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gd har ordet

År 2013 publicerade Konsumentverket 
för första gången Konsumentrapporten, 
en stor genomgång av läget för svens-
ka konsumenter. Rapporten ger en unik 
bild av konsumenters situation på mer 
än 45 marknader. Den ger även en bild 
av svårigheterna en konsument ställs  
inför varje dag och därmed också om-
fattningen av vårt uppdrag att arbeta 
för medvetna och säkra konsumenter.

För precis som vanligt är det konsu-
menternas situation och behov som 
har varit vår ledstjärna under året. Vi 
prioriterar insatser där vi bedömer att 
de gör störst nytta för konsumenterna 
och där problemen är som störst.

I år har det lett till att vårt tillsynsar-
bete bland annat har handlat om tele-
fonförsäljning, resor, hälsobluffar och 
automatiska avtalsförlängningar. Vi har 
även lagt extra resurser på tillsynen av 
det finansiella området som vi vet är 
problematiskt för många konsumenter. 
Dessutom har vi ökat antalet utfärda-
de förelägganden och stämningsansök-
ningar.

Svag ekonomi och överskuldsättning 
fortsätter att påverka många människor.  
Vi har aktivt deltagit i flera olika  
utredningar och fortsatt vårt arbete  
för att unga inte ska kunna skuldsättas.  
Vårt arbete fokuserar på proaktivitet, 
att stödja människor redan innan de 
ekonomiska problemen blir för stora.

Våra webbplatser har fortsatt att  
utvecklas under året och är de vikti-
gaste informationskanalerna till kon-

Gunnar Larsson,  
generaldirektör Konsumentverket

sumenterna. I år lanserade vi en ny 
webbplats, bilsvar.se, där besökaren  
kan jämföra olika bilmodeller inför  
sitt bilköp.

Sent under året kom beskedet att  
Konsumentverket får i uppdrag att 
ta fram en upplysningstjänst som ska  
underlätta konsumenternas vardag. 
Vårt uppdrag är att skapa ett lättill-
gängligt, oberoende och välkänt stöd 
för landets konsumenter. Vi ska driva 
arbetet tillsammans med andra myn-
digheter och aktörer inom konsument-
området. Arbetet har startat och kom-
mer att prägla vår verksamhet fram  
till lanseringen i början av 2015. Ett 
spännande och viktigt arbete väntar oss.

Det är glädjande att kunna konstatera 
att Konsumentverket under 2013 top-
pade TNS-Sifos årliga undersökning av 
allmänhetens förtroende för myndig-
heter. Det stärker oss i vårt arbete och 
sporrar oss till att fortsätta göra skill-
nad för landets konsumenter.

Gunnar Larsson, generaldirektör/KO
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1. resursfördelning på verKsamhetsområden

Verksamheten är fortsatt stabil och vi har en ekonomi i 
balans. Det innebär att vi i år liksom de två föregående 
åren har ett anslagssparande. 

Konsumentverkets verksamhet styrs 
främst av myndighetens instruktion 
och regleringsbrev och utgör grun-
den för den indelningsstruktur som vi 
har valt för redovisning av vår verk-
samhet. Resultatredovisningen delas 
in i verksamhetsområden med tillhö-
rande verksamhetsgrenar och interna  
rapporteringskrav. För varje verksam-
hetsgren och internt rapporteringskrav 
redovisas kostnader och personår. 

I de följande kapitlen redovisas sam-
manfattningar av de viktigaste genom-
förda aktiviteterna och projekten per 
verksamhetsområde och verksamhets-
gren. Där finns också analyser kopp-
lade till tabellerna och diagrammen. I 
slutet av varje verksamhetsgrensavsnitt 
redovisar vi våra prestationer, vilket 
följs av en analys. 

Resultatredovisningen och dess indel-
ningsstruktur är oförändrad jämfört 
med 2012. Verksamheten delas in i 
fyra verksamhetsområden:

•	 Konsumentskydd
•	 Konsumentstöd
•	 Kunskapsbyggande
•	 Internationell verksamhet

Nedan presenteras tabeller över verk-
samhetens kostnader och intäkter per 
verksamhetsområde och verksam-
hetsgren 2011–2013. Redovisningen  
inkluderar myndighetsgemensamma 
kostnader och intäkter som har för-
delats på respektive verksamhetsgren i 
proportion till dess andel av de totala  
kostnaderna och intäkterna. Inom 
varje verksamhetsgren har kostna-
derna fördelats vidare till de interna  
rapporteringskraven. Myndighetsge-
mensamma kostnader fördelas inte på 
verksamhetsgren Konsument Europa  
eftersom den verksamheten styrs av 
och följer EU:s redovisningsprinciper  
med direkt kostnadsfördelning. 
Transfereringar redovisas i separat  
tabell och inkluderas inte i tabellen 
över verksamhetens kostnader. 

FöRDElnInG AV KoSTnADER  
mEllAn VERKSAmhETSomRåDEn

37 % 

47 % 

12 % 4 % 

Konsumentskydd 37 % 

Konsumentstöd 47 % 

Kunskapsbyggande 12 % 

Internationell verksamhet 4 % 
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resursfördelning  
verKsamhetsområden/-grenar (tKr) 2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Tillsyn 42,1 38 560 43,9 40 457 43,1 39 523

Proaktivt konsumentskyddsarbete 7,0 7 665 7,1 7 702 6,2 6 646

summa Konsumentskydd 49,1 46 225 51,0 48 159 49,3 46 169

Direktinformation 14,7 17 440 18,1 24 207 17,2 22 999

Kunskapsstöd 22,1 27 817 19,2 23 724 20,6 23 674

Främja konsumentaspekter hos andra aktörer 8,6 9 127 9,9 9 846 12,1 12 250

summa Konsumentstöd 45,4 54 384 47,2 57 777 49,9 58 923

Kunskapsbyggande 12,1 14 627 9,7 11 812 10,4 14 706

summa Kunskapsbyggande 12,1 14 627 9,7 11 812 10,4 14 706

Konsument Europa 6,6 4 597 7,8 5 351 7,6 5 393

Verksövergripande internationellt arbete 0,2 168 0,2 211 0,2 239

summa internationell verksamhet 6,8 4 765 8,0 5 562 7,8 5 632

total summa 113,4 120 001 115,9 123 310 117,4 125 430

P-år = arbetad tid (total tid exklusive semester, annan ledighet och sjukfrånvaro)

verksamhetens kostnader
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FöRDElnInG AV PERSonåR mEllAn 
VERKSAmhETSomRåDEn

VERKSAmhETEnS KoSTnADER  
2011–2013 (TKR)

Beräkningen av personår (heltid) ut-
går från 208 arbetsdagar per person. 
Fördelningen av lönekostnader på 
verksamhetsgren och de interna rap-
porteringskraven görs med stöd av 
tidsredovisning. Tid avseende myndig-
hetsgemensam verksamhet är inklu-
derad i redovisningen av personår i  
tabellen. Den myndighetsgemensamma 
tiden fördelas på respektive verksam-

transfereringar per verKsamhets- 
områden/-grenar (tKr) 2011 2012 2013

Proaktivt konsumentskyddsarbete 1 369 1 440 1 456

summa Konsumentskydd 1 369 1 440 1 456

Främja konsumentaspekter hos andra aktörer1 11 749 12 512 12 028

summa Konsumentstöd 11 749 12 512 12 028

Kunskapsbyggande 1 500 1 500 1 500

summa Kunskapsbyggande 1 500 1 500 1 500

total summa 14 618 15 452 14 984

Tabellen redovisar Konsumentverkets transfereringar (lämnade bidrag) fördelade  
på verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Transfereringar finansieras av 
anslag åren 2011–2013.

transfereringar (lämnade bidrag)

1 Under 2012 finansieras 509 tkr av transfereringarna av balanserad kapitalförändring och inte  
av anslag.

hetsgren och de interna rapporterings-
kraven i proportion till dess andel av 
den totala tiden. 

Stapeldiagrammet visar fördelningen 
mellan verksamhetens personalkostna-
der och övriga kostnader för de senaste  
tre åren. Personalkostnaderna har upp-
gått till i genomsnitt 64 procent av de  
totala kostnaderna för samtliga tre år.

42 % 

42 % 

9 % 
7 % 

Konsumentskydd 42 % 

Konsumentstöd 42 % 

Kunskapsbyggande 9 % 

Internationell verksamhet 7 % 

75 647 78 561 82 091 
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fördelning av verKsamhetens 
totala intäKter per 
verKsamhetsområden/-grenar (tKr)

2011 2012 2013

intäkt av 
anslag

övriga 
intäkter

intäkt av 
anslag

övriga 
intäkter

intäkt av 
anslag

övriga 
intäkter

Tillsyn 37 912 648 37 794 2 663 35 944 3 579

Proaktivt konsumentskyddsarbete 7 563 102 7 625 77 6 337 309

summa Konsumentskydd 45 475 750 45 419 2 740 42 281 3 888

Direktinformation 16 959 481 22 245 1 962 21 525 1 474

Kunskapsstöd 25 758 2 059 22 966 758 22 301 1 373

Främja konsumentaspekter hos  
andra aktörer

8 956 171 9 780 66 12 123 127

summa Konsumentstöd 51 673 2 711 54 991 2 786 55 949 2 974

Kunskapsbyggande 13 396 1 231 11 808 4 14 686 20

summa Kunskapsbyggande 13 396 1 231 11 808 4 14 686 20

Konsument Europa 2 192 2 405 2 384 2 967 2 391 3 002

Verksövergripande internationellt 
arbete

168 0 211 0 239 0

summa internationell verksamhet 2 360 2 405 2 595 2 967 2 630 3 002

total summa 112 904 7 097 114 813 8 497 115 546 9 884

Övriga intäkter = avgiftsintäkter, bidrag och finansiella intäkter.

verksamhetens intäkter
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2. sammanfattande resultatredovisning
Under 2011 utformade vi en strategisk plan, Konsument-
verket 2015 – och vägen dit, för utveckling av verksamheten 
under perioden 2012–2015. Planen har, vid sidan av reguljär 
basverksamhet med fokus på tillsyn/marknadskontroll och 
konsumentstöd, utgjort prioriteringsgrund för verksamheten.  
Arbete med omvärldsbevakning och analys har fortsatt att 
utvecklas och under 2013 gavs den första Konsumentrap-
porten ut, något som också bidragit till bättre underlag för 
prioritering. Här följer en sammanfattning av året som gått 
och de resultat som nåtts.

resultat i förhållande till våra 
primära målgrupper

Konsumenter
•	 KO har beviljat biträde till en grupp 

husägare i ett mål om ansvar för 
fuktskador som orsakats av en obe-
prövad och olämplig byggmetod. 

•	 Webbplatsen ungkonsument.se har 
fått ny, mer funktionell utformning.

•	 Webbtjänsten bilsvar.se har lanse-
rats. Där kan konsumenter jämföra  
över 35 000 bilmodeller utifrån  
ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.

•	 År 2013 var sista året för kampan-
jen Bli inte blåst som riktar sig till 
barn och unga. 

•	 Barns säkerhet på skolgården och 
fritiden liksom skuldsättning av 
omyndiga har varit några teman för 
informationsinsatser under året.

•	 Antalet registrerade kontakter med 
Konsument Europa ligger på unge-
fär samma nivå som tidigare år. Nytt 
är att provpaket och abonnemangs-
frågor helt dominerar konsument-
klagomålen följt av flygtransporter, 
bilar/hyrbilar, timeshare/semester-
klubbar och kläder.

•	 Konsument Europas informations-
insatser ökar, inte minst via den nya 
interaktiva funktionen med frågor 
och svar. 

näringsidkare
•	 Stora resurser har lagts på de kon-

sumentproblem som är förknippade 
med telefonförsäljning. 

•	 Konsumentproblemen vid internet-
försäljning av främst kosttillskott, 
bantningsprodukter och magnetpro-
dukter har föranlett omfattande till-
synsinsatser. 

