnöjda och ångrade sitt val mycket varierade mellan
fyra och åtta procent. I snitt bland samtliga 45 marknader
blev fyra procent av konsumenterna rejält missnöjda.
Dagligvaror: 1 kund som klagar = 25 kunder som är rejält missnöjda.
Bank och finans: 1 kund som klagar = 13 kunder som är rejält missnöjda.
Telekom: 1 kund som klagar = 3 kunder som är rejält missnöjda.

8%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
4%

Hur agerar missnöjda konsumenter?
Vart konsumenten vänder sig med sina klagomål visar hur
allvarligt problemet är. Det kräver mer tid och möda att
kontakta en offentlig myndighet eller konsumentvägledare
än att bara beklaga sig för familj och vänner.
Undersökningen visar att fyra procent av samtliga var
rejält missnöjda och att endast en minoritet agerar. 15
procent har klagat till säljaren, 15 procent sökte information om sina rättigheter och skyldigheter som konsument
och 21 procent berättade det för familjen, för vänner eller
på sociala medier (t.ex. forum, Facebook). Anledningen
till att konsumenter inte klagar kan vara att det rör sig

Rejält missnöjd (%)

Tjänster totalt

om ett litet belopp, ett litet problem eller att de (rätt eller
fel) anser att de inte har de verktyg som krävs för att få
problemet åtgärdat. Men vi kan också se att de missnöjda
konsumenterna agerar på
olika sätt beroende på vad
Fler som klagar över
köpet gäller (i tabellen nedan
en vara får problemet
redovisas resultatet för olika
löst än de som klagar
marknadssegment).
över en tjänst.

Klagade till säljaren (%)

4

19

Sökte information
om rättigheter och
skyldigheter (%)

Berättade det för andra
(familjen, för vänner eller
på sociala medier) (%)

20

26

Varor totalt
4
10
8
13
				

Telekommunikation

7

38

Övriga tjänster

5

20

14

30

Bank- och finanstjänster

5

8

17

14

Läkemedel/Glasögon

5

12

5

15

Dagligvaror

4

4

4

7

Varav

32

43

Sällanköpsvaror

4

11

12

17

Fritidstjänster

4

11

14

16

Transporttjänster

4

17

25

27

El**

4			

Fordon

3

Kläder/Skor**

3			

23

Försäkringar

2

11

23
20

20
18

Frågan om missnöjet ställdes till samtliga konsumenter med relevant erfarenhet av ett köp. Uppföljningsfrågorna ställdes endast till de konsumenter som var rejält
missnöjda och ångrade sina val. För dessa tre frågor varierar antal svarande: tjänster (700), varor (479) och för segment mellan 44 (fordon) och 205 (dagligvaror). Inom
två segment (**) var antalet som var rejält missnöjda för lågt, under 30, för att kunna redovisa resultatet för dessa frågor. För en beskrivning av indelning av segment,
se avsnittet Konsumentmarknadsundersökningen (KMU).
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Klagomål hos kommunal
konsumentvägledning

Topp-tio konsumenttvister hos
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

I de flesta kommuner har konsumenten möjlighet att vända
sig till konsumentvägledningen för att få hjälp. Dessa
ärenden registreras i stor utsträckning i statistikverktyget
Konstat. Konstat visar att cirka 71 000 klagomål hanterades under 2013. Indelningen i marknader i Konstat avviker
från kmu:s indelning, vilket innebär att direkta jämförelser mellan de båda källorna inte kan göras.

Allmänna reklamationsnämnden (arn) är en statlig
myndighet med huvudsaklig uppgift att opartiskt och
utan avgift pröva tvister mellan konsumenter och företag.

Klagomål varor – Topp 5
Fordon – begagnad bil
Hemelektronik – dator/telefon/spelkonsol
Möbler/Husgeråd/Inredning
Kläder/Skor/Väskor
Hushållsapparat – större/vitvara

		
		
Köp av begagnad bil
Reguljärresa, flyg
Paketresa
Tjänst telefon
Köp av telefon
Möbler
Reparation av bil
Villa-/Hemförsäkring
Köp av dator/tillbehör
Internetabonnemang

5 656
4 312
2 880
2 432
1 771

Klagomål tjänster – Topp 5
Boende – reparation och underhåll
Mobiltelefoni
Fast telefoni
Internet
Fordon – reparation/underhåll

De tio marknader med flest inkomna
ärenden/tvister till ARN:

7 126
3 700
3 246
2 286
2 209

Antal 	Antal
2013
2012
901
913		
855
781		
569
586		
471
483		
425
399		
365
371		
331
340		
293
249
252
263		
215
232		

Antal inkomna ärenden 2013: 11 531, 2014: 11 301. Datakälla: ARN.

