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FÖRORD
Att köpa bostad är för många den allra största affär man gör i livet. Det är ett köp
man gör sällan och därför inte har så mycket erfarenhet av. Många konsumenter väljer
att anlita fastighetsmäklare för att få hjälp med försäljningen – och därmed köper
de allra flesta också sin bostad via en fastighetsmäklare. En mäklare bidrar med sin
yrkeskompetens, erfarenhet och kundkontakter, men samtidigt händer det att mäklare
möts av misstro och kritik. Konsumenter hyser farhågor om falska bud, lockpriser och
bristande information om objektet. Mäklarna kan ha svårt att nå fram med information
om vad som ingår i deras uppdrag, och vilket eget ansvar säljaren och köparen har.
På grund av de problem som konsumenter upplever vid mäklares förmedling av
bostäder och den stora ekonomiska betydelse bostadsaffärer har för hushållen har
regeringen gett oss i uppdrag att fokusera särskilt på området fastighetsmäklare i årets
Konsumentrapport.
Betydligt mindre summor för den enskilde, men ändå problematiskt, är det som vi kallar
abonnemangsfällor. En fälla består av ett lockbete, kanske en rolig tävling, ett provpaket
på antioxidanter eller en mobiltelefon för några tjugor, och abonnemanget du fastnar i.
Den roliga tävlingen gav ingen resecheck, utan bantningspiller för 600 kronor i månaden.
Provpaketet var inte ett schysst erbjudande, utan en löpande leverans av tabletter, och
mobilen dök aldrig upp, däremot dras det pengar från ditt bankkonto varje månad.
Abonnemangsfällorna är vanliga på nätet och många lockas – och luras – av dem. För de
oseriösa aktörerna bakom fällorna blir det stora förtjänster. För den lurade konsumenten
kan det kosta flera tusen kronor innan man lyckas stoppa dragningarna från kontot. Och
många vet inte hur de ska agera när de fastnat i fällan. Därför väljer vi att även fokusera
på problemen med abonnemangsfällor i årets Konsumentrapport.
Konsumentrapporten består dessutom av en kartläggning av hur konsumenterna
upplever att det är att köpa varor och tjänster på 45 marknader. Vi hittar marknadernas
svaga punkter: svårbegriplig information, bristande valfrihet och sviktande tillit till
försäljarna.
Vi på Konsumentverket ser rapporten som ett av flera sätt att få veta mer om
hur det är att vara konsument idag. Min förhoppning är att den ska tjäna som ett
kunskapsunderlag för alla som arbetar med konsumenter: företag, branschorganisationer,
konsumentvägledare, myndigheter och politiker. I förlängningen vill vi förstås att
rapporten ska bidra till en både enklare och tryggare vardag för konsumenterna.

Cecilia Tisell
Konsumentombudsman och generaldirektör
för Konsumentverket

FÖRORD
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SAMMANFATTNING
2017 års Konsumentrapport är den femte i ordningen.
Liksom tidigare år är syftet att uppmärksamma problem
och möjligheter för konsumenter, och att beskriva viktiga
förutsättningar när de ska agera. Rapporten ger berörda
aktörer ett kunskapsunderlag som kan vara av intresse
för deras framtida agerande. Den utgör också ett bra
underlag för att oss att kunna avgöra hur Konsumentverkets verksamhet bör fokuseras för att göra största
möjliga nytta.

Temperaturmätning av svenska
konsumenters situation

Precis som tidigare år ger Konsumentrapporten en aktuell bild av konsumenters situation på 45 marknader. Vi
använder den årligt återkommande konsumentmarknadsundersökningen, KMU, som vårt huvudsakliga underlag.
Den beskriver konsumenters förutsättningar på olika
marknader, men säger inte allt. Därför kompletterar vi
underlaget med klagomålsstatistik 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 försäljare. Det finns också marknader som utmärker
sig genom att placera sig bland de mest problematiska i
flera avseenden – det kan till exempel handla såväl om
klagomål som möjligheterna att jämföra produkter, förtroende för företagen och bredd på utbudet. Sammantaget bedömer Konsumentverket att följande marknader är
de mest problematiska för konsumenter i Sverige. Listan
är rangordnad med den mest problematiska marknaden
överst och sedan i fallande ordning.
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De tio mest problematiska marknaderna
Telekommunikationstjänster
(tv-abonnemang, fast telefoni, mobiltelefoni och internet)
Försäkringar
(person/familj, villa/hem och fordonsförsäkringar)
Bank- och finanstjänster
(investering/pension, privatlån/kreditkort, lönekonto
och bolån)
Tågresor och lokal kollektivtrafik
Hantverkare
Juridiska tjänster
(t.ex. vid skilsmässa, bouppteckning, skattefrågor,
ekonomiska tvister, rättsliga processer och liknande)
Bilverkstäder
Fastighetsmäklare
El
Kläder/skor

Särskilt fokus på två områden
För andra året i rad presenterar vi belysningar i rapporten. En belysning innebär att vi fokuserar på ett område
som visar tecken på att medföra problem för ett stort antal konsumenter eller omfattande problem för särskilda
grupper av konsumenter. I årets rapport belyser vi:

• Abonnemangsfällor
• Fastighetsmäklarområdet

Abonnemangsfällor
Ett problem som blir allt vanligare, inte minst genom
den ökande digitaliseringen, är abonnemangsfällor. Den
gemensamma nämnaren för en abonnemangsfälla är att
konsumenten vilseleds att ingå avtal om löpande leverans
av en vara eller en tjänst. Oftast är konsumenten inte
medveten om att ha ingått något avtal överhuvudtaget.
Det går att fastna i abonnemangsfällor på olika sätt och
via olika kanaler. I belysningen beskriver vi de problem
som konsumenter ställs inför när de fastnar i en abonnemangsfälla. Vi redogör också för de svårigheter som finns
att stoppa företag som luras. Förutom att konsumenter
förlorar pengar, tid och energi kan abonnemangsfällor
minska förtroende för handel på nätet och telefonförsäljning och på så vis påverka seriösa företags affärsmöjligheter. Förtroendet för kort som ett säkert betalningsmedel
kan också rubbas.
Företagen bakom abonnemangsfällorna är ofta oseriösa företag som inte bryr sig om lagstiftningen. Det är
inte ovanligt att företagen finns utomlands, vilket gör det
svårare för konsumenterna att komma i kontakt med bolagen och för myndigheter att utöva tillsyn.
Vi föreslår i belysningen olika åtgärder, bland annat åtgärder som bidrar till en effektivare tillsyn och hjälper de
drabbade. Information är också viktig, liksom åtgärder
som försvårar för de oseriösa företagen att dra pengar

från konsumentens konto. Flera av de förslag vi lämnar
behöver utredas närmare. Vi utesluter inte att det finns
behov av nya regler, men hoppas också att förmedlare
inom bland annat bank- och kortbranschen kommer att
vilja bidra till att försöka minska problemen.

Fastighetsmäklarområdet
Fastighetsmäklartjänster är en av de marknader som
Konsumentverket pekar ut som mest problematisk. Att
köpa och sälja bostad är för de allra flesta en av livets
största affärer och ställer stora krav. Fastighetsmäklaren
har en viktig roll att fylla och ska se till såväl säljarens
som köparens intresse. I belysningen beskriver vi konsumenters problem och utmaningar kopplade till fastighetsmäklare och deras arbetsområde. Ett av de problem
som vi ser är lockpriser, andra är bristande kunskaper om
mäklarens roll och om vilket ansvar de olika parterna i
en bostadsaffär har. Vi redogör även för konsumenternas
behov av information, liksom den osäkerhet som finns
kring budgivning.
I belysningen lyfter vi fram olika förslag på åtgärder
som vi tror skulle kunna förebygga de problem vi ser och
förbättra konsumenternas situation. Vi tror bland annat
att inrättandet av en konsumentbyrå skulle kunna bidra
till att möta de behov av oberoende information som
konsumenter har i sina roller som spekulant, köpare och
säljare. Vi föreslår även att Fastighetsmäklarinspektionen
ges rätt att utöva tillsyn över såväl enskilda fastighetsmäklare som över mäklarföretagen, samt att inspektionen
får rätt att utfärda föreskrifter. En del områden behöver
undersökas närmare för att se vilka åtgärder som bäst
skulle kunna förebygga och minska de problem vi ser.
Några problem kräver lagändringar eller ändrade befogenheter för tillsynsmyndigheten medan andra skulle
kunna lösas med hjälp av initiativ från branschen.

SAMMANFATTNING
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SUMMARY
The 2017 Consumer Report is the fifth in a row. As before, the aim is to illustrate issues and opportunities for
consumers, and to describe the necessary conditions for
them to act. The report provides the entities concerned
with a basis of knowledge that may be of interest for
their future actions. It also forms a basis for us to determine how the Swedish Consumer Agency’s (Konsumentverket) business operations should be focused in order to
gain the maximum possible benefit.

Checking the temperature of Swedish
consumers’ situation

Just as before, the consumer report gives a current picture of the consumers’ situation on 45 markets. We use
the annual recurring consumer market survey (KMU) as
our main basis for data. It describes consumer conditions
in different markets, but doesn’t tell us everything. We
therefore add to the documentation with complaints statistics and also consider the market’s domestic economic
significance.

Problem-packed consumer markets
Most markets have both strengths and weaknesses. A
positive ranking based on choices does not necessarily
mean that the grade will be higher in terms of issues of
trust with sellers. There are also markets that stand out
by being amongst the most problematic in several respects – for example, it may be about complaints such as
the possibility to compare products, trust in the company
and the range on offer. All in all, the Swedish Consumer
Agency considers the following markets to be the most
problematic for consumers in Sweden. The list is in descending order with the most problematic at the top.
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The ten most problematic markets
Telecommunications services
(TV subscription, landline, mobile and internet)
Insurance
(personal/family, house/home and vehicle)
Bank and financial services
(investments/pension, private personal loans/credit cards,
current accounts and mortgages)
Train travel and local public transport
Tradesmen
Legal services
(e.g. for divorce, estate inventory, tax issues, financial
disputes, legal processes and similar items)
Vehicle maintenance and repair
Estate agents
Electricity
Clothing/shoes

Specific focus on two areas
In this report we are focusing on areas that show signs of
causing issues for a large number of consumers or comprehensive issues for specific groups of consumers.
We have highlighted:

• Subscription traps
• Estate agent services

Subscription traps
A problem that is becoming more common, not least due
to increasing digitalisation, is the issue of subscriptions.
The common denominator for a subscription trap is that
the consumer is deceived to enter into a contract for an
ongoing delivery of goods or services. The consumer is
often not aware they have entered into any contract at
all. There are different ways and channels that a person
can fall into a subscription trap. We describe the problems that consumers face when they are caught in a
subscription trap. We also report on the difficulties in
stopping companies who are deliberately misleading.
Besides the consumer losing money, time and energy,
subscription traps can reduce trust in online shopping or
telephone sales, and this means that serious companies
have their business affected. Trust in using cards as a secure payment method can also be disturbed.
The companies behind the subscription traps are often
dishonest and do not care about the law. It is not unusual
for the companies to be based abroad, which makes it
harder for consumers to contact them and for authorities
to supervise.
We suggests various measures which contribute to
more effective supervision and help those affected. Information is also key, as well as measures which make
it difficult for the rogue companies to take money from
consumer’s accounts. Several of our proposals need to
be looked at more closely. We are not excluding the pos-

sibility of new laws, but also hope that intermediaries in
areas such as the banking and credit card industry will
want to help to try to reduce the problems.

Estate agent services
Estate agent services is one of the markets that the Swedish Consumer Agency highlights as being the most
problematic. Buying and selling a property is, for most
people, one of life’s largest transactions and is particularly demanding. An estate agent has a key role to play
and ensure that both the seller’s and purchaser’s interests
are met. We describe the consumer issues and challenges
linked to estate agents and their work. One of the problems we see is too good to be true valuations, a second
is a lack of knowledge on the agent’s role and about what
responsibility each party has in a property purchase. We
also report on the consumers’ need for information, such
as the uncertainty around a bidding offer.
We highlight different proposals for measures that we
feel would prevent the problems seen and improve the
consumers’ situation. We believe that the establishment
of a consumer bureau would contribute to meeting the
need for independent information that the consumer has
in their role as prospective buyer, purchaser or seller. We
also suggest that the Swedish Estate Agents Inspectorate
(FMI) is given the right to exercise inspection over individual estate agents as well as over broker firms, and
that the inspectorate has the right to issue regulations. A
number of the areas need to be investigated more closely
to see which measures would best prevent and reduce the
issues we are seeing. Some problems require changes to
the law or a change in authorisations for the inspectorate,
whilst others may simply be solved with the help of the
industry’s initiative.

SUMMARY

11

12

KONSUMENTRAPPORTEN 2017

INLEDNING

KOLUMNTITEL PÅ AKTUELLT KAPITEL
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ATT FÅNGA
KONSUMENTVARDAGEN
Vår konsumtion har många sidor. Den allra mest grundläggande konsumtionen
är livsnödvändig. Dit hör till exempel mat och dryck, samt kläder för att hålla oss
varma när det är kallt. Sedan finns det också konsumtion som ger oss trygghet,
glädje, spänning, och kanske till och med kärlek.
I de flesta fall leder mötet mellan konsumenter och företag till att bägge parter
blir nöjda. Tyvärr händer det ibland att konsumenter känner sig vilseledda,
missnöjda och rentav lurade. Konsumentrapporten 2017 ger en aktuell bild av
konsumenternas situation med fokus på 45 olika marknader. Syftet är att visa hur
olika marknader skiljer sig åt ur olika perspektiv för konsumenterna.
Det här är den femte årliga utgåvan av Konsument
rapporten. Under dessa år har inga stora förändringar
skett i hur konsumenterna upplever sin situation på de
olika marknaderna. Samtidigt får vi signaler om att rapporten kan ha en påverkan. Från olika branscher hör vi
att det förs samtal om behovet av insatser för att förbättra konsumenternas förutsättningar, och även att företagen genomför sådana insatser. Vi ser därför framtiden an
med spänning. Förutom att belysa vad som kan behöva
förändras är Konsumentrapporten även tänkt att kunna
fungera som ett uppföljningsverktyg. Vår förhoppning är
att olika aktörers ansträngningar för att göra vardagen
för konsumenterna bättre ska kunna avläsas i framtida
rapporter.

En temperaturmätning av svenska
konsumenters situation

Konsumentrapporten ger en aktuell bild av konsumenters
situation, med fokus på 45 marknader. Vi använder oss
av den årligen återkommande konsumentmarknadsundersökning, KMU, som vårt huvudsakliga underlag. Den
har vi själva utformat för att framförallt användas i rapporten. Resultaten från KMU ger en bild av konsumenters förutsättningar på olika marknader, men säger inte
allt. Därför kompletterar vi underlaget med klagomålsstatistik och väger dessutom in marknadernas hushållsekonomiska betydelse.
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Ett syfte med KMU är att bevaka i vilken utsträckning
marknader är välfungerande utifrån ett konsumentperspektiv. Undersökningen utgör ett underlag för oss att
utgå ifrån när vi utvärderar effekten av insatser riktade
till konsumenter och företag och ger oss möjlighet att bevaka utvecklingen över tid. För att kunna ta del av konsumenters uppfattningar genom en undersökning har vi
dock behövt göra vissa avgränsningar och prioriteringar.
De 45 marknader som ingår är i första hand utvalda
för att de täcker merparten av de inköp som sker mellan
privatpersoner och företag i Sverige. KMU speglar med
andra ord konsumenters upplevelser när de köper varor
eller tjänster från företag i Sverige. Erfarenheter av inköp
från andra privatpersoner ingår inte. Undersökningen
är också avgränsad till inköp av enbart nyproducerade
varor och vi undersöker endast marknader där konsumenter befinner sig i en valsituation mellan flera företag
och mellan flera produkter. Därför ingår exempelvis inte
monopolmarknader som för alkohol. För mer information om undersökningen se bilagan Fakta om KMU sist i
rapporten.
Vi är medvetna om att det finns inbyggda skillnader
mellan marknaderna, och att dessa skillnader innebär
att marknaderna har olika förutsättningar i våra jämförelser. Ett exempel på sådana skillnader är att vissa köp
är positiva och lustfyllda medan andra betraktas som
jobbiga måsten. En semesterresa köper de allra flesta för
att de verkligen ser fram emot att få komma iväg på den,

Belysning av två områden
medan man kanske tecknar en hemförsäkring därför att
det är något hushållet bör ha. Ett annat exempel är möjligheten att jämföra olika alternativ på en marknad. Hur
ska man veta vilken bilverkstad, hantverkarfirma eller
familjejurist man ska anlita? Det kan vara mycket svårt
att på förhand få en uppfattning om vilken kvalitet det är
på den aktuella tjänsten, och i vissa fall även vad kostnaden kommer att bli. Då är det avsevärt mycket lättare att
köpa en bok, en liter mjölk eller ett kylskåp. Då kan man
titta, känna, se hållbarhetsdatum, få tekniska specifikationer och liknande som gör det relativt lätt att jämföra.
Det går också att jämföra varor i samma kategori på ett
och samma försäljningsställe, till exempel i en butik eller på nätet. Man kan också jämföra motsvarande varor
hos olika försäljningsställen. Andra faktorer som skiljer
marknader åt är att somliga varor och tjänster konsumeras av alla, medan andra är aktuella för mer begränsade
grupper. Det kan till exempel styras av hur stora inkomster hushållet har.
Även om alla dessa skillnader kan tala för att det är
svårt att jämföra marknader mellan varandra tror vi att
det finns en poäng att ändå göra det. Vår metod i Konsumentrapporten är medvetet ganska grov i sin sållning.
Vi tror att den samlade bilden av våra underlag ger en
tillräckligt god och aktuell bild av förhållandena för
konsumenterna.

Konsumentrapporten är ett uppdrag från regeringen. För
andra året i rad ingår att göra belysningar över områden
som uppvisar tecken på att utgöra eller medföra problem
för ett stort antal konsumenter eller omfattande problem
för särskilda grupper av konsumenter. Det kan gälla affärsmetoder, målgruppsspecifika frågor eller avgränsade
marknader. I år innehåller rapporten två belysningar:
abonnemangsfällor och fastighetsmäklarområdet. Abonnemangsfällor är ett problem som har växt och som blir
allt vanligare, inte minst genom den ökande digitaliseringen. En abonnemangsfälla innebär att konsumenter
vilseleds att ingå avtal om löpande leverans av en vara
eller en tjänst, utan att vara medvetna om avtalsinne
hållet eller att ett abonnemangsavtal har ingåtts överhuvudtaget. Vi har mot den bakgrunden valt att särskilt
belysa abonnemangsfällor. Fastighetsmäklartjänster är en
marknad som många konsumenter upplever som problematisk. För de allra flesta som genomför en bostadsaffär
är det en av de mest ekonomiskt betydelsefulla transaktionerna i livet. Mot bakgrund av att många konsumenter
upplever problem på bostadsmarknaden har regeringen
särskilt pekat ut att fastighetsmäklarområdet ska utgöra
en av årets belysningar.
I arbetet med belysningarna har vi sammanställt befintlig kunskap om konsumenternas situation, vilka problem
som de stöter på och hur omfattande problemen är. Vi
har försökt att analysera orsakerna till problemen och
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att så långt som möjligt peka ut vad som borde göras för
att förbättra situationen. Ambitionen har inte varit att ta
fram detaljerade åtgärdsförslag, utan att hålla lösningarna på en mer översiktlig nivå. Våra lösningar är riktade
både till konsumenterna och till marknaden, och är inte
begränsade till det konsumentpolitiska området. Vi har
även eftersträvat att så långt som möjligt förankra vårt
underlag, våra slutsatser och förslag med externa parter
som andra myndigheter, branschföreträdare, ideella organisationer med flera.

Ansvaret för väl fungerande
konsumentmarknader

Ambitionen med Konsumentrapporten är bland annat att
bidra med relevant kunskap till marknadernas aktörer.
För att en marknad ska fungera väl krävs att företagens
utbud och konsumenternas efterfrågan kan mötas på ett
optimalt sätt. Kunniga och välinformerade konsumenter
ger viktiga signaler till företag inom olika branscher om
vad som efterfrågas. Från ett konsumentskyddsperspektiv
är det viktigt att konsumenterna kan lita på att de inte
blir lurade och att de får tillgång till viktig information.
I verkligheten är tyvärr inte alla rustade för att vara den
ideala kritiska och välinformerade konsumenten, och det
finns företag som inte hanterar det ansvar som marknaden kräver. Av den anledningen finns det behov av olika
former av initiativ från samhällets sida.
Vår förhoppning är att rapporten kan inspirera företag som vill få nöjdare kunder och att den för upp
konsumentfrågorna på agendan hos politiska aktörer,
myndigheter och ideella organisationer. Många problem
kan lösas på egen hand av konsumenterna och företagen,
vilket självklart är den smidigaste vägen. Ibland krävs
dock politiska eller juridiska ingripanden för att förbättra
konsumenternas situation. Vi vill bidra med underlag för
agerande i samtliga dessa fall.
Konsumentrapporten tillgodoser också Konsumentverkets behov av bredare kunskapsunderlag för prioriteringar. Det kan handla om att vi utifrån resultaten väljer ut
marknader för fördjupade studier och ger förslag på åtgärder. Ett annat exempel är prioriteringar av insatser för
tillsyn och information. Liksom tidigare år är det också
vår ambition att ta initiativ till dialog med branscher och
myndigheter med utgångspunkt i rapporten.
För att konsumenternas behov ska uppfyllas på bästa
sätt krävs alltså att både konsumenter, företag och samhälle medverkar. 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).
Här intill ger vi några exempel på vad olika aktörer har
för ansvar och möjligheter att bidra till väl fungerande
marknader.
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Företag
Lämna tydlig och lättillgänglig information om
till exempel pris och betalningssätt, varans
eller tjänstens egenskaper, ångerrätt och
kontaktuppgifter till företaget.
Marknadsföra varorna och tjänsterna på ett sätt som
inte är vilseledande, aggressivt eller överrumplande.
Följa konsumentskyddande regelverk när det gäller
reklamationer och ångerrätt med mera.
Tillämpa skäliga avtalsvillkor, till exempel inte kräva
att uppsägning av ett avtal ska ske på ett visst sätt.

Konsumenter
Skaffa tillräcklig information för att göra så väl
grundade konsumtionsval som det är möjligt och
rimligt. Det gäller till exempel information om varans
eller tjänstens egenskaper och pris.
Skaffa kunskap om sina rättigheter och skyldigheter
som konsument.
Ta tillvara sina rättigheter och agera för att lösa
problem som uppstår.
Vara medvetet aktiva eller passiva. Att hålla fast vid
en och samma leverantör eller vara/tjänst innebär en
risk att gå miste om nya möjligheter. Att hålla fast
vid en befintlig leverantör kan också vara förmånligt,
och inte minst tidsbesparande. Det är väsentligt att
göra avvägningar mellan de fördelar och nackdelar
som byten respektive passivitet för med sig.

Samhällsinstitutioner (riksdag, regering,
myndigheter, kommuner)
Bevaka att företagen följer konsumentskyddande och
konkurrensskyddande regelverk.
Vara pådrivande gentemot företagen för att ge
konsumenterna goda förutsättningar 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.

ABONNEMANGSFÄLLOR
OCH FASTIGHETS
MÄKLAROMRÅDET

KOLUMNTITEL PÅ AKTUELLT KAPITEL
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ABONNEMANGSFÄLLOR
I vår digitaliserade vardag ställs vi inför ett enormt utbud och nya sätt att
konsumera. Det leder till ett ökat antal val, fler möjligheter att jämföra varor
och tjänster, riktad marknadsföring och en nästan oändlig mängd information.
Utvecklingen medför också ökade möjligheter för aktörer som lockar eller
lurar konsumenter till ofrivilliga eller ogenomtänkta köp. Ett exempel är
abonnemangsfällor som är ett stort och växande problem.

Vad är en abonnemangsfälla?
Konsumenter fastnar i abonnemangsfällor på olika sätt
och via olika kanaler. Den gemensamma nämnaren är att
konsumenten vilseleds att ingå avtal om löpande leverans
av en vara eller en tjänst. Oftast är konsumenten inte
medveten om vare sig avtalsinnehållet eller att ett abonnemangsavtal har ingåtts överhuvudtaget. De vanligaste
försäljningskanalerna är internet, särskilt via sociala medier och pop up-fönster, och telefon. Abonnemangsfällor
kan också förekomma vid försäljning i butik eller på ställen utanför butiker, som till exempel gallerior.
Abonnemangsfällor kan kopplas samman med många
olika produkter, alltifrån dejtingtjänster och molntjänster
till hygienprodukter och erbjudanden om ID-skydd och
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spärrtjänster. Det är vanligt att fastna i en abonnemangsfälla genom att ha tackat ja till en mobiltelefon för några
kronor eller erbjudanden om billiga presentkort hos välkända företag. Baserat på anmälningar till Konsumentverket och Konsument Europa ser vi att de allra flesta
klagomålen handlar om prenumerationer på kosttillskott,
bantningspiller och andra hälsokostprodukter.

Lockerbjudande
I en abonnemangsfälla ingår vanligtvis ett så kallat lockerbjudande. Det kan vara ett gratis eller billigt provpaket
med en vara eller provperiod på en tjänst. Ibland använder företaget faktura som betalmetod, men vanligast är
att konsumenten uppmanas att lämna ut sina kortuppgif-

Försäljningskanal för abonnemangsfällor enligt
anmälningar till Konsumentverket 2016
4%

Det var först efteråt jag
förstod att jag tackat ja.
Det var väldigt
försåtligt upplagt.
Man, 65 år

22%
51%

…det blev en överraskning
när jag fick se fakturan
och avtalet.

23%

Kvinna, 58 år
Internet

Inte angivet

Telefon

Annat

ter för att betala några kronor för frakten. Sedan börjar
företaget göra återkommande dragningar från konsumentens konto som betalning för regelbunden leverans av
en produkt, trots att konsumenten oftast inte uppmärksammat företagets avsikt att sälja ett abonnemang.
Vissa företag ber konsumenten att delta i en tävling
eller svara på frågor i en undersökning och döljer någonstans i det finstilta att konsumenten genom att delta även
ingår avtal om en prenumeration.

Dold information
På internet göms ofta informationen om prenumerationen och kostnaden undan i de allmänna avtalsvillkoren
som bara går att ta del av via en länk till en annan webbplats. Informationen kan även stå i finstilt text längst ner
på beställningssidan. Sidan är då utformad så att konsumenten vilseleds att tro att sidan tar slut under själva
beställningsformuläret och missar att scrolla ner.
Vid telefonförsäljning kan informationen utelämnas
helt, eller så missar konsumenten informationen genom
att säljaren exempelvis är otydlig, pådrivande och pratar
väldigt fort.
Informationen som företagen vill dölja handlar om att
konsumenten måste kontakta företaget inom en viss tid
för att säga upp tjänsten eller ångra köpet och att konsumenten annars binds automatiskt till ett löpande abonnemang med en hög månadskostnad.

Föränderlig beställningssida
Det finns även exempel på att företag har utformat beställningssidan så att inga avtalsvillkor presenteras den
första gången konsumenten går in på webbplatsen. Om
konsumenten sedan uppdaterar sidan eller går in på
webbplatsen igen, exempelvis för att kontrollera om hen
faktiskt har tackat ja till ett abonnemang, visas däremot
avtalsvillkoren eller en länk till dem.

Det var lite sent på kvällen
och jag hade surfat ganska
länge och var lite trött,
annars hade jag
fattat direkt.
Kvinna, 51 år

Det förekommer också att reklamkampanjer lanseras på
en fredag eftermiddag och tas bort på måndag morgon.
En möjlig orsak kan vara att minska myndigheters möjlighet till övervakning och bevissäkring när kampanjerna
endast pågår utanför kontorstid. Att använda annonser
som snabbt tas bort minskar också konsumentens möjlighet att i efterhand kunna kontrollera och bevisa vad det
stod i avtalet.

Så här kan lockerbjudanden som leder in i en
abonnemangsfälla se ut:
• Svara på våra frågor och få en smartphone!
Betala endast fraktkostnaden.
• Vart ska vi skicka ditt gratis provpaket?
Endast 15 kronor i fraktkostnad.
• Gör anspråk på din burk med produkt X idag!
Betala bara för frakt och hantering!
• Bli medlem kostnadsfritt och få en gåva för endast
10 kronor!
• Grattis! Du har chansen att få ett presentkort värt
250 kronor från företag Y för endast 1 krona.
• Prova vår tjänst gratis en månad! Erbjudandet går ut
om 5 timmar.

ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET
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Avgränsning
I vår belysning har vi valt att titta närmare på det typiska
fallet av en abonnemangsfälla, nämligen då konsumenten
luras in i fällan genom någon form av lockerbjudande
eller erbjudande om att delta i en tävling eller undersökning. Konsumenten är oftast ovetande om att avtalet i
själva verket gäller ett abonnemang.
Vid telefonförsäljning av exempelvis telefon- eller el
abonnemang upplever konsumenter ibland att de fått ett
oönskat abonnemang, trots att det kan ha framgått att
det är det som säljs. Här ingår oftast inte något lockerbjudande. Det kan istället handla om att konsumentens
och säljarens uppfattning om vad som sagts om pris eller
avtalstid inte stämmer överens. Säljaren kanske lämnar
felaktiga uppgifter om vilket företag som ringer eller så
får konsumenten en avtalsbekräftelse hemskickad, trots
att hen bara bett om att få skriftlig information om erbjudandet.
Det förekommer även att en fristående produkt på internet verkar vara gratis, men att konsumenten sedan blir
krävd på betalning. Detta är vanligt när det gäller exempelvis bilvärderingstjänster.
Inget av de här två fallen kommer att ingå i belysningen. Att belysa alla de situationer där konsumenter i
efterhand anser att de fått ett oönskat abonnemang eller
lurats skulle bli en för omfattande uppgift.