•	 Tematiska tillsynsinsatser rörande 
dels kreditvillkor, dels avtalsvillkor 
och information avseende utbild-
ningstjänster har avslutats. Insatserna 
har visat brister både när det gäller 
avtalsvillkor och marknadsföring.

•	 Inom produktsäkerhetsområdet har  
resurser väsentligen lagts på att  
säkerställa att leksaker och barn- 
artiklar är säkra. Sanktioner har  
i betydligt högre utsträckning än 
tidigare riktats mot näringsidkare 
som tillhandahållit produkter som 
inte svarar upp mot ställda säker-
hetskrav. Främst för att få praxis på 
området har verket överklagat två 
domar till kammarrätten. 

•	 KO har under året utfärdat ett stort 
antal förelägganden samt även i åt-
skilliga fall väckt talan vid domstol. 
Insatserna har främst riktats mot  
näringsidkare som brustit vid  
telefonförsäljning och försäljning 
av kosttillskott och bantningspro-
dukter via internet. Två bolag har 
stämts för otillbörlig marknads- 
föring av krediter. 

unDERlAG FöR VERKSAmhETSPlAnEn

Instruktionen för 
Konsumentverket (SFS 
2009:607) och Riksdagens 
beslut med anledning av 
regeringens budgetproposition 
(2012/13:1) och 
regleringsbrevet för 2013 
har utgjort underlag för 
verksamhetsplanen.
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Kommunala tjänstemän
•	 Utbildningsutbudet för kommu-

nernas konsumentverksamhet har  
kompletterats med fler flexibla,  
e-baserade material. 

•	 Fokus på att motverka överskuld-
sättning har fortsatt, bland annat 
genom att samla relevanta myndig-
heter kring ett informationsmate-
rial till personer som riskerar att få  
sämre ekonomi. 

•	 Stöd till skolan är angeläget för  
att rusta unga att bli medvetna  
konsumenter och under året har  
arbetet inletts med att ta fram ett nytt 
undervisningsmaterial i hem- och 
konsumentkunskap för särskolan. 

våra viktigaste utvecklingsresultat
I den treåriga planen Konsumentverket 
2015 – och vägen dit finns nio utveck-
lingsområden med aktiviteter som är 
särskilt viktiga för att nå upp till verkets 
målbild för utvecklingsarbetet, nedan 
ges exempel på resultat under året. 

omvärldsbevakning och analys
•	 Konsumentrapporten 2013 var den 

första utgåvan av en rapport som 
planeras att bli årligt återkommande.  
Rapporten beskriver konsumenter-
nas situation på olika marknader,  
lyfter fram de viktigaste problemen 
och möjligheterna samt föreslår  
åtgärder. 

•	 Utifrån de två fördjupade studier  
av marknaden för hantverkstjänster 
som redovisades 2012 har en fördju-
pad analys av olika åtgärdsförslag 
genomförts. Resultatet redovisades  
till regeringen i samband med  
Konsumentrapporten. 

•	 Formerna för internt analysstöd och 
en systematisk process för omvärlds-
bevakning har fortsatt att utvecklas.

•	 Konsumentverket och verkets veten-
skapliga råd arrangerade seminariet  
Konsument i butik som handlade  
om hur olika butiksmiljöer används 
för att påverka konsumentens be-
slutsfattande. 

utveckla proaktivt arbete i samverkan 
med näringslivet
•	 Proaktivt arbete i samverkan med  

näringslivet syftar till ett större eget 
ansvarstagande hos näringsidkare.  
Fokus har varit på tjänstesäkerhet 
inom framför allt friluftsliv, fjäll- 
säkerhet och äventyrsbad med bland 
annat deltagande i seminarier, konfe-
renser och utbildningar.

•	 Omfattande insatser har riktats mot 
bristfälliga kreditprövningar vid 
snabblån. Bland annat höll verket 
ett informationsmöte för branschen 
för att tydliggöra de krav som ställs 
på näringsidkarens kreditprövning.

utveckla samverkan med  
andra myndigheter
•	 Implementering av verkets strategi 

för samverkan med andra myndig-
heter har påbörjats. Samtliga avtal 
har setts över och kontaktpersoner 
med uppgift att i det dagliga arbetet 
följa samverkansmyndigheterna har 
utsetts. Syftet är att bygga relationer 
som underlättar samverkan, gemen-
samma projekt med mera.

•	 Konsumentverket har initierat och 
driver ett nätverk för oberoende kon-
sumentinformation med ett tjugo-
tal myndigheter, konsumentbyråerna 
samt Sveriges Konsumenter. 

påverka i eu-arbetet
•	 Konsument Europa har under året 

varit drivande i några av ECC-nätver-
kets gemensamma projekt, både som 
deltagare och projektledare.

•	 Arbetet med utveckling av kon- 
sumentklagomålsstatistiken inom 
ramen för EU-harmoniseringen har 
fortsatt. Den första leveransen till 
EU av den harmoniserade statistiken 
har genomförts. Resultatet visar att  
problemen fortsätter att vara störst 
inom boende.

•	 Verket har deltagit i ett antal CPC- 
projekt angående oskäliga avtalsvill-
kor, marknadsföring till barn samt 
prioriteringar för val av insatser inom 

Medvetna och säkra 
konsumenter. 

öVERGRIPAnDE mål  
FöR VERKSAmhETEn
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CPC-nätverket. Dessutom i ett stort 
antal kommittéer avseende interna-
tionell standardisering inom produkt-
säkerhetsområdet. 

extern kommunikation
•	 Verkets webbplatser utvecklas konti-

nuerligt. För att öka intresset för och 
medvetenheten om konsumenträttig-
heter har KO har ordet introducerats 
på konsumentverket.se. Vid nio till-
fällen under året har KO i krönike-
form kommenterat aktuella konsu-
mentfrågor.

•	 Bilsvar.se lanserades i april 2013 och 
är ett samarbete mellan Konsument-
verket, Energimyndigheten och Tra-
fikverket. Antalet besök överträffade 
förväntningarna vilket har inneburit 
att viss utvecklingstid har fått läg-
gas på att göra tjänsten snabbare vid  
stora besöksströmmar. 

•	 För att få största möjliga effekt av 
Konsumentverkets insatser krävs att 
det finns förtroende och respekt för 
myndighetens verksamhet. I TNS  
Sifos mätning 2013 har Konsument-
verket högst anseende av samtliga  
bedömda myndigheter.

ledning och styrning
•	 Konsultföretaget PWC har genomfört 

en genomlysning av Konsumentver-
kets ledningstruktur och verksamhets-
stöd. Genomlysningen har resulterat i 
ett antal åtgärder som att struktur för 
strategisk planering utvecklas, chefs-
ansvar och mandat i arbetsordning-
en tydliggörs samt att ekonomi och  
personaladministration effektiviseras. 

ledarskap
•	 Chefsgruppen inom myndigheten 

har arbetat fram och fastställt en 
chefs- och ledarpolicy, Chefs- och  
ledarkompassen. Processen har lett till 
givande diskussioner i chefsgruppen  
och vi bedömer att arbetet har gett en 
tydlig gemensam värderingsgrund att 
stå på. Vi ser att detta har stärkt våra 
chefer inte minst i arbetsgivarrollen.

Kompetensförsörjning
•	 Ett utvecklingsprogram för medar-

betare med internationella kontakter 
och uppdrag har arbetats fram. Syftet 
är att stärka medarbetarnas kompe-
tens vad gäller språk, kulturella skill-
nader, EU-kunskap med mera.

•	 Genom återkommande kompetens-
analyser har vi kunnat fånga upp 
de behov av kompetensutveckling 
som enheterna haft. De kompetens-
satsningar vi genomfört har lett till 
att både chefer och medarbetare har 
höjt sin kompetens och fått en ökad  
säkerhet i sina uppdrag och roller.

organisation
•	 Uppdraget att inrätta en konsument-

upplysningstjänst leder till att vår 
organisation behöver ses över från 
2015. Den organisation som infördes 
2012 kommer i det sammanhanget 
att ses över och vid behov anpassas 
utifrån nya förutsättningar. Några  
organisatoriska åtgärder har därför 
inte vidtagits under 2013.

VåRT uPPDRAG

Vårt uppdrag kan 
sammanfattas med tre ledord: 

Stärka 
Vi stärker konsumenternas 
ställning genom att förmedla 
kunskap och bevaka 
marknaden.

Stävja 
Vi arbetar för att stävja 
otillbörligt agerande på 
marknaden genom aktiv 
effektiv tillsyn, effektiva 
branschkontakter, 
marknadskontroller samt 
information till konsumenter 
och näringsidkare.

Stödja 
Vi stödjer konsumenter, 
konsumentvägledare och 
budget- och skuldrådgivare 
med information och service.
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3. KonsumentsKydd
Här redovisas Konsumentverkets arbete med  
tillsyn. Det handlar om rättsärenden, löpande tillsyn,  
tematisk tillsyn och marknadskontroller. Här finns  
också information om vårt arbete med olika bransch- 
organisationer och med standardisering.

sammanfattning
Konsumentverket har under året bedri-
vit ett aktivt konsumentskyddsarbete 
med gott resultat.

Stora resurser har lagts på de konsu-
mentproblem som ofta är förknip-
pade med telefonförsäljning. Ett stort  
antal anmälningar vittnar om att 
många upplever att de blivit lurade vid 
telefonförsäljning. 

Konsumentproblemen vid internet- 
försäljning av främst kosttillskott, 
bantningsprodukter och magnetpro-
dukter har föranlett omfattande till-
synsinsatser. 

Liksom under 2012 har stora insatser 
riktats mot bristfälliga kreditprövning-
ar vid snabblån. Under början av året 
höll verket ett informationsmöte för 
branschen för att tydliggöra de krav 
som ställs på näringsidkarens kredit-
prövning.

Under året har Konsumentverket avslu-
tat tematiska tillsynsinsatser rörande  
dels kreditvillkor, dels avtalsvillkor 
och information avseende utbildnings-
tjänster. Insatserna har visat brister 

både när det gäller avtalsvillkor och 
marknadsföring.

Inom produktsäkerhetsområdet har 
resurser väsentligen lagts på att säker-
ställa att leksaker och barnartiklar är 
säkra. Konsumentverket har liksom 
tidigare år varit aktivt i standardi-
seringssammanhang. Vi har vidare i  
betydligt högre utsträckning än tidiga-
re riktat sanktioner mot näringsidkare 
som tillhandahållit produkter som inte 
svarar upp mot ställda säkerhetskrav. 
Främst för att få praxis på området  
har verket överklagat två domar till 
kammarrätten. 

KO har under året utfärdat ett stort 
antal förelägganden samt även i åtskil-
liga fall väckt talan vid domstol. KO:s  
insatser har främst riktats mot närings-
idkare som brustit vid telefonförsälj-
ning och försäljning av kosttillskott 
och bantningsprodukter via internet. 
Två bolag har stämts för otillbörlig 
marknadsföring av krediter. KO har  
vidare beviljat biträde till en grupp  
husägare i ett mål i om ansvar för 
fuktskador som orsakats av en obeprö-
vad och olämplig byggmetod. 

Verksamhetsområde
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2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Löpande tillsyn 1 21,3 18 778 22,2 18 953 19,3 16 689

Tematisk tillsyn 2,6 2 328 2,2 1 939 0,4 317

Marknadskontroller 1 10,4 9 349 10,2 9 235 11,3 10 315

Administrativt tillsynsarbete 2,0 1 894 1,6 1 395 1,4 1 300

Övrig tillsyn 4,6 4 824 5,1 6 358 8,9 9 093

Internationell tillsynssamverkan 1,2 1 387 2,6 2 577 1,8 1 809

totalt 42,1 38 560 43,9 40 457 43,1 39 523

Kostnader redovisas i tkr

tillsyn

uppdrag 

Konsumentverket har ansvar för att 
de konsumentskyddande regler som  
ligger inom myndighetens tillsynsan-
svar följs (1 § p.1 instruktionen).