Statistik från kommunal konsumentvägledning. Antal konsumentklagomål under
2013: 71 158. Antal kommuner: 226. Datakälla: Konstat, Konsumentverket.

Konsumenternas bank- och
finansbyrå

Klagomål till konsumentrådgivningsbyråer
De fyra konsumentbyråerna hanterar och
registrerar klagomål på marknaderna bank
och finans, försäkringar, energi och telekom.

Klagomål och reklamation:
Information och rådgivning:

3 030
2 570

Totalt antal ärenden 2013:

5 600

Konsumenternas
energimarknadsbyrå

Telekområdgivarna
Klagomål:
Förköpsfrågor och allmänna frågor:

6 889
597

Klagomål och reklamation:
Information och rådgivning:

Summa:

7 486

Totalt antal ärenden 2013:

939
933
1 872

Konsumenternas försäkringsbyrå
Klagomål och reklamation:
Information och rådgivning:

8 640
3 093

Totalt antal ärenden 2013:

11 733

Datakälla: Konsumentrådgivningsbyråer.
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MARKNADERS
HUSHÅLLSEKONOMISKA
BETYDELSE
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Hushållsekonomisk
betydelse
KMI i relation till hushållsutgifter

Det kan vara extra angeläget att åtgärda
problem på marknader där hushållen spenderar mycket pengar. I detta avsnitt tittar
vi på det ekonomiska perspektivet utifrån
marknadernas andel av hushållens utgifter.

Ju mer pengar konsumenter spenderar på en marknad
desto mer angeläget och motiverat blir det att åtgärda
konsumentproblem. Ju längre till vänster en marknad återfinns i figuren, desto lägre kmi (sämre förutsättningar) har
marknaden. Ju högre upp i figuren marknaden finns, desto
större betydelse har den för hushållens ekonomi.

KMI i relation till hushållens totala
utgifter på olika marknader

Andel av hushållens
totala utgifter (%)
12

5
Kläder/Skor
21

El

4

3

Telekomtjänster
(fast och mobil telefoni
samt internet)

27

26

29

23
16

Lönekonto/
investering/
pension

2

Marknader som utmärker sig
med en kombination av hög
andel av utgifterna och sämre
förutsättningar för konsumenter.

Fordonsbränsle
18
3
20

4

24
17
19 15

31

1

7 5

13
14

28

8

3,5

Totalt ingår 35 av de 45 marknaderna från KMU. Marknadsindelningen för KMU är inte identisk
med SCB:s utgiftskategorier. Det innebär dels att vissa marknader inte kunnat beräknas alls,
dels att de redovisade beräkningarna i flera fall inte stämmer exakt. Vi bedömer dock siffrorna
som tillräckligt rättvisande. Källa: SCB (2014, avser helåret 2013).
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2

10
11

25

3

6

22

30

0

1

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

KMI
4

30
31

Mejeriprodukter
Semesterboende
Frukt/Grönsaker
Kroppsvårdstjänster
Paket-/Charterresor
Böcker/Tidningar
Alkoholfria drycker
Mindre hushållsapparater
Bröd/Spannmålsprodukter
Glasögon/Linser
Vitvaror
Restaurang/Kafé/Bar
Underhållsredskap
Flyg
Fritidsartiklar
Bil (ny och begagnad)
Hemelektronik
Kött
Hygienprodukter
Möbler/Inredning
Kläder/Skor
Fordonsförsäkring
Fordonsbränsle
Bilverkstäder
Hem-/Egendomsförsäkring
Lönekonto/Investering/Pension
El
Person-/Familjeförsäkring
Telekomtjänster
(fast och mobil telefoni samt internet)
Tåg
Buss/Spårvagn/Tunnelbana

SAMMANVÄGDA
RESULTAT
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Sammanvägda
resultat
I det här avsnittet summerar vi resultaten av konsumenters förhållanden
på olika marknader. Vi har hittills belyst konsumentproblemen ur fyra
aspekter som vi benämner transparens, tillit, valmöjligheter och agerande
och som visar Konsumentmarknadsindex (kmi). Vi har också kartlagt när
konsumenterna misslyckas med sina val samt vilka problemområden som
har störst påverkan på hushållens ekonomi.