Nuläge och utveckling
Abonnemangsfällor har funnits under hela det senaste
decenniet, men blir allt vanligare. Det är ett internationellt problem som myndigheter och konsumentorganisationer utomlands har uppmärksammat. ECC-kontoren,
European Consumer Centres Network, satte 2014 abonnemangsfällor och gratisprover högst upp på listan över
växande e-handelsproblem, problem som sannolikt kommer att öka i framtiden.
Företagen bakom abonnemangsfällorna finns ofta
utomlands vilket gör det svårare för konsumenterna att

kontakta dem och bestrida, ångra eller säga upp avtalet. Under januari till september 2016 tog Konsument
Europa emot över 1 500 klagomål om abonnemangsfällor, vilket är högre än något av de tre föregående åren.
Av de 11 980 anmälningar som Konsumentverket tog
emot under 2016 rörde uppskattningsvis 12 procent ett
engångserbjudande som vilseledde konsumenten in i ett
abonnemang. Många hör också av sig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och till den
kommunala konsumentverksamheten om detta problem.
Under januari till september 2016 utgjorde abonnemangsfällor uppskattningsvis cirka 5 procent av kontakterna.
Det är svårt att ta fram helt tillförlitlig statistik om
abonnemangsfällor, eftersom anmälningar och kontakter
inte avser någon specifik produktkategori, utan registreras på olika sätt. Sannolikt är också mörkertalet stort,
men hur stort är det svårt att uttala sig om. Endast ett
fåtal av de drabbade personerna kontaktade någon myndighet, konsumentvägledare eller tvistlösningsorgan. Det
framgår av Konsumentverkets enkätundersökning om
oönskade abonnemang bland 1 000 svenska konsumenter.

En tredjedel ovetande
Av vår enkätundersökning framgår att 29 procent någon
gång hamnat i ett oönskat abonnemang. Av dem hade
var tredje tackat ja till ett erbjudande om en gratis eller
billig provprodukt eller deltagit i en tävling eller undersökning. Knappt en tredjedel förstod inte att de tackade
ja till ett abonnemang på grund av att informationen om
abonnemanget var felaktig, vilseledande eller saknades
helt. Ytterligare en tredjedel av de som fått ett oönskat
abonnemang uppgav att säljaren var påstridig och övertalande.
I en annan enkätundersökning om enbart kanalen telefonförsäljning som Konsumentverket genomfört under
2016 uppgav 46 procent att de var likgiltiga inför eller
missnöjda med köpet eller erbjudandet. För 9 procent
var orsaken till missnöjet att de trodde att det var gratis,
men att det visade sig vara ett abonnemang och kostade
pengar.
I en undersökning genomförd på uppdrag av Europeiska kommissionen utfrågades drygt 24 000 personer om

ECC-nätverket (European Consumer Centres
Network) är ett nätverk av konsumentkontor i
samtliga EU-länder, Norge och Island som erbjuder
information och rådgivning till konsumenter vid
gränsöverskridande handel mellan dessa länder.
Konsument Europa är namnet på Sveriges ECCkontor, en enhet inom Konsumentverket.
Hallå konsument är Konsumentverkets rikstäckande
upplysningstjänst.
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abonnemangsfällor och vilseledande gratiserbjudanden.
15 procent av de svenskar som deltog hade upplevt problem vid beställning av en gratis produkt på nätet. Av
deltagarna i en norsk undersökning från 2016 angav 21
procent att de hade blivit lurade in i ett oönskat abonnemang. Nästan två tredjedelar av dessa konsumenter hade
tackat ja till ett gratis provpaket.
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, får in få anmälningar som rör abonnemangsfällor. Det kan bero på
flera saker, exempelvis att konsumenten måste känna till
namn och kontaktuppgifter till det företag som ska anmälas, att företaget måste ha en tillräcklig anknytning till
Sverige eller rikta sig till den svenska marknaden och att
vissa värdegränser måste uppnås.
Den feedback som branchorganisationen för kortutgivare och kortinlösare, PAN-Nordic Card Association, får
från sina medlemmar vittnar om att även kortbranschen
anser att abonnemangsfällor är ett stort problem. Kortut
givare upplever ett ökat antal reklamationer och klagomål på denna typ av ärenden.

Vilka konsumenter drabbas?
Alla kan drabbas av abonnemangsfällor. Vissa konsumentgrupper verkar vara mer utsatta än andra, beroende
på personliga förutsättningar och typ av erbjudande.
Resultaten från genomförda undersökningar skiljer sig
till viss del åt angående vilka faktorer som tenderar att ha
betydelse för risken att fastna i fällan. Skillnaderna kan
bero på skiftande metodval och frågeställningar.
I vår undersökning syns inte några stora skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika åldrar. Andelen
som hamnat i ett oönskat abonnemang är dock större
bland gruppen ekonomiskt utsatta och de som generellt
har sämre förutsättningar i form av lägre utbildning, svag
språklig förmåga, låg grad av planering eller fysiska och
kognitiva funktionsnedsättningar. Lägre språklig förmåga
kan vara en bidragande orsak till att inte reagera med
misstanke mot de ofta bristfälligt översatta annonserna
på internet som företagen bakom abonnemangsfällorna
brukar använda. Personer med bristande språkkunskaper
drabbas sannolikt oftare även av otydlig information vid
telefonförsäljning och försäljning i köpcentrum och gallerior.
Utländska undersökningar visar dock att äldre kan
utgöra en utsatt grupp. Konsument Europa ser också att
äldre är drabbade i större utsträckning än yngre. Orsaken
kan vara viss ovana att handla och ta del av marknads
föring på nätet. Vår undersökning visar att en större
andel personer i åldern 50–64 år har betalat för det tillhörande abonnemanget jämfört med yngre. Kanske finns
det en större benägenhet hos äldre att betala krav utan
att ifrågasätta, medan yngre kan ha ett större självförtroende och ork att motsätta sig betalningskrav.
Även om vi generellt inte kan se några stora skillnader
mellan könen när det gäller oönskade abonnemang kan

Könsfördelning för anmälningar om
abonnemangsfällor till Konsumentverket under 2016
6%

27%
67%

Kvinna

Man

Inte angivet/Osäker

vi se att fler kvinnor sannolikt drabbas genom förmånliga
lockerbjudanden än män. 31 procent av kvinnorna mot
20 procent av männen har drabbats genom att ha tackat
ja till ett provpaket. Vi kan även se skillnader mellan vissa produktkategorier. Fler kvinnor än män anmäler abonnemangsfällor med hälsokostprodukter och tidnings- och
bokprenumerationer. Tittar vi på abonnemangsfällor
inom kategorin hemelektronik och datorer är det mera
jämnt i könsfördelningen bland anmälarna. Det skulle
kunna bero på att erbjudandet lockar både män och
kvinnor medan andra erbjudanden tydligare riktar sig till
kvinnor.
I en rapport från Storbritannien var 71 procent av de
drabbade kvinnor. Rapportförfattarna drog slutsatsen
att detta beror på att bantningsprodukter och hud- och
ansiktskrämer låg högst upp på listan över vad de tillfrågade personerna ofrivilligt hade blivit prenumeranter på.
Skönhetsprodukter marknadsförs mest mot kvinnor.
Av de konsumenter som fått ett oönskat abonnemang
kontaktade 40 procent av männen företaget och försökte
ångra eller säga upp avtalet, jämfört med 29 procent
av kvinnorna. När det gäller anmälningarna till Konsumentverket och Konsument Europa ser förhållandet annorlunda ut. Under de tre första kvartalen 2016 kom 499
klagomål från män och 919 från kvinnor till Konsument
Europa. Mönstret ser likadant ut med en klar övervikt på
klagomål från kvinnor under de tre föregående åren. Av
anmälningarna om abonnemangsfällor till Konsumentverket under 2016, där det gick att veta anmälarens kön,
var 67 procent kvinnor och 27 procent män.
Vi kan även se att kvinnor i mycket högre utsträckning
än män tar del av vår webbinformation om abonnemangsfällor och bluffar på internet och telefon. Uppgifterna kommer från Google Analytics och är inte helt
tillförlitliga, men kan ändå ge en indikation på besökarnas könsfördelning.
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Det är lite jobbigt att prata
om det, känner sig
lite dum.
Man, 65 år

Män som drabbats verkar i högre utsträckning vända sig
direkt till företaget. Tittar vi på vilka som söker information om och anmäler abonnemangsfällor till oss är majoriteten kvinnor. I dagsläget har vi dock inte tillräcklig
kunskap för att kunna bedöma vad dessa skillnader beror
på.

Vilka följder får abonnemangsfällor?
…pratat med vänner om
det och det känns lite löjligt
att ha hamnat i den här
situationen. Känns
väldigt skämmigt.
Kvinna, 69 år

Kände mig väldigt dum och
att jag hade gått på en sådan
grej. Hur kunde jag lämna ut
kortuppgifter? Borde insett
detta, att det inte går att
köpa en smartphone
för 29 kronor.
Kvinna, 69 år

Jag har prenumererat
på annat, rakhyvlar, och
det funkar bra och är
prismässigt bra. Trodde
det var schysst och
bra och såg inget
problem.
Man, 44 år

Ekonomisk förlust är den mest uppenbara följden av en
abonnemangsfälla. Enligt EU-kommissionen förlorar en
genomsnittskonsument mellan 750 till 2 600 kronor, men
det kan röra sig om upp till 9 000 kronor. Vi kan även
utifrån våra egna anmälningar konstatera att summan i
vissa fall kan uppgå till flera tusen kronor.
Att försöka ta sig ur abonnemangsfällan, stoppa eventuella dragningar från kortet och återfå redan betalda
belopp kräver även tid och energi. Konsumentverket har
låtit genomföra en kvalitativ studie genom djupintervjuer
med 17 drabbade konsumenter. Där framgår att flera
känner sig naiva och skäms för att de inte insåg vad de
tackade ja till. Flera uppgav också att de blivit försiktigare vid köp på nätet och telefonförsäljning och att deras
förtroende för kanalerna skadats.

Problematiska områden
Marknadsföringen
Konsumenten lockas in i abonnemangsfällan på grund av
vilseledande marknadsföring, exempelvis genom att:

• erbjudandet saknar information eller innehåller felaktiga
eller på andra sätt vilseledande uppgifter.
• erbjudandet beskriver en produkt som ”gratis” eller
”kostnadsfri”, trots att konsumenten måste betala. Det är
dock tillåtet att ta ut en avgift för frakten, även om varan
anges vara gratis.
• erbjudandet påstår att en produkt bara är tillgänglig under
en mycket begränsad tid, trots att det inte är sant.
• företag använder sig av välkända varumärken eller
personer utan tillstånd.
• företag utnyttjar popup-fönster för erbjudandet så att det
verkar vara kopplat till den webbplats som konsumenten
befinner sig på och litar på.

Förköpsinformation

…Det kanske stod
någonstans i det finstilta…
Vilseledande är kanske för
starkt, men otydligt
var det i alla fall.
Man, 48 år
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Innan ett avtal ingås på distans eller till exempel i en galleria måste säljaren lämna en rad upplysningar till konsumenten. De är bland annat produktens totalpris och
andra tillkommande kostnader, möjligheten att ångra köpet inom 14 dagar, avtalets löptid, villkoren för att säga
upp avtalet och kontaktinformation till säljaren.
Vid avtal som ingås på en webbplats måste säljaren
särskilt uppmärksamma konsumenten på varans eller
tjänstens egenskaper, pris och leveranskostnader, avtalets

löptid och villkoren för uppsägning. För prenumerationer
ska företaget ange kostnaden per faktureringsperiod och
per månad. Uppgifterna ska finnas tydligt synliga för
konsumenten i samband med beställningen.
Att inte lämna denna information till konsumenten
räknas som vilseledande marknadsföring. Det finns dock
bara ett fåtal civilrättsliga regler direkt kopplade till att
ett företag inte lämnar korrekt och tydlig förköpsinformation. Med civilrättsliga regler menar vi regler som
påverkar rättsförhållandet mellan konsumenten och företaget, exempelvis vid en tvist.

Ansvar för marknadsföringen
Det är inte alltid bara företaget bakom marknadsföringen
som är ansvarigt. Även reklambyråer, telemarketingbolag,
annonsförmedlare, tidningar och andra aktörer som utformat eller publicerat marknadsföringen kan under vissa
förutsättningar ha ett ansvar för att ha medverkat till
vilseledande eller aggressiv marknadsföring.

Avtalsvillkoren
Vid näthandel ska konsumenten ha möjlighet att ta del av
och spara avtalsvillkoren. Vid avtal som ingås på distans
eller till exempel i gallerior ska konsumenten även få en
bekräftelse på avtalet.
Vid abonnemangsfällor på nätet är det vanligt att villkoren saknas eller att de är svåra att hitta. Av våra undersökningar framgår att konsumenter uppfattar många
telefonförsäljare som aggressiva och övertalande. Ofta
utelämnar säljarna viktiga villkor eller presenterar dem
på ett otydligt sätt. Var femte tillfrågad konsument tror
att det krävs en skriftlig underskrift innan ett avtal som
ingås per telefon börjar gälla.
Avtalsvillkoren kan också vara långa, skrivna med finstilt text och med ett invecklat språk. Det är vanligt att de
är bristfälligt översatta till svenska eller skrivna på engelska. Många konsumenter orkar sannolikt inte läsa igenom villkoren eller förstår dem inte. Konsumenter med
sämre förutsättningar, exempelvis på grund av bristande
språklig förmåga, låg utbildning och liten erfarenhet, har
svårare att granska innehållet kritiskt.
Ibland är villkoren oskäliga, vilket betyder att de inte
överensstämmer med lagen, är oklart formulerade eller
att de ger säljaren orimliga fördelar på konsumentens
bekostnad.

Skrämda till betalning
Det förekommer att oseriösa företag skrämmer konsumenter genom att hota med att gå vidare till inkasso eller
påstår att konsumenten får en betalningsanmärkning direkt om inte betalning sker. Oavsett om ett inkassokrav
skickas ut eller om företaget endast hotar med inkasso
kan konsumenten bli rädd och betala, trots att hen egentligen anser att ett avtal inte har ingåtts eller att avtalet
har ångrats eller sagts upp.
Normalt krävs tillstånd från Datainspektionen för att
bedriva inkassoverksamhet. Tillstånd behövs dock inte
vid indrivning av egna fordringar eller fordringar för
ett företag inom samma koncern. Tillstånd behövs inte
heller för advokater och företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Såväl inkassobolag med tillstånd
som bolag utan tillstånd måste följa god inkassosed enligt
inkassolagen. Det innebär att betalningskrav inte bör
drivas in om det finns sannolika skäl för att kravet inte är
lagligt eller framstår som obefogat.
Datainspektionens uppfattning är att registrerade inkassobolag snabbt avslutar samarbeten när de insett att
uppdragsgivaren är oseriös. Inspektionen har dock under
hösten 2016 arbetat för att få de registrerade inkassobolagen att förbättra sina initiala kontroller av potentiella
uppdragsgivare.
Finlands tillsynsmyndighet, Konkurrens- och konsumentverket, har försökt komma tillrätta med problemen
kring abonnemangsfällor genom att skicka ut brev till
alla landets inkassobolag. Myndigheten påminner i brevet
om att olagliga eller klart ogrundade skulder inte ska drivas in. Insatsen har gett positiva resultat. Vissa inkasso
bolag tar nu kontakt med myndigheten redan innan de
åtar sig ett uppdrag för att undersöka om det aktuella
företaget har något samband med abonnemangsfällor.

Kontaktuppgifter
Ett stort problem när konsumenter ska ta sig ur abonnemangsfällor är att kontaktinformationen till företaget
ofta saknas eller är oklar. Europeiska kommissionens studie innehöll en granskning av ett antal webbplatser med
typiska abonnemangsfällor. I 60 procent av annonserna
var en eller flera kontaktuppgifter till säljaren felaktiga,
otydliga eller saknades helt. Det förekommer också att
kontaktinformation finns, men att konsumenten inte får
något svar.

Att komma ur fällan

Automatisk förlängning

Vid avtal mellan en konsument och ett företag tillämpas
normalt lagen i det land där konsumenten är bosatt. Förutsättningen är att företaget bedriver sin verksamhet där
eller riktar sin marknadsföring dit. Omständigheter som
kan vägas in för att avgöra till vilket land marknadsföring riktas är exempelvis val av språk, valuta och toppdomän. Om ett erbjudande är tydligt riktat mot Sverige med
till exempel svensk text, pris angivet i svenska kronor och
svensk kundtjänst, kan alltså svensk lag gälla. Då detta
vanligtvis är fallet vid abonnemangsfällor utgår vi från
svenska bestämmelser i redogörelsen.

Många av de avtal som har sitt ursprung i abonnemangsfällor förlängs automatiskt. Enligt lag måste företag
påminna konsumenten inför en förlängning av ett tidsbestämt avtal. Om företaget inte skickar en påminnelse
i tid har konsumenten rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan. Bestämmelsen gäller dock inte om
uppsägningstiden är kortare än tre månader. I de flesta
fall använder sig företagen bakom abonnemangsfällor av
en uppsägningstid som är kortare än tre månader, vilket
innebär att ingen påminnelse behöver skickas ut till konsumenten.
ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET
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Regler vid distansavtal
Konsumenten har som huvudregel 14 dagars ångerrätt
vid köp på distans eller utanför fasta affärslokaler, som
till exempel gatuförsäljning eller i en galleria. För att
ångra köpet ska företaget kontaktas inom två veckor efter varans leverans eller köpet av tjänsten. Saknas tydlig
information om ångerrätten innan avtalet ingås förlängs
tiden i upp till ett år efter den tidpunkt då konsumenten
enligt lag skulle ha fått informationen. Det händer att
konsumenter upptäcker att de har fastnat i en abonne
mangsfälla först när återkommande belopp dras från
kontot eller fakturor börjar komma. Då kan ångerfristen
redan ha passerat. Få känner till att tidsfristen för att
ångra sig förlängs om de inte fick korrekt information
om ångerrätten vid köpet. De betalar då i tron att avtalet
inte kan ångras.
Ibland nekar företag konsumenten att ångra köpet
för att paketet har öppnats eller förseglingen brutits.
Konsumenten har dock i normala fall rätt att öppna förpackningen och undersöka varan och ändå få full återbetalning. Det finns några undantag från ångerrätten, bland
annat om en förpackning som har förseglats på grund
av hälso- eller hygienskäl har öppnats. Det är vanligt att
företag försöker inbegripa fler produkter än vad lagen
medger i undantagen från ångerrätt.
Det är inte heller ovanligt att locka med ett provpaket,
men när konsumenten sedan vill ångra sig hävdar företaget att det var ett välkomstpaket och att konsumenten
förlorat sin ångerrätt genom att prova och använda
varan.
Om konsumenten ingår avtal på en webbplats måste
det stå att beställningen innebär en skyldighet att betala.
Konsumenten måste också uttryckligen ha tagit på sig
denna skyldighet, annars är hen inte bunden av beställningen. Finns det en knapp som konsumenten ska klicka
på för att genomföra beställningen är det sannolikt inte
tillräckligt att det står ”Registrera dig”, ”Bekräfta” eller
”Beställ nu”. Istället bör det exempelvis stå ”Köp nu”,
”Betala nu” eller ”Bekräfta köpet”.
För många av de övriga informationskraven vid distansavtal finns inga civilrättsliga följder om informationen inte lämnas. Avtalet kan alltså vara civilrättsligt
giltigt trots att säljaren inte har uppfyllt informationsplikten. I andra EU-länder finns exempel på civilrättsliga
följder av att säljaren inte lämnat korrekt information
om det totala priset för produkten och kostnaden per
faktureringsperiod och månad om avtalet avser ett abonnemang. Det finns även medlemsländer där konsumenten
inte heller är bunden av ett avtal på internet om företaget
inte följt den regel som säger att konsumenten ska uppmärksammas särskilt på viss information, bland annat
priset, i samband med att en beställning godkänns.

Andra avtalsrättsliga regler
Som tidigare nämnts sker betalning ofta på grund av en
överdriven rädsla för betalningsanmärkningar. I utredningen Fakturabedrägerier, SOU 2015:77, framgår även
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att konsumenter betalar på grund av att de bedömer
att det är enklare eller mer ekonomiskt än att bestrida.
Ibland betalar konsumenter trots att de är osäkra på om
de överhuvudtaget ingått ett avtal.
Om ett företag bryter mot marknadsföringslagen
genom att använda sig av vilseledande eller aggressiv
marknadsföring kan företaget förbjudas att fortsätta med
marknadsföringen, men det har inga direkta civilrättsliga
följder. Förbudet innebär inte att de avtal som redan ingåtts med konsumenter automatiskt blir ogiltiga.
Det är aldrig tillåtet att skicka obeställda produkter
och kräva konsumenten på betalning. Konsumenten har
i dessa fall ingen skyldighet att betala för produkten eller
returfrakten. För att ett avtal ska ingås krävs att det finns
en gemensam partsvilja. Med gemensam partsvilja menas
att företaget och konsumenten haft en gemensam avsikt
om att bli bundna till ett avtal. Det är den som påstår att
ett avtal har ingåtts som ska bevisa att så är fallet samt
avtalets innehåll. När det gäller abonnemangsfällor kan
det se ut som att det funnits en gemensam partsvilja och
konsumenten kan ha svårt att visa att så inte är fallet.
Om informationen om abonnemanget varit undangömd
kan konsumenten försöka åberopa att hen inte känt till
avtalets innehåll och att det därför inte finns någon gemensam partsvilja.
Det finns även ogiltighetsgrunder i avtalslagen som
drabbade konsumenter kan använda sig av. Avtal kan
förklaras ogiltiga om konsumenten exempelvis hotats,
blivit avsiktligt vilseledd, eller om det med hänsyn till
omständigheterna skulle strida mot tro och heder att
låta avtalet vara giltigt. Konsumenter kan även stödja
sig på generalklausulen i avtalslagen, som säger att ett
avtalsvillkor får jämkas eller bortses från om villkoret är
oskäligt med hänsyn till bland annat avtalets innehåll och
omständigheterna vid avtalets tillkomst. Om villkoret har
en betydande inverkan på avtalet i sin helhet kan hela
avtalet förkastas. I praxis från Allmänna reklamationsnämnden, ARN, finns exempel på att nämnden bedömt
avtalsvillkor om medlemskap som oskäliga och utan
verkan, bland annat på grund av att villkoren inte varit
tillräckligt tydliga.
I Fakturabedrägerier drar utredaren slutsatsen att det
avtalsrättsliga skyddet mot olika former av fakturabedrägerier, däribland abonnemangsfällor, är tillräckligt, även
om reglerna skulle behöva moderniseras och förtydligas.
Utredaren konstaterar dock att bevisläget kan vara svårt
för den drabbade.

Att avbryta betalningsuppdrag och återfå pengar
Om ett företag skickar en faktura trots att konsumenten
har ångrat köpet, eller överhuvudtaget inte anser att det
finns ett avtal, kan konsumenten låta bli att betala och
bestrida fakturan.
Har konsumenten istället angett sina kortuppgifter för
att exempelvis betala för ett proverbjudande drar företaget månatligen abonnemangsavgiften från konsumentens

Har inte sökt någon hjälp,
så nej. Man tycker det var
lite pinsamt… Jag har nog
blivit mer arg nu, skulle det
hända igen skulle jag nog
göra en större grej
av det, skulle absolut
polisanmäla det.
Kvinna, 56 år

De fortsatte skicka
räkningar med inkasso,
men till slut gav de upp för
att jag hänvisade till avtal i
mejlet och till slut fick jag
en kvittens på att
det var uppsagt.
Man, 52 år

Jag gjorde ingenting, bara
betala och gilla läget.
Avtalet var tydligt.
Man, 44 år

Jag spärrade mitt kort så
att de inte skulle
kunna dra mer
pengar från mig.
Kvinna, 49 år

konto som är kopplat till kortet. För att betalningstransaktionen ska vara godkänd ska konsumenten ha lämnat
sitt samtycke till att den genomförs. Samtycket lämnas på
det sätt som konsumenten och dennes bank har kommit
överens om. Oftast står det i kortvillkoren hur en betalning kan godkännas.
Ett godkännande att genomföra en serie betalningstransaktioner får återkallas hos företaget. Följden blir
att varje betalning efter återkallandet ska anses vara icke
auktoriserad. Det betyder att om konsumenten återkallar ett godkännande eller säger upp abonnemanget och
företaget fortsätter att dra pengar från kortet kan konsumenten sedan begära återbetalning från banken för dragningarna som sker efter återkallandet eller uppsägningen.
Det kan dock vara svårt att få tillbaka pengar som redan
dragits från kortet innan avtalet sades upp eller betalningsuppdraget återkallades.
Om konsumenten försökt återkalla godkännandet av
en serie betalningstransaktioner, men företaget inte går
att nå eller om företaget vägrar att stoppa dragningarna,
kan konsumenten istället vända sig till banken. Kan
konsumenten då visa att hen försökt återkalla sitt godkännande till företaget, ska banken kunna avbryta dragningarna från konsumentens konto.

Kortreklamationer
Även om banken endast är förmedlare av betalningen
finns det vissa fall där konsumenten kan vända sig till
banken för att få hjälp med återbetalning om ett företag
vägrar att ge tillbaka några pengar. Konsumentens rättigheter mot banken beror på om betalning gjorts med ett
debet- eller kreditkort. Med ett debetkort dras pengarna
direkt från kontot, medan köp på ett kreditkort innebär
att konsumenten får en faktura i slutet av månaden för
alla köp under perioden.

Vid kreditkortsbetalning har konsumenten rätt att ställa
samma krav på kreditgivaren, banken där konsumenten
har kortet, som på företaget. Om konsumenten till exempel har utnyttjat sin ångerrätt och därför ska få pengarna tillbaka för abonnemanget kan hen kräva pengarna
tillbaka även från banken. Vid betalning med debetkort
har konsumenten inte samma lagstadgade rättighet, utan
där beror dennes rättigheter på bankens egna villkor och
kortnätverkets, till exempel Visas och Mastercards, regler
för kortreklamation.
Konsumentverket har ingen statistik över kortreklamationer när det gäller abonnemangsfällor. Om konsumenten säger upp avtalet och kan bevisa detta för banken
är Konsumentverkets uppfattning att eventuella pengar
som dras från konsumentens kort efter uppsägningen ska
anses som obehöriga transaktioner. Dessa pengar kan
därmed i regel återbetalas via banken. Har konsumenten
betalat med kreditkort bör det inte heller vara några problem att få tillbaka pengar från banken. Förutsättningen
är att det finns dokumentation som styrker att konsumenten har rätt att få pengar tillbaka, till exempel på
grund av användande av ångerrätten.

Svårt att få tillbaka pengar
Som tidigare nämnts uppger bank- och kortbranschen att
abonnemangsfällor är ett stort problem och att antalet
klagomål och kortreklamationer på området ökar. Efter
samtal med branschen och utifrån de erfarenheter som
konsumenter har förmedlat till Konsument Europa är vår
uppfattning att det kan vara svårt att få tillbaka pengar
från banken. Anledningen är att banken hänvisar till att
konsumenten accepterat avtalsvillkor som säger att det
rör sig om ett abonnemangsavtal med återkommande
betalning.

ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET
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Vissa konsumenter har även berättat att de har haft svårt
att spärra kort vid återkommande dragningar. Konsumenten ska dock alltid ha rätt att spärra sitt kort. Att
konsumenten spärrar kortet hindrar att företaget fortsätter att debitera kortet. Om företaget anser att avtalet mellan konsumenten och företaget är giltigt och inte uppsagt
eller ångrat av konsumenten kan företaget med stöd av
avtalet kräva fortsatt debitering, oavsett om konsumenten spärrat kortet eller inte. Därför är det avgörande för
banken att konsumenten alltid säger upp eller ångrar avtalet mot företaget för att banken ska kunna agera. Om
det sker fler debiteringar efter att konsumenten sagt upp
eller ångrat avtalet kan banken starta en reklamationsprocess mot företaget och kortet spärras för fler transaktioner.

ARN:s praxis
ARN har prövat några ärenden om abonnemangsfällor,
där kravet på återbetalning har varit riktat mot banken.
Nämnden bedömer om transaktionerna kan anses som
obehöriga.
Det är alltid banken som har bevisbördan för att en
transaktion har godkänts, registrerats korrekt, kontoförts
och inte har påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan brist. Detta innebär att banken ska kunna ta fram
underlag som visar att transaktionen är godkänd och hur
den har gått till, exempelvis genom att konsumenten angett sina kortuppgifter och använt PIN-kod eller Verified
by VISA. Har banken kunnat visa detta, och om konsumenten inte har blivit bestulen på kortet eller tappat det,
har det i nämndens praxis sedan varit upp till konsumenten att göra det troligt att transaktionerna är obehöriga.
Nämnden har då konstaterat att det varit tydligt att konsumenten har godkänt dragningen för det första erbjudandet, exempelvis frakten för ett provpaket, men att det
är oklart exakt vilket innehåll avtalet har haft. Genom att
konsumenten godkänt den första transaktionen har ARN
ansett det sannolikt att konsumenten även godkänt de
återkommande dragningarna. Därför har nämnden avslagit konsumentens krav på återbetalning.

Förutom vilseledande marknadsföring och undangömda
avtalsvillkor finns det många orsaker, säkert fler än de vi
listar här, till att allt fler drabbas av abonnemangsfällor.

En enorm marknad
Digitaliseringen och globaliseringen har medfört stora
fördelar för konsumenter i form av ett ökat produktutbud, ökade möjligheter att jämföra erbjudanden, ta del av
lägre priser och söka information. Att företag lättare kan
etablera sig utomlands, bedriva verksamhet i flera länder
samtidigt och flytta mellan länder, i kombination med de
möjligheter som finns att dölja sin identitet på internet,
innebär att tillsynsmyndigheter har svårt att bedriva en
effektiv tillsyn.
Möjligheten att tjäna pengar genom att nå ut med
sin marknadsföring till ett stort antal personer, ofta i
flera länder samtidigt, har ökat med hjälp av internet.
Det har också blivit vanligt att företag använder riktad
marknadsföring för att bättre lyckas nå den målgrupp
som tidigare har sökt efter eller köpt liknande produkter.
Möjligheten att dela och gilla annonser med erbjudanden och tävlingar på exempelvis Facebook gör också att
konsumenter kan påverkas av sina vänners agerande. I
sociala medier kan företagen omedelbart ta bort negativa
kommentarer och framhäva positiva omdömen.