Konsumentverket ska vara kontakt-
myndighet enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) 2006/2004 
och fullgöra de uppgifter som en  
behörig myndighet har enligt samma 
förordning, i fråga om efterlevnaden 
av sådana regler som myndigheten 
har tillsyn över (CPC) (3 § p.4 och p.5  
instruktionen). 

Konsumentverket är svensk kontakt-
punkt för informationssystemet Rapex 
i enlighet med artikel 11 och 12 i  
produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/
EG, liksom för EU:s underrättelse- 
system GPSD Business Application för 
producenter och distributörer. Kon-
sumentverket har som kontaktpunkt 
för Rapex fått i uppdrag att vidare- 
befordra information till och från  
systemet till behöriga tillsynsmyndig-
heter i Sverige i enlighet med förord-
ningen (1993:1322) om informations-
utbyte inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet om farliga konsu-
mentprodukter.

Tillsynen är aktiv och  
effektiv och leder till att 
lagstiftningen följs.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn Konsumentverket är sedan december 

2009 svensk koordinator för varnings-
delen i tjänstedirektivet 2006/123/ 
EG i enlighet med förordningen 
(2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden. Via informationssystemet  
för den inre marknaden, IMI, ska  
verket bistå behöriga svenska tillsyns-
myndigheter med information och  
varningar för farliga tjänster till och 
från EU:s medlemsstater. 

Konsumentombudsmannen får göra 
anmälan om grupptalan till Allmänna  
reklamationsnämnden och väcka  
offentlig grupptalan i domstol när om-
budsmannen anser att det är motiverat 
från allmän synpunkt (5 § instruktionen). 

Konsumentombudsmannen får biträda  
konsument som ombud vid allmän 
domstol och Kronofogdemyndigheten  
i tvist mellan konsument och närings-
idkare (Lag 2011:1211 om Konsu-
mentombudsmannens medverkan i 
vissa tvister). Konsumentverket ska 
också löpande samråda med Finans-
inspektionen och Läkemedelsverket 
på de områden där myndigheterna har 
ett gemensamt tillsynsansvar (6 § p.2  
instruktionen).

Verksamhetsgren

1 Jämförelsevärden för 2011 och 2012 har räknats om med anledning av ny definition av marknadskontroller.
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löpande tillsyn
Den löpande tillsynen är den mest  
resurskrävande delen av Konsument-
verkets tillsynsarbete, både sett till  
personår och kostnader.

Fokus för den löpande tillsynen är elek-
tronisk kommunikation, finansiella  
tjänster, boende, energi, hälsa, resor, 
motor samt alkohol och tobak. Det 
löpande arbetet med produktsäkerhet  
för varor och tjänster redovisas  
under rubriken Marknadskontroller. 
Vad som blir fokusområden avgörs av 
var hushållen lägger mest pengar och 
var konsumentproblemen är störst.

Inför 2013 fick Konsumentverket 1,5 
miljoner kronor extra i anslag för att 
förstärka tillsynen inom det finansiella 
området. Pengarna har använts till ny-
rekryteringar vilket har lett till att vår 
tillsyn har ökat.

Här följer kortfattad information om 
årets viktigaste löpande tillsynsinsatser 
per fokusområde.

elektronisk kommunikation
•	 En uppföljning av rapporten 2012:9 

Konsumenters möjlighet att byta 
bredbandsleverantör ledde till att 
samtliga granskade bolag rättade 
sig eller lämnade löfte om rättelse. 
Bolagen hade framför allt brister i sin 
information om uppsägningstider.

•	 Två ärenden har drivits angående 
vilseledande marknadsföring vid 
så kallad canvasförsäljning, det vill 
säga försäljning utan fasta försälj-
ningsställen. I båda fallen har bola-
gen genomfört rättelser. Konsument-
verket har även informerat bolagen 
om den kommande lagändringen 
som innebär att canvasförsäljning 
kommer att jämställas med distans-
handel vilket bland annat innebär 
att den kommer att omfattas av  
ångerrätten.

•	 Marknadsföring av fast telefoni 
via telefonförsäljning har varit ett 
återkommande konsumentproblem 
under året. Vi har drivit nio till-
synsärenden mot olika operatörer. 
Ärendena har handlat om negativ 

säljmetod, överträdelser av Nix-tele-
fons spärregister, bristande informa-
tion om ångerrätten samt aggressiv 
marknadsföring. Fyra av ärendena 
har gått till Konsumentombuds-
mannen för rättsliga åtgärder. Fyra 
har avslutats och ett ärende återstår 
att lösa.

hälsa 
•	 Vi öppnade 16 tillsynsärenden angå-

ende marknadsföring av livsmedel 
och hälsotillskott med otillåtna häl-
sopåståenden. Tio av dem har lett 
till rättelser, två till förelägganden 
från KO, ett är avslutat på grund 
av att bolaget är utländskt och tre 
ärenden är ännu öppna.

•	 Ett annat återkommande problem, 
vilseledande påståenden om att kon-
sumenter kan nå snabba viktned-
gångar genom att äta kosttillskott, 
har under året lett till sex tillsyns-
ärenden. Ett av dem gick vidare till 
ett föreläggande från KO, två bolag 
har rättat sig och tre ärenden är allt-
jämt pågående.

•	 Ett av årets stora problemområden 
har varit vilseledande marknads-
föring av provpaket som lett till att 
konsumenter fastnar i olika typer 
av abonnemang. Tio tillsynsärenden 
har öppnats. Två har utmynnat i  
förelägganden från KO, två har lett 
till rättelser, ett har avslutats utan 
rättelse och fem är pågående vid 
årets slut.

resor 
•	 23 tillsynsärenden öppnades angå- 

ende bristande information till  
passagerare på flygplatser. Tolv  
bolag rättade sig men hela tio av 
ärendena ledde till föreläggan-
den från Konsumentombudsmannen. 
Samtliga godkändes av bolagen. Ett 
ärende avslutades utan åtgärd.

•	 Uppföljningen av rapporten 2011:5 
Granskning av flygvillkor på inri-
kesflygningar 2009/10 har avslutats 
under året genom att samtliga till-
synsärenden har avslutats. Rappor-
ten visade på stora brister som har 
tagit tid att lösa tillsammans med 
berörda flygbolag. 
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•	 Under hösten inleddes en granskning 
av hur tågföretag uppfyller informa-
tionskraven vid biljettförsäljning. 26 
bolag har kontaktats. Granskningen 
fortsätter under 2014.

alkohol och tobak 
•	 Konsumentverket och Myndigheten 

för radio och tv arbetar tillsammans 
med ett ärende om marknadsföring 
av alkohol i tv som sänds från utlan-
det. Ärendet har gått vidare till en 
så kallad begäran om samarbetsför-
farande med Ofcom, den brittiska  
kommunikationsmyndigheten. Bes-
lut om att vidta åtgärder mot pro-
grambolagen har ännu inte fattats.

•	 Fyra tillsynsärenden om marknads-
föring av så kallade klickcigaretter 
har inletts under året. Två ärenden 
ledde till rättelser, ett har överläm-
nats till KO för rättsliga åtgärder 
och ett ärende var fortfarande öppet 
vid årets slut.

finansiella tjänster
•	 Sedan konsumentkreditlagen ändra-

des 2011 och gav oss möjlighet att 
varna kreditbolag för bristande kre-
ditprövningar har vi aktivt granskat 
snabblåneföretagen. Under 2013 
varnades nio snabblåneföretag för 
bristande kreditprövningar. Två 
bolag fick påpekanden efter våra 
granskningar.

•	 En granskning av kreditföretags  
avtalsvillkor ledde fram till tio till-
synsärenden. Sju av dem ledde fram 
till rättelser under året.

•	 19 tillsynsärenden öppnades under 
året gällande kreditföretags mark-
nadsföring. Det ledde bland annat 
fram till två stämningar i Marknads-
domstolen. Elva av ärendena hand- 
lade om snabblåneföretag som  
marknadsfört krediter som ”gratis”. 
Åtta av dem är fortfarande öppna.

•	 Bilhandlare som erbjuder kreditköp 
utan krav på kontantinsats har gran-
skats under året. Totalt tolv ärenden 
öppnades och nio av bolagen hade 
rättat sig vid årsskiftet.

•	 Fem bolags marknadsföring av fast-
räntekonto har granskats. Vi ansåg 

att den effektiva räntan skulle redo-
visas i marknadsföringen. Samtliga 
bolag rättade sig.

•	 Även under 2013 har det kommit in 
många anmälningar om rådgivning 
och förvaltning avseende premiepen-
sioner. Två nya ärenden har inletts 
och tre äldre ärenden har lämnats 
över till KO för rättsliga åtgärder.

•	 Vi har drivit åtta ärenden mot bolag 
som har haft bristande information 
om att inlåningskonton inte om- 
fattas av insättningsgaranti. Samt-
liga bolag har rättat sig enligt våra 
önskemål.

•	 En stor granskning av marknads- 
föring av så kallade investeringsspar-
konton genomfördes under hösten. 
Stora brister hittades och hela 59 
ärenden har öppnats. Arbetet kom-
mer att fortsätta under 2014.

•	 Försäkringsförmedlares förköpsin-
formation granskades och sum-
merades i en pro memoria. Av 40 
granskade förmedlare öppnades till-
synsärenden mot 20. Sju hade rättat 
sig vid årets slut.

•	 Vi har genomfört en granskning  
av marknadsföring, förköpsinforma-
tion och avtalsvillkor av så kallade 
dolda fel-försäkringar. Totalt har 14 
ärenden öppnats mot försäkringsbo-
lag och fastighetsförmedlare. Arbe-
tet med dessa kommer att fortsätta  
under nästa år.

•	 En granskning av mobiltelefonför-
säkringar ledde fram till fem till-
synsärenden angående bristande 
förköpsinformation och oskäliga 
avtalsvillkor. Tillsynsbreven skicka-
des ut sent under året varför svar av  
bolagen väntas först under 2014.

•	 Arbetet med tjänstepension som  
inleddes under 2012 fortsatte under  
året. Fokus har legat på att  
utreda Konsumentverkets tillsyns-
ansvar samt hur det förhåller sig till  
Finansinspektionens tillsynsansvar.  
En intern utredning har samman-
ställts i en pro memoria. Frågorna 
har diskuterats under möten med 
både Finansinspektionen och Justi-
tiedepartementet.
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energi och motor 
•	 Telefonförsäljning har varit ett pro-

blem de senaste åren inom energi- 
området. Under året har många  
anmälningar kommit in mot framför 
allt tre bolag som använt telefonför-
säljning som marknadsföringsmetod. 
Tillsynsärenden har öppnats mot 
samtliga och i två av fallen överväger 
KO vidare rättsliga åtgärder.

•	 Konsumentverkets allmänna råd 
(KOVFS 2010:3) om information 
om nya personbilars bränsleför-
brukning och koldioxidutsläpp har 
följts upp under året. Tolv tillsyns-
ärenden öppnades och ledde fram 
till utlovade rättelser i samtliga fall.

Boende 
•	 16 tillsynsärenden gällande cam-

pingföretags avtalsvillkor öppnades 
under året. Två av dem var öppna 
vid årsskiftet. Arbetet har lett fram 
till en förhandling med Sveriges 
Camping- & stugföretagares Riks-
organisation om en branschöverens-
kommelse. Läs mer om vårt arbete 
med branschöverenskommelser på 
sidan 27.

•	 Vi har haft dialog med och till-
synsärende mot Andelsägarbolaget  
angående andelsägarmetoden som 
är en ägandeform som bolaget  
lanserar. Granskningen har hand-
lat både om marknadsföring och  
avtalsvillkor. Avtalet har förbättrats 
ur ett konsumentperspektiv men vi 
kommer att fortsätta att bevaka till-
lämpningen av avtalet under 2014.