Tillvägagångssätt
Utgångspunkten för vår totalbedömning är de olika marknadernas rangordning enligt kmi. I tabellen till höger redovisas marknader med lägst ranking (kmi-rankning 22-45).
Bland dessa har vi identifierat de marknaderna med
störst missnöje och lägst behovsuppfyllelse. De tio lägst
rangordnade marknaderna när det gäller klagomål hos
kommunal konsumentvägledning har också inkluderats.
Den hushållsekonomiska betydelsen omfattar både total
omsättning på en specifik marknad och storleken på ett
enskilt köp. Marknader som står för mer än tre procent av
totala utgifter har vi bedömt som hushållsekonomiskt betydelsefulla. För att betraktas som ett stort enskilt köp ska
minst 25 procent ha svarat att ”det var ett av mina största
inköp under året” i kmu.
Även i år kan vi konstatera att telekommarknaderna,
försäkringar samt bank- och finansmarknaderna är problematiska. Missnöjet är stort och många konsumenter
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klagar inom alla fyra telekommarknaderna: tv, internet,
fast och mobil telefoni. Den hushållsekonomiska betydelsen är också stor och det förekommer ofta sampaketering
av dessa tjänster. Därför har vi valt att slå samman de fyra
telekommarknaderna och lyfta ut detta segment som
särskilt problematiskt.
På samma grunder har en motsvarande segmentering
gjorts för kmu-marknaderna på det finansiella området
och på försäkringsområdet. När det gäller dessa båda
segment har dock inte samtliga kmu-marknader tagits med
i år. Inom det finansiella segmentet har bolån utelämnats
och när det gäller försäkringar har vi valt att utelämna
fordonsförsäkringar. De ingår alltså inte i år bland dem vi
valt att lyfta ut som särskilt problematiska.

Klagomål

			

Hu

Stor för enskilt köp, stor totalt
(ny/begagnad bil totalt)

Ut
va
pr ld s
obl om
em
at
is
k

sk

ck
ss
ly

22

Mi

Begagnad bil

sh
be åll
ty se
de ko
ls no
e
mi

va
l
ad
e

ng
KM
I-r
an
k

ni
Marknad

Ja

Biluthyrning

23			

Möbler/Inredning

24

Sport/Fritidsaktiviteter

25			

Bolån

26

Klagomål (bank och finans totalt)

Stor för enskilt köp

Kläder/Skor

27

Klagomål

Stor totalt

Fordonsförsäkring

28

Klagomål (försäkringar totalt)		

Fastighetsmäklare

29

Missnöje

Fordonsbränsle

30		

Stor totalt

Bilverkstäder

31

Klagomål

Stor för enskilt köp

Ja

Hantverkare

32

Klagomål

Stor för enskilt köp

Ja

Privatlån/Kreditkort

33

Klagomål

Lönekonto

34

Hem-/Egendomsförsäkring

35

Klagomål (försäkringar totalt), behov

Ja

Person-/Familjeförsäkring

36

Klagomål (försäkringar totalt), behov

Ja

El

37

Klagomål, missnöje, behov

Investering/Pension

38

Klagomål		

Klagomål (bank och finans totalt),
missnöje,
behov
		

Stor för enskilt köp

Ja

Ja
Stor totalt (lönekonto och
investering totalt)

Ja

Stor för enskilt köp, stor totalt

Ja

Klagomål (bank och finans totalt),
missnöje,
behov
		

Stor totalt (lönekonto och
investering totalt)

Ja

Mobiltelefoni

39

Stor totalt (telekom totalt)

Ja

Juridisk tjänst/Bokföring

40

Internet

41

Klagomål, missnöje, behov

TV-abonnemang

42

Klagomål, missnöje, behov

Klagomål, missnöje, behov

Ja
Stor totalt (telekom totalt)

Ja
Ja

Tåg

43

Ja

Buss/Spårvagn/Tunnelbana

44

Ja

Fast telefoni

45

Klagomål, missnöje, behov

Stor totalt (telekom totalt)

Ja
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Tio problemmarknader
Sammantaget bedömer Konsumentverket att följande
marknader eller segment för närvarande är de mest
problematiska för konsumenter i Sverige:

Tio MEST problematiska
• Telekommunikationstjänster
• Försäkringar (person/familj, hem/egendom)
• Bank och finanstjänster (investering/
pension, lönekonto, privatlån/ kreditkort)
• Hantverkare
• Bilverkstäder
• Begagnad bil
• Tågresor och lokal kollektivtrafik
• Juridiska tjänster
(t.ex. notarie, revisor, advokat, bokförare)
• El
• Fastighetsmäklare

Vilka är problemen?
Telekommunikation
Flera delmarknader inom telekom har länge uppmärksammats som problematiska. Marknaderna är komplexa: Det
är svårt att förstå vad som ingår i köpet och konsumenten
upplever att det är svårt att hitta oberoende information.
Det rättsliga skyddet upplevs som oklart och det skapar
tveksamheter. Segmentet som helhet toppar också statistiken över anmälningar till Konsumentverket.