Förändrat köpbeteende i nya kanaler

• Antalet personer som handlar på nätet via mobil
eller surfplatta har tredubblats sedan 2012

Tidigare sökte konsumenter mest på eget initiativ efter
produkter och erbjudanden och nu får man ofta erbjudanden via pop-up-annonser eller sociala medier. Det kan
vara enkelt och lätt att anta ett erbjudande som dyker
upp i flödet, ett impulsköp som sker utan att man kollat
upp företaget. Önskan att göra ett klipp spelar också in.
Trots att ett erbjudande verkar för bra för att vara sant
vinner lockelsen över förnuftet.
Tröskeln för att lämna ut personuppgifter och kortinformation på internet verkar vara lägre än i andra sammanhang. Många tror att de bara riskerar att förlora
småbelopp och inser inte att de ger företag möjlighet att
dra långt större belopp än vad som angavs i lockerbjudandet. Våra djupintervjuer visar att konsumenterna inte
upplevde att de chansat när de antog erbjudandet och att
de inte såg någon större risk med sitt agerande.
Av kommissionens undersökning framgår även att de
problem som konsumenter förväntar sig att träffa på
när de handlar på nätet inte är samma problem som de
faktiskt drabbas av på grund av abonnemangsfällor. Konsumenterna verkar inte veta vad de ska se upp med och
vara skeptiska till.

• Näthandeln från mobila enheter bland äldre har
ökat med 450 procent på fem år

Dålig koll på rättigheter

• 93 procent av Sveriges befolkning har tillgång till
internet
• Drygt 80 procent har en smartmobil
• Näthandeln har ökat med 43 procent på fem år

Svensk e-handel 2016, rapport från DIBS Payment
Services
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I utredningen Fakturabedrägerier sa nära en tredjedel av
tillfrågade privatpersoner att de ansåg sig sakna tillräcklig kunskap om hur man kan komma ur ett avtal som
man blivit vilseledd att ingå. Cirka en fjärdedel vet inte

hur de bemöter ett oriktigt krav och inte heller vart de
kan vända sig för att få veta mer.
Även i våra djupintervjuer sa flera konsumenter att de
inte känt till vart de skulle vända sig eller att det fanns
hjälp att få. En del upplevde att de inte kunde göra något
för att ta sig ur abonnemanget och var kvar i avtalet tills
det upphörde. En faktor som kan påverka benägenheten
att söka stöd är att det kan upplevas som pinsamt och
jobbigt att berätta att man blivit lurad.

Jag betraktar mig själv som
en smart affärskvinna som
jobbat med kontrakt och avtal
och säljare och känner mig
totallurad och det är
pinsamt.
Kvinna, 58 år

Känner mig oerhört kränkt.
Känner mig obegåvad, att jag
gått på det två gånger nu…
…de (telefonförsäljare) är så
manipulativa så det är
inte klokt.

Varför är det svårt att stoppa
abonnemangsfällor?

Trots att Konsumentverket, polisen och tillsynsmyndig
heter utomlands försöker hindra de företag som använder
sig av abonnemangsfällor finns det flera omständigheter
som gör det svårt att få bukt med problemen.
Abonnemangsfällor är ett internationellt problem och
de företag som ligger bakom marknadsföringen har ofta
webbplatser i flera länder och på flera språk. Webb
sidorna är oftast aktiva under en kort period och tas
sedan bort, vilket kan göra det svårt för såväl tillsynsmyndigheter som konsumenter att hinna säkra bevisning.
Det är svårt att identifiera vem som ansvarar för
marknadsföringen, då kontaktuppgifter ofta saknas, är
otydliga eller leder till flera länder. Det förekommer att
skalbolag och brevlådeföretag används. Under senare tid
har företag även börjat använda sig av affiliate-nätverk,
som fungerar som en mellanhand mellan det företag som
vill annonsera och webbplatsägare som vill tjäna pengar
på sin webbplats eller blogg. Användandet av affiliates
kan innebära ytterligare ett hinder vid försök att identifiera vilket företag som står bakom marknadsföringen.
Företagen hävdar att de inte ens vetat om hur den marknadsföring som en affiliate publicerat har sett ut och att
de därför inte är ansvariga.

Kvinna, 63 år
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Det kan ibland vara svårt att få tillgång till information
även från andra företag som fungerar som mellanmän vid
marknadsföringen av abonnemangsfällor eller som bistår
med sina tjänster vid betalningstransaktioner. Detta gäller
särskilt om förmedlarna är utländska, exempelvis sociala
mediesajter och banker.
Sedan 2006 finns ett nätverk för offentliga myndigheter, nätverket för konsumentskyddssamarbete eller
CPC-nätverket, som ska fungera som ett effektivt redskap
för tillsyn av konsumentskyddslagstiftningen inom EU.
Behöriga myndigheter i alla medlemsländer ska bistå med
information eller vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett
annat medlemsland. Samarbetet fungerar i vissa fall tillfredsställande, men i andra fall kan nätverkets effektivitet
ifrågasättas. Skillnader i tillgängliga resurser och olika
prioriteringsgrunder kan leda till att de tidsramar som
finns för att besvara en förfrågan, eller begäran om tillsynshjälp, inte efterlevs.
Om det företag som ansvarar för marknadsföringen
av en abonnemangsfälla är etablerat utanför EU har
Konsumentverket ännu svårare att agera rättsligt. I dessa
situationer finns det inga bindande samarbetsavtal med
ländernas myndigheter, vilket innebär att vi normalt inte
får någon hjälp med att hitta ett företag, samla in information eller att vidta åtgärder.
Även polisen tar emot en stor mängd anmälningar
om abonnemangsfällor och antalet bara ökar. För att en
anmälan ska klassas som ett bedrägeri krävs att gärningsmannen har vilselett brottsoffret att agera eller inte agera,
att gärningsmannen har gynnats genom brottet och att
brottsoffret har skadats ekonomiskt. Förutom detta krävs
också att gärningsmannen har haft uppsåt att begå brottet.
Enligt polisen är dessa ärenden ofta komplicerade att
utreda eftersom företagen använder så kallade målvakter och spåren ofta leder utomlands. Det kan även vara
svårt att styrka de förutsättningar som krävs för att fallet
ska klassas som bedrägeri. Om information har lämnats
någonstans om att avtalet innebär ett abonnemang, även
om informationen varit undangömd, anses konsumenten
normalt ha upplysts om avtalets innehåll. En bedömning
måste göras i varje enskilt ärende, men i normalfallet lägger polisen ner dessa utredningar.

Genomförda och pågående åtgärder
Mycket har redan gjorts för att minska problemen med
abonnemangsfällor. Hallå konsument, Konsument Europa och kommunala konsumentvägledare ger konsumenter information inför köp, medlar i vissa fall mellan
konsument och företag och ger stöd och rådgivning till
de som har drabbats.

Information och tillsyn
Konsumentverket har genomfört informationskampanjer
om abonnemangsfällor genom annonser och film på Facebook, via Google Displays nätverk och i SVT:s Anslagstavlan. Insatserna har till viss del utformats utifrån att vi
velat nå särskilda målgrupper. Konsument Europa har
haft en informationskampanj om olika blufferbjudanden,
exempelvis billiga mobiltelefoner. På Hallå Konsuments
webbplats finns information om hur man tar sig ur abonnemangsfällan, hur man bestrider en faktura och tips till
nyanlända konsumenter på flera språk.
Inom tillsynsarbetet har vi på olika sätt försökt avhjälpa problemen. När vi har haft svårt att nå de aktuella
företagen för att få dem att upphöra med marknadsföringen har vi ibland kontaktat de banker, betaltjänstleverantörer eller det inkassobolag som företagen använder.
Vi har informerat om att konsumenter anser sig lurade i
förhoppning om att få bankerna och inkassobolagen att
ta avstånd från oseriösa aktörer.
Om Konsumentverket inte haft möjlighet att få stopp
på ett företags marknadsföring av abonnemangsfällor har
vi i vissa fall valt att varna för företaget på vår webbplats
och via sociala medier. Att utfärda denna typ av varningar är dock inte alltid effektivt, eftersom företagen brukar
byta namn på både sig själva och produkterna de säljer.
Deras webbsidor tas ur bruk efter en kort tid och ersätts
sedan av nya.
Det kan ifrågasättas varför inte företag som exempelvis
Facebook eller Google gör mer för att stoppa annonser
med abonnemangsfällor. Facebook menar att även om de
har granskat en annons kan innehållet på länkade sidor
ändras i efterhand utan deras vetskap. Konsumentverket
och flera andra europeiska myndigheter har fört upp frågan angående sociala mediebolags och andra förmedlares
ansvar till diskussion på EU-nivå.

Telefonförsäljning

Nu vet jag om att det här
med personnummer och
bankkontonummer är
farligt att lämna ut. Fått
lära mig den hårda
vägen.
Man, 56 år
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Konsumentverket har haft ett stort fokus på tillsyn av
telefonförsäljning de senaste åren och drivit åtskilliga
rättsprocesser. Vi har även haft telefonförsäljning som ett
särskilt temaområde under tre år, vilket har lett till flera
insatser. Brev har skickats ut till 230 telemarketingbolag,
där vi redogjort för problemen på marknaden och vilka
regler som gäller. Vi har även försökt nå ut med information om NIX Telefon till särskilt utsatta konsumenter,
exempelvis nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vidare bereder regeringen betänkandet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning, SOU 2015:61. Där

finns ett flertal förslag för att stärka konsumentskyddet
i samband med telefonförsäljning, bland annat krav på
skriftlig avtalsbekräftelse. Dessa redan genomförda eller pågående åtgärder är inte inriktade mot att specifikt
stoppa just abonnemangsfällor, men bör ha effekt på alla
former av vilseledande och aggressiv marknadsföring via
telefonförsäljning.

Internationellt arbete
Inom ramen för CPC-nätverket sker projekt och informationsutbyten för att effektivisera medlemsländernas tillsyn. Handläggare från de nordiska länderna brukar även
mötas en gång per år för att diskutera abonnemangsfällor
och få insyn i varandras arbete. Eftersom abonnemangsfällor är ett omfattande internationellt problem arbetar
även en arbetsgrupp på EU-nivå med frågan. Som ett led
i detta arbete har Europeiska kommissionen anlitat externa aktörer för att ta fram en rapport om vilseledande
gratiserbjudanden och abonnemangsfällor på internet.
Den förordning som styr CPC-nätverkets verksamhet
håller på att revideras för att förbättra effektiviteten och
ge medlemsländerna skarpare verktyg vid gränsöverskridande överträdelser. Om förslagen blir verklighet innebär

det långtgående befogenheter att hämta in material från
tredje part och möjlighet att genomföra testköp, både öppet och under annan identitet. Medlemsländerna föreslås
även få möjlighet att blockera och stänga webbsidor och
att ålägga företag att kompensera de konsumenter som
lidit skada.
I mars varje år arrangerar konsumentmyndigheterna i
the International Consumer Protection and Enforcement
Network, ICPEN, något som kallas för Fraud Prevention
Month. Genom informationskampanjer ska konsumenter
runtom i världen bli medvetna om olika problem och hur
de kan agera för att skydda sig. 2016 var abonnemangsfällor ett av de områden som ICPEN valde att informera
om.
I slutet av 2016 organiserade Konsument Europa tillsammans med PAN-Nordic Card Association en workshop om abonnemangsfällor och kortreklamationer. Där
deltog de nordiska tillsynsmyndigheterna tillsammans
med representanter från banker, branschförbund, polisen,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå och EU-kommissionen.
Konsument Europa leder även ett gemensamt projekt om
abonnemangsfällor bland ECC-kontoren. Projektet sker i
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samarbete med CPC-nätverket och sträcker sig över hela
2017. Arbetet kommer bland annat att omfatta information till konsumenter, enkätundersökningar och en analys
av möjligheterna till kortreklamation. E-handelsplattformar, sociala medieföretag, banker, kortutgivare, kortinlösare och inkassobolag kommer också att kontaktas
för att diskutera problematiken med abonnemangsfällor.
Materialet publiceras i en rapport i slutet av året.

Analys och diskussion av lösningar
Möjligheten att kunna genomföra köp i stort sett när och
var som helst erbjuder fördelar för konsumenten, men
öppnar också upp för de företag som vill tjäna pengar
genom tvivelaktiga metoder. Prenumerationstjänster där
betalning sker genom regelbundna kortdragningar blir
allt vanligare och efterfrågas av många konsumenter,
exempelvis som ett smidigt betalningsalternativ för olika
streamingtjänster. Det är därför viktigt att finna åtgärder
för att motverka abonnemangsfällorna utan att hindra
seriösa företag från att erbjuda prenumerationstjänster.
De problem som abonnemangsfällor orsakar kan i
förlängningen minska förtroendet för själva försäljningskanalen, exempelvis e-handel eller telefonförsäljning,
och påverka seriösa företags affärsmöjligheter. Konsumenternas förtroende för kort som ett tryggt och säkert
betalningsmedel kan rubbas. Även förtroendet för tillsynsmyndigheterna kan påverkas om konsumenter upp
lever att problemen ökar utan att något görs.
Vi har redogjort för de svårigheter som finns när det
gäller att stoppa företagen bakom marknadsföringen. Det
är inte heller enkelt för konsumenter som drabbats att ta
sig ur abonnemangsfällan och få tillbaka sina pengar. Vi
tror att det krävs en kombination av olika åtgärder för
att komma tillrätta med problemen. Även om en nollvision, där ingen drabbas av abonnemangsfällor, är idealisk
är det inte troligt att det helt går att få bort företeelsen.
Många av företagen bakom abonnemangsfällorna är
oseriösa aktörer som inte respekterar de informationskrav som finns. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på tydliga informationsregler i lagstiftningen, utan att
även prioritera åtgärder som effektiviserar tillsynen och
åtgärder som hjälper konsumenter som redan har drabbats. Det är även intressant att se över om förfarandet
och skyddet vid godkännande av en serie betalningstransaktioner kan förbättras.
Inom ramen för belysningen har vi inte haft möjlighet
att utreda och göra en djupgående analys av de förslag
som vi presenterar. Flera av åtgärdsförslagen är sannolikt
inte möjliga att genomföra direkt via nationell lagstiftning, utan behöver lyftas till EU-nivå. Detta beror på att
lagstiftningen i flera fall bygger på harmoniserade regler,
där medlemsländerna inte får införa andra regler än vad
som sägs i direktiv från EU.

Företag
Skriftlig avtalsbekräftelse och aktivt samtycke
Regeringen har sagt att den kommer att föreslå lagregler
som kräver att avtal som ingås per telefon ska bekräftas
av konsumenten i efterhand för att bli giltiga. Konsumentverket ser positivt på detta, men anser även att
konsumenter aktivt ska gå med på att bli uppringda av
telefonförsäljare för att telefonförsäljning ska vara til�låten. Som vi framförde redan i Konsumentrapporten
2014 ser vi dessa två åtgärder som en lösning på många
av problemen inom telefonförsäljning. Förslagen har fördelar vart och ett för sig, men styrkan ligger i kombinationen av de båda.

En effektivare tillsyn
Liksom tidigare kommer vi att fortsätta att fokusera
på abonnemangsfällor i vår tillsyn. Eftersom så många
företag bakom marknadsföringen är etablerade utomlands är det av stor vikt att CPC-nätverket fungerar effektivt. Det vore önskvärt att samarbetet förbättrades, att
svarstider hölls och att alla medlemsländer prioriterade
dessa ärenden i högre grad. Det är möjligt att en sådan
förbättring är på gång med den pågående revideringen
av förordningen som styr CPC-nätverkets samarbete. Vi
ser positivt på den möjlighet till skarpare verktyg som
revideringen kan innebära. I många fall är det svårt att
fastställa identiteten på, samt få kontakt med, de företag
som använder abonnemangsfällor. Att då ha ytterligare
åtgärder att ta till för att stoppa annonseringen eller ta
reda på vem som ligger bakom är betydelsefullt.
Även vid inhemska överträdelser skulle det vara önskvärt med liknande befogenheter. Konsumentverket ser
fram emot att medverka i och ta del av utredningen Ett
reklamlandskap i förändring, Dir. 2016:82, där utredaren bland annat ska analysera om Konsumentverket
och Konsumentombudsmannen har de utrednings- och
tillsynsbefogenheter samt de sanktionsmöjligheter som
krävs för att utföra en aktiv och effektiv tillsyn.

Att tydliggöra avtalsinnehållet
Konsumenter som hamnar i abonnemangsfällor vill oftast
bara tacka ja till ett förmånligt engångserbjudande och
uppfattar sällan att det är fråga om ett abonnemang. Det
bör utredas vilka ytterligare lagstiftningsåtgärder som
kan vidtas för att säkerställa att konsumenter får klart
för sig att det handlar om abonnemangsavtal med återkommande betalningar.
En tänkbar åtgärd är att när konsumenten tackar ja till
ett lockerbjudande på nätet måste hen lämna ett särskilt
och uttryckligt samtycke för att även bli bunden till ett
abonnemangsavtal. Samtycket skulle exempelvis kunna
bestå av att konsumenten måste fylla i en särskild ruta
intill uppgifter om abonnemangets pris och längd.
En annan tänkbar åtgärd är att införa krav på att avtalsvillkoren inleds med en lättöverskådlig sammanställning av den viktigaste informationen. Här finns goda
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exempel i såväl lagstiftningen om försäkringsavtal som i
Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
innehåll i avtal om elektronisk kommunikation (PTSFS
2013:3). För de konsumenter som inte har förmåga att
läsa eller förstå långa och komplexa avtal skulle detta
vara en fördelaktig åtgärd.
Det finns krav på att konsumenten ska få en orderbekräftelse när ett avtal har ingåtts på distans. Ofta kan
konsumenten först då uppmärksamma hela avtalsinnehållet och inse att hen vill ångra avtalet. Avsaknad av
orderbekräftelse har i dagsläget inga civilrättsliga följder.
Konsumentverket anser att det kan övervägas om konsekvensen av att en orderbekräftelse inte lämnats inom
rimlig tid bör vara att konsumenten inte är bunden av
avtalet.
Ett annat alternativ är att införa krav på utskick av
en påminnelse till konsumenten i slutet av en inledande
provperiod eller förmånlig inledningsperiod. De flesta
abonnemangsfällor omfattas inte av den lag som säger
att en påminnelse måste skickas ut innan ett avtal förlängs automatiskt, eftersom uppsägningstiden vanligtvis
är högst tre månader. För en konsument som oavsiktligt
har hamnat i ett abonnemang kan det därför dröja flera
månader innan hen uppmärksammar att det skett regelbundna dragningar på kontot. Genom en påminnelse
skulle konsumenten bli uppmärksam på att avtalet innebär ett abonnemang och ges en möjlighet att agera.

Konsument
Information till konsumenter
Vi bör fortsätta vårt arbete med att sprida information
om abonnemangsfällor via olika kanaler, särskilt till
konsumenter i sårbara och utsatta situationer. Det kan
handla om riktade budskap till exempelvis äldre och nyanlända eller spridning av utbildningsmaterial i skolan
eller av material om privatekonomi.
Genom vår belysning kan vi se att det finns flera punkter som är särskilt viktiga att tipsa och informera konsumenter om:

• Var kritisk och kolla upp företaget du planerar att handla
av.
• Var försiktig med att lämna ut person- och kortuppgifter.
• Tänk på att gratisprov och andra lockande erbjudanden i
princip alltid kräver någon form av motprestation.
• Ta kopior eller skärmdumpar på erbjudanden du tackar ja
till.
• Du kan bindas vid ett avtal utan att du godkänt något
skriftligt, exempelvis vid telefonförsäljning.
• Under tiden du bestrider krav från företag, inkassobolag
och Kronofogden kan du inte få en betalningsanmärkning.
Betala inte om du inte har beställt något.
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Civilrättsliga regler
Konsumentverket anser att regeringen bör överväga att
införa tydligare civilrättsliga möjligheter för konsumenter
att slippa bli bundna till ett avtal om företag inte lämnar
korrekt och tydlig information före köp eller på annat
sätt vilseleder konsumenten.
I utredningen Fakturabedrägerier dras slutsatsen att det
avtalsrättsliga skyddet är tillräckligt för att drabbade ska
kunna komma ur problem med exempelvis rena bluffakturor och abonnemangsfällor. Utredningen konstaterar
dock att reglerna skulle kunna moderniseras och förtydligas.
I några EU-länder finns exempel på att konsumenten
inte är bunden av ett distansavtal om företaget inte uppfyller vissa informationskrav, exempelvis om säljaren inte
informerat om erbjudandets totalpris eller kostnaden
per faktureringsperiod och månad. Vidare finns exempel
utomlands på att om företag använder otillbörliga affärsmetoder, exempelvis vilseledande marknadsföring, kan
ett avtal som ingåtts på grund av den vilseledande marknadsföringen avbrytas och alla pengar återbetalas.
Att konsumenten endast är bunden av en beställning
om det står exempelvis ”Köp nu” eller ”Betala nu” på
beställningsknappen är inte tillräckligt om övrig information som ska finnas i anslutning till beställningsknappen
saknas eller är otydlig. Informationen säger ingenting om
det totala priset eller att avtalet även omfattar ett abonnemang. Konsumenten tror sannolikt att det som avses
med ”Betala nu” är fraktkostnaden för provpaketet.
Konsumentverket anser att de avtalsrättsliga reglerna
som kan hjälpa konsumenter som fastnat i en abonnemangsfälla kan vara svåra att tillämpa, svårförståeliga
och relativt okända bland konsumenter. Då ett flertal
omständigheter normalt ska vägas in vid en bedömning
enligt avtalslagen är utgången mer oviss för konsumenten
än om det funnits konkreta regler som sa att konsumenten inte är bunden till ett avtal om säljaren exempelvis
missat att lämna korrekt och tydlig prisinformation.

Övriga aktörer
Ändrat förfarande vid återkommande dragningar
När konsumenter fastnar i abonnemangsfällor noterar de
vanligtvis inte att deras godkännande av betalningen inte
bara omfattar en engångssumma, utan även regelbundna
framtida dragningar. Konsumentverket anser att åtgärder
bör övervägas för att konsumenten tydligt ska uppmärksammas på innebörden av ett godkännande och på ett
enklare sätt ska kunna återkalla godkännandet.
I samråd med bank- och kortbranschen eller i sista
hand genom lagregler vore det önskvärt att konsumenten
i autentiseringsrutan måste lämna ett särskilt godkännande till återkommande dragningar. Om detta inte införs bör det åtminstone i autentiseringsrutan krävas att
konsumenten informeras om att det, utöver den initiala
betalningen, även är fråga om en serie återkommande betalningar samt priset per dragning.

I bankernas system har den första betalningen som konsumenten genomför vanligtvis ingen speciell ”flaggning”
som gör att kortutgivaren kan se att det är starten på en
återkommande kortbetalning. Påföljande transaktioner
har däremot en ”flaggning” som indikerar att det rör sig
om en återkommande betalning. Konsumenten borde
få ett automatiserat meddelande från banken när ett
återkommande betalningsuppdrag har registrerats. Meddelandet skulle ge konsumenten information om vilket
företag och vilket belopp uppdraget avser. Detta skulle
ge konsumenten möjlighet att agera om hen inte godkänt
transaktionerna.
För att kunna återkalla ett godkännande av en serie
betalningstransaktioner anses det idag krävas att konsumenten vänder sig till företaget med ett återkallande. Vi
anser dock att åtgärder bör vidtas så att konsumenten
kan vända sig direkt till banken. Att ett återkallande sker
till banken befriar inte konsumenten från eventuell betalningsskyldighet till företaget, men det skulle förenkla
för konsumenten att få stopp på dragningar från bankkontot.

Dialog med inkassobranschen
Det förekommer att företag bakom abonnemangsfällor anlitar inkassobolag för att driva in sina tveksamma
fordringar. Konsumentverket önskar föra en dialog med
inkassobolagen angående deras medverkan vid indrivning
av dessa fordringar. Vi vill diskutera hur inkassobolagen
utreder ärenden där konsumenter bestrider betalningskrav som härrör från abonnemangsfällor samt hur den
initiala kontrollen av potentiella uppdragsgivare går till.

Samarbete med förmedlare
Kontakter med förmedlare, exempelvis banker och betaltjänstleverantörer, har i vissa situationer visat sig vara
ett effektivt sätt att få stopp på abonnemangsfällor. Även
sociala medieföretag och andra annonsförmedlare kan
bidra genom att granska marknadsföringens innehåll och
snabbt ta bort tvivelaktiga annonser. Samverkan med
förmedlare är ett arbetssätt som Konsumentverket vill
fortsätta med, samt utveckla ytterligare.

Åtgärder inom bank- och kortbranschen
Att konsumenter fastnar i abonnemangsfällor och har
svårt att återfå sina pengar efter köp med kort på nätet
kan i förlängningen leda till att förtroendet för kort som
betalmedel minskar. För bankerna är det också kostsamt
och tidsödande att utreda kortreklamationer. Det bör
därför ligga i bank- och kortbranschens intresse att försöka förbättra situationen.
I dagsläget kan det vara svårt för en konsument att få
rätt till återbetalning vid en kortreklamation som gäller
en abonnemangsfälla. Det är viktigt att bankpersonal
som hanterar kortreklamationer uppmärksammar att
invändningsrätten i konsumentkreditlagen gäller om konsumenten använt ett kreditkort. Det vore vidare önskvärt
att kortutgivare eller kortnätverk, som exempelvis Visa
och Mastercard, gör ändringar i sina interna regelverk.
Vid kortreklamationer i samband med abonnemangs
fällor, där betalning skett med debetkort, bör de i större
utsträckning ta hänsyn till om konsumenten har utnyttjat
sin ångerrätt. Detta sker idag vid kortreklamationer för
timeshare-avtal. Vid utredning av kortreklamationer bör
banker också i högre grad undersöka och ta hänsyn till
om konsumenten vilseletts.
Innan banker ingår kortinlösenavtal med företag gör de
vanligtvis en granskning av företaget och dess verksamhet. En ny granskning sker om banken börjar få in många
klagomål och reklamationer mot ett visst företag. Det är
viktigt att denna granskning är grundlig för att upptäcka
om företaget förekommer i samband med abonnemangsfällor. Konsumentverket ser gärna en ökad dialog med
bank- och kortbranschen i dessa frågor.

Summering
I belysningen har vi beskrivit de problem som
konsumenter ställs inför när de fastnar i
abonnemangsfällor. Vi har också redogjort för de
svårigheter som finns att stoppa företagen bakom
marknadsföringen. Förutom att konsumenter förlorar
pengar, tid och energi kan abonnemangsfällor leda
till minskat förtroende för handel på nätet och
telefonförsäljning. Det kan i sin tur påverka seriösa
företags affärsmöjligheter. Förtroendet för kort som
ett säkert betalningsmedel kan också rubbas.
Abonnemangsfällor marknadsförs ofta av oseriösa
företag som inte bryr sig om lagstiftningen. Förutom
lagregler som gör att avtalsinnehållet blir tydligare
för konsumenten bör därför fokus läggas på åtgärder
som leder till en effektivare tillsyn och hjälper
drabbade konsumenter. Åtgärder som försvårar
för de oseriösa företagen att dra pengar från
konsumentens konto utan hans eller hennes vetskap
ser vi som betydelsefulla. Många av de förslag
som lämnas behöver utredas närmare. Vi utesluter
inte att det finns behov av nya regler, men hoppas
också att förmedlare inom bland annat bank- och
kortbranschen kommer att vilja bidra till att försöka
minska problemen.

ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET

33

FASTIGHETSMÄKLAR
OMRÅDET
Att köpa och sälja bostad är en av livets största affärer och det ställer stora krav.
När det blir fel kan det handla om stora belopp och få långtgående konsekvenser.
Fastighetsmäklaren har en viktig roll att fylla och ska se till såväl säljarens som
köparens intresse. Okunskap om vad mäklarrollen innefattar och vilket ansvar
som ligger på köpare, säljare och mäklare är dock stor bland konsumenterna och
vållar problem. Bostadsbristen och det höga tempot vid bostadsköp bidrar också
till problem för konsumenterna och ökar stressen. Lockpriser gör att många
spekulanter deltar i budgivningar de inte har en chans att vinna.
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Mycket att tänka på inför köp av bostad
Konsumentverket belyser här problem och utmaningar
kopplade till fastighetsmäklare och deras arbetsområde.
Fastighetsmäklaren har ofta en central roll i en bostadsaffär för den som är spekulant, köpare och säljare. Med
spekulant avser vi den som är intresserad av en bostad.
Den spekulant som slutligen köper bostaden blir en köpare. De problem som berör spekulanter och uppmärksammas i belysningen innefattar därmed också köparna.
Det finns många faktorer att ta hänsyn till inför ett
bostadsköp och det ställs höga krav på alla parter. Tillvaron påverkas av valen som konsumenten gör i samband
med köpet, och det gäller att prioritera behoven rätt. Är
det viktigast att resvägen till skolan eller arbetet är kort,
att bostaden är lätt att sköta och underhålla eller är det
en stor trädgård med många rabatter som är avgörande?
Ska det vara en bostad som är lätt att sälja om några år
eller är det en bostad för resten av livet? En av de mest
avgörande faktorerna för många är de pengar som läggs
på bostaden, dels i samband med köpet, dels löpande
kostnader som måste betalas varje månad. Förutom exempelvis uppvärmning, el och försäkring måste de allra
flesta amortera och betala ränta. I dag är räntorna historiskt låga, men ingen kan vara säker på vad framtiden
bär med sig.
En stor del av de bostadsköp som görs i dag avser
bostadsrätter, och priset för dem är ofta i nivå med villapriserna. Det kan vara svårt för spekulanter att bilda sig
en uppfattning om bostadsrättsföreningens ekonomi och
förstå att den är avgörande för hur värdet på bostaden
utvecklas. Det kan vara lätt att bara se till den årsavgift
som gäller vid försäljningen och inte hur hög den kan
komma att bli på grund av föreningens ekonomi. En
dålig ekonomi i en förening kan orsaka stora höjningar
av avgiften medan en förening med god ekonomi kanske
inte behöver höja avgiften alls.
Att inte uppfylla sin undersökningsplikt inför ett fastighetsköp kan bli dyrt. Du kan som regel inte få ersättning av säljaren för fel som du skulle kunnat förutse eller
upptäckt vid noggranna undersökningar. Det är lätt att
låta sig förföras av en flott fasad eller inredning vid en
visning. Färg är relativt billigt, medan exempelvis dräneringen, som inte syns, är dyr att åtgärda och gör ett stort
ingrepp i trädgården vid ett byte. En bristfällig dränering
kan göra att du inte får ut någon ersättning från försäkringen vid en skada.
Att köpa bostad är något som de flesta bara gör någon
eller några gånger i livet så de flesta har ingen eller endast
liten erfarenhet av detta. Anledningarna till att man vill
köpa eller sälja en bostad kan vara många. Det kan vara
en tid i livet när drömmar ska förverkligas, kanske med
anledning av tillökning i familjen eller nytt arbete på annan ort. Det kan också vara ändrade livssituationer, som
dödsfall i familjen, skilsmässa eller arbetslöshet, som gör
att en förändring måste ske. Att vara uppfylld av lycka
eller sorg kan göra att det inte alltid finns kraft och utrymme att skaffa sig den information man skulle behöva

inför en så stor och viktig affär i livet. Här har mäklaren
en stor och viktig roll att fylla.