övrigt
•	 För tredje året i rad genomfördes 

en stor intern granskning av grund-
läggande konsumenträttigheter vid  
internetförsäljning. 330 webbplatser  
granskades och på 183 av dem hit-
tades brister. Nytt för året var att 
även en granskning av produkt- 
säkerhetsregler genomfördes. Där 
undersökte vi om lagstadgad infor-
mation och märkningar på leksaker  
fanns tillgängliga och om barnkläder  
hade långa dragband i hals- och hu-
vudområden. Vi inventerade också  

näringsidkare som tillhandahåller  
äventyrstjänster i form av hög-
höjdsbanor. Totalt kontaktades 61  
näringsidkare. 

rättsliga åtgärder
KO har lämnat in 13 stämningsan-
sökningar till Marknadsdomstolen  
eller allmän domstol under året. Det 
är en kraftig ökning sedan 2012. En 
av stämningarna ledde till dom under 
året, med framgång för KO.

I ärenden om produktsäkerhet har Kon-
sumentverket lämnat in fyra ansökningar 
till förvaltningsdomstol. Två av dem har 
rört sanktionsavgifter, de andra två ut-
dömande av vite. Alla har avgjorts under 
året. Vi fick avslag i ett av vitesärendena, 
där näringsidkaren hade försatts i kon-
kurs, men hade framgång i övriga domar.  
Båda ärendena om sanktionsavgift 
har vi överklagat då vill vi ha en högre  
avgift utdömd och få praxis på området, 
läs mer om ett av ärendena nedan.

I fall då rättsläget är tydligt och där  
näringsidkaren trots detta inte rättar sig 
enligt våra önskemål kan KO utfärda  
förelägganden. Inom produktsäkerhets-
området kan vi meddela föreläggan-
den mot näringsidkare som bryter mot  
gällande säkerhetsregler. Under 2013 
skedde en kraftig ökning av antalet före-
lägganden då 42 stycken utfärdades. 35 
av dem har godkänts av motparten. En 
förklaring till den stora ökningen är en 
samlad insats mot flygbolag som brustit i 
sin informationsskyldighet.

De återstående sju föreläggandena har 
antingen lett till stämningar eller är fort-
satt under handläggning.

Under året har tolv domar meddelats  
i mål där KO eller Konsumentverket 
stämt bolag för överträdelser. Vi har 
helt eller delvis haft framgång i tio av  
domarna. Ett par av dem kan nämnas 
särskilt. I ett ärende mot Sova AB fäll-
des bolaget för vilseledande marknads-
föring. Bolaget hade i sin tv-reklam inte 
berättat att deras erbjudande var förenat 
med speciella villkor. Domen är principi-

AnTAl GoDKänDA FöREläGGAnDEn 
Som uTFäRDATS AV Ko

2011:  10
2012:  16
2013:  35

AnTAl STämnInGAR FRån Ko

2011:  7
2012:  3
2013:  13
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ellt viktig i tolkningen av vilken informa-
tion en marknadsförare kan utelämna i 
tv-reklam.

I en dom i förvaltningsrätten fälldes  
bolaget Robetoy för att ha sålt farliga 
magnetleksaker. Det är den första domen 
som har meddelats avseende sanktions-
avgift enligt produktsäkerhetslagen och 
lagen om leksakers säkerhet. Domsto-
len dömde dock ut en lägre sanktionsav-
gift än Konsumentverket yrkat varför vi 
överklagade domen under slutet av året.

tematisk tillsyn 
Den tematiska tillsynen har priorite-
rats ned under 2013. Under året har 
tre projekt pågått inom ramen för den 
tematiska tillsynen.

Kortkrediter 
En granskning av förköpsinforma-
tion och avtalsvillkor för kedjespe-
cifika betal- och kreditkort inom  
möbelbranschen, bankernas betal- och 
kreditkort samt fristående betal- och 
kreditkort inleddes under 2012. En 
rapport är klar och publiceras i början 
av 2014.

säker i vatten
Det fleråriga projektet Säker i vatten  
har pågått sedan 2010. Projektet  
avslutades 2013 med en sammanställ-
ningsrapport. Vi har bland annat del-
tagit i ett gemensamt EU-projekt inom 
Prosafe, där provning av badbaljor 
och badställningar genomförts. Kon-
sumentverket har också tagit fram  
en vägledning för ökad säkerhet på 
badanläggningar. Mer om detta finns 
att läsa under rubriken Övrigt proak-
tivt arbete. 

utbildningstjänster
Rapporten 2013:2 Utbildningstjänster 
– en granskning av avtalsvillkor och  
information vid distansköp publicera-
des i början av året.

marknadskontroller
Ärenden inom produktsäkerhetsom-
rådet som tidigare år rapporterats un-
der Löpande tillsyn rapporteras nu här 

i stället. Begreppet marknadskontroll 
definieras inom EU-rätten som alla de 
aktiviteter som vidtas av myndigheten 
för att tillse att endast produkter som 
uppfyller gällande krav släpps ut på 
marknaden. Därför rapporteras både 
enskilda ärenden och marknadskon-
trollprojekt under samma rubrik.

Den vidare definitionen av begreppet  
marknadskontroller får även till  
konsekvens att proaktiva åtgärder som 
äger rum inom ramen för marknads-
kontroller inte redovisas under Proak-
tivt konsumentskyddsarbete. 

Under året har fem marknadskontroll-
projekt slutförts, ytterligare sex pro-
jekt kommer att löpa över årsskiftet 
för avslut under 2014.

Konsumentverket har under året av-
slutat 479 marknadskontrollärenden. 
Av ärendena har 135 startats efter  
anmälningar från konsumenter, 41  
efter underrättelser från näringsidkare 
och 303 på eget initiativ. Jämfört med  
föregående år är det en ökning med 
176 ärenden. 

Under året har vi tillämpat lagstift-
ningen på ett mer metodiskt sätt.  
Detta har gett fler rättelser från närings-
idkare, men också fler tvingande åtgär-
der mot näringsidkare som valt att inte  
rätta sig.

små magneter
En marknadskontroll av magnetlek-
saker ledde fram till att två beslut om 
saluförbud kopplade till vite fattades. 
I det ena fallet beslutades också att 
produkterna skulle återtas från mark-
naden. Övriga brister som hittades i 
kontrollen åtgärdades genom frivilliga 
rättelser.

Kontrollen redovisas i rapport 
2013:5 Marknadskontroll av leksaker  
med magneter och andra farliga  
magnetvaror.

ridhjälmar – uppföljning
Elva modeller av ridhjälmar kontrol-
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lerades. Endast en av hjälmmodellerna  
uppfyllde standardens krav. Mark-
nadskontrollen har lett till frivilliga 
rättelser. Hela marknadskontrollen 
finns i rapport 2013:13 Marknadskon-
troll av ridhjälmar. 

halkskydd
En kontroll av 29 halkskydd visade 
att 19 skydd var korrekt CE-märkta. 
Resultatet har hos de flesta näringsid-
kare/tillverkare lett till frivilliga rättel-
ser medan några ärenden har avslutats 
med påpekande. Kontrollen redovisas i 
rapport 2013:17 Marknadskontroll av 
halkskydd.

trädgårdsmöbler
Tolv olika stolar köptes in och fem av 
dem fick anmärkningar vid provningen.  
En av stolarna hade så allvarliga  

brister att den kallades tillbaka från 
konsument. Alla näringsidkarna har 
rättat sig frivilligt. Marknadskontrollen  
finns i sin helhet i rapport 2013:14 
Marknadskontroll av trädgårdsmöbler.

flytvästar och simhjälpmedel
En kontroll av simhjälpmedel visade  
att endast ett fåtal produkter hade 
bristande märkning. Vid en kontroll 
av flytvästar genomfördes en provning 
av tolv modeller av uppblåsbara flyt-
västar. För de brister som upptäcktes 
har tillräckliga åtgärder vidtagits av  
näringsidkarna. Resultatet finns i  
rapport 2012:10 Marknadskontroll 
av flytvästar och simhjälpmedel som  
publicerades under 2013.

pågående marknadskontroller
•	 Konsumentverket har tillsammans 
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med Kemikalieinspektionen och 
Elsäkerhetsverket drivit en flerårig 
marknadskontroll av leksaker. En 
slutrapport kommer att finnas klar 
under början av 2014.

•	 I en marknadskontroll av motocros-
skydd visade sig alla produkter ha 
väsentliga formella brister i doku-
mentationen. En slutrapport publi-
ceras under första delen av 2014.

•	 Under 2012 deltog Konsumentver-
ket i ett nordiskt samarbetsprojekt 
med marknadskontroll av skydds-
skor. Marknadskontrollen kommer 
att avslutas med en rapport under 
2014.

•	 Ett EU-projekt om barnartiklar  
genomförs med tolv andra länder. 
Under 2013 har barnvagnar och 
badbaljor testats. En slutrapport 
beräknas vara klar i slutet av mars 
2014.

•	 En inventering av snoddar, huvor 
och dragband i barns ytterkläder 
har gjorts på internet. I de fall detta  
har förekommit har vi kontaktat  
ansvariga och upplyst dem om  
riskerna för att de ska vidta korrige-
rande åtgärder. Kontrollen fortsätter 
under 2014.

•	 Marknadskontrollen Information 
till näringsidkare inom PPE-områ-
det har inletts och arbetet fortsätter 
under 2014. 

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

CpC (Consumer protection Cooperation)
CPC är ett konsumentsamarbete inom 
EU där tillsynsärenden kan fördelas  
mellan tillsynsmyndigheter för att  
hanteras i rätt land. Konsumentverket 
har i år skickat fem ärenden för hand-
läggning i andra länder och tagit emot 
sex från andra länder. Det är totalt sett  
en liten minskning jämfört med före-
gående år.

Konsumentverket har deltagit i de 
kommittémöten som genomförts  
under året. Läs mer om arbetet med 
CPC på sidan 24.

rapex
Rapex är Europeiska kommissionens 
informations- och varningssystem för 
produkter med säkerhetsbrister. Det 
kan vara av både konsumentproduk-
ter och produkter av yrkesmässigt slag. 
Konsumentverket är svensk kontakt-
punkt för systemet och har under året 
förmedlat 69 notifikationer till Rapex. 
Av dem bedömdes 43 produkter ha en 
allvarlig risk. Sverige har även skickat 
142 reaktioner till Europeiska kom-
missionen om notifierade produkter 
som hittats på den svenska marknaden.

imi (internal market information system)
IMI är Europeiska kommissionens  
informationssystem för farliga tjänster. 
Konsumentverket är svensk koordina-
tor för varningsdelen och kan ta emot 
och skicka information inom systemet. 
Under året har inga aktiviteter registre-
rats i systemet för Sveriges del. 

Business application
Business Application är ett under- 
rättelsesystem inom EU där företag  
själva rapporterar in produkter som  
har säkerhetsbrister i enlighet med pro-
duktsäkerhetsdirektivet (GPSD).

Konsumentverket är svensk kontakt-
punkt för systemet och har som upp-
gift att ta emot underrättelserna och 
vidarebefordra dem till rätt svensk  
tillsynsmyndighet. Under 2013 har 84 
underrättelser tagits emot.

övrig tillsyn
Under övrig tillsyn redovisar vi rätts-
ligt arbete som inte passar in under 
våra andra interna rapporteringskrav. 
Det handlar bland annat om tillsynsar-
bete som vi gör tillsammans med andra  
myndigheter och den del av KO:s  
arbete som handlar om att biträda  
enskilda konsumenter eller grupper av 
konsumenter i rättsliga tvister.
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Ko-biträde
Konsumentombudsmannen har möjlig-
het att biträda enskilda konsumenter 
i domstol i tvister mot företag. Under 
året fick KO in 71 ansökningar från 
konsumenter som ville ha KO-biträde. 
Tre ansökningar beviljades. Vi väljer ut 
fall som har betydelse för rättstillämp-
ningen eller har stort allmänintresse.