Försäkringar
Även inom denna marknad är det problem med transparens och få väljer att byta försäkringsbolag eftersom det är
svårt och tråkigt att leta bättre alternativ.
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Bank- och finanstjänster
Investerings- och pensionstjänster har de tydligaste problemen framförallt när det gäller transparens. Vi ser fortfarande att konsumenterna har svårigheter med att välja de
ekonomiskt mest fördelaktiga tjänsterna. Rörligheten på
marknaden är fortsatt låg och få väljer att byta leverantör
eller tjänst. Vissa bank- och finanstjänster har stor
ekonomisk betydelse för hushållen.

Hantverkstjänster
Hantverkstjänster har under många år toppat klagomålsstatistiken hos den kommunala konsumentvägledningen
och Konsumentverket har genomfört en rad insatser för
att försöka förbättra konsumenternas situation. Kund och
hantverkare har ofta inte samma bild av resultatet och det
är svårt att jämföra och utvärdera offerter. I samband med
förra årets Konsumentrapport gjordes en fördjupad analys
och förslag på åtgärder gavs.

Bilverkstäder
Bilverkstäder visar sig enligt konsumenternas bedömningar
vara svåra att jämföra. Dessutom är klagomål till opartiska
instanser, som t ex arn och den kommunala konsumentvägledningen, relativt vanliga. Trots Konsumentverkets
historia av insatser inom den här branschen för att säkerställa att konsumenterna får ett bra bemötande och kan
lita på leverantörerna, ser vi att vissa problem kvarstår.

Marknader med problem
ur någon aspekt
De utpekade marknaderna är antingen problematiska ur
flera av de aspekter som vi använt för att bedöma marknaderna, eller visar på så stora problem i något avseende
att det slår igenom totalt sett. Det finns dock marknader
som visar sig ha dåliga förutsättningar utifrån någon eller
några få aspekter, men där det samlade resultatet inte ger
en placering bland de mest problematiska. Det kan finnas
skäl att titta närmare på dessa mer ”isolerade” problem
för att vid behov hitta lämpliga åtgärder. I tabellen visas
de fyra marknader som finns bland de fem sämst rankade
avseende minst en av de aspekter som ingår i kmi-beräkningen, men som ändå inte finns med bland dem som valts
ut som mest problematiska.

Möjligheter för konsumenterna
Marknad	Särskilt
		problematiska aspekter
Fordonsbränsle	Oberoende information
Utbud

På flera marknader upplever konsumenterna att det fungerar bra i olika avseenden. Här listar vi de minst problematiska marknaderna:

Tio marknader med HÖGST KMI

Kläder och skor

Informationsnivå

Restaurang/Kafé/Bar

Informationsnivå

• Mejeriprodukter

Mindre hushållsapparater

Informationsnivå

• Semesterboende
• Paket-/Charterresor

Möjligheter och utmaningar
I inledningen till rapporten berördes den samhällsekonomiska betydelsen av väl fungerande marknader, där konsumenten kan göra rationella och effektiva val. Resultaten
från kmu visar dock att många marknader brister. Vad
finns det då för möjligheter att åstadkomma förbättringar
när det gäller oberoende information, produktjämförelser,
konkurrens och tillit till företagen?

• Frukt/Grönsaker
• Kroppsvårdstjänster
• Böcker/Tidningar
• Alkoholfria drycker
• Mindre hushållsapparater
• Bröd/Spannmålsprodukter
• Kultur/Underhållning

Konsumentpolitiska åtgärder
Konsumentvägledning i kommunerna och hos rådgivningsbyråerna fyller en viktig funktion i att förse
konsumenter med oberoende information och att ge
stöd i komplexa frågor.
En nationell upplysningstjänst samordnas av Konsumentverket med lansering under 2015. I samverkan med
andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner etableras en webbplats och ett kontaktcenter som förstärker
konsumenternas tillgång till opartisk vägledning före och
efter köp. Konsumentverkets och andra myndigheters tillsynsverksamhet över branscher och företag uppmärksammar och stävjar brister i regelverk och försäljningsmetoder.
Vårt fokus ligger på de marknader där de största och mest
utbredda problemen finns och där de privatekonomiska
konsekvenserna är mest betydande. Vi arbetar även branschöverskridande för att komma tillrätta med problemen,
till exempel i fallet med telefonförsäljning.