Bostadsbrist, stress och snabba affärer
Boverkets bostadsmarknadsenkät 2016 visar att bristen
på bostäder i landet ökar. Av landets 290 kommuner
bedömer 240 att det råder underskott på bostäder på
marknaden vilket är 57 kommuner fler än i fjol. Det var
126 kommuner som uppgav att de hade bostadsbrist
2013. Statistiken visar också att det är särskilt svårt på
bostadsmarknaden för unga och nyanlända, men även för
äldre som har behov av en mer tillgänglig bostad. I 27 av
landets 43 högskolekommuner uppger kommunen att det
finns ett underskott på studentlägenheter.
Tempot är högt på bostadsmarknaden. Det händer
allt oftare att det inte hålls offentliga visningar utan att
bostäderna säljs innan dess, genom att de läggs ut som
”kommande objekt” på mäklarnas webbplatser. Flera
stora mäklarkedjor har dessutom tecknat avtal med
Blocket Bostad om att lägga ut objekten där 72 timmar
innan de annonseras ut på Hemnet. På Mäklarhusets
webbplats går att läsa:
”Med tre dagars förhandsvisning får de mest aktiva
spekulanterna ett fördelaktigt försprång och säljarna
kan attrahera de mest ivriga budgivarna som ofta vill
vara steget före när drömboendet är till salu.”
I tidningen ”Mäklarvärlden” nr 5 2016 finns en artikel
om en av de mäklare som förmedlar bostäder snabbast i
Sverige, enligt uppgifter från Booli.se och Hittamäklare.se.
De fyra mäklare som har hamnat på delad förstaplats har
en genomsnittlig försäljningstid på åtta dagar. Den affär
som är livets största investering och som kräver grundliga
undersökningar och eftertanke kan istället bli ett impulsköp.

Säljarens betyg på marknaden
Fastighetsmäklartjänster är en av de tio marknader som
vi pekar ut som mest problematisk i vår årliga undersökning. Det är inte bara själva försäljningen eller köpet som
handlar om stora summor. I vår enkät säger varannan
person att kostnaden för mäklartjänsten, mäklararvodet,
är en av de största utgiftsposterna under året.
Andra faktorer som påverkar hur konsumenterna ser
på marknaden är möjligheten att jämföra tjänster. Säljarna upplever att de har dåliga möjligheter att jämföra
olika mäklare och de anser att marknaden generellt sett
är komplex. Det finns också tecken på att tillgången till
oberoende information har försämrats sedan våra mätningar inleddes.
Män tycks uppleva den egna situationen på marknaden som något mer negativ än vad kvinnor gör. Det
gäller speciellt förståelse för avtalet och vad som ingår i
priset samt känslan av att kunna lita fullt ut på den som
utför tjänsten. Vi har i dag inte tillräcklig kunskap för
att kunna förklara vad skillnaderna mellan kvinnors och
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mäns uppfattningar beror på. Det kan eventuellt bero
på att kvinnor och män i vissa fall har olika värderingar,
förväntningar eller kunskaper inför att anlita fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarens roll och ansvar
Även om det förekommer att någon som söker en ny
bostad anlitar en fastighetsmäklare för att hitta passande
objekt är den vanligaste situationen att det är säljaren
som anlitar en fastighetsmäklare. Säljaren är därmed
den som gör valet av mäklare och som förhandlar om
provisionen, den ersättning som mäklaren ska få för uppdraget. Den betalas från handpenningen eller den slutliga
köpesumman som köparen betalar. Valet av mäklare har
stor betydelse för såväl köpare och säljare som för spekulanter. De allra flesta är nöjda med sin bostadsaffär, men
trots detta är det inte ovanligt att mäklarkåren möts av
misstänksamhet och missnöje.

Fastighetsmäklarens opartiska roll
I Sverige ska mäklaren vara en professionell och opartisk förmedlare som både köpare och säljare ska kunna
lita på. Detta synsätt följer med oss sedan gammalt och
sträcker sig tillbaka ända till 1700-talet i den Kongl.
Maj:ts Mäklare-Ordning. Som lagstiftningen ser ut i dag
ska en mäklare tillvarata både köparens och säljarens
intressen. Fastighetsmäklarlagen säger dock att mäklaren
särskilt ska ta hänsyn till säljarens ekonomiska intressen.
Det innebär att mäklaren har en skyldighet att verka för
det bästa priset för säljaren, men alltid måste följa god
fastighetsmäklarsed. Den utvecklas främst genom avgöranden från domstol och tillsynsmyndighetens bedömningar. En del av den misstänksamhet som mäklare möts
av verkar bottna i kravet på mäklarens roll som opartisk
förmedlare. En fråga som konsumenter ställer är om det
är möjligt för mäklaren att vara helt opartisk i förmedlingsuppdragets alla övriga delar, utöver hänsynen till
säljarens ekonomiska intressen.
Vi behöver inte åka långt från Sverige för att hitta andra synsätt och skillnader rörande bostadsförmedling och
mäklarens roll. I Danmark är det förbjudet för en mäklare att företräda köpare och säljare under en och samma
försäljning. Den danska mäklaren har en skyldighet att
hänvisa den part som inte företräds av mäklaren till en
egen rådgivare, exempelvis en advokat. Man anser att
mäklaren inte kan tillvarata både köpare och säljares intressen på ett jämlikt sätt under en försäljning. I Finland
finns det i likhet med Sverige ett lagstadgat krav på att
mäklaren ska tillvarata både uppdragsgivarens och motpartens intressen. Detta betyder dock inte att den finska
mäklaren ska vara opartisk, utan mäklaren ska i första
hand agera som ombud för sin uppdragsgivare.

Konsumentens behov av opartisk rådgivning
Fastighetsmäklarlagen reglerar mäklarens skyldigheter
mot köpare och säljare, som exempelvis skyldigheten att
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ge en skriftlig beskrivning av objektet och att uppmana
säljaren att lämna korrekta uppgifter.
Det är ofta oklart för säljare och köpare var gränserna
går mellan mäklarens och det egna ansvaret. Det kan
vara lätt att tro att mäklaren vet mer om bostaden än
vad som är möjligt att veta som förmedlare av objektet.
Köpare har ibland en föreställning om att mäklaren har
en skyldighet att kontrollera bostadens skick. Mäklaren
ska vidarebefordra uppgifter från säljaren, men har inte
någon skyldighet att kontrollera riktigheten om det inte
finns anledning att ifrågasätta den. Det är därför viktigt
att mäklaren informerar om köparens undersökningsplikt
och vad den innebär i det specifika fallet. Till skillnad
från vad som gäller vid fastighetsköp finns det ingen lagstadgad undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt, om
inte köparen blivit uppmanad att undersöka bostaden.
Undersökningsplikten kan också minska eller öka i omfattning, exempelvis beroende på vilka uppgifter säljaren
har gett.
Bristande kunskaper om mäklarens roll och vilket ansvar de olika parterna i en bostadsaffär har kan vara ytterligare orsaker till den misstänksamhet och det missnöje
som ibland riktas mot mäklare. Felaktiga förväntningar
orsakar problem som kanske inte skulle uppstå om alla
hade förstått parternas faktiska roller och ansvar. Det
kan vara svårt för en köpare att veta vart kraven ska riktas när det uppstår något fel i affären eller i fastigheten.
Ska det vara mot säljaren, mäklaren eller kanske besiktningsmannen? Konsumenter förlorar många prövningar i
olika rättsinstanser med anledning av att de riktat kravet
mot fel part. Det kan vara en av anledningarna till att
endast tre procent av konsumenterna fick rätt i Allmänna
reklamationsnämndens fastighetsmäklaravdelning under
2015. Det finns flera instanser som konsumenter kan
vända sig till för att få tvisten prövad, men kunskapen
om vilka instanser som finns och vilken som passar för
den aktuella tvisten saknas ofta. Fastighetsmäklarinspektionen tar till exempel inte upp konsumenttvister, så om
konsumenten har ekonomiska krav mot mäklaren får
detta prövas i någon annan instans.
Konsumenter kan välja mellan flera olika alternativ för
att få information och svar på sina frågor om bostadsköp. Webbplatsen Omboende har tagits fram genom ett
samarbete mellan Konsumentverket och Boverket för att
konsumenterna ska få opartisk information på ett lättillgängligt sätt. Här samlas information om det mesta som
har med boende att göra. Det finns däremot ingen möjlighet till personlig kontakt.
Olika mäklarfirmor erbjuder oftast information om bostadsköp via sina webbplatser, och flera av företagen har
egna kundombudsmän som svarar på frågor och hanterar
synpunkter. Majoriteten av alla mäklare i Sverige är även
anslutna till någon av branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. Utöver att ge
stöd till sina medlemmar fångar dessa organisationer upp
frågor från konsumenter. Mäklarsamfundets kundombudsman svarar på cirka 3 000 konsumentfrågor per år.

Därtill finns det medlemsorganisationer för bostadsägare,
exempelvis Villaägarna, som erbjuder rådgivning till sina
medlemmar i fastighetsrättsliga frågor. För de enskilda
bostadsrättshavarna finns inte någon motsvarande instans att vända sig till med sina frågor som uppstår under
boendetiden. Det kan till exempel vara frågor som handlar om ansvarsfördelningen mellan föreningen och den
enskilde bostadsrättshavaren i samband med underhåll
eller att fel uppstår i bostaden.
Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument
och kommunernas konsumentvägledare arbetar med att
ge opartisk information och vägledning, men har begränsade möjligheter att svara på bostadsrelaterade frågor.
Konsumentvägledningen i kommunerna arbetar olika
mycket med de här frågorna. Ofta faller frågorna utanför
konsumentlagstiftningen, exempelvis vid fastighetsköp.
Under 2016 kom det in drygt 600 frågor om fastighetsmäklartjänster till Hallå konsument och kommunernas
konsumentvägledning.

Åtgärdsförslag – konsumentbyrå för bostadsköp
Frågor om bostadsaffärer kan vara omfattande, komplicerade och ha stor ekonomisk betydelse. Konsumentverket bedömer att det finns ett behov av en mer
kvalificerad, personlig och opartisk rådgivning för dessa
frågor utöver det som ges i dag. Vi föreslår att branschen
tillsammans finansierar en konsumentbyrå för att kunna
ge oberoende information och stöd för konsumenter i
sina roller som spekulant, köpare eller säljare. På motsvarande sätt finns det i dag en konsumentbyrå för telekom-,
bank- och finans-, försäkrings- och energimarknadsfrågor. I byråernas styrelser finns olika myndigheter representerade för att garantera opartiskhet. Konsumentbyrån
för bostadsköp skulle kunna fånga in frågor, klagomål
och hantera problem på marknaden. Den skulle också
kunna vara en plattform för samverkan mellan aktörerna
med möjlighet att ta fram lösningar på gemensamma problem. På sikt skulle byråns verksamhetsområde eventuellt
kunna vidgas och även omfatta exempelvis frågor om ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare och andra bostadsrelaterade frågor.

Fastighetsmäklarinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som
utövar tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och
prövar om mäklaren har iakttagit god fastighetsmäklarsed. Inspektionen kan tilldela mäklaren olika sanktioner:
erinran, varning eller återkalla den registrering som är
nödvändig för att mäklaren ska ha rätt att utföra mäklaruppdraget. I dagsläget kan myndigheten endast utöva
tillsyn över enskilda mäklare. Det finns önskemål från
Fastighetsmäklarinspektionen att också kunna utöva tillsyn över mäklarföretag, vilket Konsumentverket förordar.
Det skulle vara mer effektivt att myndigheten då kan välja att granska styrande dokument och gemensamma mallar, it-system, och interna rutiner för mäklarföretagen i

stället för enskilda mäklare. Företagets möjlighet att rätta
felaktigheter i gemensamma system skulle nå ut direkt till
de berörda mäklarna inom företaget. Det skulle vara en
fördel för de enskilda mäklarna som inte skulle behöva ta
personligt ansvar för exempelvis en mall eller ett system
som företaget tillhandahåller till sina mäklare.
De sanktioner som finns i dag är enbart anpassade utifrån tillsyn av enskilda mäklare och kan behöva justeras
om tillsyn av företag blir verklighet.
Fastighetsmäklarinspektionen har i dag inte rätt att utfärda föreskrifter, som är ett slags förtydligande av lagen
och som måste följas. En myndighet måste få tillstånd av
regeringen för att ha rätt att ta fram sådana föreskrifter.
Lagen är inte alltid så detaljerad och ibland kan en föreskrift underlätta för berörda parter att förstå vilka krav
som ställs. Föreskrifter kan vara mer flexibla än lagen
då de lättare kan anpassas utifrån ändrade förhållanden.
Om Fastighetsmäklarinspektionen hade föreskriftsrätt
skulle myndigheten till exempel kunna förtydliga i en föreskrift vad god fastighetsmäklarsed innebär i olika sammanhang. Konsumentverket tycker att det vore bra med
föreskrifter för att tydliggöra för mäklare och konsumenter vilka regler som gäller inom området.
Under 2016 kom det in 416 anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen. Myndigheten initierar även egna
ärenden. Tillsammans ledde det fram till 453 påbörjade
ärenden under året. Det är fler än tidigare år vilket ligger i linje med att antalet mäklare ökar. I slutet av 2016
fanns det 6 910 registrerade fastighetsmäklare i Sverige.

Åtgärdsförslag – utökad tillsyn och föreskriftsrätt
Konsumentverket föreslår att Fastighetsmäklarinspektionen ges rätt att utöva tillsyn över såväl enskilda fastighetsmäklare som över mäklarföretag. Att myndigheten
kan välja att utöva tillsyn över den enskilda mäklaren eller företaget skulle kunna bidra till en effektivare tillsyn.
I samband med detta behöver en översyn av sanktionerna
göras för att de också ska vara lämpliga vid tillsyn av
företag.
Konsumentverket föreslår även att Fastighetsmäklarinspektionen ges rätt att utfärda föreskrifter. Föreskrifter
kan vara mer flexibelt än lagstiftning då de enklare kan
anpassas när förutsättningar på marknaden ändras. Föreskrifter skulle förtydliga för mäklarna vilka krav som
ställs i olika situationer. Ett tydligare regelverk under
lättar också för konsumenter att ha rimliga förväntningar
på mäklarna.

Mäklarens information till spekulanter
Den som är intresserad av ett objekt får ibland del av
viktig information om bostaden först efter att de har bestämt sig för att köpa. Redan när en spekulant läser en
bostadsannons kan en köpprocess påbörjas mentalt. Den
information som mäklaren ger då påverkar spekulantens
val att gå vidare och kanske gå på visning. Spekulanten
börjar i tanken förbereda sig på ett liv i bostaden. Det är
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därför viktigt att redan då få tillgång till viktig information för att kunna göra en bedömning av om det är lönt
att till exempel åka på en visning och ta reda på mer om
området.
En objektsbeskrivning ska enligt lag lämnas till en tilltänkt köpare, det vill säga en spekulant som överväger att
lämna ett bud. Informationen i en objektsbeskrivning har
spekulanten nytta av att få tidigare. Ett annat exempel

Spekulant läser
bostadsannons, eventuell
mental förberedelse

på information som är värdefull att få i ett tidigt skede är
den frågelista om bostaden som säljare ofta fyller i. Lagen
kräver endast att köparen ska få ta del av denna, inte
övriga spekulanter. När man väl står i begrepp att skriva
kontrakt är det svårare att ändra sitt köpbeslut utifrån
information som lämnas då. Vi anser att den här typen av
information bör hållas tillgänglig redan i samband med
annonsering på exempelvis mäklarens webbplats.

Här uppstår behov av
information från mäklare.

Gör egna undersökningar
om ekonomi,
bostadsområde
med mera

Åker på visning

Anmäler intresse till
mäklaren och överväger
bud (är tilltänkt köpare)

Här börjar dagens
lagkrav på information
från mäklare
(objektsbeskrivning)

Lämnar bud

Lagkrav på mäklaren att
informera om det hen
iakttagit, känner till eller
har särskild anledning att
misstänka om fastighetens
skick.

Ett exempel på en process
vid bostadsköp
Fastighetsmäklare har enligt lagen
en allmän upplysningsskyldighet
och måste till exempel informera
köpare om vad mäklaren vet eller
har anledning att misstänka om
fastighetens skick och annat som är
av betydelse för en köpare. Ett problem
är att informationen ges väldigt
sent i köpprocessen och att såväl
köparen som andra spekulanter skulle
haft nytta av informationen innan
exempelvis en budgivning.

38

KONSUMENTRAPPORTEN 2017

Vinner budgivning

Säljarens frågelista om
bostadens skick lämnas till
köparen.

Skriver avtal med
säljaren (blir köpare)

Innehållet i objektsbeskrivningen
Lagen har specificerat krav på vad en objektsbeskrivning
ska innehålla. Det är bland annat boyta, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde och driftskostnader. Mäklaren har
inte skyldighet att försäkra sig om att uppgifter som säljaren lämnat är korrekta utan ska, om det inte finns särskilda skäl för det, kunna förlita sig på uppgifterna från
en säljare. Det är i dag ett problem att spekulanter inte
har klart för sig vilka uppgifter i objektsbeskrivningen
som har kontrollerats av mäklaren och vilka som lämnats
av säljaren. Köparen kan ha svårt att bedöma vilka uppgifter som behöver kontrolleras.

Planer för bostadsområdet
Läget och omgivningarna är viktiga faktorer i valet av
bostad. Det kan till exempel handla om utsikt, mängden
trafik eller tillgång till strövområden i närheten. I dag
finns inga krav på att mäklaren ska lämna information
om vilka planer som gäller för det aktuella området, som
till exempel om nya vägar är inplanerade. Varje spekulant
måste därför själv ta reda på sådan information genom
att kontakta kommunen. Det skulle underlätta om det
istället var mäklaren som hämtade informationen och lät
spekulanterna ta del av den. Mäklarna agerar dessutom
ofta inom ett visst område och skulle förmodligen kunna
använda informationen vid flera förmedlingar.

Åtgärdsförslag – viktig information tidigt till spekulanter
Det finns behov av att viktig information lämnas i ett
tidigare skede än vad som sker i dag. Konsumentverket
anser därför att det finns skäl att överväga om mäklaren
ska vara skyldig att lämna sådan information till spekulanter redan i samband med annonseringen av ett objekt.
Fastighetsmäklarinspektionen bör ges behörighet att
meddela föreskrifter om utformningen av objektsbeskrivningar. Vi tror att det skulle underlätta för spekulanter
om det blev tydligt i objektsbeskrivningen vem som svarar för informationen i den. Ett sätt skulle kunna vara att
tydligt ange vilken information som kommer från mäklaren och vilken som kommer från säljaren.
Konsumentverket anser vidare att det vore en fördel för
konsumenterna om mäklarna fick ansvar att kontrollera
och informera spekulanterna om relevanta planer i det
aktuella bostadsområdet.

Lockpriser
Mäklarna har som regel god kompetens att bedöma värdet på bostäder. Det ingår i deras utbildning och det är
något de gör dagligen i sitt arbete. Förutom att värdera
bostäder vid förmedling används mäklarnas värdering
som grund när bankerna beviljar bolån.
Priset som anges i marknadsföring av bostäder ska
motsvara marknadsvärdet. Det säger god fastighetsmäklarsed som mäklaren enligt fastighetsmäklarlagen måste
följa. Trots det är lockpriser, det vill säga utgångspriser
långt under marknadsvärdet, en vanlig orsak till speku-

lanternas missnöje och det som har orsakat flest anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen under de senaste
åren. Det är dock svårt att bevisa att ett lockpris har använts och att fastställa var gränsen går för att mäklarens
prissättning ska bedömas som lockpris. Varningar från
myndigheten har regelmässigt överklagats av mäklarna.
Domar i kammarrätten har fastställt att en avvikelse på
drygt tio procent inte varit tillräcklig för att utgångspriset
ska kallas ett lockpris.
Lockpriser och osäkerheten kring vad som är ett rimligt
pris för ett bostadsobjekt leder till att många spekulanter
helt i onödan lägger tid och energi på att gå på visningar,
lägga bud och engagera sig. Att gå på många visningar
kan visserligen vara en fördel för spekulanter som får en
bättre bild av bostadsmarknaden, men det upplevs negativt att gång på gång tvingas hoppa av en bostadsaffär
för att priset höjs för mycket. Det handlar om en stor och
avgörande affär och när spekulanten kommer så långt i
en köpprocess som att medverka i en budgivning påverkas hen såväl praktiskt som mentalt. Förutom att mycket
tid tas i anspråk uppstår det också många förväntningar
och funderingar.
En undersökning gjord av Anders Österling, doktorand
i nationalekonomi vid Stockholms universitet, visar att
samhällskostnaden på grund av lockpriser hamnar på
cirka 250 miljoner kronor per år för Stockholm och Göteborg. Kostnaden avser förlust av den tid som i stället
skulle kunna användas till annat som arbete, träning och
nöjen – aktiviteter som bidrar till inkomster, arbetstillfällen och annan nytta för samhället. Däremot finns det en
vinst för mäklaren som genom användande av lockpriser
kan få fler spekulanter till visningar, vilket medför möjligheter för mäklaren att bygga upp kundstockar och på
sikt få fler uppdragsgivare. Ur säljarens perspektiv kan
det också finnas fördelar med lockpriser. När utgångspriset är lågt kan det bidra till att budgivningen lättare
kommer igång, och därmed minska risken för att det inte
blir någon försäljning alls. Om två likvärdiga bostäder
i ett område ligger ute till försäljning och en av dem annonseras med lockpris kan den som inte har lockpris bli
svårare att sälja. Undersökningar visar att lockpriser varken påverkar det slutliga priset eller köpprocessens längd,
men att det ökar chansen till försäljning.
Även gentemot säljare förekommer en form av lockpris
från mäklaren. I valet av mäklare spelar ofta mäklarens
bedömning av bostadens marknadspris en central roll, en
mäklare som tror på höga försäljningssiffror väljs ofta
före en som kanske har mer realistiska bedömningar.
Bedömningen av marknadsvärdet som mäklaren gör i
samband med att uppdragsavtalet ingås förpliktar inte
till något och mäklaren behöver inte stå till svars för den
uppgiften senare.

Accepterat pris
Branschen har gjort försök att komma till rätta med
problemet med lockpriser. Under 2011 började mäklare
i Stockholms innerstad att använda sig av begreppet
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”accepterat pris”, som skulle motsvara marknadsvärdet
och det pris som säljaren var beredd att sälja för. Användandet av accepterat pris spred sig under 2012 till hela
Stockholm och Göteborg, och därefter till stora delar av
landet. Studier visade att skillnaden mellan utgångspris
och försäljningspris minskade när accepterat pris användes. Efter ett par år återgick dock allt fler mäklare till
lockpriser igen. En orsak kan ha varit att accepterat pris
lett till minskat antal spekulanter, och därmed färre deltagare på visningar och i budgivningar.

organisation. Värdet ska baseras på liknande bostäder
som sålts i området och där hänsyn ska tas till bland annat adress, storlek och avgift till bostadsrättsföreningen.
Mäklaren ska ha möjlighet att lägga till kommentarer vid
värdet då hänsyn inte tas till exempelvis standard i den
enskilda bostaden. Mäklarsamfundet, som är den stora
organisationen inom mäklarbranschen, har valt att ställa
sig utanför detta test. Några av organisationens anslutna
mäklarföretag är dock med i projektet.

Statistiskt jämförelsevärde

Konsumentverket anser att det är lovvärt att branschen
försöker komma tillrätta med problemet med lockpriser.
Med hänsyn till de fördelar som användningen av lockpriser innebär för mäklaren och i viss mån även för säljaren, bedömer vi dock att det krävs någon form av rättslig
reglering, som omfattar alla mäklare och alla typer av
bostäder, för att komma till rätta med problemen.
Vi har stor tilltro till mäklarkårens förmåga att göra
riktiga bedömningar av marknadsvärdet och att värdet
bör anges i annonseringen. Det skulle kunna ge spekulan-

Det misslyckade försöket med accepterat pris har nu lett
till att lockpriser är ett fortsatt stort och, som det verkar,
växande problem. Mäklarbranschen anser att lockprisproblematiken påverkar förtroendet för mäklaren och
tilltron till mäklarens expertroll negativt. Fastighetsmäklarförbundet genomför av den anledningen ett test av
statistiskt jämförelsevärde som ska anges tillsammans
med utgångspriset för bostadsrätter. Det är ett värde som
inte sätts av mäklaren själv utan beräknas av en opartisk
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Bedömt marknadsvärde

ter rimliga förväntningar på det slutliga försäljningspriset
så att de kan anpassa sitt agerande. För att ge säljaren
bättre förutsättningar att redan från början bedöma kostnaden för mäklartjänsten kan det bedömda marknadsvärdet anges redan i uppdragsavtalet med säljaren.
Fastighetsmäklarinspektionen skulle kunna få ett mandat att ta fram en modell för hur ett bedömt marknadsvärde kan fungera och hur tillsynen ska utföras. Genom
föreskrifter skulle myndigheten kunna ange vilken information som behöver lämnas tillsammans med ett bedömt
marknadsvärde för att visa hur säker bedömning mäklaren kunnat göra.

Åtgärdsförslag – rättslig reglering och bedömt
marknadsvärde
Problemen med lockpriser behöver åtgärdas. Ett steg i
rätt riktning skulle kunna vara att i lag eller föreskrift
kräva att mäklare vid marknadsföring av bostäder anger
ett bedömt marknadsvärde. Det bedömda marknadsvärdet skulle anges såväl i uppdragsavtalet med säljare som i
annonseringen av objektet. Fastighetsmäklarinspektionen
skulle i föreskrift kunna ange formerna för detta.

Budgivning
Det finns i dag ingen reglering i Sverige för hur en budgivning ska gå till och okunskapen om tillvägagångssättet
kan orsaka en onödig stress hos spekulanter. Den höga
efterfrågan på marknaden gör dessutom att många bostäder endast finns tillgängliga under en kort tid. Samtidigt
som spekulanterna ska överväga ekonomiska, tekniska
och juridiska frågor måste de hela tiden bevaka budgivningen för att kunna ta ställning till nya bud.

Grannländerna
I Finland finns det heller inga regler kring budgivningen,
men där är det vanligt att säljaren anger ett pris som
överstiger priset den är beredd att sälja för. Budgivarna
lämnar oftast lägre bud än utgångspriset. I Norge läggs
buden inom en tidsfrist. Budet blir bindande när säljaren
accepterar ett bud inom fristen. I Danmark finns det en
tidsfrist då budgivarna kan lämna bud. Tiden ska vara
skälig och ge köpare möjlighet att klara ut tekniska,
juridiska och ekonomiska frågor. Under fristen kan
budgivare ta tillbaka och ändra bud, men därefter är de
bindande. Efter att fristen har löpt ut har den med det
vinnande budet sex dagar på sig att ångra sig och att i så
fall betala en procent av budets belopp till säljaren. Alla
bud är hemliga under fristen.