Ett ärende ledde till stämningsansökan 
i tingsrätt. Konsumentens talan bifölls 
genom tredskodom. I de två andra fal-
len har KO gått in som biträde och 
överklagat ärenden till Högsta dom-
stolen. I ett av fallen har HD beviljat 
prövningstillstånd.

I ett tidigare KO-biträdesmål besluta-
de Högsta domstolen att inte bevilja  
prövningstillstånd. Hovrättens dom 
om att barn inte är ansvariga för  
avtal som deras föräldrar tecknat för 
dem ligger därmed fast.

grupptalan
KO företräder sedan år 2003 cirka 
tvåtusen konsumenter i en grupptalan  
mot Stävrullen Finans AB. År 2011 
slog hovrätten fast, i en mellandom, att 
Stävrullen är skadeståndsskyldigt till 
de gruppmedlemmar som lidit skada. 
Under året har en muntlig förberedelse 
genomförts i Umeå tingsrätt. 

myndighetssamverkan
I enlighet med vår instruktion har 
vi haft löpande samråd med Finans-
inspektionen och Läkemedelsverket 
inom de områden där vi har ett gemen-
samt tillsynsansvar. Vi samverkar även 
regelbundet med många andra myn-
digheter. Det handlar om myndighets-
övergripande frågor för att klarlägga 
varje myndighets ansvarsområde och 
för att effektivisera vårt tillsynsarbete.
Under året har vi dessutom tillsammans 
med Pensionsmyndigheten och Finans-
inspektionen genomfört en under-
sökning av konsumenters kunskaper,  
upplevelser med mera kring finansiella 
tjänster.

metodutveckling för bevissäkring
Ett utvecklingsprojekt för undersök-
ning och utveckling av våra metoder 
för bevissäkring slutfördes under året. 
Projektet har resulterat i konkreta för-
slag på förbättringar som till viss del 
kommer att genomföras under 2014.

marknadskontrollrådet
Marknadskontrollrådet är en samman-
slutning av 15 marknadskontrollerande  
myndigheter samt Kommerskollegium  
och Tullverket. Under året har fem  
möten hållits där myndigheterna har 
utbytt erfarenheter och arbetat för  
att utveckla den nationella marknads-
kontrollen.

självslocknande cigaretter
Sedan hösten 2011 är bara själv-
slocknande, så kallade RIP-cigaretter,  
tillåtna på den europeiska marknaden.  
Konsumentverket är ansvarig tillsyns- 
myndighet och under året har vi  
genomfört en förstudie för att utreda 
tillsynsansvaret.

eventsäkerhet
Ett samarbete mellan Konsumentver-
ket, MSB, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Rikspolisstyrelsen och Transportstyrel-
sen har inletts för att vi gemensamt ska 
gå ut och informera företag om säker-
het vid festivaler och event. 

Konsumentverket har även gett en 
forskare i uppdrag att göra en studie 
kallad ”Att köpa spänning”. Läs mer 
om detta på sidan 55. 

internationell tillsynssamverkan
Konsumentproblem har ofta interna-
tionell anknytning och behöver därför 
även angripas på internationell nivå. 
Konsumentverket medverkar därför i 
tillsynsarbete på såväl nordisk, europe-
isk som global nivå. Fokus ligger dock 
i första hand på arbete inom EU. Här 
följer ett urval av vårt internationella 
tillsynsarbete.

AnSöKnInGAR om Ko-BITRäDE
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iCpen (international Consumer  
protection and enforcement network)
ICPEN är ett nätverk med konsument-
skyddande myndigheter från cirka 50 
länder. Konsumentverket deltar för att 
utbyta erfarenheter och information 
samt ha möjlighet att påverka det in-
ternationella konsumentskyddsarbetet. 
Under året deltog vi i två konferenser 
och i olika aktiviteter som arrangeras 
av nätverket. 

Det blev även klart under året att  
Konsumentverket tar över ordförande-
skapet för ICPEN under ett års tid med 
start vid halvårsskiftet 2014.

nordiska Ko-möten
De nordiska konsumentombudsmän-
nen har mötts två gånger under året. 
Under det andra mötet, som ägde rum 
i Estland, medverkade även konsu-
mentombudsmännen från de baltiska  
länderna. Bland annat beslutades om 
att samarbete på handläggarnivå inom 
det finansiella området ska inledas.

CpC (Consumer protection Cooperation)
Konsumentverket deltog i den årliga  
”sweep”, en större granskning av en 
enskild marknad, som arrangeras inom 
CPC-samarbetet. Under 2013 granska-
des marknadsföring av flygbiljetter och 
hotell. Vi hittade brister hos samtliga 
elva granskade bolag och har öppnat 
tillsynsärenden mot bolagen. Hand-
läggning av ärendena pågick vid års-
skiftet. Vi har även träffat Svenska  
Resebyråföreningen för att diskutera 
det negativa resultatet.

Vi har dessutom deltagit i ett par work-
shoppar och i ett antal olika CPC- 
projekt angående oskäliga avtalsvillkor, 
marknadsföring till barn och priorite-
ringar för tillsynsmyndigheter inom EU.

reseområdet
I vår roll som nationell tillsynsmyndig-
het har vi deltagit i tre möten som orga-
niserats av Europeiska kommissionen. 
Mötena har handlat om tillsynsarbetet 
gällande passagerares rättigheter.
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prestationer

löpande tillsynsärenden 

2011 2012 2013

Antal avslutade löpande tillsynsärenden 978 540 465

Total kostnad (tkr) 18 778 18 953 16 689

Kostnad per ärende (tkr) 19 35 36

tematisKa tillsynsinsatser

2011 2012 2013

Antal avslutade tematiska tillsynsinsatser 3 2 2

Total kostnad (tkr) 2 537 1 078 1 421

Kostnaderna i tabellen handlar enbart om avslutade insatser under respektive år 
och innebär i flera fall summerade kostnader från flera år. Genomsnittskostnad 
har inte bedömts vara relevant för denna prestation. 

marKnadsKontrollprojeKt

2011 2012 2013

Antal avslutade marknadskontrollprojekt 4 3 5

Total kostnad (tkr) 2 878 3 543 5 569

Kostnaderna avser totala kostnader för arbete med marknadskontrollprojekt  
under året. Genomsnittskostnad har inte bedömts vara relevant for denna  
prestation.

marKnadsKontrollärenden

2011 2012 2013

Antal avslutade marknadskontrollärenden 177 303 479

Total kostnad (tkr) 6 471 5 692 4 746

Kostnad per ärende (tkr) 37 19 10
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analys

Det sammanlagda antalet avslutade  
löpande tillsynsärenden och mark-
nadskontrollärenden (tidigare löpande  
tillsynsärenden) ökade med 101 ären-
den, jämfört med föregående år. 
Liksom under 2012 ökade antalet 
avslutade ärenden inom produktsä-
kerhetsområdet medan det i övrigt var 
fråga om en minskning. Den fortsatta 
ökningen inom produktsäkerhetsom-
rådet (marknadskontrollärenden) för-
klaras främst av en medveten satsning 
på att möta det ökade antal ärenden 
som, liksom under 2012, genererats av 
genomförda marknadskontrollprojekt. 

Att antalet avslutade löpande tillsyns-
ärenden har minskat hänger bland  
annat samman med att resurser lagts 
på ett omfattande internt utvecklings-
arbete som inletts under året. Det finns 
vidare en naturlig koppling till den 
nedan redovisade ökningen av anta-
let förelägganden och ansökningar till 
domstol. Ärenden som avslutas med 
rättsliga åtgärder kräver i normalfallet 
mera handläggarresurser än ärenden 
som avslutas på annat sätt. 

Såväl antalet ansökningar till domstol 
som antalet utfärdade förelägganden 
ökade kraftigt under året. Ökningen 
av antalet ansökningar till domstol ut-
gör en återhämtning efter minskningen 
under 2011 och 2012. En förklaring 
till det ökade antalet förelägganden är 
en samordnad insats som riktats mot 
näringsidkare inom flygbranschen,  
vilken resulterade i elva godkända  
förelägganden. Att verket inom pro-
duktsäkerhetsområdet under året  

använt de sanktionsmöjligheter som 
står till buds på ett mera metodiskt 
sätt har inverkat på såväl antalet an-
sökningar till domstol som på antalet  
utfärdade förelägganden. 

De domar som meddelats under året 
där KO eller Konsumentverket varit 
part eller biträtt enskild konsument 
har i samtliga fall, helt eller delvis, va-
rit till vår respektive konsumentens 
fördel. 

En uppföljning av de under 2012 pu-
blicerade tematiska tillsynsinsatserna 
bekräftar bilden att sådana insatser 
har begränsade effekter på näringsid-
kares beteende. Mot denna bakgrund 
och med hänsyn till att dessa insatser 
är mycket resurskrävande, har en ned-
prioritering skett under 2013. 

Under året har arbetet med marknads-
kontrollprojekt fortsatt. Det har varit 
fråga om flera omfattande projekt som 
dragit stora resurser. Fem projekt har 
avslutats. En uppföljning av en tidi-
gare kontroll avseende ridhjälmar gav 
globala effekter genom att en närings-
idkare från ett annat europeiskt land,  
efter verkets påpekanden, drog tillbaka 
en bristfällig hjälm från samtliga åter-
försäljare i hela världen. 

Konsumentverket bedömer samman-
taget att tillsynen är aktiv och effek-
tiv och i hög grad leder till att den  
konsumentskyddande lagstiftningen 
följs. Målet för verksamhetsgrenen har 
därmed nåtts.
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2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Överenskommelser 1,9 1 677 1,4 1 273 1,1 1 000

Insatser på standardiseringsområdet 2,2 2 311 2,1 2 118 1,9 2 057

Övrigt proaktivt arbete 2,2 2 992 1,9 2 489 2,1 2 335

Samverkan med näringslivet 1 – – 1,7 1 811 1,1 1 246

Normgivning 0,7 685 0,0 11 0,0 8

totalt 7,0 7 665 7,1 7 702 6,2 6 646

Kostnader redovisas i tkr

Villkoren för konsumenterna 
är förbättrade genom olika 
former av samverkan med 
näringslivet, normgivning 
samt medverkan i 
standardiseringsarbete.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn

proaKtivt KonsumentsKyddsarBete

överenskommelser
Branschöverenskommelser förbättrar 
villkoren för konsumenter och tydlig-
gör rättigheter och skyldigheter för 
både näringsidkare och konsumenter. 
Under året har nio överenskommelser 
färdigställts, fyra helt nya och fem som 
har omförhandlats med våra motparter.

nya överenskommelser
Efter att ha identifierat behov av ett 
antal nya branschöverenskommelser  
har Konsumentverket arbetat med 
sju helt nya överenskommelser under  
året. Fyra av dem har färdigställts,  
övriga tre kommer att undertecknas  
och träda i kraft under 2014.

Marknadsföring avseende  
collective shopping
Konsumentverket träffade en överens-
kommelse med de största företrädarna  
för så kallade collective shopping- 
sajter. Överenskommelsen handlar om 
bolagens marknadsföring.

Handbok om besiktningstjänster  
för fastigheter
Förhandlingar om besiktningstjänster  
för fastigheter inleddes under 2010 
med många olika parter inblandade. 
Under 2013 ledde arbetet fram till en 
överenskommelse mellan sex parter i 
form av en handbok. Förutom Konsu-
mentverket står GAR-BO Försäkrings 
AB, Försäkrings AB Bostadsgaranti, 
Villaägarna, Trä- och Möbelföretagen  
(TMF) och Sveriges Byggindustrier 
bakom den så kallade Besiktnings-
mannaboken. Syftet med boken är att  
besiktningar ska utföras på ett likvär-
digt sätt. 