Konsumenter kan i hög grad själva påverka om deras konsumtionsval blir lyckade bland annat genom att använda
tillgänglig information och kritiskt granska de erbjudanden som företagen ger. Det är ekonomiskt fördelaktigt att
vara aktiv i sökandet efter prisvärda alternativ och att regelbundet se över sina val av abonnemang och leverantör.
I år redovisar vi även de politiska initiativ som gjorts
inom området under det senaste året. Underlagsrapporten
till Konsumentrapporten innehåller därför en förteckning
över detta.

Möjligheter för företagen
För sin långsiktiga överlevnad är företag beroende av
konsumenternas tillit. I den här rapporten finns kunskap
att hämta för företag som vill förbättra sina förutsättningar och bli mer attraktiva. I vissa fall kan det vara
lämpligt med gemensamma initiativ för att lyfta en hel
bransch. Genom att studera framgångsfaktorer hos de
marknader som upplevs positiva hos konsumenterna finns
det mycket att hämta.

Sammanvägda resultat
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Resultatöverblick
Rankning av marknader efter KMI och
ingående aspekter
Här ges en detaljerad resultatredovisning av kmi för de
45 undersökta marknaderna. De är rangordnade efter
kmi-värdet i tabellen: rankning 1 får den minst problematiska marknaden och rankning 45 får den mest problematiska marknaden.
Vi redovisar dessutom en rankning av marknaderna
efter konsumenternas upplevelse av de åtta aspekter
som ingår i kmi.
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Fakta om KMU
Metod:

Webbundersökning

Målpopulation:

Privatpersoner i Sverige, mellan
18 och 75 år, som nyligen köpt,
anlitat eller tecknat avtal för en
specifik vara eller tjänst

Antal marknader:

45 årligt återkommande

Antal respondenter per marknad: Minst 500
(förutom fritidsartiklar: 497)

Totalt antal respondenter:

10 398 inom 45 marknader

Mätperiod:

10 oktober – 5 november 2013

Enkätlängd (mediantid):

13 minuter

Syfte
Konsumentmarknadsundersökningen (kmu) förser Konsumentrapporten med information genom att belysa de
viktigaste aspekterna av konsumenters situation på olika
marknader. Den ger jämförbara konsumentsynpunkter på
45 marknader som svarar för mer än 50 procent av hushållens utgifter.

Enkäten
Enkäten är identisk för samtliga marknader och omfattar
43 unika frågor om konsumenters upplevelser av sitt senaste köp. En viss anpassning för respektive marknad var
dock nödvändig för att underlätta förståelsen av frågorna
utan att innebörden ändrades. De frågor som används för
att identifiera problematiska marknader är ställda som
påståenden. Respondenten tar ställning till påståendet
genom att svara utifrån en fempunktsskala där 1 betyder
stämmer mycket dåligt och 5 betyder stämmer mycket
bra. Till samtliga frågor fanns svarsalternativet vet ej.
Respondenterna svarar på frågor om sin senaste erfarenhet av ett specifikt köptillfälle inom högst tre marknader.
Enkäten har testats inför huvudutskicken av såväl undersökningsföretaget Norstat som Konsumentverket och
målgruppen.
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Val av marknader
Vi har valt att undersöka konsumenters förutsättningar på 45 marknader i kmu. De är utvalda
för att de speglar både de vanligaste och hushållsekonomiskt mest väsentliga inköpsområdena för
privatpersoner i Sverige. Tillsammans utgör de
majoriteten av svenska hushålls totala utgifter. För
att gruppera de olika inköpen har vi i huvudsak
utgått ifrån coicop som är dagens mest vedertagna
klassificeringssystem av marknader utifrån ett konsumentperspektiv. coicop står för Classification of
Individual Consumption by Purpose.
Aspekter som vi tog hänsyn till vid valet av marknader var klagomålstatistik, hushållsekonomisk
betydelse samt marknadens komplexitet. Det var
viktigt att endast välja ut marknader där en tillräckligt
stor andel av befolkningen nyligen hade gjort ett köp, för
att kunna nå 500 personer inom varje marknad på ett effektivt sätt.
Vi tog också hänsyn till om marknaden kunde beskrivas
kort och precist så att det var relevant för de svarande respondenterna, men även för analyser av resultatet och vid
jämförelser med andra informationskällor.
Några exempel på konsumentmarknader från coicop
som vi har bedömt inte lämpar sig för undersökningen är
alkohol, tobak, hyra för boende, utbildning, posttjänster
och läkemedelsprodukter (förutom receptfria läkemedel).
De marknader som har valts ut till kmu beskrivs i avsnittet Konsumentmarknadsundersökningen (kmu).