Osäkerhet kring budgivning
I Sverige är det vanligast med någon form av öppen
budgivning där buden löpande överlämnas till säljaren
och budgivarna får möjlighet att bjuda över varandra.
Misstankar, ofta obekräftade, om att det förekommer
falska bud har funnits under många år. Det finns ibland
en osäkerhet om budgivningen har gått rätt till, om alla

bud tagits med och om de har varit seriösa. Att kontrollera misstankar om falska bud är i dag näst intill omöjligt
då möjligheten att använda påhittade namn och kontaktuppgifter är obegränsad.
Ett första försök att öka insynen kring budgivningen
gjordes 2011 i fastighetsmäklarlagen. Då infördes ett
krav på mäklarna att föra en särskild förteckning över
de bud som lämnas på objektet med budgivarens namn,
kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för
när budet lämnades samt eventuella villkor för budet. I
lagen anges att denna budgivningslista ska överlämnas
till köparen när uppdraget är slutfört. Lagrummet tillämpas olika och en del mäklare låter köparen få ta del av
förteckningen först vid tillträdet medan andra överlämnar den när parterna skriver köpekontraktet.
I Sverige krävs att ett skriftligt avtal med vissa uppgifter har undertecknats för att det ska vara bindande vid
köp av både bostadsrätt och fastighetsköp. Det innebär
att en budgivare inte behöver stå fast vid sitt bud utan
när som helst kan hoppa av affären innan ett avtal har
undertecknats. Det gör att det är möjligt att lägga bud
utan att faktiskt ha för avsikt att köpa. Det finns heller
inga krav på att den som lämnar ett bud identifierar sig,
vilket även det förenklar för oseriösa budgivare.
Konsumentverket anser att blotta misstanken om att
det förekommer falska bud är mycket allvarlig, framför
allt ur ett köparperspektiv, men också för mäklarkåren
som riskerar sitt goda rykte. Genom införande av identitetskontroll i samband med lämnande av bud bör risken
för falska bud minska något. Det finns i dag fungerande
system med bank-id som legitimation. I de fall en spekulant inte har bank-id bör det gå att lösa genom att
mäklaren ”manuellt” kontrollerar id-uppgifter och sedan
för in detta i budgivningslistan. Mäklaren måste ta emot
och överlämna alla inkomna bud. I de fall en budgivare
inte visar id-uppgifter skulle en notering om detta kunna
göras i budgivningslistan. Det är dock oundvikligt att en
viss risk för oseriösa bud ändå finns kvar då buden inte
är bindande.
När reglerna om budgivningslista infördes ansågs det
tillräckligt att köpare och säljare fick ta del av listan då
deras intresse vägde tyngre än spekulanternas intresse av
att vara anonyma. Vi tror att tiden är mogen för att öka
insynen ytterligare genom att låta alla deltagande budgivare få ta del av budgivningslistan. Budgivarna kan på så
sätt följa budgivningen och kontrollera att samtliga bud
har överlämnats. För att ta hänsyn till integriteten för
budgivarna skulle listan kunna avidentifieras.
Det kan vara värdefullt för köparen att få del av budgivningslistan innan bindande avtal skrivs och betalning
sker. Då har köparen en möjlighet att först undersöka
om budgivningen gått rätt till. Även andra budgivare får
möjlighet att agera om exempelvis ett lämnat bud inte
finns med i listan. Vi anser därför att bestämmelsen om
när överlämnandet ska ske ska förtydligas och fastställas
till en tidpunkt innan parterna skriver på det bindande
köpeavtalet.

ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET

41

Åtgärdsförslag – öka insynen
I syfte att öka tryggheten och förutsebarheten samt minska stressen för inblandade parter anser Konsumentverket
att det kan övervägas om det finns behov av en reglering
av budgivningsprocessen. Vi föreslår också följande
ändringar:

• Mäklaren bör kontrollera budgivares identitet. Om budgivaren inte lämnar sådana uppgifter kan en notering om detta
göras i budgivningslistan. En viss risk för oseriösa bud
finns alltid kvar. Den som lämnat bud kanske inte haft för
avsikt att köpa.
• Lämna över en avidentifierad budgivningslista till alla
budgivare, till skillnad från köpare och säljare som får en
fullständig lista.
• Överlämnande av budgivningslista till köpare, säljare och
alla budgivare ska ske innan parterna skriver på avtalet
och betalning sker.

Köp av bostadsrätt och bostäder som ännu
inte är uppförda
Konsumentverket har i denna belysning redogjort för
problem och utmaningar kopplade till fastighetsmäklarområdet. Utöver detta ser vi ett område som handlar om
nyproducerade bostadsrätter. Det är relevant att uppmärksamma i sammanhanget att köpa bostad, även om
det inte har en direkt koppling till fastighetsmäklare.

Tydligare regler vid bostadsrättsköp
Trots att köp av bostadsrätt både kan vara komplicerat
och avse höga belopp regleras köpet i köplagen – samma
lag som styr köp av lösa saker som cyklar, båtar eller
gräsklippare. För köp av fastighet finns däremot en anpassad lagstiftning. Det hade behövts också för bostadsrätter, särskilt då de i dag ofta har ett lika högt värde
som många fastigheter. Det finns många aspekter att
ta hänsyn till vid köp av bostadsrätt och det finns flera
oklarheter vad gäller ansvarsfördelningen mellan köpare,
säljare och förening. Ett exempel på otydlighet är undersökningsplikten. Enligt köplagen finns en undersökningsplikt först om köparen har undersökt eller uppmanats
att undersöka bostadsrätten. Det kan vara svårt att veta
hur omfattande undersökningen ska vara för att undersökningsplikten ska ses som uppfylld. Det kan också vara
oklart för såväl köpare som säljare vem som ansvarar för
fel som upptäcks. Den absolut vanligaste frågan till Mäklarsamfundets kundombudsman handlar om tvist kring
fel och brister i bostaden. Det signalerar ett behov av en
tydligare reglering om vad som gäller.
Upplåtelse, det vill säga första gången en bostadsrätt
köps vid nyproduktion eller ombildning till bostadsrätt,
regleras i bostadsrättslagen. Bestämmelserna är dock inte
särskilt omfattande och det saknas reglering kring ansvarsfördelning för fel som upptäcks. Det kan vara svårt
för en köpare att ställa krav mot en säljare om lägenheten
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inte motsvarar det som utlovats. Vid nyproduktion ingår
köparen avtalet med bostadsrättsföreningen som vid den
tidpunkten består av representanter från byggbolaget.
Om köparen istället hade ingått ett avtal direkt med
byggbolaget hade det varit ett konsumentköp. En köpare
som upptäcker fel ska i dag vända sig till föreningens styrelse. Om styrelsen fortfarande består av representanter
från byggbolaget ska således byggbolaget ställa krav mot
sig själv. Om styrelsen i bostadsrättsföreningen hunnit
bytas ut kan det bli en onödig omväg för köparen, som
inte har rätt att vända sig direkt till byggbolaget. Dessutom får köparen dubbla roller, eftersom hen då är en
del av den föreningen som kraven ställs mot. Om köpet
hade setts som ett konsumentköp, hade köparen kunnat
vända sig direkt till byggbolaget och ingen part hade haft
dubbla roller. Konsumentköplagen ger dessutom köparen
ett mycket bättre skydd än vad bostadsrättslagen ger.

Centralt och offentligt bostadsrättsregister
Bostadsrättspriserna har ökat rejält och bostadsrätterna
kan i dag belånas till höga värden. Det är den enskilda
föreningen som, när en bostadsrättshavare har pantsatt
sin bostadsrätt, ska se till att notera pantsättningen i
lägenhetsförteckningen. Om föreningen missat att notera pantsättningen kan följden bli att en ny ägare till
bostadsrätten i framtiden kan tvingas lösa skulden som
panten borgat för. Konsumentverket ser det som angeläget att förslaget om att upprätta ett centralt offentligt
bostadsrättsregister nu blir verklighet.
Mäklaren ska enligt fastighetsmäklarlagen lämna information om pantsättning i objektsbeskrivningen. Då
uppgiften om pantsättning inte är offentlig när det gäller
bostadsrätter kan inte mäklaren begära ut den uppgiften
utan fullmakt från säljaren. Ett offentligt register hade
gett mäklaren möjlighet att själv inhämta uppgifterna.

Fastighetsmäklarlagen och bostäder som ännu inte är
uppförda
Att köpa en bostad som ännu inte finns, utan är på planeringsstadiet, är en annorlunda situation jämfört med
att köpa en befintlig bostad. Det ställer särskilda krav på
mäklaren och mäklarens kunskaper. Nuvarande fastighetsmäklarlag är inte anpassad efter att tillämpas vid förmedling av nyproduktion, och lagen skulle därför behöva
kompletteras med särskilda bestämmelser för denna typ
av förmedling.
Att uppmana spekulanten att undersöka en bostad som
ännu inte finns tjänar inte mycket till. Att mäklaren har
en skyldighet att kontrollera inteckningar och pantsättning är inte heller relevant vid köp av en bostad som fortfarande bara är i planeringsstadiet.
Det finns däremot en mängd andra saker som köparen
av nyproducerat småhus behöver få vetskap om. Det kan
vara allt från uppgift om entreprenör, förutsättningar för
entreprenadkontraktet och krav på bygglov till eventuella
villkor för slutbesked.

Vid förmedling av nyproducerade bostadsrätter behöver
spekulanterna få information om vem som är mäklarens
uppdragsgivare, vilken typ av avtal som ska skrivas och
vilka konsekvenserna blir av det. Om objektbeskrivningen avser planerade, ännu inte uppförda, bostäder är
det viktigt att eventuella reservationer angående avtalets
giltighet framhålls. Är det fråga om ombildning från
hyresrätt till bostadsrätt är det viktigt att hyresgäster får
tydliga besked om vad som krävs för att ombildningen
ska ske. Det är också viktigt att det är tydligt vad som
ingår i bostadsrätten som eventuell uteplats, parkeringsplats och dylikt.

Åtgärdsförslag – tydligare regler och bostadsrättsregister
Konsumentverket anser att lagstiftningen om bostadsrätt
bör ses över, såväl vid nyproduktion och upplåtelse som

vid överlåtelse. Det kan också övervägas om ett köp av
nyproducerad bostadsrätt ska ses som ett konsumentköp.
Oavsett konsumentköp eller inte, behövs en översyn av
reglerna för dessa köp då det i dag endast är knapphändigt reglerat.
För att ingen köpare ska behöva riskera att få betala
någon annans skulder och för att göra det möjligt för
mäklaren att få fram uppgifter om pantsättning behövs
ett centralt och offentligt bostadsrättsregister.
Flera av mäklarens skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen är inte möjliga att utföra vid förmedling av bostäder som ännu inte är uppförda. I lagen saknas krav på
specifik information som är viktig för spekulanter i den
här situationen. Detta behöver tas om hand i lagen eller
möjligtvis genom föreskriftsrätt för Fastighetsmäklar
inspektionen.

ABONNEMANGSFÄLLOR OCH FASTIGHETSMÄKLAROMRÅDET

43

Sammanfattning alla åtgärdsförslag
• Inrätta en konsumentbyrå för bostadsköp.
• Ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att utöva tillsyn över mäklarföretagen.
• Fastighetsmäklarinspektionen bör få rätt att utfärda föreskrifter.
• Viktig information om bostaden bör lämnas tidigt till alla
spekulanter och inte bara till köpare eller tilltänkt köpare.
• Det bör framgå vem som svarar för informationen i objektsbeskrivningen.
• Problemen med lockpriser behöver åtgärdas och Konsumentverket tror att ett steg i rätt riktning vore att mäklarna
angav ett bedömt marknadsvärde vid annonsering av
bostäder.
• Överväg om det finns behov av att reglera budgivnings
processen.
• Mäklaren bör kontrollera budgivares identitet.
• Mäklaren ska lämna över budgivningslista innan köpare
och säljare skriver bindande avtal och betalning sker.
• Avidentifierad budgivningslista bör lämnas över till samtliga deltagare i budgivningen.
• Se över lagstiftningen om bostadsrätt.
• Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att
öka tryggheten kring pantsättning.
• Anpassa fastighetsmäklarlagen så att den passar vid förmedling av bostäder som ännu inte är uppförda.
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Summering
I denna belysning har vi valt att beskriva
konsumenters problem och utmaningar kopplade
till fastighetsmäklare och deras arbetsområde.
Ett bostadsköp är en av livets största affärer och
konsumenterna behöver kunskap och opartisk
information för att kunna göra en så bra affär som
möjligt. Tempot på bostadsmarknaden är högt och
konsumenter riskerar att göra misstag som kan
vara svåra att rätta till. Felaktiga förväntningar och
kunskaper om mäklarens roll kan leda till tvivel och
missnöje över hur bostadsaffären har hanterats.
Belysningen har utmynnat i förslag på åtgärder
som vi tror skulle kunna förbättra konsumenternas
situation på marknaden. Vissa områden behöver
undersökas närmare för att se vilka åtgärder som
bäst skulle kunna förebygga de problem vi ser.
Några problem kanske kräver lagändringar eller
ändrade befogenheter för tillsynsmyndigheten,
medan andra kanske kan lösas med hjälp av
initiativ från branschen.

KONSUMENTERS
SITUATION PÅ OLIKA
MARKNADER

KOLUMNTITEL PÅ AKTUELLT KAPITEL
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DE MEST
PROBLEMATISKA
MARKNADERNA
Komplexa produkter, omfattande, svårlästa avtal och säljare som förlorat
konsumenternas förtroende. Det är bland annat dessa tre faktorer som
bidrar till att telekom, försäkringar samt bank- och finansiella tjänster
utmärker sig i vår kartläggning. För femte året i rad är det de här tre
marknaderna som är de allra svåraste för konsumenterna.

Vi kan konstatera att det inte har skett några stora
förändringar under de fem år som vi har jämfört olika
marknader. Konsumenterna har problem inom samma
branscher i dag som för några år sedan.
Det innebär inte att marknader är dömda att fortsätta
vara problematiska eller kan luta sig tillbaka som väl
fungerande. Näringslivets agerande och insatser från
samhällets sida kan påverka konsumenternas situation
såväl till det bättre som till det sämre. Med Konsument
rapporten vill vi bidra med underlag för förbättringar.
Där problemen är störst är det mest angeläget att
få till stånd förändringar.

Problemen i ett konsumentperspektiv
I de följande avsnitten beskriver vi metodiken och resultaten som använts för att komma fram till listan.
Resultaten vi använder kan upplevas som abstrakta, till
exempel konsumenters upplevelse av olika marknaders
komplexitet eller siffror på antal klagomål till kommunal
konsumentvägledning. Här ger vi därför först några inblickar i vad problemen mer konkret kan handla om på
de tre mest problematiska marknaderna.
För att beskriva dessa har vi i första hand använt oss
av vår konsumentmarknadsundersökning, KMU, samt
statistik från den nationella konsumentvägledningstjänsten Hallå konsument, den kommunala konsumentvägledningen, Allmänna reklamationsnämnden, ARN, samt
konsumentbyråer: Telekområdgivarna, Konsumenternas
Försäkringsbyrå samt Konsumenternas Bank- och finansbyrå. När vi skriver ”konsumentvägledningen” avser vi
både den nationella och den kommunala vägledningen.
Mer om dessa instanser och deras registrering av
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De tio mest problematiska marknaderna
Telekommunikationstjänster
(tv-abonnemang, fast telefoni, mobiltelefoni och internet)
Försäkringar
(person/familj, villa/hem och fordonsförsäkringar)
Bank- och finanstjänster
(investering/pension, privatlån/kreditkort, lönekonto
och bolån)
Tågresor och lokal kollektivtrafik
Hantverkare
Juridiska tjänster
(t.ex. vid skilsmässa, bouppteckning, skattefrågor,
ekonomiska tvister, rättsliga processer och liknande)
Bilverkstäder
Fastighetsmäklare
El
Kläder/skor

klagomål finns i avsnittet ”Misslyckade val”. Det vi
kallar för klagomål i rapporten handlar om missnöjda
konsumenter som vänt sig till någon av dessa instanser,
men även om företag som velat få råd om hanteringen
av klagande konsumenter.

Telekommarknaden
För femte året i rad visar vår undersökning att de konsumenter som vill teckna avtal för telekomtjänster har
de allra svåraste förutsättningarna för att göra medvetna
och aktiva val.
Konsumenterna blir allt mer beroende av telekomtjänster. Många kontakter med myndigheter och andra
samhällsfunktioner sker med hjälp av telekomtjänster.
På vissa marknader, till exempel när det gäller olika
banktjänster, är det nödvändigt med tillgång till bra internetuppkoppling.
Marknaderna har sina största utmaningar vad gäller
konsumenternas låga tillit till företag och begränsade valmöjligheter. Konsumenterna anser också att det är svårt
att förstå och få information om abonnemangen. Enligt
konsumenterna förekommer det även felaktig information och aggressiva försäljningsmetoder på marknaderna.
En positiv nyhet är, sett nu över flera år, att konsumenter tycker att det har blivit lättare att teckna abonnemang
för internetuppkoppling och mobiltelefoni. De förbättringar vi ser är mest markanta för tillgång till oberoende
information och lätthet att göra produktjämförelser. Det
finns dock tecken på en stagnering i valmöjligheter på
dessa två marknaderna.
De konsumenter som upplever de allra svåraste förutsättningarna för att göra köp på telekommarknaderna

är de som tackar ja till erbjudande från telefonförsäljare.
Undersökningen visar även att detsamma gäller för personer med låga konsumentfärdigheter, exempelvis de som
känner sig osäkra på sina konsumenträttigheter.

Klagomål och informationsbehov
Klagomålen dominerar stort över informationsfrågor för
telekomtjänsterna. Av de ärenden som hör till Telekområdgivarnas uppdrag var ungefär 90 procent klagomål
och 10 procent mer allmänna frågor. Hos Hallå konsument var klagomålen ännu mer dominerande, medan det
i kommunernas konsumentvägledning var något vanligare med de mer allmänna frågorna. Där var andelen klagomål 86 procent. Det kan vara värt att uppmärksamma att
Telekområdgivarnas statistik för 2016 visar att det totala
antalet ärenden minskar för första gången sedan 2011.
2016 var det 18 procent färre ärenden än 2015.
Att konsumenter blir missnöjda och klagar på telekomtjänster kan vi utläsa i statistiken hos såväl nationell
och kommunal konsumentvägledning som hos Telekområdgivarna, men även hos ARN. Mobiltelefoni och fast
telefoni har tydligt flest klagomål hos konsumentvägledningen under 2016 med över 4 000 ärenden vardera,
medan internet- och tv-abonnemangen ligger klart lägre.
Hos Telekområdgivarna är bilden delvis annorlunda. De
skiljer på mobilt och fast bredband, men tillsammans sva-
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rar dessa internettjänster för flest klagomål hos dem med
totalt cirka 2 000 stycken, därefter kommer mobiltelefoni
och fast telefoni. Även hos Telekområdgivarna är det
tv-tjänsterna som får minst antal klagomål, 1 300 under
2016. I ARN:s statistik är det bara internet som har en
egen kategori, och därför är det svårt att uttala sig om
storleksskillnader i mängd ärenden.
Statistiken från konsumentvägledningen visar att telefonförsäljning dominerar starkt när det gäller vilket sätt
som konsumenterna har tecknat de olika telekomtjänst
erna som man har klagomål på. Telekområdgivarna har
noterat en ny typ av problem som blir allt vanligare.
Det gäller när digitalt undertecknade avtal, så kallade
scrive-avtal, används på ett oseriöst sätt. De klagomål
som kommer in rör situationer där abonnenten först
blivit uppringd av säljare för att ingå ett muntligt avtal
och strax därefter blivit uppringd igen för att signera
ett digitalt avtal. Ibland ”guidas” konsumenten till och
med under det uppföljande samtalet för att underteckna
avtalet. Abonnenten får därmed inte tid att läsa igenom
avtalet. Det förekommer att operatören senare inte kan
presentera en ljudfil utan endast hänvisar till det elektroniskt undertecknade avtalet, vilket abonnenten menar
inte stämmer överens med säljarens muntliga uppgifter
och löften.
Fiberanslutning är ett område där vi ser en ökning av
klagomål och anmälningar. Det pågår en kraftig utbyggnad av fiberinfrastruktur och allt fler hushåll erbjuds
möjlighet att ingå avtal om fiberanslutning. Avtalsvillkoren är ofta krångliga och konsumenterna upplever att det
är svårt att få en uppfattning av avtalets omfattning och
vilken tidplan som gäller för anslutningen. En frustration
uppstår när leverantörerna inte lever upp till de förväntningar som de gett konsumenterna.

Vad händer nu?
Insatser inom området fokuserar i hög utsträckning
på problemen med telefonförsäljning:

• Sveriges sex största nätägande operatörer presenterade
2015 en handlingsplan för att komma till rätta med oseriös
telefonförsäljning. Post-och Telestyrelsen, PTS, har samordnat arbetet och Konsumentverket har tillsammans med
Telekområdgivarna varit delaktiga i arbetet. Enligt planen
ska operatörerna bland annat följa Telekområdgivarnas
uppföranderegler i sin egen telefonförsäljning och uppmuntra sina avtalspartner att göra detsamma. I slutet av
2016 enades operatörerna om att utvidga handlingsplanen
till att även omfatta försäljning till enskilda näringsidkare
och annan försäljning än telefonförsäljning, bland annat
så kallade canvasförsäljning där konsumenten möter sälj
aren i en galleria eller på gatan.
• Under 2015 presenterades en utredning om ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61). Utredningen föreslår bland annat ett krav på att konsumenten
skriftligen ska acceptera anbudet vid telefonförsäljning.
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Utredningen har remissbehandlats, men ärendet bereds
fortfarande i Regeringskansliet.
• Kontakta, bransch- och intresseföreningen för företag som
arbetar med kundservice och försäljning, presenterade i
december 2016 nya etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon. De nya reglerna innebär att konsumenterna ska få en skriftlig bekräftelse på avtalet inom
fem dagar. Kontaktas och Swedmas samtliga medlemmar
ska tillämpa de etiska reglerna. Swedma är en branschoch intresseförening för företag och organisationer som
arbetar med direktreklam.
• Telekområdgivarna har tillsammans med operatörerna under året tagit fram en överenskommelse gällande minimikrav för vad som ska klargöras vid telefonförsäljning samt
kompletterande samtalsmanus. Dessa ska följas från och
med 1 januari 2017.
Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av
digitaliseringens möjligheter. PTS driver ett projekt om
tillgänglighet till kundtjänster. Myndigheten har låtit personer med funktionsnedsättningar utvärdera tillgängligheten i talsvarslösningar och digitala kundtjänstkanaler.
Studierna visar att det finns sådant som fungerar bra,
men den visar också på behov av förbättringar utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. PTS samarbetar nu med teleoperatörer och branschorganisationer för att höja kunskapen
och bidra i arbetet med ökad tillgänglighet.
Sedan början av 2015 finns en överenskommelse
mellan Konsumentverket och mobiloperatörerna om
marknadsföring av täckning för mobila tjänster. Överenskommelsen har tagits fram med stöd av PTS och
Telekområdgivarna och innehåller bestämmelser om
hur täckningskartorna ska se ut och vilken information
företagen ska ge. Konsumentverket och PTS har följt
upp överenskommelsen under 2016. Vi har granskat den
information som operatörerna ger och PTS har gjort en
stickprovsmätning av operatörernas täckning. Uppföljningen visar att operatörerna följer de överenskomna
bestämmelserna och att flera företag generellt har bättre
täckning än vad kartorna visar. Klagomålen på täckning
och på hastighet för mobila bredband har gått ned sedan
överenskommelsen trädde i kraft, enligt Telekområd
givarna.

Konsumentverkets bedömningar
Telefonförsäljning fortsätter att orsaka problem för
konsumenterna på telekommarknaderna. Enligt en undersökning som Konsumentverket har gjort under hösten
2016 är det endast en procent av konsumenterna som är
positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från ett
företag där man inte redan är kund. En majoritet av konsumenterna upplever att det är lätt att bli vilseledd eller
lurad av telefonförsäljare. Det ökade missnöjet med försäljningskanalen är även ett problem för branschen som
redan brottas med bristande tillit och förtroende från
konsumenterna. Det är med anledning av det angeläget

för marknaden att utredningens förslag förverkligas och
att konsumentskyddet på området stärks.
Vilseledande telefonförsäljning förklarar dock inte alla
problem vi ser på området. En del av problemen bygger
på att konsumenterna genom marknadsföringen har fått
orealistiska förväntningar på tjänsterna. Det är viktigt att
operatörerna tar sitt ansvar för att minska detta förväntansgap. Därför är det positivt att operatörerna utifrån
överenskommelsen om marknadsföring av täckning nu
ger tydligare information om vad som påverkar konsumentens täckning samt att täckningskartor på ett bättre
sätt speglar den verkliga täckningen.
Konsumentverket och branschen har påbörjat en dialog för att även komma till rätta med problemen som
konsumenterna upplever när det gäller avtal om fiberanslutning. Vi hoppas att det kommer att resultera i bättre
villkor för konsumenterna och i en ökad transparens och
tydlighet när det gäller tidplanen för anslutningen. Det
är angeläget att konsumenter genom tillgång till skäliga
villkor och tydlig information känner sig trygga att ingå
avtal med leverantörerna av fiber.

Bristen på förtroende och tillit till säljaren är ett återkommande problem och en fortsatt stor utmaning för
branschen. Vi bedömer att bristande klagomålshantering
påverkar konsumenternas tillit negativt. Branschen arbetar med att utveckla sina kundtjänster och klagomålshantering, men brottas fortfarande med stora problem på
området. Det gäller både tillgänglighet och möjlighet att
lösa konsumenternas problem. Det är upp till operatörerna själva att välja hur de hanterar sin kundtjänst så länge
de tar hand om konsumenternas klagomål. Vi hoppas
att branschen fortsätter att prioritera kundtjänsten och
skulle gärna se att företagen tar initiativ för att komma
till rätta med problemen på liknande sätt som har gjorts
med handlingsplanen och mobiltäckningen.
Det är glädjande att se en generellt positiv trend för
dessa marknader. Branschen tar viktiga steg för att
komma till rätta med de problem som finns. Telekombranschen utgör dock fortfarande en av de mest problematiska marknaderna och det är därför extra angeläget
att det goda arbetet fortsätter.
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Försäkringar
Försäkringar är en marknad som tillhör en av de mest
problematiska, både i år och tidigare år enligt Konsumentverkets sammanvägda bedömning.
Bristen på oberoende information och svårigheten att
göra produktjämförelser upplevs problematisk, enligt
konsumenterna. Konsumenters låga förståelse för produkterna är också en av orsakerna till varför marknaderna pekas ut som svåra. Förutsättningarna är enligt vår
undersökning allra sämst för de som vill teckna personförsäkringar.
Konsumenter kan ha svårt både att veta vad de behöver, och vad som skiljer produkterna åt. Eftersom köpet
kan upplevas komplicerat sker byten mer sällan. Det man
som konsument gör mer sällan, som att se över sitt försäkringsskydd och jämföra villkor, riskerar man vanligtvis att bli sämre på än det man gör ofta.
Försäkringar är produkter vars egenskaper och värde
är svåra för konsumenten att utvärdera. En försäkrings
egenskaper går inte att ta på och snabbt använda som exempelvis en tv eller cykel. Produkten utgörs av villkoren,
det vill säga de risker som försäkringsbolaget, mot ersättning, har tagit på sig att ersätta vid vissa händelser. Konsumenten betalar, men vet inte vad hen får. Skillnaden
är stor mot exempelvis tv-köpet där konsumenten ofta
är intresserad och har läst på och kunnat se produkten.
Konsumenten märker relativt snabbt om tv:n motsvarar
förväntningarna eller inte och kan utifrån det agera på
olika sätt. För försäkringar är det istället så att försäkringsbolaget kan ha uppfyllt sin del av avtalet genom
att till synes ”inte göra något alls”, det vill säga genom
att enbart stå för risken om olyckan eller skadan skulle
inträffa.
Obalansen mellan parterna påverkar också. Försäkringsbolaget är expert medan konsumenten i regel saknar
förkunskaper. Att säljaren har ett informationsövertag
är inget ovanligt. Försäkringar utmärker sig genom att
det är konsumenten som är överlägset informerad i ett
avseende, nämligen om sina personliga förhållanden,
vilka försäkringsbolaget inte fullt ut kan ta reda på. Vilka
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risker som försäkringsbolaget är villigt att ta uttrycks
genom noggrann reglering i villkoren som är standardiserade. För en vanlig hemförsäkring kan villkoren omfatta
omkring 40 sidor och vara skrivna så att de ska vara
generella, men precisa. Att förstå försäkringsvillkor är
svårt både med hänsyn till utformning och längd. Många
konsumenter tar därför inte del av villkoren.
Att personförsäkringar ses som särskilt svåra kan ha
flera förklaringar: att det är svårt att relatera och bedöma
värdet av försäkringen och den ersättning den ger genom att det är ett komplement till socialförsäkringen. Vi
underskattar risker för personskador, men det är också
svårt att förstå vilka sjukdomar som omfattas och att en
olycka i villkorens mening är något annat än en olycka i
dagligt tal. Det kan också finnas en missuppfattning om
att vi via offentliga trygghetssystem har ett mer omfattande skydd än vad som är fallet.

Klagomål och informationsbehov
Klagomålen gällande försäkringar är totalt sett betydligt
färre än på telekomområdet, men såväl den nationella
och kommunala konsumentvägledningen som Konsumenternas Försäkringsbyrå och ARN registrerar ändå
betydande mängder klagomål.
Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå utgör klagomålen drygt hälften av den totala mängden ärenden. Antalet
frågor om försäkringar, till exempel vilket behov av försäkring man har eller hur man väljer mellan olika försäkringar, är alltså nästan lika många som klagomålen. Hos
Hallå konsument var klagomålen däremot starkt dominerande, precis som för telekomtjänsterna. Närmare nio av
tio försäkringsärenden var klagomål. Hos kommunerna
utgjorde klagomål ungefär sju av tio ärenden.
Hemförsäkringar är en försäkringstyp som får mycket
klagomål, men det behöver inte betyda att den är mer
problematisk än andra försäkringar. Förklaringar kan
istället vara att cirka 95 procent av alla hushåll har en
hemförsäkring och att den innehåller många moment,
vilka vart och ett kan leda till problem.

Av de olika kategorierna av försäkringar är det två som
ligger högst hos konsumentvägledningen: fordon/transport och hem/egendom. Båda har mellan 900 och 1 000
registrerade klagomål under 2016. Sjuk-/olycksfallsförsäkringar kommer därnäst i antal, men på en lägre nivå.
Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå dominerar klagomål på försäkringar inom boende med knappt 1 700
under 2016, följt av motor samt sjuk/olycksfall. Jämför vi
med telekommarknaderna finns en skillnad i att konsumenterna riktar fler klagomål till försäkringsbyrån än till
konsumentvägledningen, medan det är tvärt om på telekomområdet. Hos ARN ligger villa-/hemförsäkring som
enskild kategori högst av försäkringstyperna med drygt
200 ärenden, följt av fordonsförsäkringar och därefter
reseförsäkring.
Försäkringsfrågor hos ARN handlar förenklat om två
huvudtyper: att ha nekats ersättning eller att ha fått för
låg ersättning. Obalansen mellan parterna framträder
även hos ARN där försäkringsbolagen har överlägsna
möjligheter att klara den skriftliga bevisföringen.
Konsumenter har överlag svårt att få överblick av
innehållet i försäkringar och att jämföra dessa. Alla
tar sig inte tid, eller har intresse av, att ta reda på vad
försäkringen omfattar. Resultatet kan bli felaktiga förväntningar om vilket skydd som försäkringen ger, något
som oftast visar sig först när skadan är skedd och försäkringen ska användas. Det vanligaste skälet till konsumenternas klagomål är just skaderegleringen, vad man
får ersättning för och hur mycket. Från konsumentens
perspektiv är det rimligt att försäkringen bör ge ersättning; konsumenten har troget betalat, inte tidigare haft
några skador och vet att egendomen tillhörde hen och
vad den kostade. Försäkringsbolaget däremot utgår ifrån
vad som står i avtalsvillkoren. När konsumenten missuppfattar omfattningen av skyddet, eller inte får del av
informationen på ett enkelt och begripligt sätt, är det inte
överraskande att det kan leda till missnöje. Det blir också
tydligt att båda parter kan påverka hur stort det framtida
missnöjet, alternativt nöjdheten, kan bli. Genom att konsumenten läser på bättre och bolaget förklarar enklare
och motiverar tydligare kan de olika utgångspunkterna
närma sig varandra och missnöjet minska.