Tvätteritjänster
En ny överenskommelse har ingåtts 
mellan Konsumentverket och Sveriges 
Tvätteriförbund om nya avtalsvillkor 
för tvättjänster. Tvättföretag anslutna 
till Sveriges Tvätteriförbund, åtar sig 
nu att följa Allmänna reklamations-
nämndens rekommendationer. Om så 

uppdrag

Konsumentverket ska stärka konsumen-
ternas ställning på marknaden genom 
kontakter med privata aktörer och i det 

arbetet genomföra branschöverenskom-
melser och insatser på standardiserings-
området (1 § 3 instruktionen).

Verksamhetsgren

1 Jämförelsesiffror kan endast lämnas för 2012 eftersom denna verksamhet inte särredovisades på motsvarande sätt tidigare år.
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ändå inte sker, övertar Tvätteriförbun-
det tvättföretagets skyldigheter enligt 
ARN:s beslut.

Begravningstjänster
Överenskommelse har ingåtts mellan 
Konsumentverket, Sveriges Begrav-
ningsbyråers Förbund och Fonus Eko-
nomisk Förening. Överenskommelsen 
gäller marknadsföring och försäljning 
av begravningstjänster och tillhörande 
produkter till konsumenter. 

De tre nya överenskommelser som 
ännu inte färdigställts med respektive 
motpart är:
•	 Bostadshyresavtal (Fastighetsägarna, 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföre-
tag (SABO) och Hyresgästföreningen)

•	 Säkra barnkläder, två överenskom-
melser (Ett antal olika företag inom 
textilbranschen)

översyn av befintliga överenskommelser
Fem överenskommelser har omför-
handlats och arbete med ytterligare 
fyra stycken har pågått under året och 
kommer att fortsätta under 2014.

De fem omförhandlade och färdig-
ställda överenskommelserna är:
•	 Säkerheten inom fritidsdykning 

(Swedtech diving)
•	 Verkstäders reparationsvillkor (Mo-

torbranschens riksförbund)
•	 Allmänna villkor för reparation och 

däckförvaring (Däckspecialisternas 
riksförbund)

•	 Försäljning av stadsgas (Energigas 
Sverige)

•	 Försäljning av hemelektroniska va-
ror (Elektronikbranschen)

insatser på  
standardiseringsområdet
Konsumentverket deltar i standardi-
seringsarbete för att stimulera företag 
och branschorganisationer att tänka 
på konsumentperspektivet, enligt den 
strategi som regeringen har slagit fast. 
Syftet är i de flesta fall att påverka  
säkerhetsnivån för de varor och tjäns-
ter som vi har tillsynsansvar för. 

Vi deltar aktivt i 9 nationella tekniska  
kommittéer och 13 internationella 
kommittéer för standardisering inom 
produktsäkerhet.

Standardiseringsprojekt har bland  
annat pågått inom följande områden:
•	 barnkläder
•	 barnmöbler
•	 barnvagnar
•	 flyttbara pooler
•	 lekredskap
•	 leksaker
•	 personlig skyddsutrustning av  

olika slag
•	 reflexer
•	 textilier

fördelning av anslag till standardisering
En fördelning av anslag till olika  
tekniska kommittéer inom standardi-
seringen har genomförts i enlighet med 
riktlinjer i regleringsbrevet för 2013.

hantverkstjänster
Under hösten arbetade Konsument-
verket aktivt för att få till stånd ett 
standardiseringsarbete för hantverks-
tjänster. Behovet av särskilda insatser 
framkom tydligt i Konsumentverkets 
rapport 2013:6 Marknaden för hant-
verkstjänster. En bra standardisering 
kräver stor uppslutning från bran-
schen. Arbetet med att få till en bra 
branschrepresentation kommer att 
fortsätta under 2014. 

övrigt proaktivt arbete
Vi arbetar proaktivt på många olika 
sätt, till exempel genom möten med 
branschföreträdare och näringsidkare.  
Men också genom olika informa-
tionsprojekt som riktar sig direkt till  
näringslivet eller allmänheten. 

marknadsföring och avtalsvillkor på  
internet riktade mot barn och unga
Konsumentverkets vägledning för 
marknadsföring riktad till barn och 
unga samt minderåriga har reviderats 
under året och kommer att publiceras i 
början av 2014. 
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informationsmaterial till  
funktionshindrade
Vi har tagit fram en informationsbro-
schyr till tågresenärer med funktions-
hinder eller nedsatt rörlighet. Broschy-
ren finns tillgänglig i olika format,  
till exempel punktskrift och Daisy. I 
arbetet med broschyren har vi träffat 
företrädare från Nätverket unga för 
tillgänglighet (NUFT), DHR, Sveriges 
Dövas Riksförbund och Synskadades 
Riksförbund.

hantverkstjänster
Avtalsmallen Hantverkarformuläret 
har utvärderats och utvecklats. Både 
innehåll och layout har målgruppsan-
passats för att fler ska skriva avtal i 
samband med hantverkstjänster. Till 
avtalsmallen har även en ändrings- och 
tilläggsblankett tagits fram. Hantver-
karformuläret är en omförhandlad över-
enskommelse som träffats med Sveriges 
Byggindustrier och Villaägarna. Revide-
rade hantverksbroschyrer har spridits, 

bland annat för att informera om den 
nya avtalsmallen. Överenskommelsen 
publiceras i början av 2014.

snabblånebolagen
Konsumentverket har under en infor-
mationsträff upplyst företagen i snabb-
lånebranschen om vilka krav som 
ställs på kreditgivarens kreditprövning 
och informationslämnande. Företagen 
informerades även om oskäliga avtals-
villkor och otillbörlig marknadsföring. 

produktsäkerhet
Vi har följt den planerade satsningen  
att ha hög närvaro och högt engage-
mang i kommittéer och samarbets-
grupper som Europeiska kommis-
sionen kallar till. Undantag har skett  
för GPSD-kommittén och Consumer 
Safety Network (CSN) som påverkats  
av de pågående förhandlingarna om 
ett nytt produktsäkerhetspaket. I den-
na förhandling har vi inte deltagit. 
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samverkan med näringslivet
Samverkan syftar till ett större eget  
ansvarstagande hos näringslivet så att 
risken för konsumentproblem minskar.

samverkan om friluftsliv
Konsumentverket har deltagit vid flera  
seminarier, konferenser och utbild-
ningar med friluftslivets aktörer. Det 
är ett långsiktigt proaktivt arbete och 
många näringsidkare har fått förståelse 
för sitt ansvar att tillhandahålla säkra 
tjänster. 

fjällsäkerhetsrådet
Konsumentverket har presenterat ett 
förslag för Fjällsäkerhetsrådet till väg-
ledning för säkra guidade turer på fjället  
samt turer med snöskoter. Konsument-
verket har medverkat i utbildning av 
snöskoteruthyrare och snöskoterguider. 
Temat för Fjällsäkerhetsrådets arbete 
har under året varit lavinsäkerhet. 

äventyrsbad
Konsumentverket har gemensamt med 
företrädare från branschen tagit fram 
och publicerat en vägledning för säker-
heten på badanläggningar. Under året 

har även temadagar om säkerheten vid 
badanläggningar genomförts. Syftet 
med vägledningen är att sprida kunskap 
om produktsäkerhetslagens krav och 
hjälpa badanläggningar att uppfylla  
kravet i lagen. Ett mål med arbetet  
är att få badanläggningar att ansluta 
sig till en kommande branschöverens-
kommelse. 

normgivning

revidering av föreskrifter  
och allmänna råd
Med anledning av att bland annat den 
nya alkohollagen trädde i kraft inledde 
Konsumentverket under 2012 en över-
syn av verkets allmänna råd (2009:6) 
för marknadsföring av alkoholdryck 
till konsumenter. Under 2013 har syn-
punkter från branschorganisationer, 
Alkoholleverantörernas gransknings-
man, Systembolaget, IQ samt Statens 
folkhälsoinstitut inhämtats och sam-
manställts. Ett reviderat förslag kom-
mer att skickas ut på remiss och nya 
allmänna råd förväntas träda i kraft 
under första eller andra kvartalet 2014. 
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BransChöverensKommelser

2011 2012 2013

Antal slutförhandlade  
branschöverens kommelser

6 16 9

– varav nya 2 3 4

– varav omförhandlade 4 13 5

Total kostnad (tkr) 1 677 1 186 931

Genomsnittskostnad har inte bedömts vara relevant för denna prestation.

standardisering

2011 2012 2013

Medverkan i antal kommittéer/arbetsgrupper 33 31 22

– varav svenska 13 13 9

– varav internationella 20 18 13

Medverkan i antal möten 34 47 32

– varav svenska 19 21 16

– varav internationella 15 26 16

Antal avslutade remisser 47 25 43

Total kostnad (tkr)  2 311 2 118 2 057

prestationer
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analys

Inom ramen för det interna utveck-
lingsarbete som inletts under året har 
arbete lagts ned på att ta fram effektiva 
metoder för att vi ska kunna förbättra  
konsumenternas situation i samverkan  
med det seriösa näringslivet. Detta  
arbete har ännu inte fått särskilt  
genomslag i faktisk verksamhet. 

Den vidgade definitionen av begreppet 
marknadskontroll får till följd att även 
vissa insatser med tydliga proaktiva  
inslag redovisas som tillsynsinsatser.  
Som exempel kan nämnas att mark-
nadskontrollen rörande leksakers 
säkerhet har innefattat proaktiva  
inslag i form av olika kontakter med 
berörda näringsidkare.
 
Konsumentverket har fortsatt att  
arbeta aktivt med branschöverenskom-
melser och har under året arbetat med 
sammanlagt tolv överenskommelser. 
Totalt sett har kostnaderna för bran-
schöverenskommelser minskat något 
sedan föregående år. 

De tillsynsinsatser som inleddes 2012 
mot de två största bolagen inom om-
rådet collective shopping utmynnade  
under året i en överenskommelse  
rörande bolagens marknadsföring. 
Överenskommelsen är ett utslag av vår  
ambition att mera noggrant överväga 
vilken metod som kan antas få störst 
genomslag och avsikten att öka det 
proaktiva inslaget i verksamheten. 

Liksom under tidigare år har Konsu-
mentverket arbetat aktivt med standar-
diseringsfrågor på såväl nationell, euro- 
peisk som internationell nivå, främst 
inom områdena leksaker och barnartiklar.  
Antalet kommittéer som vi deltar aktivt  
i har dock minskat under året. Minskning-
en förklaras bland annat av att arbetet i 
vissa kommittéer inte längre bedrivs aktivt 
och att vissa andra kommittéer har upp-
lösts respektive lagts samman med andra 
kommittéer. Totalt sett har kostnaderna 
för verkets standardiseringsinsatser mins-
kat något under året. 

Genom olika former av samverkan med 
näringslivet kan verket medverka till 
ökade kunskaper, ökad förmåga och vilja  
hos näringsidkarna att själva bidra till 
och ansvara för säkrare och bättre för-
hållanden för konsumenterna. 

Konsumentverkets bedömning är att det 
proaktiva arbete som har utförts under 
2013 har förbättrat konsumenternas vill-
kor. Målet för verksamhetsområdet har 
därmed nåtts.
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4. Konsumentstöd

sammanfattning
Våra webbplatser är de viktigaste  
kanalerna för att nå konsumenterna och 
antalet besökare är fortsatt stort. Under 
året har ungkonsument.se fått ny, mer 
funktionell utformning. Bilen är en stor 
utgiftspost för många och under året 
lanserades webbtjänsten bilsvar.se där 
konsumenter kan jämföra över 35 000  
bilmodeller utifrån ekonomi, miljö,  
säkerhet och teknik.