Datainsamlings- och urvalsmetod
Under 2010 genomförde Konsumentverket en pilotstudie (se även Konsumentverket rapport 2010:26) för att
utvärdera valet av datainsamlingsmetod till kmu. Vid en
jämförelsestudie mellan två datainsamlingsmetoder (traditionell telefonundersökning och webbundersökning)
var bedömningen att de slutsatser som kan dras från undersökningsresultatet (d.v.s. rangordningar mellan marknader) är i stort sett likvärdiga oavsett insamlingsmetod.
Sammantaget innebär det att webbundersökning är att
föredra eftersom det är en betydligt mer kostnadseffektiv
metod för kmu.
Data till kmu i årets rapport har inhämtats via undersökningsföretaget Norstats så kallade Guldpanel genom

en webbundersökning. Medlemmarna i panelen rekryteras
via riksrepresentativa telefonundersökningar och omfattas
alltså inte av självrekryterade personer.
Genom en tvåstegsprocess nåddes konsumenter med
relevant erfarenhet av ett köp (d.v.s. målpopulationen).
Först gjorde undersökningsföretaget ett slumpmässigt
urval ur sin Guldpanel. Urvalsdragningen kvoterades på
kön, ålder och region i en kombination för att skapa ett
riksrepresentativt urval. De utvalda panelmedlemmarna
har sedan kontaktats via e-post där de ombetts klicka på
en webblänk för att komma till undersökningen. Vi ställde
screeningsfrågor i början av enkäten för att slutligen nå
konsumenter med den relevanta erfarenheten. Norstat
skickade upp till tre påminnelser, med tre dagars mellanrum, till de utvalda panelmedlemmar som inte
besvarat frågeformuläret.
Datainsamlingsverktyget Confirmit har
använts vid programmering av enkäten samt
vid kvotering.

(viktmål) för individuella marknader. Därför har inte heller någon marknadsprofil för respondenterna mot nationell statistik varit möjlig att presentera.
Vid databearbetning av statistiken har vi använt programvaran spss.

Detaljerat resultat
Resultatet och genomförandet för kmu beskrivs mer
utförligt i rapporten Underlag till Konsumentrapporten
2014 (2014:10).

Kön, ålder och riksområde för respondenter

Antal
respondenter
KMU (n)

Demografisk profil för respondenter
Här görs en demografisk beskrivning av samtliga konsumenter som har svarat på de 45 årligen återkommande marknaderna, tillsammans
med motsvarande andel i riket för åldersgruppen 18-75 år. Målpopulationen för undersökningen är alltså personer som nyligen köpt,
anlitat eller tecknat avtal för en specifik vara
eller tjänst (d.v.s. endast en del av den svenska
allmänheten). Detta kan delvis förklara skillnader mellan den demografiska profilen i vår
undersökning och befolkningen i stort. En annan förklaring kan också vara valet av datainsamlingsmetod; unga personer är generellt sätt
mindre villiga att delta i undersökningar.

Dataredovisning
Vid redovisning av resultatet visas dels andelen
i procent som instämmer med påståendet (alternativen 4 och 5), dels medelvärden baserade på
fempunktsskalan (vet ej-svaren är borträknade).
Resultatet från undersökningen redovisas som
ovägd data då det inte finns nationell statistik

Bas: 18 - 75 år

Andel
respondenter
KMU (%)

Andel i riket
(%)

10 398		

Kön			
Män
5 327
51
51
Kvinnor
5 071
49
49
Ålder			
18-29 år
1 377
13
22
30-49 år
2 872
28
37
50-64 år
3 162
30
25
65-75 år
2 987
29
16
Riksområde (NUTS2)			
Stockholm
2 161
21
22
Östra Mellansverige
1 750
17
17
Småland och öarna
937
9
8
Sydsverige
1 554
15
15
Västsverige
2 029
19
20
Norra Mellansverige
991
9
9
Mellersta Norrland
395
4
4
Övre Norrland
581
6
5

Datakällan för andelen i riket är SCB:s statistik från 2013 (18 – 75 år).
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