Vad händer nu?
Utbudet av försäkringar utvecklas ständigt. Det gör
att valfriheten ökar, men också att situationen blir mer
komplex. Försäkringserbjudanden påverkar även andra
erbjudanden. Lösningar där produkt, försäkring och
finansiering kopplas ihop omfattar idag mer än hemelektronik och bilar, där det varit vanligt länge. ID-skydd
är ett exempel på en växande marknad som vi har uppmärksammat. Konsumenten kan inte försäkra sig mot att
bli utsatt för ID-stöld, utan försäkringarna riktar in sig
på hjälp att minska skadan när en ID-kapning väl skett.
Vi ser att digitaliseringen kan påverka försäkringar i
grunden genom att detaljerade kartläggningar av kon-

sumenterna och deras risker blir möjliga. Ett exempel är
”pay as you drive” som bygger på att konsumenten får
betala sin fordonsförsäkring utifrån var, hur och när hen
kör. En annan trend är den framväxande delningsekonomin. Försäkringar ställs inför nya problem när flera
konsumenter delar den försäkrade egendomen och det
innebär en annan riskbild. Konsumenter kan via sina
vanliga försäkringar stå utan skydd i dessa fall. Samtidigt
utvecklas nya försäkringar anpassade till att alltifrån boende till bilar delas.
Klimatförändringar kan ställa försäkringsbranschen inför framtida problem och ett scenario skulle kunna vara
att skador i form av översvämningar inte längre kommer
att ersättas från villa- och hemförsäkringar eller att premien blir så hög att försäkring blir för dyr för konsumenter. I dessa fall kan så kallad försäkringsnöd uppkomma.

Konsumentverkets bedömningar
Konsumentverket bedriver aktiv tillsyn för att få bolagen
att förbättra sin information och göra försäkringsskyddet
lättare att förstå för konsumenterna. Bolagens marknadsföring i sociala medier liksom anpassade erbjudanden utifrån konsumentprofilering ställer nya krav på tillsynen.
För att underlätta för konsumenterna att jämföra olika
försäkringar är Konsumenternas Försäkringsbyrå viktig.
Byrån har sedan lång tid tillbaka gjort oberoende förenklade jämförelser och tillhandahåller även fördjupade
jämförelser av försäkringars innehåll. I dessa jämförelser
kan konsumenterna känna sig trygga med att inget ekonomiskt egenintresse finns med i bilden till skillnad från
kommersiella jämförelsetjänster.
När det gäller försäkringar kan konsumenten bli ansluten till en gruppförsäkring om hen inte aktivt tackar
nej, så kallad reservationsanslutning. Förfarandet har lett
till relativt många anmälningar till Konsumentverket. Vi
arbetar för förändrad lagstiftning för att förebygga att
reservationsanslutning används som försäljningsmetod av
kommersiella aktörer.
Det vi även ser är att priser för försäkringar kan vara
svåröverskådliga, till exempel med tidsbegränsade rabatt
er, samlingsrabatter och avgifter. Konsumentverket agerar
för att bolagens priser ska visas på ett tydligt sätt.
Mot bakgrund av det stora antalet nyanlända har Konsumentverket undersökt möjligheterna för denna grupp
att teckna hem- respektive trafikförsäkring. Bolagen
medger sin skyldighet att låta konsumenten teckna trafikförsäkring, så kallad kontraheringsplikt, och har skapat
interna identifieringssystem för personer som saknar
svenskt person- eller samordningsnummer. När det gäller
ensamkommande barn omfattas de av värdfamiljernas
hemförsäkringar. Det framgår inte av alla försäkringsvillkor, men bolagen har en generös tillämpning. Sannolikt
behöver den här gruppen konsumenter ökad kännedom
om behovet av försäkringsskydd eftersom försäkringssystemen skiljer sig åt från systemen i hemlandet.
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Bank- och finanstjänster
Konsumenter som ska fatta finansiella beslut har bland
de sämsta förutsättningarna för att lyckas med sina val.
De tycker framförallt att det är svårt att jämföra produkter. På detta område har det inte skett några förbättringar
sedan vår undersökning inleddes 2013. Tillit till bankerna
är låg. Under året har framförallt några av de svenska
storbankerna fått negativ publicitet vilket kan vara en bidragande orsak till det låga förtroendet. Konsumenterna
upplever också att marknaderna är komplexa och att det
är svårt att få tillgång till oberoende information.
Utifrån ett genusperspektiv finns det stora skillnader
mellan hur kvinnor och män bedömer sina förutsättningar. Kvinnor tycker generellt att det är svårare att hantera
frågor som rör investeringar, långsiktigt sparande och
bolån, jämfört med män.

Klagomål och informationsbehov
Klagomålen när det gäller bank- och finanstjänster är totalt sett inte lika vanligt förekommande som klagomål på
försäkringar, och ligger relativt långt under telekomområdet. De olika typerna av bank- och finanstjänster placerar
sig en bra bit ner på listorna över klagomål, men när vi
räknar samman dem kommer de relativt nära försäkringstjänsterna åtminstone hos konsumentvägledningen.
Det är med andra ord inte några försumbara mängder
klagomål det rör sig om.
Liksom hos Konsumenternas Försäkringsbyrå utgör
klagomålen hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå
lite drygt hälften av den totala mängden ärenden. Antalet frågor om olika banktjänster är nästan lika många
som klagomålen. Hos Hallå konsument var klagomålen
däremot drygt 80 procent, ungefär i samma nivå som för-
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säkringsärendena. Liksom på försäkringsområdet var fördelningen hos den kommunala konsumentvägledningen
någonstans mittemellan den hos Hallå konsument och
Bank- och finansbyrån, med en andel klagomål på drygt
6o procent.
De tjänster som får flest klagomål till konsumentvägledningen är olika former av betalningar, där cirka 800
klagomål registrerades under 2016. Tätt därefter kom
lån/krediter medan olika former av investeringar låg på
tredje plats med knappt 500 klagomål. Ser vi till Konsumenternas Bank- och finansbyrå specifika kategorier
var det problem kopplade till betal- och kreditkort som
konsumenterna klagade mest på. Det handlade knappt
500 ärenden om. Näst vanligaste kategorin var bolån
och därefter problem kopplade till transaktionskonton.
Konsumentvägledningen och Bank- och finansbyrån har
ungefär 2 500 klagomålsärenden vardera. Hos ARN är
kontokort den kategori som får överlägset flest ärenden
bland de olika banktjänsterna, drygt 200. Därefter kommer lån, följd av rådgivningsfrågor.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå upplever att
många konsumenter har svårt att förstå vilka investeringar de ska göra. De förstår inte produkterna och
riskerna med dem. Byråns bild är att konsumenterna har
begränsad kunskap om sparande, sparprodukter och hur
man investerar både på kort och lång sikt. Efter att det
avdragsgilla pensionssparandet upphörde 2016 uppstår
frågor hos konsumenterna om hur man som privatperson
sparar för sin framtida pension.
De klagomål som registreras handlar bland annat om
obehöriga uttag på kontokort, säkerhetsfrågor kopplade
till betalningssystemet och bevissvårigheter för konsu-

menter kopplade till bankernas rutiner när de ska följa
penningtvättsreglerna. Även problem med att öppna
konto, liksom brister vid finansiell rådgivning, problem
vid avtalsingående, kreditprövning, räntor och avgifter
för bostadskrediter, blancolån samt kort- och butiksrelaterade krediter är vanliga.

Vad händer nu?
Det finns anledning att hålla koll på de finansiella marknaderna eftersom de snabbt förändras bland annat på
grund av internationalisering och digitalisering, vilket
innebär att produkterna erbjuds över gränserna och blir
mer lättillgängliga. Finansiella produkter som marknadsförs som hållbara har också ökat vilket ställer högre krav
på tydlighet och information. Nya produkter och tjänster
som exempelvis ”crowdfunding” och ”peer-2-peer lån”
får allt större spridning. Begreppen avser situationer där
privatpersoner, via särskilda plattformar, investerar i andra personers verksamhet eller lånar pengar av varandra.
Det är inte helt oproblematiskt eftersom den reglering
som finns idag inte är anpassad till det nya utbudet. För
att komma till rätta med problemen har regeringen tillsatt en utredning som ska presenteras i december 2017.
Inom fondområdet är det för närvarande väldigt stort
fokus på hållbarhet. Regeringen har föreslagit bestämmelser om att fondbolagen ska redovisa hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning.
Utöver det har branschen tagit fram en egen vägledning
om redovisning av fonders koldioxidavtryck.
I januari 2017 trädde nya bestämmelser för bostadskrediter i kraft. Bland annat ställs krav på redovisning
av kostnader för samtliga tjänster i konsumentens avtal.
Under 2017 kommer ett förslag gällande ny reglering för
högkostnadskrediter, så kallade snabblån, att behandlas.
Regleringen är tänkt att träda i kraft under 2018.
Under senare tid har flera banker lanserat tjänsten kontaktlösa betalningar. Tjänsten kommer att vara öppen på
samtliga kort och konsumenten måste själv ta bort möjligheten om hen inte vill ha den. Alla bolag erbjuder inte
idag möjligheten att ta bort den.
I och med införandet av det nya betaltjänstdirektivet
kommer även leverantörerna av tredjepartsbetaltjänster
att regleras. Företagen kan till exempel erbjuda information om dina konton i olika banker eller fungera som en
betalningsförmedlare. Verksamheten finns redan, men
det nya är att bolagen kommer omfattas av den nya lagstiftningen.

Konsumentverkets bedömningar
Vår undersökning visar att konsumenter upplever dåliga
valmöjligheter vad gäller lönekonto. Det kan, enligt vår
bedömning, bero på att lönekonto idag enbart är ett
transaktionskonto kopplat till ett kontokort och inte
är tänkt för sparande. Konsumentverkets erfarenhet är
också att enskilda banker enbart erbjuder en typ av lönekonto, vilket gör att det inte finns någon valmöjlighet
gällande kontot som korttransaktionerna sker ifrån. De

senaste höjningarna av konto- och kortavgifterna av flera
banker kan komma att leda till att fler väljer att byta
bank. Det är viktigt att konsumenten inte fattar förhastade beslut utan tar sig tid att jämföra olika alternativ.
Anledningen till att det är svårt att göra jämförelser av
investerings- och pensionsprodukter är att produkterna
är komplicerade. EU-kommissionen har tagit fram en
förordning om krav på faktablad för paketerade och
försäkringsbaserade investeringsprodukter för ickeprofessionella investerare. Syftet med faktabladet är att
det ska bli enklare för konsumenterna att jämföra investeringsprodukter. Tanken är att förordningen ska träda i
kraft den 1 januari 2018, men den kommer med största
sannolikhet att försenas.
Många konsumenter känner låg tillit till försäljare vid
tecknande av privatlån och andra krediter. Vår bedömning är att det kan bero på mängden produkter och aktörer. Vid tecknandet av kredit ska konsumenten kunna ta
del av förhandsinformation om kreditavtalet genom den
så kallade SEKKI-blanketten. Samtidigt som blanketten
ska vara individualiserad så ska den tjäna som jämförelse
material. Att både vara jämförelsematerial och samtidigt
vara individualiserad anser vi knappast är möjligt. För att
komma till rätta med detta har vi uppmanat banker och
kreditgivare att tillhandahålla en generell SEKKI-blankett
baserad på ett representativt exempel som utgörs av den
vanligaste kreditsituationen hos bolaget. Det ska ske
innan konsumenten fattar beslut om att eventuellt ta en
kredit. Vår uppfattning är att konsumenten då lättare kan
ta del av blanketten och använda den i jämförelsen mellan
olika lån och långivare.
Idag utförs tjänsterna kopplade till marknaden i allt
större utsträckning via internet, vilket ställer höga krav
på hållbara tekniska lösningar och säkerhet. Konsumenterna riskerar i större utsträckning att utsättas för olika
typer av brottslighet. Det är viktigt att konsumenterna
vet vilken säkerhet som är kopplad till produkterna i den
mån det är möjligt utan att riskera säkerheten på andra
sätt. Att bankernas system inte fungerar tillfredställande,
till exempel att internetbanken tillfälligt ligger nere, kan
orsaka stora problem för konsumenterna. Det kan handla
om att en konsument inte kan betala en räkning i tid eller genomföra ett fondbyte. Anledningen till att systemen
tillfälligt inte fungerar varierar, men gammal teknik kan
vara en orsak.
Idag kan banken inte se om det är en leverantör av
tredjepartsbetaltjänster eller en konsument som begär att
få göra en betalningstransaktion eller hämtar kontouppgifter. För banken ser det ut som att det är konsumenten
själv som gör begäran eller hämtar uppgifter. I och med
de nya reglerna kommer leverantören av tredjepartsbetaltjänster att bli tvungen att identifiera sig mot banken.
Konsumentverket anser att det är viktigt att informationen om tjänsterna hos de olika aktörerna och vad de
innebär är tydlig så att konsumenterna kan fatta bra beslut om vilka tjänster de vill köpa.
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KONSUMENTERS FÖRUTSÄTTNINGAR
PÅ OLIKA MARKNADER

HUSHÅLLSEKONOMISK
BETYDELSE

MISSLYCKADE
VAL

SAMMANVÄGDA RESULTAT

LÄSGUIDE
Här följer en guide till beskrivningen av konsumenters situation på olika
marknader. Konsumentrapporten ringar in marknader med olika former
av konsumentproblem. Metoden är uppbyggd av fyra delar.

1

Konsumenters förutsättningar på olika marknader
Analysen av konsumenternas förutsättningar inför
ett köp har gjorts utifrån fyra faktorer: transparens,
tillit, valmöjligheter och agerande. Kunskapsunderlaget är en årlig enkätundersökning som vi kallar
konsumentmarknadsundersökningen, KMU.
För att ge en samlad bild av förutsättningarna utifrån de fyra faktorerna redovisar vi resultat i form
av ett index, konsumentmarknadsindex, KMI.

2

Misslyckade val
Ibland upplever konsumenter att deras val inte blev
lyckade. Här kartlägger vi hur ofta det händer på
olika marknader. Vi använder oss bland annat av
klagomålsstatistik.
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3

Marknaders hushållsekonomiska betydelse
De resultat som presenteras i denna del visar hur
stor ekonomisk betydelse olika marknader har för
hushållen. Som underlag används statistik från SCB
och från KMU.

4

Sammanvägda resultat
Alla resultat vägs slutligen samman i en totalbedömning av konsumenters situation på marknaderna. Vi använder alltså begreppet situation i en
vidare mening än de förutsättningar vi studerar i
den första delen. Vi väger här även in de misslyckade valen och den ekonomiska betydelsen. Sammanvägningen mynnar ut i en lista över de marknader
som vi bedömer vara mest problematiska.
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KONSUMENTERS
FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ
OLIKA MARKNADER
För att ge en samlad bild av konsumenters förutsättningar på olika
marknader har Konsumentverket utvecklat ett mätinstrument som vi kallar
konsumentmarknadsindex, KMI. Med KMI kan vi jämföra marknader av olika
karaktär och hitta de marknader som i konsumenternas ögon upplevs fungera
sämre när de gör köp. Data till KMI samlar Konsumentverket årligen in genom
konsumentmarknadsundersökningen, KMU.

Konsumentmarknadsundersökningen
KMU ger jämförbara konsumentbedömningar för köp av
45 olika typer av varor och tjänster, det vi kallar marknader. Tillsammans svarar de för majoriteten av hushållens
utgifter. I bilagan De 45 marknaderna som ingår i KMU
finns exemplifieringar som ger en lite tydligare bild av
vad varje marknad omfattar.
Resultatet i KMU baseras på konsumenternas egna
värderingar av hur ett köp upplevs, till exempel när det
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gäller tillit till försäljare eller möjlighet att jämföra produkter. De som svarat i KMU gör det utifrån ett specifikt
och nyligen genomfört köp. Totalt 7 960 personer deltog
i årets undersökning.
Mer detaljer om KMU beskrivs i bilagan Fakta om
KMU. Den som vill ha ytterligare fördjupning om resultat och genomförandet av KMU kan hitta detta på konsumentverket.se.

Fyra faktorer ingår i KMI
Vi har avgränsat KMI till att omfatta fyra faktorer av hur
marknader fungerar: transparens, tillit, valmöjligheter
och konsumenters agerande. Konsumenterna får frågor
som handlar om olika aspekter av de fyra faktorerna.
I KMI har vi valt att inkludera åtta specifika frågor ur
KMU. 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 aspekterna. Varje fråga viktas lika mycket i
KMI.

Hur KMI visar konsumenternas förutsättningar
KMI är alltså inriktat på att spegla konsumenternas förutsättningar. En viktig poäng med en sådan kartläggning
är att vi kan upptäcka missförhållanden på marknader
som inte nödvändigtvis kommer till uttryck genom konsumenternas klagomål eller det vi uppmärksammar i vår
tillsynsverksamhet. Goda förutsättningar på marknader
innebär att konsumenterna har goda möjligheter att göra
val som uppfyller deras behov, och att de kan känna sig
trygga.

I figuren här nedan illustrerar vi hur KMI är uppbyggt av
de fyra faktorerna och åtta tillhörande aspekterna.
De fyra faktorer och åtta aspekter som ingår i KMI
är naturligtvis inte de enda som kan vara intressanta.
Konsumentverket har dock valt ut dessa som de mest
centrala.
Här redogör vi kort för hur vi ser på de olika faktorerna respektive aspekterna, och redovisar även de konkreta
påståenden från KMU som ligger bakom resultaten. Formuleringarna är i viss mån förenklade, i undersökningen
är frågorna delvis anpassade till den aktuella marknaden.
XX markerar att det har använts en specifik formulering
för marknaden.

Transparens
Konsumenter behöver bra möjligheter att både kunna
hitta och använda information för att göra val på goda
grunder. Vi har valt att se på fyra olika aspekter som viktiga för att spegla transparensen på olika marknader.

KMI
TRANSPARENS

Förståelse
Oberoende information
Produktjämförelser
Komplexitet

VALMÖJLIGHETER

Konkurrens
Utbud

TILLIT

Tillit till försäljare

AGERANDE

Informationsnivå
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Förståelse
KMU-fråga: Det var lätt att förstå XX (t.ex. vad som ingick i priset, produktinformationen, avtalet).
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.
Oberoende information
KMU-fråga: Det är lätt att hitta oberoende information
och råd från andra än säljaren.
Företagens egen information är många gånger utformad för att framhäva de egna produkterna. Därför kan
det vara värdefullt med till exempel produkttester eller
opartiska råd inför ett köp. Hur viktigt det är med oberoende information inför ett köp kan skilja sig åt mellan
olika marknader.

ha olika önskemål om valmöjligheter när det gäller till
exempel produkternas pris, kvalitet, storlek, antal och
miljöpåverkan.

Tillit
Konsumenter måste lita på informationen de får för att
ta den till sig. I KMI har vi därför tagit in en aspekt som
speglar tilliten på marknaden.
Tillit till försäljare
KMU-fråga: Jag litar på företags/säljares information och
råd.
Denna aspekt handlar om att kunna lita på företags eller säljares information och råd. Litar man inte på företagens information blir behovet av oberoende information
desto större.

Agerande
Produktjämförelser
KMU-fråga: Det är enkelt att jämföra olika XX (d.v.s.
produkter) med varandra.
Jämförelseaspekten handlar om möjligheten att kunna
jämföra pris, kvalitet och andra egenskaper för produkterna. Det kan ske till exempel genom att läsa innehållsförteckningar eller andra produktspecifikationer, se
jämförpriser, söka på jämförelsesajter och liknande.

Valmöjligheter

Informationsnivå
KMU-fråga: Inför mitt val av XX var jag mycket välinformerad.
Med denna aspekt speglar vi konsumenternas förutsättningar indirekt, genom att fråga hur välinformerade
de var inför sitt köp på den aktuella marknaden. Inför ett
köp tar en aktiv konsument del av information och jämför olika alternativ. Att konsumenter agerar mindre aktivt
på vissa marknader kan ha olika förklaringar: man kanske handlar impulsivt, informationen kanske upplevs som
svårbegriplig så man ger upp eller att man helt enkelt inte
tycker att det finns behov av information och litar på att
man får det man behöver.

För att tillgodose konsumenters olika behov är det angeläget att det finns möjligheter att välja bland olika alternativ. Vi har valt att spegla två aspekter av valmöjligheter.

Vad kan dåliga förutsättningar innebära för hur
marknaderna fungerar?

Komplexitet
KMU-fråga: Det är enkelt och okomplicerat att köpa XX.
På vissa marknader är det enkelt och okomplicerat att
handla, medan det på andra upplevs vara betydligt svårare. Det kan vara svårt att bedöma produktens kvalitet
vid tidpunkten för köpet och i vissa fall krävs i princip
specialistkunskaper för att göra ett bra val. I andra fall
kan själva köpet upplevas som krångligt.

Konkurrens
KMU-fråga: Det finns många olika XX (d.v.s. företag) att
välja mellan som uppfyller mina behov.
Valmöjligheter i termer av konkurrens ger konsumenten möjlighet att välja mellan olika företag, butiker eller leverantörer. Valmöjligheterna kan påverkas av till
exempel var man bor, tillgång till internet och eventuella
funktionsnedsättningar.
Utbud
KMU-fråga: Det finns många olika XX (d.v.s. produkter)
att välja mellan som uppfyller mina behov.
Ett brett utbud skapar möjlighet att välja mellan olika
produkter. Det kan exempelvis handla om att kunna välja
mellan olika sorters bröd i en butik eller mellan olika
varianter av mobiltelefonabonnemang. Konsumenter kan
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Konsumenter kan själva påverka sin situation genom
medvetna och aktiva val. De kan själva aktivt söka information inför ett köpbeslut. Men konsumenternas agerande på olika marknader påverkas av hur förutsättningarna
ser ut.
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Dåliga förutsättningar på marknader kan medföra konsekvenser för både konsumenterna och företagen. Här
listar vi några exempel för de fyra faktorerna:

• Vid låg transparens har konsumenten svårt att skaffa sig
en bild av vilken produkt som svarar mot behovet. Köpet
riskerar att inte motsvara konsumentens förväntningar och
därmed leda till missnöje. Risken finns också att konsumenten i efterhand upptäcker att det fanns bättre alternativ som hen inte lyckades hitta på grund av den bristande
transparensen. I vissa fall kanske konsumenten upplever
så mycket osäkerhet kring köpet att hen helt enkelt avstår
från att handla.
• Bristande valmöjligheter kan vara ett tecken på att konsumenter får nöja sig med ett alternativ som inte uppfyller
deras behov. Det kan också innebära en högre kostnad,
i form av tid eller pengar, för konsumenten att hitta just

det alternativet som uppfyller behovet. Det kan tyda på att
konsumenter av ett eller annat skäl har begräsningar i sitt
val av till exempel butik, leverantör, vara eller tjänst. Det
kan också bero på bristande konkurrens, vilket minskar
företagens incitament att utveckla sina varor och tjänster
eller kan leda till högre priser för konsumenten.
• Att konsumenter har låg tillit till vissa marknader kan
indikera att det här finns problem med oklar information,
att produkter framhävs på ett överdrivet sätt eller att det
förekommer tveksamma eller otillåtna affärsmetoder.
• En konsument som inte aktivt själv skaffar sig information
och jämför produkter har mindre möjlighet att hitta rätt
produkt och riskerar att bli missnöjd.
Om det är alltför krångligt att hitta information eller
välja produkt finns risk att konsumenten blir passiv. Det
leder inte bara till problem för konsumenten själv utan i
förlängningen även till sämre konkurrens, prispress och
utveckling av utbudet på marknaden. Då påverkas både
övriga konsumenter och företag negativt.

Resultat för KMI
Rankning
Det vi främst intresserar oss för i redovisningen och tolkningen av KMI är den relativa ordningen mellan olika
marknader. Genom en rankning av marknaderna (från
1 till 45) kan vi identifiera de mest problematiska marknaderna i termer av förutsättningar inför och vid köp,
rankning 1 får den minst problematiska marknaden och
rankning 45 får den mest problematiska marknaden.

Värde
De marknader som får lägsta KMI-värde (värde 1–5)
bedöms vara mest problematiska för konsumenterna. Vi
sätter dock ingen gräns utifrån ett absolut värde på KMI,
eftersom det inte går att peka ut ett exakt värde för när
en marknad blir problematisk.
KMI-värdet i sig kan ge en indikation på enskilda
marknaders utveckling över tid. Det gör det också möjligt
att jämföra konsumenters bedömningar i olika köpsituationer, som till exempel när köpet sker på nätet jämfört
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med när det sker via en telefonförsäljare. Vi kan också
göra bedömningar mellan konsumentgrupper, till exempel de som har gjort köp för första gången och de med
tidigare erfarenhet av köp.
För varje år som vi genomför KMU blir det mer och
mer intressant att jämföra KMI-resultat mellan åren. När
vi nu för femte året sammanställer Konsumentrapporten
kan vi börja uttala oss om eventuella trender. Däremot
kan vi ha svårt att direkt peka på vad som kan vara orsakerna till rörelser i KMI-resultat, men förändringar bör
tyda på att konsumenternas förutsättningar har förbättrats respektive försämrats jämfört med andra marknader.
Resultaten redovisas i bilagan Resultatöverblick. Där
finns en översikt av resultatet 2017 för de olika marknaderna. Den omfattar marknadernas inbördes rankning
utifrån KMI samt de åtta aspekter som ingår i KMI. Där
finns också en översikt med KMI-resultat och rankning
såväl för 2017 som tidigare år.
Här beskriver vi vad årets resultat visar.

Rangordning enligt KMI är relativt stabil över tid
Årets KMI-resultat visar att konsumenternas bedömningar av marknaderna är relativt stabila; inga större
förändringar har skett sedan 2013. Det genomsnittliga
KMI-värdet för samtliga marknader har under de senaste
åren hållit sig runt 3,60, där 5,00 är det högsta möjliga
värdet. I år är det åtta marknader som ändrar sin rankning med mer än fem placeringar jämfört med föregående
år, fyra har förändrats positivt och fyra har försämrat sin
placering.

Tjänstemarknader dominerar de problematiska
marknaderna – men el visar årets största förbättring
Under samtliga år som vi genomfört vår undersökning
ser vi att det är tjänstemarknaderna som upplevs som
mest problematiska. De 17 som ligger sämst är alla
tjänstemarknader. Det kan delvis förklaras av att det
är enklare att köpa varor.

För femte året i rad ser vi att de konsumenter som vill
teckna abonnemang för fast telefoni och tv har de allra
svåraste förutsättningarna för att göra medvetna och aktiva val. De två övriga telekommarknaderna, internetuppkoppling och mobiltelefoni, har också låga placeringar.
Men på dessa finns det tecken på förbättringar, för fjärde
året i rad ser vi en svag positiv trend. Det kan delvis förklaras av en allt högre mognad på marknaden både hos
konsumenter och företag.
Elmarknaden visar den största förbättringen av de
45 undersökta marknaderna sen i fjol. I år placerar sig
elmarknaden på plats 30, en förbättring med åtta platser. Det är första gången som en utpekad problematisk
marknad har fått en så pass stor förbättring på ett år.
Förbättringen beror främst på en bättre placering av två
aspekter, nämligen oberoende information och produktjämförelser. Flera insatser från staten och branschen kan
ha bidragit till dessa förbättringar. Förändringarna har
skett det senaste året, så vi får följa utvecklingen de kommande åren.
Lokal kollektivtrafik som buss, spårvagn och tunnelbana är en av de marknader som har försämrats mest i år,
från plats 34 till 43. Konsumenterna upplever att valmöjligheterna är sämre jämfört med tidigare år.

Dagligvaror har de allra bästa förutsättningar – men även
årets största försämringar
Dagligvaror, som livsmedel, faller bäst ut i KMI. Även
tjänster av nöjeskaraktär som paket- och charterresor,
kultur och underhållning, semesterboende samt restaurangbesök upplevs fungera bra.
Tre av de fyra marknader som har fått sämre placering
i år är dagligvarumarknader: bröd och spannmålsprodukter, hygienprodukter och kött. Köp av köttprodukter
har backat allra mest med tio platser, från plats 14 till 24.
Nedgången beror på försämring av transparens, tillit och
valmöjligheter. Vi ser en särskilt kraftig försämring av
konsumenters upplevelse av tillgång till oberoende infor-

De fem mest problematiska marknaderna för de olika faktorerna i KMI

TRANSPARENS

TILLIT

VALMÖJLIGHETER

AGERANDE

Person-/familjeförsäkring

Tv-abonnemang

Tåg

Kläder/skor

Hantverkare

Fast telefoni

Buss/spårvagn/tunnelbana

Person-/familjeförsäkring

Juridiska tjänster

Investering/pension

Tv-abonnemang

Juridiska tjänster

Investering/pension

Mobiltelefoni

Fast telefoni

Fastighetsmäklare

Tv-abonnemang

Internet

Bilverkstäder

Villa-/hemförsäkring

Marknader som rangordnas sämst för varje faktor kommer överst i listan.
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mation inför sitt köp av köttprodukter, den har förflyttats
från plats 23 till 41.
Köp av kläder och skor är fortfarande sämst bland varu
marknaderna. Konsumenternas eget agerande får här
stort genomslag – få tycker att de är välinformerade
innan de handlar kläder och skor. De två näst sämsta
varumarknaderna är köp av möbler och inredningar
samt kött.