Barn och unga är en viktig målgrupp 
och 2013 var sista året för kampan-
jen Bli inte blåst. Stöd till skolan är  
angeläget för att rusta unga att bli med-
vetna konsumenter och under året har 
arbetet inletts med att ta fram ett nytt 
undervisningsmaterial i hem- och kon-
sumentkunskap för särskolan. Barns 
säkerhet på skolgården och fritiden 
liksom skuldsättning av omyndiga har  
varit teman för informationsinsatser 
under året.

Utbildningsutbudet för kommunernas 
konsumentverksamhet har under året 

kompletterats med fler flexibla, e-base-
rade material. Vi har också haft fokus  
på att motverka överskuldsättning, 
bland annat genom att samla relevanta  
myndigheter kring ett informations-
material till personer som riskerar att  
få sämre ekonomi. Dessutom har ett 
arbete inletts för att tillsammans med 
kommuner utveckla långsiktigt före-
byggande metoder.

Konsumentverkets organisationsstöd 
är betydelsefullt för många kon-
sumentfrämjande insatser hos 
det civila samhällets orga-
nisationer. Under 2013 
har stödformerna föränd-
rats för att öka effektivitet,  
tydlighet och enkelhet.

Vi har haft en aktiv roll i Nordiska  
ministerrådets projekt om myter kring 
hållbar konsumtion som presentera-
des på konferensen ”Medskapandets 
konst”.

Inom verksamhetsområdet bedrivs arbetet för att olika 
målgrupper ska ha kunskap och tillgång till information 
om sina konsumenträttigheter. Här ryms också arbetet 
med att stödja kommunernas konsumentverksamhet och 
skolan liksom uppdraget att föra ut konsumentperspek-
tivet till andra myndigheter och övriga viktiga aktörer.

Verksamhetsområde 
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har utvärderats och resultatet ligger  
till grund för löpande förbättringar. 
Webbplatsen har granskats ur ett till-
gänglighetsperspektiv. Det har även  
tagits beslut om att alla nya filmer som 
publiceras på konsumentverket.se ska 
vara textade. 

Ett arbete för att utveckla mätpunkter 
och uppföljningsvärden som kopplar 
till våra övergripande mål har inletts. 
För att få bättre kännedom om besö-
kares upplevelse av webbplatsen har  
vi utökat arbetet med analys av besöks-
statistik. 

Möjligheten för besökarna att kom-
mentera artiklar på webbplatsen har 
gett ökad kunskap om besökarnas öns-
kemål och bidrar till det kontinuerliga 
utvecklingsarbetet. 

Facebook har seglat upp som en av de 
största förmedlarna av besökare till 
konsumentverket.se. Andelen konsu-
menter som besöker webbplatsen via 
mobiltelefoner eller surfplattor ökar 
kontinuerligt och är nu cirka 27 pro-
cent av de totala besöken.

Ett större arbete med att förbättra och 
utöka informationen riktad till företag 
har inletts.

Kostnader redovisas i tkr

insatser för att öka konsumenter-
nas tillgång till information

snabben
I funktionen Snabben hanteras inkom-
mande förfrågningar som ligger utanför 
myndighetens ansvarsområde. Målet är 
att frågeställarna ska få hjälp att nå rätt 
instans så snabbt som möjligt. 

Bli inte blåst
Under 2013 fortsatte arbetet med Bli 
inte blåst-kampanjen, som syftar till att 
öka ungdomars kunskaper om rättig-
heter och skyldigheter i konsumentrol-
len. Arbetet bedrevs i huvudsak genom 
marknadsföring direkt till målgruppen 
och till andra yrkesgrupper som möter  
ungdomar. I enlighet med tidplan av-
vecklades kampanjen vid årsskiftet 
2013/2014.

Konsumentverket.se
Under året har informationen på lätt-
läst, teckenspråk, engelska och andra 
språk reviderats. Sidor som bedömts 
vara av särskild vikt, exempelvis in-
formation om kontaktuppgifter samt 
instruktion för hur konsumenten kan 
göra en anmälan, har översatts till de 
fem nationella minoritetsspråken. 

Webbplatsens nya design och struktur 

uppdrag

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

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

2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Insatser för att öka konsumenternas 
tillgång till information 

14,7 17 440 18,1 24 207 17,2 22 999

totalt 14,7 17 440 18,1 24 207 17,2 22 999

Verksamhetsgren

Information som 
konsumenterna har behov 
av är lättillgänglig och 
tillförlitlig och möjliggör 
aktiva val.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn

direKtinformation
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ungkonsument.se
För att förenkla användningen av  
ungkonsument.se genomfördes under 
2013 en designöversyn av webbplatsen. 
Förändringen utvärderas med en enkät 
bland besökarna – en undersökning som 
slutförs 2014 då resultaten summeras 
och analyseras.

Under året publicerades ett nytt tema om 
reklam och sociala medier, med syfte att 
öka medvetenheten hos målgruppen om 
möjligheten att anmäla otillbörlig mark-
nadsföring. 

För första gången marknadsfördes webb-
platsen mot målgruppen genom riktad 
annonsering i press. 

omboende.se
Webbplatsen omboende.se är ett sam-
arbete mellan Boverket och Konsu-
mentverket. Under året har webbplat-
sen utvecklats för att förenkla besök  
via mobila enheter. Utvecklingsarbetet 
har resulterat i en fördubbling av an-
talet besökare som läser omboende.se  
i mobiltelefon eller på surfplatta. Webb-
platsen har marknadsförts genom  
annonsering på bland annat Hemnet.se.

lyfta konsumentfrågor  
i samhällsdebatten
För att underlätta för massmedier att 
hitta och uppmärksamma viktiga kon-
sumentfrågor samt lyfta relevanta  
konsumentangelägenheter har Konsu-
mentverket vid flera tillfällen medverkat  
i debattartiklar. Det har skett inom  
problematiska områden som telekom 
och hantverkstjänster. 

För att öka intresset för och medveten-
heten om konsumenträttigheter har KO 
har ordet introducerats på konsument-
verket.se. Vid nio tillfällen under året 
har KO i krönikeform kommenterat  
aktuella konsumentfrågor.

sociala medier
Antalet följare i våra sociala medieka-
naler har fortsatt att öka. Kanalerna 
har framför allt haft stort värde för att 
sprida snabb information till konsu-

menter i angelägna och aktuella frågor, 
exempelvis varningar och konsument-
rättigheter vid störningar i kollektiv-
trafiken. 

Konsumentverket använder även 
Youtube och Slideshare och inledde  
under året ett arbete med att använda  
LinkedIn som en kompletterande  
rekryteringskanal.

Bilsvar.se
Bilsvar.se är en heltäckande webb-
tjänst med information om mer än  
35 000 bilmodeller inför bilköp. Tjäns-
ten lanserades i april 2013 och är ett 
samarbete mellan Konsumentverket, 
Energimyndigheten och Trafikverket. 
Under året marknadsfördes Bilsvar.se  
på relevanta webbplatser samt i  
tryckta medier. En användarenkät som  
genomfördes några månader efter lan-
seringen visade att över 80 procent av 
respondenterna ansåg att Bilsvar.se 
uppfyllde deras behov. 

Antalet besök överträffade förvänt-
ningarna vilket har inneburit att viss 
utvecklingstid har fått läggas på att 
göra tjänsten snabbare vid stora be-
söksströmmar. Bilsvar.se har sedan lan-
seringen haft cirka 170 000 besökare.

giftfri vardag
Konsumentverket har deltagit i Kemi-
kalieinspektionens arbete enligt hand-
lingsplanen ”Giftfri vardag”. Insatserna  
har främst handlat om rådgivning och 
stöd i frågor som rör konsumentinfor-
mation i samband med utvecklingen av 
Kemikalieinspektionens webbplats.

mobil närvaro
Under året har Konsumentverket  
arbetat med att identifiera tjänster och 
innehåll som kan vara användbart för 
konsumenter via mobila enheter. Efter 
besked om att Konsumentverket får  
i uppdrag att bygga en nationell sam-
ordning av konsumentstödet i enlig-
het med betänkandet ”Konsumenten 
i centrum”, kommer fortsatt mobil  
utveckling i stället att ske inom ramen 
för det arbetet.

AnTAl BESöK På KonSumEnTVERKET.SE

2011: 2 430
2012: 3 011
2013: 2 781*

AnTAl BESöK På unGKonSumEnT.SE

2011: 126
2012: 116
2013: 154*

Besöken redovisas i tusental

* Under 2013 togs ett nytt 
statistikverktyg i bruk, vilket 
innebär att siffrorna för 2013 
inte är direkt jämförbara med 
föregående år.
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tillhandahållna weBBplatser för Konsumenter

2011 2012 2013

Antal tillhandahållna webbplatser  
för konsumenter

4 4 5

Total kostnad (tkr) 7 739 11 717 10 237

– varav konsumentverket.se 4 629 9 043 5 808

– varav ungkonsument.se 2 664 1 695 1 080

– varav omboende.se 165 272 263

– varav konsumenteuropa.se 281 707 753

– varav bilsvar.se 1 – – 2 333

1 Webbplatsen bilsvar.se lanserades 2013 varför inga jämförelsevärden för tidigare år finns.

prestationer

analys

Vi har under året sett stabila besöks-
siffror och fortsatt nöjda användare 
på våra webbplatser. Av flera anled-
ningar är årets besöksstatistik svår att 
jämföra med tidigare års. Vi har bytt  
statistikverktyg samtidigt som besök-
aren fick möjlighet att tacka nej till  
cookieregistrering vilket innebär att de 
besökare som nekar inte registreras. 
De förändringar av konsumentverket.se  
som gjordes i slutet av 2012 bidrar 
också till försvårad jämförbarhet.

Efter 2012 års ombyggnad av  
konsumentverket.se har kostnaderna 
nu återgått till en förvaltningsnivå. 
Årets största satsning har varit den 
nya webbplatsen Bilsvar.se. Intresset 
har varit mycket stort och tjänsten har  
tagits emot väl av konsumenterna.

Under året intensifierades arbetet med 
att kontinuerligt mäta och utvärdera 

konsumenternas besök på våra webb-
platser. Resultatet och lärdomarna 
kommer att ligga till grund för såväl 
fortsatt utveckling som arbetet med 
den nya nationella konsumentupplys-
ningstjänsten.

Sociala mediekanaler, främst Face-
book, fortsätter att vara en bra hjälp 
för konsumenter att hitta våra webb-
platser. Både antalet följare och hän-
visningar ökar stadigt. Vi ser också att 
andelen besök via mobiltelefoner och 
surfplattor fortsätter att öka, det blir 
därför allt viktigare att jobba aktivt 
med anpassningar av våra webbplatser 
för den mobila konsumenten.

Konsumentverkets bedömning är att 
målet för verksamhetsgrenen har nåtts.
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KunsKapsstöd

Kostnader redovisas i tkr

2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Insatser för att öka kunskapen hos konsument-
vägledare, budget- och skuldrådgivare samt hos 
företrädare för relevanta frivilligorganisationer

14,3 18 028 14,4 17 446 14,7 17 081

Övrigt kunskapsstöd 2,0 2 622 1,8 2 267 3,4 4 031

Insatser för att öka kunskapen inom skolan 5,8 7 167 3,0 4 011 2,5 2 562

totalt 22,1 27 817 19,2 23 724 20,6 23 674

Verksamhetsgren

information och verktyg som gör att 
de kan komma igång i sin roll direkt, 
utan att behöva vänta på att delta i en  
utbildning.
 
Kurserna för kommunernas konsu-
mentvägledare har under året behand-
lat fördjupad konsumenträtt samt  
temadagar om ”köp av boende” och 
”tv, tele, bredband”. Nytt för i år var 
möjligheten att som fortbildning delta 
i ett sammanträde i Allmänna reklama-
tionsnämnden.

För budget- och skuldrådgivare har 
hållits introduktionsutbildning, boss-
utbildningar och temadagar om avbe-
talningsplaner. 