Hur har förändringarna rapporterade i
Konsumentrapporten 2016 utvecklats?
Reguljära flygresor, som i fjol kom med bland de 15
mest välfungerande marknaderna, har lyckats behålla
sin förbättrade placering. Här finns även återigen marknaden för glasögon och linser, efter en försämring mellan 2015 och 2016. Restaurangbesök har däremot inte
lyckats återgå till sin tidigare placering bland de tio mest
välfungerande marknaderna, men den visar inte heller
tecken på en fortsatt försämring.
Mellan 2013 och 2016 fick två marknader, paket-/
charterresor och begagnad bil, sämre resultat år efter år
i undersökningen. 2016 bröts den nedåtgående trenden,
dessa ligger nu på en nivå i likhet med 2013 och 2014;
plats 4 respektive 19.

Resultat för de olika faktorerna och
aspekterna i KMI

De marknader med lägst KMI bedöms som problematiska utifrån en sammanvägning av de fyra faktorerna och
åtta tillhörande aspekterna. När vi tittar på faktorerna
var för sig ser vi att marknader bedöms i varierande grad
som problematiska. Till exempel:

• Transparens är särskilt problematiskt vid exempelvis köp
av försäkringar. Nytt för 2017 är att hantverkstjänster finns
bland de fem mest problematiska marknader när det gäller
transparens.
• De fyra telekommarknaderna upplevs vara bland de mest
problematiska beträffande flera faktorer, men särskilt när
det gäller tillit.
• Valmöjligheterna upplevs vara sämst vid resor med tåg och
lokal kollektivtrafik, dessa är marknader som kännetecknas
av särskilda strukturella begränsningar. Här gäller frågan
specifikt möjligheterna att köpa biljetter samt antal möjliga resor att välja utifrån.

Vi kan även studera varje enskild aspekt och se att det
finns en variation när det gäller vilka marknader som får
lägst rankning. En fullständig redovisning av detta finns
i bilagan Resultatöverblick. Det kan finnas skäl att även
titta närmare på dessa mer ”isolerade” problem för att
vid behov genomföra lämpliga åtgärder.

KMI totalt sett
Samtliga Konsumentrapporter beskriver samma sak:
Konsumenter ger högst betyg till sitt eget agerande och
till möjligheten att välja. Transparens och tillit får däremot konstant låga betyg. För femte året i rad ser vi att
problemen främst rör tillgång till oberoende information,
möjligheten att jämföra produkter samt tillit till försälj
arna.
På de enskilda marknaderna är underlaget för litet för
att titta på skillnader mellan olika konsumentgrupper,
men generellt för marknaderna finns den möjligheten.
Där kan vi notera följande:

• Bedömningen av sina förutsättningar är mest positiv bland
de yngsta (18–25 år) och de äldsta (65–75 år) konsument
erna.
• Storlek på bostadsort påverkar inte konsumenternas förutsättningar.
• Det finns tydliga skillnader mellan konsumenter i olika
sårbara eller utsatta situationer, samt i olika köpsituationer. Till exempel bedöms förutsättningarna som sämre i
följande fall:
-- Köp gjorda av telefonförsäljare jämfört med köp i butik
och näthandel
-- När man är debutant och gör sitt första köp på en
marknad
-- När man har svag ekonomi; pengarna räcker ofta inte
till under månaden
-- När man gjort sitt köp på ett passivt sätt, exempelvis
att man inte har tagit del av oberoende information
-- När man har svaga konsumentfärdigheter, exempelvis
kunskap om konsumenträttigheter, agerande vid klagomål eller ekonomiska färdigheter
Mer detaljer om resultaten finns i det underlagsmaterial
som vi redovisar på konsumentverket.se.

• Bland de marknader där konsumenter är sämst på att
själva ta del av information inför ett köp återfinns den
enda varumarknaden bland de mest problematiska,
nämligen kläder och skor.
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Möjligheter att handla med hänsyn till
miljön

En del av KMU handlar om konsumentens möjligheter
att ta hänsyn till miljön. Vi har vidareutvecklat denna del
i årets undersökning, bland annat efter att ha stämt av
våra KMU-frågor med forskare inom hållbar konsumtion.
För att ge en översiktlig bild har vi skapat ett ”KMImiljö”, på liknande sätt som det vanliga KMI. Av de 45
marknaderna i KMU är det 23 som vi beräknar KMImiljö för i år. Det är marknader där konsumenterna i
högre grad känner till att det finns möjlighet att välja
alternativ med mindre miljöpåverkan. Övriga 22 marknader som vi inte beräknar KMI-miljö för är marknader där
konsumenterna inte upplever att det finns något utbud av
miljöanpassade valalternativ. För dessa har det inte varit
relevant att i år ställa frågor kring de olika faktorer som
bygger upp KMI-miljö.
Det är fem aspekter som ingår i KMI-miljö, och som vi
bedömer är de viktigaste för konsumenternas möjligheter
att göra val utifrån miljöhänsyn. De är följande:

• Utbud – Finns det ett tillräckligt stort utbud med mindre
miljöpåverkan?
• Pris – Är priset på alternativ med mindre miljöpåverkan
rimligt?
• Sociala normer – Uppfattas det som önskvärt i den sociala
omgivningen att välja varor och tjänster med mindre
miljöpåverkan?
• Miljöinformation – Vägleds konsumenten av miljömärkningar eller annan miljöinformation?
• Komplexitet – Är det lätt att göra ett bra val för miljön?
De marknader som hamnar sämst i rangordning utifrån
KMI-miljö är alltså marknader där konsumenter har gett
sämst betyg på förutsättningarna att göra val med miljöhänsyn, givet att det faktiskt finns sådana val att göra.
Generellt kan vi se att de fem aspekter som ingår i KMImiljö samverkar i hög utsträckning. Det betyder att de
marknader som hamnar högt respektive lågt i det sammanvägda KMI-miljö har generellt bättre respektive
sämre förutsättningar för alla de fem aspekterna. Det är
ovanligt att marknader upplevs ge bättre förutsättningar
för vissa aspekter men sämre för andra. Ett exempel som
bryter detta mönster är ny bil, där utbudet uppfattas som
relativt bra, men priset för de miljöanpassade bilarna ger
dåliga förutsättningar för sådana val. Ett annat exempel
är kött, där de sociala normerna ses som starka för att
välja med miljöhänsyn, men även för köttet ses priset
som problematiskt.
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SCB har beräknat den faktiska miljöpåverkan i termer
av klimatpåverkan från konsumtionen för 28 av våra
45 marknader. Bland de marknader som har störst klimatpåverkan hamnar flera relativt bra till i KMI-miljö,
till exempel kött, mejeriprodukter och el. Det är positivt
eftersom det är viktigast att konsumenterna har goda förutsättningar att göra miljöval där miljöpåverkan är som
störst.

De fem marknader som hamnar sämst för KMI-miljö är:

MARKNAD

PLACERING

Paket-/charterresor

23

Kläder/skor

22

Möbler/inredning

21

Hemelektronik

20

Semesterboende

19

De marknader där konsumenterna ser bäst förutsättningar
för att välja med miljöhänsyn är:

MARKNAD

PLACERING

Mejeriprodukter

1

Vitvaror

2

Frukt/grönsaker

3

Bröd/spannmålsprodukter

4

El

5
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MISSLYCKADE VAL
När vi hittills har ringat 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 konsumenten gjorde blev bra
eller om något gick snett.
Ett köp kan gå snett vid olika tidpunkter. Ibland står det
ganska snart klart för konsumenten att produkten inte
levde upp till förväntningarna. I andra fall kan missnöjet
uppstå långt senare, när exempelvis försäkringen måste
användas eller när en vara går sönder. Ibland stannar
det vid en besvikelse över ett misslyckat köp, i andra fall
uttrycker konsumenten missnöjet genom att klaga eller göra en anmälan. Det här avsnittet baseras både på
konsumenters svar i KMU och på statistik från oberoende instanser dit konsumenter kan vända sig när de får
problem. De instanser vars statistik vi använder oss av är
följande:

• Den nationella konsumentvägledningstjänsten Hallå
konsument
• Den kommunala konsumentvägledningen
• De fyra konsumentbyråerna
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• Konsument Europa
• Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Mer detaljer om dessa instanser och deras registrering
av klagomål finns i respektive avsnitt. Det vi kallar för
klagomål i detta avsnitt och på andra ställen i rapporten
handlar om missnöjda konsumenter som vänt sig till
någon av dessa instanser, men även om företag som velat
få råd kring hanteringen av klagande konsumenter. Det
handlar inte om att konsumenten har velat få mer allmän
information eller rådgivning. En missnöjd konsument ska
i första hand vända sig med ett klagomål till företaget där
varan eller tjänsten är köpt. Vi har dock ingen statistik
som visar hur vanligt det är på olika marknader.
Mängden misslyckade val på olika marknader ger en
ny dimension till de förutsättningar som vi tittat på när
vi jämfört marknader i det föregående avsnittet. Dåliga

förutsättningar innebär inte automatiskt att konsumenter
blir missnöjda eller klagar. Det kanske upplevs som svårt
att välja en hantverkare, vilket avspeglas i att den marknaden hamnar bland de mest problematiska utifrån KMI.
När det kommer till missnöje ser vi dock att hantverkarna överlag har ganska nöjda kunder. De hamnar i mitten av vår rangordningslista sett ur den synvinkeln. Men
tar vi sedan steget till klagomål är hantverkarna tillbaka
bland de mest problematiska, med stora mängder klagomål. Samtidigt är det inte alls säkert att de som gjort
ett val utan att bli missnöjda har lyckats göra ett bra val.
Bristande transparens kan innebära att det fanns bättre
val tillgängliga, men som konsumenten inte upptäckte.
De som klagar har inte bara blivit missnöjda, de tycker
också att problemet är så stort att det är värt att lägga
tid och kraft på att framföra klagomålet. För att det ska
vara mödan värt att klaga har köpets ekonomiska värde
betydelse. Något som bara kostade en struntsumma blir
det sällan av att klaga på, medan det är en helt annan sak
när det gäller exempelvis hantverkstjänster för åtskilliga
tusentals kronor. I vissa fall finns det också beloppsgränser för att få en prövning, till exempel hos ARN.
Statistiken på klagomål som vi redovisar behöver
hanteras med viss försiktighet. Antalet klagomål styrs av
många faktorer. En viktig faktor är att resultaten påver-

kas kraftigt av hur man gör indelningen i marknader. Det
stora antalet klagomål på hantverkstjänster bygger på
att en mängd olika tjänster sammanräknas. En uppdelning i delmarknader, till exempel måleri eller VVS, skulle
däremot resultera i att var och en av dem inte får så stort
antal klagomål. Vi vet också att ett visst klagomål från en
konsument ibland hamnar i flera av de instanser vi redovisar statistik från. Någon som kontaktat Hallå konsument kan få rådet att vända sig till kommunal vägledning
eller någon av konsumentbyråerna för att få ytterligare
hjälp. Till sist kanske den konsumenten även vänder sig
till ARN med klagomålet. Det innebär en viss dubbelräkning av klagomål, som vi vet förekommer men inte känner till omfattningen av. Vi kan alltså inte säga om det
gör att vissa marknader blir överrepresenterade i statistiken. En annan problematik ligger i själva ärenderegistreringen, där det i de enskilda ärendena kan vara svårt att
bedöma om det handlar om ett missnöje. Det innebär en
risk att registreringen av ärenden görs olika, vilket kan
påverka de redovisade antalen klagomål. Klagomålen behöver inte heller alltid innebära att konsumenten har rätt
vid en mer objektiv bedömning. Ibland har konsumenter
orimliga förväntningar på det de köpt. I den slutliga
sammanvägningen av alla resultat ingår resultaten kring
misslyckade val som en del av den totala bilden.
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Andel och antal missnöjda

Hög eller låg behovsuppfyllelse?

Vid bedömning av missnöje och klagomål är det viktigt
att hålla isär om det handlar om andelar eller antal. En
hög andel missnöjda eller som klagar innebär att förhållandevis många av de köp som görs på en viss marknad
går snett. Det behöver dock inte innebära att den totala
mängden klagomål blir stor. Exempelvis utgör juridiska
tjänster en relativt liten marknad jämfört med exempelvis
köp av bröd. Även om förhållandevis många som köper
juridiska tjänster, alltså en hög andel, blir missnöjda och
klagar så blir det totalt sett inte så stort antal klagomål
eftersom konsumenter gör så få köp av sådana tjänster
på ett år.
Konsumentverket intresserar sig för båda måtten: andel
och totalt antal. Motivet för att titta närmare på marknader med en hög andel klagomål är att skapa en större
trygghet för konsumenterna, de som nu löper förhållandevis stor risk att bli missnöjda. Ett stort antal klagomål
kan också ge anledning att granska en marknad. Ett
sådant exempel är köp av begagnad bil där åtgärder kan
hjälpa ett stort antal konsumenter.

En aspekt av att bli nöjd med sitt val är hur väl det uppfyller konsumentens behov. I KMU undersöker vi hur
konsumenter upplever detta. Liksom tidigare år ser vi att
telekommarknader, investeringar och försäkringar hamnar lågt i behovsuppfyllelse.
Diagrammet visar de tio marknader där behovsuppfyllelsen var lägst, rangordnade med lägst behovsuppfyllelse
överst.
Genomsnittlig bedömning av påståendet: ”Mitt val
uppfyllde mina behov helt och hållet.” Bedömningen görs
på en skala 1–5.
Om vi jämför dessa resultat med motsvarande i fjolårets Konsumentrapport kan vi se att de är relativt likartade. Den enda marknad som är ny bland årets tio lägsta
är fastighetsmäklare, medan juridiska tjänster inte finns
kvar från ifjol. Sedan finns det även en del förändringar
i rangordningen, men tv-abonnemang kvarstår som markant sämst i denna aspekt.

Lägst behovsuppfyllelse
Tv-abonnemang

3,67

Investering/pension

3,82

Fast telefoni

3,86

Person-/familjeförsäkring

3,88

Fastighetsmäklare

3,94

El

3,97

Internet

4,00

Lönekonto

4,04

Villa-hemförsäkring

4,05

Mobiltelefoni

4,09
Datakälla: KMU, Konsumentverket.
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Missnöje
När konsumenten inte är nöjd med sitt köp beror det på
att det inte uppfyllde förväntningarna. Vad som konkret
orsakar missnöjet kan dock variera. I KMU frågar vi
också hur nöjda konsumenter blev med sina köp på de
olika marknaderna.
Diagrammet visar de tio marknader där missnöjet var
störst, rangordnade med störst missnöje överst.

Genomsnittlig bedömning av påståendet: ”Jag blev nöjd
med mitt köp.” Bedömningen görs på en skala 1–5.
Dessa tio marknader är precis samma som listades i
fjolårets Konsumentrapport, och tv-abonnemang är kvar
som markant sämst även i denna aspekt. Liksom för
behovsuppfyllelsen finns det dock i övrigt en del förändringar i rangordningen.

Missnöje
Tv-abonnemang

3,72

Fast telefoni

3,82

Person-/familjeförsäkring

3,89

Investering/pension

3,91

Fastighetsmäklare

3,94

El

3,96

Villa-hemförsäkring

4,02

Juridiska tjänster

4,03

Internet

4,04

Lönekonto

4,08
Datakälla: KMU, Konsumentverket.
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Klagomål till nationell och kommunal
konsumentvägledning

Till den nationella vägledningstjänsten Hallå konsument,
som är en del av Konsumentverket, kan alla konsumenter i Sverige vända sig för att få hjälp via telefon, e-post,
chatt och sociala medier. Totalt registrerades närmare
76 000 klagomålsärenden av Hallå konsument under
2016.
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning
sedan många år tillbaka. Dessa konsumentärenden registreras i stor utsträckning i statistikverktyget Konstat.
Totalt noterades där drygt 45 000 klagomål under 2016.
Vi har räknat samman klagomålsärendena från de båda
källorna eftersom det är likartade klagomål de hanterar.
Begagnade bilar och hantverkstjänster är som synes i
en klass för sig när det gäller klagomålen till konsumentvägledningen. Jämfört med 2015 är de sex marknaderna
med mest klagomål desamma, även om begagnade bilar
och hantverkstjänster har bytt plats med varann och
möbler har bytt plats med mobiltelefoni. Nya sedan 2015
är hälsokost och flyg, medan fordonsreparationer och
byggvaror inte längre finns med bland de kategorier som
genererar mest klagomål.
Den indelning i marknader som används i statistiken
för Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning är gemensam, men avviker i viss mån från KMU:s
indelning. Bortsett från hälsokost kan vi dock på ett bra

sätt matcha samtliga av de marknader som redovisas i
diagrammet med våra KMU-marknader.

Klagomål till konsumentbyråer
Inom fyra områden finns särskilda konsumentbyråer dit
konsumenter kan vända sig för att få hjälp: Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas energimarknadsbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt
Telekområdgivarna. Totalt 12 av våra 45 KMU-marknader faller inom ramen för byråernas verksamhet.
Eftersom vi i avsnittet Misslyckade val vill ge en så heltäckande bild som möjligt av konsumenters problem vill
vi få med de klagomålsärenden som byråerna registrerar.
Vissa konsumenter vänder sig direkt till byråerna, och
hade byråerna inte funnits kan vi anta att en hel del av
dessa konsumenter istället hade vänt sig till Hallå konsument eller den kommunala konsumentvägledningen.
Ärenden direkt till byråerna innebär å ena sidan att de
tolv marknaderna blir underrepresenterade i statistiken
från Hallå konsument och den kommunala konsument
vägledningen. När vi även redovisar byråernas statistik
kommer deras ärenden å andra sidan i viss utsträckning
att dubbelräknas, som vi nämnde i de allmänna resonemangen om klagomålsstatistiken. Såväl Hallå konsument

De tio marknader med flest klagomål till nationell och
kommunal konsumentvägledning 2016
Begagnad bil

11075

Hantverkstjänst

10905

Dator/telefon/spelkonsol

7142

Möbler/husgeråd/inredning

5349

Mobiltelefoni

4740

Fast telefoni

4426

Hälsokost
Flyg

3623
3090

Internet/fiber

2598

Kläder

2587

Övrigt-kategorier är bortsorterade. Datakällor: Flexite (Hallå konsument) och Konstat, Konsumentverket.
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som den kommunala konsumentvägledningen registrerar
de fall när de hänvisar konsumenter att ta kontakt med
byråerna. Utifrån den statistiken kan vi
se att antalet hänvisningar, som inte
är liktydigt med men som kan indikera
mängden dubbelräkning, ligger på omkring 15–30 procent i förhållande till byråernas totala
antal ärenden. Av detta kan vi dra slutsatsen att en stor
majoritet av byråernas ärenden inte innebär dubbelräkning. Statistiken är inte heller helt jämförbar mellan
byråerna eftersom den påverkas av faktorer som hur
välkänd verksamheten är och i vilken utsträckning företagen på respektive marknad informerar konsumenterna
om möjligheterna att kontakta byrån. Vi är medvetna
om dessa tolkningssvårigheter, men väljer trots det att
redovisa även byråernas statistik. Det bidrar med ytterligare indikationer på hur konsumentklagomålen ser ut på
marknaderna.
Jämfört med tidigare år har respektive konsumentbyrå denna gång specifikt sållat fram klagomålsärenden
kopplade till var och en av de tolv KMU-marknaderna.
Matchningen är inte alltid perfekt, men tillräckligt bra
för att ge en rättvisande bild av storleksförhållandena.
Liksom tidigare år visar resultaten att klagomålen är
mest frekventa inom telekom. Nytt för i år är att vi kan
se hur de olika delmarknaderna skiljer sig åt.

Klagomål till konsumentbyråer 2016
Bank- och finanstjänster
Lönekonto

1040

Investering/pension
Bolån
Privatlån/kreditkort
El

553
378
340

535

Försäkringar
Villa-/hemförsäkring

1455

Fordonsförsäkring
Person-/familjeförsäkring

1203
1056

Telekomtjänster
Internet

1956

Mobiltelefoni

1826

Fast telefon
Tv-abonnemang

1575
1261

Marknaden Investering/pension är en sammanräkning av relevanta kategorier hos såväl Konsumenternas Bank- och finansbyrå som
Konsumenternas Försäkringsbyrå. Datakälla: Respektive konsumentbyrå.
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Klagomål till Konsument Europa
Konsument Europa erbjuder precis som Hallå konsument
alla konsumenter möjligheten att få vägledning. Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket. Dessutom ingår den i ECC-nätverket, European
Consumer Centre Network, och delfinansieras av EUkommissionen.
En skillnad mellan de två vägledningstjänsterna är att
Konsument Europa enbart hanterar klagomål och förfrågningar som gäller köp från företag i andra EU-länder,
samt Norge och Island. Det kan gälla såväl köp gjorda på
plats när man varit ute på resa som köp på nätet från utländska e-handlare. En annan skillnad är att Konsument
Europa erbjuder mer omfattande stöd att driva konsumentens klagomål. De tar in dokumentation och försöker
medla mellan företag och konsument med hjälp av sina
kollegor vid ECC-kontor i andra länder. Kan de inte medla skickar de ofta ärenden till motsvarigheterna till ARN i
de aktuella länderna. De försöker ordna upp ärenden i de
fall konsumenter inte klarar av att lösa dem själva.
Totalt tog Konsument Europa emot 6 300 klagomålsärenden under 2016 som gällde en konsument bosatt i
Sverige som fått problem med ett företag utanför Sverige.
Det är en stor ökning jämfört med året innan, då antalet
låg på drygt 3 500. De ärenden som Konsument Europa
registrerar speglar också svenska konsumenters problem
på olika marknader, även om företagen i dessa fall inte
ligger i Sverige. Sådana ärenden finns också med i statistiken hos nationell och kommunal konsumentvägledning.
De åtta marknader med flest klagomål är detsamma
som 2015, med vissa omkastningar i ordningen. Flygresorna som har flest klagomål 2016 var på andra plats
efter bilvärderingar och biluthyrning 2015. Livsmedel/

drycker och paketresor har i år fler klagomål än hasardspel och internettjänster som fanns med på listan över
flest klagomål 2015.
Av de marknader som toppar statistiken hos Konsument Europa kan vi matcha flygresorna, kläder/skor,
möbler/mattor/inventarier samt paketresor med KMUmarknader.

Konsumenttvister hos Allmänna
reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet med huvudsaklig uppgift
att opartiskt och utan avgift pröva tvister mellan konsumenter och företag. Totalt kom 13 537 ärenden in till
ARN under 2016. Indelningen i marknader hos ARN
avviker såväl från KMU:s indelning som den som görs i
de tidigare nämnda vägledningsinstanserna, vilket innebär att direkta jämförelser inte kan göras. Liksom i de
tidigare fallen bedömer vi dock att överensstämmelsen
är tillräckligt bra för att i de flesta fall tillåta kopplingar
till marknader enligt KMU. Till ARN vänder sig bara
konsumenter som har en tvist med ett företag, så här kan
samtliga ärenden räknas som klagomål.
Flygresor och begagnade bilar är flest i antal bland
ARN:s ärenden 2016. De tio marknaderna i diagrammet
är exakt samma som statistiken 2015. De fyra översta är
dessutom identiska i placering, medan vissa omkastningar skett mellan de som kommer därefter.
De tio mest frekventa marknaderna hos ARN har god
överensstämmelse med våra KMU-marknader när det
gäller flygresorna, begagnade bilar, paketresor, möbler,
hemelektronik, bilverkstäder och villa-/hemförsäkring.

De tio marknader med flest klagomål till Konsument Europa 2016
Passagertransport med flyg

1172

Bilvärdering, biluthyrning m.m.*

836

Farmaceutiska produkter, läkemedel

780

Andra redskap och artiklar för personlig vård

465

Kläder och skor

284

Restauranger och logi
Timeshare och långfristig semesterprodukt m.m.

189
120

Möbler, mattor och övriga inventarier

92

Livsmedel och alkoholfria drycker

87

Paketresor

80

*Kategorin heter: Andra tjänster förknippade med persontransportmedel
Statistiken gäller klagomål från konsumenter som bor i Sverige och har ett klagomål mot ett företag som är registrerat utanför Sverige.
Övrigt-kategorier är bortsorterade. Datakälla: Ciceron, Konsumentverket.
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ARN:s kategori för telefontjänster omfattar både fast och
mobil telefoni. Vi vet inte fördelningen mellan dessa två
bland de 465 ärendena hos ARN, men hos Hallå konsument är klagomålsfördelningen ungefär 48 procent fast
och 52 procent mobil telefoni. Om vi för enkelhets skull
delar antalet i ARN-kategorin rakt av blir det drygt 230
vardera. Därför räknar vi bägge marknaderna som att de
finns med på listan över de tio med flest klagomål.

Skillnader i klagomål mellan kvinnor
och män

I såväl statistiken från Hallå konsument som från
den kommunala konsumentvägledningen kan vi se
att det var lika många kvinnor som män som tog
kontakt om ett klagomål under 2016. Däremot
skiljer det sig när det gäller vilken typ av varor och
tjänster man klagar på. Män har i betydligt högre
grad än kvinnor klagomål som rör fordon, elektronik och telekomtjänsterna internet och tv. Kvinnor
klagar i högre grad än män på kroppsvårdstjänster som
spa, hälsokost, möbler/husgeråd samt personligt (kläder
och skor, barnartiklar, smycken med mera).
Till Konsument Europa hörde kvinnor av sig i något
högre utsträckning än män. Kvinnor klagade i större utsträckning än män på personlig vård, farmaceutiska produkter samt kläder och skor. Män klagade i högre grad
än kvinnor på transporter (till exempel flyg och tåg),
bilar, tobak samt finansiella tjänster.
ARN hade en könsfördelning där män stod för en
något högre andel av de ärenden där konsumentens kön
registrerats. Här var kvinnorna mer benägna än männen att klaga på tvätteritjänster, kläder och skor, medan
männen dominerade tydligt inom båtar, motorområdet
(köp, reparation och tillbehör till bil, mc med mera) samt
försäkringar.

De tio marknader med flest inkomna ärenden/tvister till ARN 2016
Reguljärresa, flyg

1588

Köp av begagnad bil

1185

Paketresa

678

Tjänst telefon

465

Möbler

368

Köp av telefon

354

Reparation av bil

308

TV/video/parabol m.m.

295

Köp av dator/tillbehör

231

Villa/hemförsäkring

230

Statistiken gäller alla inkomna ärenden till ARN, där nästan samtliga är klagomål från konsumenter mot företag.
Övrigt-kategorier är bortsorterade. Datakälla: ARN.
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MARKNADERS
HUSHÅLLSEKONOMISKA
BETYDELSE
Det kan vara extra angeläget att åtgärda problem på marknader där hushållen
spenderar mycket pengar. I detta avsnitt belyser vi det ekonomiska perspektivet
utifrån två synvinklar, dels marknadernas andel av hushållens totala utgifter,
dels det enskilda köpets ekonomiska betydelse.

Hushållens totala utgifter på olika
marknader

Statistiska centralbyrån, SCB, sammanställer siffror för
hushållens konsumtion i det som kallas nationalräkenskaperna. Deras kategorisering av varor och tjänster
stämmer inte helt överens med vår indelning, men för 42
av de 45 marknaderna är överensstämmelsen tillräckligt
god för att vi ska kunna räkna fram hur stor andel av
hushållens utgifter som respektive marknad står för. Vi
presenterar det även i form av kostnad per månad för en
genomsnittskonsument.

I denna omgång av beräkningarna har vi infört en modell
där vi för fyra marknader använder detaljerade data från
2014 för att fördela aktuella utgifter för 2016 på mer
nedbruten nivå. På så vis har vi fått fram mer rättvisande
utgiftsberäkningar för marknaden frukt/grönsaker, samt
gjort det möjligt att redovisa tre nya marknader: biluthyrning, fastighetsmäklartjänster och juridiska tjänster.
Av dessa är det ingen som kommer med på listan över de
tio marknader med störst andel av utgifterna, men frukt/
grönsaker som förra året fanns med på plats sju har med
den nya beräkningen fallit utanför listan. Den fullständi-

De tio marknader med störst andel av hushållens totala utgifter 2016
Marknad
Restaurang/kafé/bar
Kläder/skor
El
Ny bil
Fordonsbränsle
Kött
Lönekonto + investering/pension***
Mejeriprodukter
Mobiltelefoni
Möbler/inredning
*
**

Andel av totala utgifter*

Utgifter i kr/mån för en
genomsnittskonsument**

5,7%
4,7%
3,1%
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,9%

Beräknat för perioden oktober 2015 till och med september 2016.
Här har vi räknat med hushållens totala utgifter per marknad under den aktuella perioden, fördelat på den svenska befolkningen i åldrar 18 år och uppåt hämtad från SCB:s
befolkningsstatistik för 2015.
*** Utgifterna gäller förvaltningsavgifter och administrativa avgifter.
Datakällor: SCB
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1127
939
617
484
451
447
412
409
383
379

ga listan finns i underlagsmaterialet på konsumentverket.
se. Det bör understrykas att listan bara visar vilka som är
de totalt sett mest utgiftstunga av de marknader vi analyserar i Konsumentrapporten. Ser man till alla utgifter för
hushållen är till exempel många stora utgifter för boendet
inte med: hyror, avgifter till bostadsrättsföreningar, avgifter för tomträtter med mera. Även om bolån är en av
våra marknader ingår inte heller räntorna på dessa lån,
eftersom de utgifterna inte går att få fram bland hushållens konsumtion av varor och tjänster i nationalräkenskaperna. Andra större utgifter som inte finns med bland
våra marknader är till exempel hushållens konsumtion i
utlandet, tobak och sötsaker. Vår lista över utgifter påverkas också av hur vi väljer att dela upp marknader. Skulle
vi till exempel slå ihop alla våra livsmedelsmarknader
står de för 8,8 procent. Nu när de är uppdelade i kött,
frukt/grönt, mejeriprodukter och så vidare får var och en
av dessa inte så hög andel.
Totalt sett står de 42 marknader vi kunnat utgiftsberäkna för cirka 53 procent av hushållens totala utgifter
som de definieras i SCB:s nationalräkenskaper.
De marknader som inte beräknats alls är hantverkare,
bolån och privatlån/kreditkort. Det är möjligt att någon
eller några av dessa skulle komma med på listan om de
kunde beräknas på ett sätt som motsvarar de utgifter som
hushållen har på de marknaderna. Det finns också ett
par marknader där det sätt som de beräknas i nationalräkenskaperna gör att de får betydligt lägre utgiftsbelopp
än vad hushållen kan antas uppleva. Det gäller begagnad
bil, vitvaror samt de tre försäkringsmarknaderna. Även
här kan vi misstänka att någon eller flera skulle kunna
hamna på listan med ett annat sätt att räkna.

För den som vill fördjupa sig mer i hushållens utgifter
finns en annan årlig rapport med snarlik titel, Konsumtionsrapporten. Den ges ut av Centrum för konsumtionsforskning vid Göteborgs universitet, och analyserar bland
annat hur konsumtionen förändras över tid.

Det enskilda köpets ekonomiska betydelse
Även om de samlade utgifterna inom en marknad utgör
en liten andel av de totala hushållsutgifterna, kan ett enskilt köp ha stor ekonomisk betydelse för hushållet. Det
handlar då om relativt dyra sällanköp. Ett sådant exempel är vitvaror som endast utgör 0,3 procent av hushållens utgifter, men där ett enskilt köp ofta omfattar minst
ett par tusen kronor. Det kan jämföras med marknaden
restaurang/café/bar som utgör närmare 6 procent av hushållens utgifter, men där varje köp sällan överstiger ett
par hundralappar.
I tidigare omgångar av KMU har vi ställt en fråga om
det aktuella köpet var en av de största utgifterna under
året. I den senaste omgången tog vi inte med den frågan
eftersom resultatet sett mycket likartat ut år från år. Vi
använder oss därför av resultaten från förra KMU på
denna fråga. I diagrammet här redovisar vi andelen som
svarat ja på den frågan.
I vissa fall är inte kostnaden för själva köpet det mest
relevanta. Det gäller exempelvis finansiella tjänster, som
försäkringar och investeringar. Ersättningsnivån vid en
skada eller värdetillväxten för en investering kan vara
långt viktigare än vad tjänsten kostar i form av utgifter.
För den dimensionen kan vi dock inte redovisa några
data som skiljer olika marknader åt.

De tio marknader med störst ekonomisk betydelse av det enskilda köpet
Ny bil

90%

Begagnad bil

84%

Bolån

61%

Paket-/charterresor

58%

Hantverkare

53%

Fastighetsmäklare

49%

Vitvaror

34%

Hemelektronik

28%

Flyg

27%

Bilverkstäder

26%
Datakälla: KMU, Konsumentverket.
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SAMMANVÄGDA
RESULTAT
I det här avsnittet summerar vi resultaten av konsumenters situation på
olika marknader. Vi har hittills belyst konsumenters förutsättningar, som
sammanfattas i konsumentmarknadsindex, KMI. Vi har också kartlagt i
vilken utsträckning konsumenterna misslyckas med sina val samt vilka
marknader som har störst påverkan på hushållens ekonomi.

Tillvägagångssätt
Utgångspunkten för vår totalbedömning är de olika
marknadernas förutsättningar för konsumenterna. Detta
kartlägger vi i form av KMI. I tabellen här har vi tagit ut
de 27 marknader med lägst KMI, det vill säga drygt hälften. På så vis får vi med marknaderna hemelektronik och
begagnad bil, som båda har omfattande mängder klagomål. Dessa 27 marknader listar vi efter rankning utifrån
KMI, med den marknad som har sämst rankning (45)
överst i listan. De övriga marknaderna bedömer vi har
så pass goda förutsättningar att de inte kvalificerar sig
bland de mest problematiska marknaderna. Det utesluter
dock inte att det även bland dessa marknader i enskilda
delar kan finnas resultat som tyder på problem, till exempel hög mängd av klagomål. KMI utgör med andra ord
den tyngst vägande komponenten i sammanvägningen.
Vi har valt denna utformning eftersom goda förutsättningar i samband med köp är så grundläggande för väl
fungerande marknader. Som vi resonerade i avsnittet om
misslyckade val innebär frånvaro av missnöje och klagomål inte heller med säkerhet att konsumenterna har gjort
bra val.
De sämsta marknaderna utifrån KMI har vi kompletterat med statistik om misslyckade val, det vill säga bristande behovsuppfyllelse, missnöje och klagomål, samt
hushållsekonomisk betydelse. Det framgår av tabellen
intill i form av symboler.

Misslyckade val
• Bristande behovsuppfyllelse markeras för de tio marknader
med lägst resultat för behovsuppfyllelse i KMU.
• Missnöje markeras för de tio marknader med högst grad av
missnöje i KMU.
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• Klagomål markeras för de tio marknader som har flest
klagomål till nationell och kommunal konsumentvägledning respektive till ARN. I de fall en marknad är med på
mer än en av dessa topp-tio-listor markeras det med flera
symboler.

Hushållsekonomisk betydelse
• Totalt markeras för de tio marknader med störst andel av
hushållens totala utgifter. (SCB)
• Enskilt köp markeras för de tio marknader där störst andel
har svarat i KMU att ”det var en av mina största utgifter
under året”. (KMU 2015).
När det gäller klagomålen har vi resonerat så att nationell och kommunal konsumentvägledning, de fyra konsumentbyråerna och Konsument Europa i hög utsträckning
liknar varandra i den meningen att det huvudsakligen
handlar om att ge konsumenter råd om hur de kan lösa
sitt problem. Här gör det stora antalet klagomål till konsumentvägledningen att de marknader som toppar den
statistiken står sig även om man tar med klagomålen till
byråerna och Konsument Europa. Att vi tagit ärenden till
ARN separat här i sammanvägningen beror på att vi bedömer att de klagomålen väger extra tungt. Konsumenten
har då försökt få rätt gentemot företaget utan att lyckas,
och sedan även ansett det mödan värt att driva ärendet
vidare till ARN.
Vi är medvetna om att det finns vissa problem när vi
tillsammans med KMU/KMI väger in klagomålsstatistiken och statistiken från SCB om den hushållsekonomiska
betydelsen. Som vi nämnt är indelningen i marknader i de

statistikkällorna inte helt identisk med den indelning som
görs i KMU. Dessutom är de statistikkällorna volymbaserade medan KMU är proportionellt baserade. Det har
stor inverkan på resultatet eftersom de volymbaserade
resultaten påverkas starkt av hur man gör indelningen i
marknader, som vi nämnde både i avsnittet om misslyckade val och avsnittet om hushållsekonomisk betydelse.

Hos kommunernas konsumentvägledning ligger exempelvis klagomål på hantverkstjänster i topp. En uppdelning i delmarknader, till exempel måleri eller VVS skulle
däremot resultera i att var och en av dem inte får så stort
antal klagomål. Samma sak gäller den totala andelen av
hushållens utgifter. Trots dessa begränsningar gör vi ändå
en grov sammanvägning.

Sammanvägda resultat
Marknad

KMI-rankning

Misslyckade val

Hushållsekonomisk betydelse

Problemrankning

Tv-abonnemang

45

1

Fast telefoni

44

1

Buss/spårvagn/tunnelbana

43

4

Person-/familjeförsäkring

42

2

Investering/pension

41

Tåg

40

4

Juridiska tjänster

39

6

Hantverkare

38

5

Mobiltelefoni

37

1

*

3

Privatlån/kreditkort

36

3

Villa-/hemförsäkring

35

2

Lönekonto

34

Internet

33

1

Bilverkstäder

32

7

Fastighetsmäklare

31

8

El

30

9

Fordonsförsäkring

29

2

Kläder/skor

28

10

Biluthyrning

27

Bolån

26

Möbler/inredning

25

Kött

24

Sport-/fritidsaktiviteter

23

Hygienprodukter

22

Fritidsartiklar

21

Hemelektronik

20

Begagnad bil

19

*

3

3

Symbolförklaring:
Bristande behovsuppfyllelse

Klagomål hos ARN

Hushållsekonomisk betydelse totalt

Missnöje

Klagomål hos konsumentvägledning

Hushållsekonomisk betydelse av enskilt köp

* Lönekonto och investering/pension
är sammanräknade när det gäller
de totala utgifterna.
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De tio mest problematiska marknaderna
Telekommunikationstjänster (tv-abonnemang, fast telefoni, mobiltelefoni och internet)
Försäkringar (person/familj, villa/hem och fordonsförsäkringar)
Bank- och finanstjänster (investering/pension, privatlån/kreditkort, lönekonto och bolån)
Tågresor och lokal kollektivtrafik
Hantverkare
Juridiska tjänster (t.ex. vid skilsmässa, bouppteckning, skattefrågor, ekonomiska tvister, rättsliga processer och liknande)
Bilverkstäder
Fastighetsmäklare
El
Kläder/skor

Avslutning
Genom sammanvägningen av resultaten sållar vi fram de
tio mest problematiska marknaderna. Följande resonemang har lett fram den rankningen:

• Samtliga fyra marknader inom telekom uppvisar likartade
problem, och det förekommer ofta sampaketering av dessa
tjänster. Därför har vi valt att slå samman de fyra telekom
marknaderna till ett särskilt problematiskt segment.
• För försäkringar finns en likartad bild som för telekom.
Förekomsten av helkundskoncept, där konsumenter lockas
att samla sina försäkringar i ett och samma bolag, gör att
de olika delmarknaderna för försäkringar kopplas samman.
Även här har vi valt att bilda ett segment av de tre delmarknaderna, även om fordonsförsäkringar hamnar bättre
i KMI-listan än de övriga två.
• Även för bank- och finansmarknaderna finns samtliga
delmarknader i KMI:s sämre skikt, och en liknade förekomst
av helkundskoncept som inom försäkringsområdet. Också
här har vi valt att bilda ett segment, även om investering/
pension utmärker sig som något mer problematisk än övriga delmarknader.
• Lokal kollektivtrafik och tågresor har problembilder som
liknar varandra, och därför har vi bildat ett segment även
för de marknaderna.
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I vår beskrivning av konsumenters situation på olika
marknader fokuserar vi på att hitta det som skapar störst
problem. Om vi tillfälligt lägger vårt problemfokus åt
sidan kan vi konstatera att de flesta konsumenter i huvudsak är nöjda med sina köp. Andelen som i KMU som
uppger att de var missnöjda med sitt senaste köp varierar
mellan en och tolv procent på de 45 marknaderna. Det
är förstås glädjande att de allra flesta köp inte resulterar i
missnöjda konsumenter.
Samtidigt ser vi ett värde i att lyfta fram det som inte
fungerar och som upplevs som svårt eller krångligt av
konsumenterna. Målet är att ge kunskapsunderlag för
förbättringar inom de problematiska områdena – som
oberoende information, produktjämförelser och tillit till
företagen.
Konsumentvägledning hos Konsumentverket, i kommunerna och hos konsumentbyråerna, fyller en viktig funktion i att förse konsumenter med oberoende information
och att ge stöd i komplexa frågor. Om konsumenterna
i ökad utsträckning känner till detta stöd och utnyttjar
stödet inför köp kan förhoppningsvis problemen minska.
När problem ändå uppstår är konsumentvägledning ett
värdefullt stöd för att konsumenter ska lyckas lösa problemen på ett bra sätt.
Konsumentverkets och andra myndigheters tillsynsverksamhet över branscher och företag uppmärksammar

brister i försäljningsmetoder och annat agerande från
näringslivets sida. Vårt fokus ligger på de marknader där
de största och mest utbredda problemen finns och där
de privatekonomiska konsekvenserna för dem som drabbas är störst. Vi arbetar även branschöverskridande för
att komma tillrätta med problemen. Ibland ser vi att de
verktyg vi har tillgång till inte räcker för att nå resultat.
Då kan vi signalera detta till regeringen och föreslå nya
effektivare verktyg.
Beslutsfattare på olika nivåer har också möjlighet att
förbättra konsumenternas situation. Det kan framförallt
handla om förändringar i regelverk och uppdrag till myndigheter, kommunala förvaltningar med flera. Vi ska inte
heller glömma bort EU-nivån, där en stor del av de beslut
som påverkar konsumenterna i Sverige fattas. Där behöver våra svenska företrädare vara aktiva och driva en
linje som leder till förbättringar när det gäller befintliga
problem och som motverkar nya.
För sin långsiktiga överlevnad är företag beroende av
konsumenternas tillit och en sund konkurrens. I den här

rapporten finns kunskap att hämta för företag som vill
initiera förbättringar. I vissa fall kan det vara lämpligt
med gemensamma initiativ för att lyfta en hel bransch.
Ideella organisationer är också viktiga aktörer för att
både informera konsumenter och för att agera blåslampa
mot såväl företag som myndigheter och regering.
Sist men inte minst kan konsumenter i hög grad själva
påverka om deras konsumtionsval blir lyckade, bland
annat genom att använda tillgänglig information och kritiskt granska företagens erbjudanden. Det är ekonomiskt
fördelaktigt att vara aktiv i sökandet efter prisvärda
alternativ och att regelbundet se över sina val av abonnemang och leverantörer. Samtidigt vet vi att de flesta
konsumenter inte alltid mäktar med denna aktiva roll.
Då ska de ändå kunna känna sig trygga med att det finns
ett grundläggande konsumentskydd som städar marknaden, och ett stöd att vända sig till om det trots detta
uppstår problem.

KONSUMENTERS SITUATION PÅ OLIKA MARKNADER
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DE 45 MARKNADERNA
SOM INGÅR I KMU
Här redovisar vi de 45 olika marknader som ingår i konsumentmarknads
undersökningen. Syftet är att ge några exempel på vad det är för varor och
tjänster som ingår. Det är också dessa specificeringar som de konsumenter som
deltagit i KMU har fått när de svarat på våra enkätfrågor. Vi har grupperat dem i
marknader för varor respektive tjänster, samt även delat in dem i olika segment.
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VAROR

DAGLIGVAROR
Frukt/grönsaker (färska)
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)
•
•
•
•
•
•
•

KLÄDER/SKOR

FORDON
• Ny bil
• Begagnad bil (från en auktoriserad återförsäljare)

LÄKEMEDEL/GLASÖGON
SÄLLANKÖPSVAROR
• Möbler/inredning
• Hemelektronik (t.ex. tv/dator och tillbehör, läsplatta/mobil/
smart mobil, musikspelare, kamera, spelkonsol)
• Mindre hushållsapparater (t.ex. kaffeapparater, strykjärn)
• Fritidsartiklar (t.ex. sportutrustning, leksaker, sällskapsspel)
• Underhållsredskap (underhållsredskap för hus eller trädgård, t.ex. verktyg, målarfärg, staket, gräsklippare)
• Vitvaror (t.ex. diskmaskin, tvättmaskin, spis)

TJÄNSTER

BANK- OCH FINANSTJÄNSTER
• Lönekonto (t.ex. konto med kontokort, banktjänster via
telefon/internet)
• Investering/pension (fonder, värdepapper, privat pensionssparande eller investeringar)
• Bolån
• Privatlån/kreditkort (inklusive köp på delbetalning)

• Receptfria läkemedel
• Glasögon/linser

FRITIDSTJÄNSTER
• 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
TRANSPORTTJÄNSTER
•
•
•
•

Buss/spårvagn/tunnelbana (resor)
Tåg (resor)
Flyg (inrikes eller utrikes reguljära flygresor)
Biluthyrning

• Villa-/hemförsäkring
• Fordonsförsäkring
• Person-/familjeförsäkring (t.ex. olycksfalls-, gravid-, barn-,
djur-, inkomst-, sjuk-, livförsäkring)

ÖVRIGA TJÄNSTER
TELEKOMTJÄNSTER
•
•
•
•

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

• Kroppsvårdstjänster (t.ex. frisör, skönhetsbehandling, spa)
• Bilverkstad
• Hantverkare (t.ex. snickare, VVS, elektriker, målare,
golvläggare)
• Juridiska tjänster (t.ex. vid skilsmässa, bouppteckning,
skattefrågor, ekonomiska tvister, rättsliga processer)
• Fastighetsmäklare

BILAGOR
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RESULTATÖVERBLICK
Rankning av marknader efter KMI och
ingående aspekter

Här ges en detaljerad resultatredovisning av årets 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
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problematiska. Vi har sorterat så att den mest problematiska marknaden kommer överst. Tabellen visar också
motsvarande rankning av marknaderna efter konsumenternas upplevelse av de åtta aspekter som ingår i KMI.

Underhållsredskap
Flyg
Mindre hushållsapparater
Glasögon/linser
Frukt/grönsaker
Bröd/spannmålsprodukter
Kroppsvårdstjänster
Semesterboende
Kultur/underhållning
Alkoholfria drycker
Paket-/charterresor
Receptfria läkemedel
Böcker/tidningar
Mejeriprodukter

Informationsnivå

Utbud

Konkurrens

Tillit till försäljare

Produktjämförelser

Förståelse

Komplexitet

KMI

Marknad
Tv-abonnemang
Fast telefoni
Buss/spårvagn/tunnelbana
Person-/familjeförsäkring
Investering/pension
Tåg
Juridiska tjänster
Hantverkare
Mobiltelefoni
Privatlån/kreditkort
Villa-/hemförsäkring
Lönekonto
Internet
Bilverkstäder
Fastighetsmäklare
El
Fordonsförsäkring
Kläder/skor
Biluthyrning
Bolån
Möbler/inredning
Kött
Sport-/fritidsaktiviteter
Hygienprodukter
Fritidsartiklar
Hemelektronik
Begagnad bil
Fordonsbränsle
Ny bil
Vitvaror
Restaurang/kafé/bar

Oberoende
information

2017

45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

36
34
45
40
24
44
38
42
18
37
32
29
17
43
26
12
21
33
22
16
19
41
20
28
11
2
3
23
1
4
27

44
37
24
43
38
14
42
45
34
41
33
17
36
29
39
35
25
26
23
40
31
18
28
13
16
27
30
1
32
22
20

41
39
5
44
45
2
40
24
33
38
42
36
31
14
30
43
35
27
37
34
19
21
6
29
25
28
23
4
17
32
7

38
40
42
41
36
29
45
43
32
31
39
35
25
44
37
21
34
20
15
19
18
26
28
27
14
13
7
33
10
4
17

45
44
4
37
43
5
8
32
42
40
35
30
41
18
33
39
31
27
28
17
22
23
13
34
15
38
36
10
20
26
19

43
42
44
22
31
45
33
28
41
32
21
37
39
40
18
27
25
23
29
26
36
24
38
4
19
14
20
6
34
15
9

42
41
45
30
22
44
36
26
38
32
21
40
37
39
20
27
31
29
19
34
25
23
35
9
14
10
18
43
28
8
5

32
33
4
44
40
3
43
26
20
30
41
35
22
15
42
39
29
45
34
19
27
25
14
37
36
13
12
1
5
24
28

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
14
6
31
35
30
39
8
9
25
10
13
7
15

19
12
9
21
8
5
7
15
11
2
10
6
4
3

26
18
22
9
16
20
3
12
1
15
13
11
10
8

12
1
9
24
11
5
30
3
23
16
8
22
6
2

11
25
29
1
9
16
3
24
6
21
12
2
14
7

12
35
2
13
8
10
11
7
30
1
17
5
16
3

2
33
6
17
4
11
16
3
24
1
7
15
12
13

31
6
38
16
23
21
10
17
2
18
7
8
11
9
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Rankning av marknader efter KMI över tid
Här ges en resultatredovisning av KMI över tid för de 45
undersökta marknaderna.
KMI-värdet och rankning anges för samtliga fem omgångar av konsumentmarknadsundersökningen. Marknaderna är rangordnade efter KMI-värdet från 2017:
rankning 1 får den minst problematiska marknaden och
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rankning 45 får den mest problematiska. Den mest problematiska marknaden kommer överst.
Vi redovisar dessutom en rankning av marknaderna
utifrån ett genomsnitt beräknat över samtliga fem år som
undersökningen genomförts.

2017
KMI

2016

Rankning

KMI

2015

Rankning

KMI

2014

Rankning

KMI

2013

Rankning

KMI

2013–2017

Rankning Summerad rankning

Tv-abonnemang

3,23

45

3,22

45

3,17

45

3,26

42

3,18

44

45

Fast telefoni

3,30

44

3,30

44

3,23

44

3,22

45

3,18

45

44

Buss/spårvagn/tunnelbana

3,30

43

3,49

34

3,34

38

3,24

44

3,24

41

42

Person-/familjeförsäkring

3,32

42

3,31

43

3,28

41

3,33

36

3,22

43

43

Investering/pension

3,36

41

3,35

42

3,29

40

3,33

38

3,3

39

41

Tåg

3,37

40

3,47

36

3,37

36

3,25

43

3,34

38

37

Juridiska tjänster

3,37

39

3,36

41

3,23

43

3,3

40

3,41

33

39

Hantverkare

3,41

38

3,46

37

3,43

32

3,46

32

3,37

35

34

Mobiltelefoni

3,42

37

3,37

40

3,27

42

3,32

39

3,26

40

40

Privatlån/kreditkort

3,43

36

3,50

32

3,39

34

3,44

33

3,45

30

33

Villa-/hemförsäkring

3,44

35

3,40

39

3,38

35

3,4

35

3,35

37

36

Lönekonto

3,44

34

3,55

30

3,46

29

3,41

34

3,48

28

32

Internet

3,45

33

3,48

35

3,32

39

3,27

41

3,23

42

38

Bilverkstäder

3,48

32

3,53

31

3,46

30

3,51

31

3,41

34

31

Fastighetsmäklare

3,48

31

3,57

29

3,41

33

3,51

29

3,44

32

30

El

3,48

30

3,45

38

3,35

37

3,33

37

3,36

36

35

Fordonsförsäkring

3,54

29

3,50

33

3,48

28

3,53

28

3,5

27

29

Kläder/skor

3,55

28

3,58

28

3,45

31

3,57

27

3,44

31

28

Biluthyrning

3,60

27

3,65

26

3,53

26

3,66

23

3,61

22

25

Bolån

3,60

26

3,59

27

3,53

27

3,59

26

3,54

26

27

Möbler/inredning

3,62

25

3,66

25

3,55

24

3,66

24

3,55

25

26

Kött

3,63

24

3,83

14

3,67

19

3,71

19

3,66

19

19

Sport-/fritidsaktiviteter

3,65

23

3,72

23

3,67

18

3,64

25

3,77

12

22

Hygienprodukter

3,69

22

3,81

15

3,70

14

3,7

21

3,58

24

20

Fritidsartiklar

3,72

21

3,78

17

3,64

22

3,75

17

3,65

20

18

Hemelektronik

3,74

20

3,73

22

3,67

17

3,73

18

3,6

23

21

Begagnad bil

3,74

19

3,71

24

3,58

23

3,69

22

3,68

17

23

Fordonsbränsle

3,77

18

3,77

21

3,55

25

3,51

30

3,47

29

24

Ny bil

3,77

17

3,78

18

3,70

15

3,79

11

3,76

13

16

Vitvaror

3,77

16

3,81

16

3,69

16

3,79

13

3,87

5

12

Restaurang/kafé/bar

3,78

15

3,87

13

3,83

6

3,77

14

3,82

8

10

Underhållsredskap

3,79

14

3,78

20

3,65

21

3,76

15

3,73

16

17

Flyg

3,79

13

3,88

12

3,65

20

3,76

16

3,78

11

15

Mindre hushållsapparater

3,82

12

3,89

10

3,73

11

3,85

8

3,74

15

11

Glasögon/linser

3,82

11

3,78

19

3,72

12

3,79

12

3,8

9

14

Frukt/grönsaker

3,82

10

4,02

5

3,89

3

3,88

4

3,85

7

5

Bröd/spannmålsprodukter

3,82

9

4,04

3

3,81

8

3,83

9

3,74

14

7

Kroppsvårdstjänster

3,86

8

3,91

7

3,78

10

3,88

5

3,79

10

9

Semesterboende

3,86

7

3,96

6

3,87

5

3,91

2

3,96

2

3

Kultur/underhållning

3,88

6

3,88

11

3,81

9

3,81

10

3,86

6

8

Alkoholfria drycker

3,90

5

4,04

2

3,96

2

3,87

7

3,62

21

6

Paket-/charterresor

3,91

4

3,91

8

3,82

7

3,88

3

3,96

1

4

Receptfria läkemedel

3,92

3

3,90

9

3,71

13

3,71

20

3,67

18

13

Böcker/tidningar
Mejeriprodukter

3,93

2

4,03

4

3,87

4

3,88

6

3,89

4

2

3,98

1

4,07

1

3,97

1

3,99

1

3,91

3

1
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FAKTA OM KMU
Val av marknader
Samtliga svar i KMU har inhämtats via en enkät
undersökning med Kantar Sifos slumpmässigt
telefonrekryterade och riksrepresentativa webbpanel.

Syfte med konsumentmarknadsundersökningen, KMU,
är att bevaka i vilken utsträckning marknader är välfungerande sett utifrån ett konsumentperspektiv. Undersökningen utgör ett underlag för oss att utgå ifrån när vi
utvärderar effekten av insatser riktade till konsumenter
och företag. Den ger oss även möjlighet att bevaka utvecklingen över tid. För att kunna ta del av konsumenters
uppfattningar genom en undersökning har vi behövt göra
vissa avgränsningar och prioriteringar.

Vi har valt att undersöka konsumenters förutsättningar
på 45 marknader. De är utvalda för att de täcker merparten av de inköp som sker mellan privatpersoner och företag i Sverige. KMU speglar med andra ord konsumenters
upplevelser när de köper varor eller tjänster från företag i
Sverige, erfarenheter av inköp från andra privatpersoner
ingår inte. Undersökningen är också avgränsad till inköp
av enbart nyproducerade varor och vi undersöker endast
marknader där konsumenter befinner sig i en valsituation
mellan flera företag och mellan flera produkter. Därför
ingår exempelvis inte monopolmarknader, som för alkohol. Antalet personer som har erfarenhet av ett specifikt
köp de senaste åren har också påverkat vilka marknader
som vi tagit med i undersökningen.
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. 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, utbildning,
posttjänster, läkemedelsprodukter (förutom receptfria
läkemedel) och bostadsrelaterade kostnader (som hyror,
bostads- och tomträttsavgifter).
De marknader som har valts ut beskrivs i bilagan De
45 KMU-marknaderna.

Enkäten

Datainsamlings- och urvalsmetod

Enkäten är identisk för samtliga marknader och omfattar
29 unika frågor om konsumenters upplevelser av sitt senaste köp på den aktuella marknaden. En viss anpassning
för respektive marknad är nödvändig för att underlätta
förståelsen av frågorna utan att innebörden ändras. 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
inom högst tre marknader. Frågorna gäller det senaste
köptillfället på respektive marknad.

Under 2010 genomförde Konsumentverket en pilotstudie
(se även Konsumentverkets 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, 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.
Data till KMU i årets rapport har inhämtats via undersökningsföretaget Kantar Sifos webbpanel genom en
webbundersökning. Medlemmarna i panelen rekryteras
via riksrepresentativa telefonundersökningar. Den utgörs

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
Totalt antal respondenter: 7 960 inom 45 marknader
Mätperiod: 5 september – 17 oktober 2016
Enkätlängd (mediantid): 12 minuter

Syfte
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alltså inte av självrekryterade personer. Under tidigare år
har datainsamling skett genom undersökningsföretaget
Norstat.
Genom en tvåstegsprocess nåddes konsumenter med
relevant erfarenhet av ett köp (målpopulationen). Först
gjorde undersökningsföretaget ett slumpmässigt urval
ur sin panel. Urvalet kvoterades på kön och ålder för
att skapa ett riksrepresentativt urval. För att uppnå en
åldersfördelning bland de svarande som liknar fördelningen i riket så nära som möjligt har urvalet justerats
utifrån att vi vet att deltagandegraden skiljer mellan
olika åldersgrupper. 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. Två påminnelser skickades, med flera dagars mellanrum, till de
utvalda panelmedlemmar som inte besvarat frågeformuläret.

Demografisk profil för respondenter
Här i tabellen görs en demografisk beskrivning av samtliga konsumenter som har svarat på årets enkät, 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 (endast en del av den svenska
allmänheten). Detta kan delvis förklara skillnader mellan
den demografiska profilen i vår undersökning och befolkningen i stort.

Dataredovisning
Vid redovisning av resultatet visas medelvärden baserade
på fempunktsskalan. Vet ej-svaren är borträknade.
Resultatet från undersökningen redovisas som ovägd
data då det inte finns nationell statistik (viktmål) för individuella marknader. Därför har inte heller någon marknadsprofil för respondenterna mot nationell statistik varit
möjlig att presentera.

Fördjupning
För den som vill veta mer om genomförandet av KMU
beskriver vi detta mer utförligt i dokumentation som
finns tillgänglig på konsumentverket.se. Där finns även
mer detaljerade resultat från undersökningen.

Kön, ålder och riksområde för respondenter
Antal
respondenter
KMU (n)

Andel
respondenter
KMU (%)

Andel
i riket
(%)

Bas: 18–75 år

7 960

Kön
Män
Kvinnor

3 952
4 008

50
50

51
49

Ålder
18–25 år
26–34 år
35–49 år
50–64 år
65–75 år

857
1 186
2 283
2 086
1 548

11
15
29
26
19

15
16
27
25
17

Region (NUTS2)
Stockholm
Östra Mellansverige
Småland och öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland

1 537
1 509
682
1 182
1 624
607
351
468

19
19
9
15
20
8
4
6

23
17
8
15
20
8
4
5

Datakällan för andelen i riket är SCB:s statistik från 2015 (18 – 75 år).
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