För såväl konsumentvägledare som 
budget- och skuldrådgivare har hål-
lits temadagar om hållbar konsumtion, 
Konsumentverkets arbete och stöd 
samt Konsumentbyråerna och Etiska 
rådet för betaltjänster.

insatser för att öka kunskapen 
hos konsumentvägledare, 
budget- och skuldrådgivare samt 
hos företrädare för relevanta 
frivilligorganisationer

utbildning
En ny introduktionsutbildning för 
konsumentvägledning har under hös-
ten lanserats. Detta är ytterligare ett 
led i utvecklingen mot mer flexibla  
utbildningar där e-baserat material  
och självstudier kombineras med  
fysiska kursträffar. Ytterligare e-utbild-
ningar om konsumentverksamhetens 
samarbetspartners, verktyg samt ären-
dehanteringssystemet Boss har vidare- 
utvecklats. Vidare har utvecklingen  
av webbinarier (webbaserade föreläs-
ningar) fortsatt.
 
Ett startpaket för kommunala tjänste-
män som är nya i sin yrkesroll har ta-
gits fram och lanserats. Det innehåller 

uppdrag

Konsumentverket ska med utbildning 
och information stödja kommunernas 
konsumentverksamhet i frågor som rör 
konsumentskydd och konsumentlag-
stiftning (3 § 2 instruktionen).

Konsumentverket ska stödja och ge 
vägledning till den budget- och skuld-
rådgivning som kommunerna ska  
svara för (2 § skuldsaneringslagen, SFS 
2006:548)

Kommuner och organisationer 
med konsumentverksamhet 
får ett tillfredsställande 
kunskapsstöd.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn
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Stödet till regionala aktiviteter för dem 
som arbetar med budget- och skuldråd-
givning eller konsumentvägledning har 
utvecklats. Intresset för att arrangera  
regionala aktiviteter har därför ökat 
och förväntas fortsätta öka under 2014.
 
Konsumentverket har arrangerat 37 
kurser. Utöver 14 fysiska kurstillfällen 
och 9 e-utbildningar har Konsument-
verket stöttat 14 regionala aktiviteter 
med föreläsare och/eller ekonomiskt  
bidrag under året.

portalen
Extranätet Portalen är ett dagligt  
arbetsredskap för information och 
stöd till landets konsumentvägledning 
samt budget- och skuldrådgivning. 

För att öka användarnyttan har nya 
Tips & Trix-foldrar samt filmat mate-
rial tagits fram om Portalen.

En utvärdering av den nya utformning-
en av startsidan visar att en stor majo-
ritet är mycket nöjda eller nöjda och 
att de når de sidor och funktioner som 
är viktigast direkt från startsidan. 

Enligt utvärderingen är användarna  
även nöjda med Portalen i sin hel-
het. 78 procent av användarna är 

nöjda eller mycket nöjda med den  
information som publiceras, och 98 
procent anser sig ha nytta av Portalen  
i sitt dagliga arbete. 

fråga experten 
Fråga experten är ett stöd till kom-
munernas konsumentverksamhet där 
tjänstemännen kan ställa frågor till 
Konsumentverkets experter som svarar  
eller ser till att rätt instans besvarar.  
Under 2013 har bearbetningar av 
svarstexter påbörjats för att öka träff- 
säkerheten vid sökning i tidigare ställda  
frågor. Under året inkom 529 frågor, 
vilket kan jämföras med 562 frågor  
under 2012. Av de inkomna frågorna 
besvarades 61 procent inom ett dygn, 
och 75 procent inom tre dygn. 

Koll på pengarna
Broschyren Koll på pengarna publi- 
ceras varje år med syftet att öka  
kunskapen om privatekonomi, samt  
att vara ett stöd i att upprätta en hus-
hållsbudget. 2013 års upplaga trycktes i  
150 000 exemplar, av vilka endast ett 
fåtal fanns kvar i lager vid årets slut. 
För att öka läsvärdet utökades mate-
rialet bland annat med nya artiklar  
där en familjs privatekonomi presen-
terades. 
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Boss
Konsumentverket tillhandahåller ären-
dehanteringssystemet Boss för kom-
munal budget- och skuldrådgivning. 
Med Boss kan rådgivaren arbeta fram 
en budget, en ansökan om skuldsane-
ring eller ett förslag om en frivillig  
betalningsuppgörelse till rådsökande 
klienter.

Under 2013 har utvecklingen av Boss 
fokuserat på statistik. En omfattande 
behovsinventering har resulterar i nya 
statistikrapporter. Dessutom har en 
förbättrad funktion för frivilliga upp-
görelser implementerats. 

Under 2013 fakturerades 309 använ-
darlicenser för Boss. Antalet använ-
darlicenser för 2011 och 2012 var 237 
respektive 263.

övrigt kunskapsstöd

läget i landet
Varje år kartlägger Konsumentver-
ket konsumentverksamheten i landets 
kommuner. Resultatet redovisas i två 
rapporter, en om budget- och skuld-
rådgivning, 2013:10 Kommunernas 
budget- och skuldrådgivning 2013 – en 
lägesrapport, och en om konsument-
vägledning, 2013:11 Kommunernas 
konsumentvägledning – en lägesrap-
port 2013. 

Årets redovisning visar att antalet 
kommuner som erbjuder konsument-
vägledning har ökat, medan antalet 
som erbjuder budget- och skuldrådgiv-
ning har minskat marginellt. Trots det 
lagstadgade kravet är det tre kommu-
ner i landet som inte erbjuder budget- 
och skuldrådgivning.

stöd till yrkesföreningar
Konsumentverket medverkade på bud-
get- och skuldrådgivarnas utbildnings-
dagar i Luleå i april där temat var Till-
sammans gör vi skillnad. Myndigheten 
bidrog med arrangemangsstöd och med-
verkade även på Konsumentdagarna  
i Helsingborg i maj under temat Hållbar 
framtid. 

ekonomismart
Ekonomismart är ett utbildningspro-
jekt som drivs i samarbete med Folk-
universitetet och Finansinspektionen 
och syftar till att öka kunskapen om 
konsumenträttsliga och privatekono-
miska frågor bland 18–24-åringar som 
beviljats försörjningsstöd. Utbildningar  
och workshoppar har arrangerats  
i 56 kommuner.

förebyggande arbete i kommunerna
En lättläst version av broschyren  
Budget- och skuldrådgivning – när du  
behöver få ordning på din ekonomi har 
tagits fram på svenska, och finns även 
för nedladdning på arabiska, persiska,  
somaliska, bosniska, engelska och 
franska. 

I syfte att nå gode män, förvaltare, per-
sonliga ombud samt stiftsdiakoner har 
landets samtliga överförmynderiverk-
samheter informerats om den kommu-
nala budget- och skuldrådgivningen. 

Det tidigare Varselpaketet (med enbart 
varslade som målgrupp) har ersatts av 
Nya vägar, ett bredare informations-
material för konsumenter som riskerar 
att få sämre privatekonomi. Materialet  
är resultatet av en myndighetssam-
verkan mellan Arbetsförmedlingen,  
Kronofogden, Försäkringskassan, CSN, 
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Tillväxtverket, Trygghetsrådet och 
Konsumentverket. Materialet sprids 
genom konsumentverket.se, Portalen, 
samt budget- och skuldrådgivare, kon-
sumentvägledare och fackliga ombud. 

metodutveckling av budget-  
och skuldrådgivningen
Konsumentverkets delfinansiering av  
utvecklingsprojektet ”I stället för 
framtida skuldsanering – utveckling 
av budget- och skuldrådgivning för  
ungdomar 18–25 år”, som drivs av 
budget- och skuldrådgivare i Örebro 
kommun, har fortsatt. Syftet är att 
ta fram nya metoder för att nå unga 
skuldsatta personer som behöver bud-
get- och skuldrådgivning. Erfarenheter 
från projektet har spridits till budget- 
och skuldrådgivare runt om i landet. 

information till kommunpolitiker
Arbetet med Kommunpolitikerturnén 
är ett samarbete mellan Konsument-
verket och Kronofogden. Syftet är att  
informera kommuner om vikten av att 
arbeta förebyggande för att motverka 
överskuldsättning. Under året har ett 
nytt upplägg introducerats. Insatserna 
sker i tre utvalda kommuner – Trollhät-
tan, Säffle och Växjö. Målet är att lång-
siktiga metoder för förebyggande arbe-
te ska utvecklas och att dessa modeller 
ska kunna fungera som inspiration och 
verktyg i landets övriga kommuner. 

Under året har samarbetet inletts  
genom möten, framtagande av hand-
lingsplaner samt enstaka utbildnings-
insatser.

insatser för att öka  
kunskapen inom skolan

Utbildningsinsatser har genomförts 
för blivande hem- och konsument-
kunskapsstudenter vid Göteborgs och 
Umeå universitet, samt vid Skolver-

kets seminarier för fortbildning av 
hem- och konsumentkunskapslärare.  
En utökad samverkan med UR och 
Medierådet har inletts inom området 
konsumentutbildning.

På skolwebben, en del av konsument- 
verket.se med information direkt riktad  
mot målgruppen lärare, har Lektions- 
banken uppdaterats. En fokusgrupptest 
har genomförts där Lektionsbanken och 
Skolwebben utvärderades. 

Broschyrerna Säkerhet på skolgården 
och Säkerhet på fritiden lanserades i 
samband med utställningen ”Varning, 
fara på museet!” på Arkitekturmuseet, 
Stockholm.

Samarbetet inom den nordisk-estniska  
konsumentutbildningsgruppen har 
fortsatt, bland annat i form av en  
gemensamt arrangerad utbildnings-
konferens i Helsingfors på temat  
konsumentutbildning. Gruppen har 
även producerat en guide för imple-
mentering av konsumentundervisning 
i olika åldersgrupper.

Koll på cashen
Koll på cashen är ett utbildningsmate-
rial om privatekonomi för gymnasiesko-
lan som har tagits fram i samarbete med 
Kronofogden och Finansinspektionen. 
Inom ramen för projektet genomfördes 
en tävling där 1 500 elever från 39 sko-
lor deltog.

nytt material för särskolan
Inom ramen för Konsumentverkets 
rapportering av ”Delmål för funktions- 
hinderpolitiken” tas ett nytt undervis-
ningsmaterial fram för grundsärskolan 
i Hem- och konsumentkunskap, års-
kurs 7–9. Projektet sker i samarbete 
med Specialpedagogiska skolmyndig-
heten.
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Kurser/seminarier för Kommunala Konsumenttjänstemän 

2011 2012 2013

Antal genomförda kurser/seminarier 39 36 37

Total kostnad (tkr) 6 851 6 291 5 117

Kostnad per kurs (tkr) 176 175 138

Besvarade frågor från den Kommunala KonsumentverKsamheten

2011 2012 2013

Antal besvarade frågor 735 562 529

Total kostnad (tkr) 1 668 1 485 1 575

Kostnad per fråga (tkr) 2,3 2,6 3,0

analys

Tjänstemännen inom den kommunala 
konsumentverksamheten har mycket 
olika förutsättningar. Årets utbildnings-
utbud möter i högre grad än tidigare de 
varierande behoven. Flexibiliteten har 
ökat i och med att nio e-utbildningsmo-
duler nu finns tillgängliga via Portalen 
och att stödet har ökats till regionala 
utbildningar. Sammantaget kan konsta-
teras att utvecklingen mot att komplet-
tera utbildningsutbudet med e-baserade  
utbildningsmoment också har lett till 
sänkta kostnader, bland annat har 
kostnaderna för kurslokaler och före-
läsare minskat.

Användarna av Fråga experten ska 
snabbt få svar på sina frågor. Vår  
bedömning är att allt fler själva hittar 
den information de behöver i Portalens 
olika funktioner (Sök i Fråga experten, 
Faktabanken, Fråga en kollega) liksom 
på internet. Denna hjälp till självhjälp 
tror vi förklarar att antalet frågor i  
Fråga experten även i år har minskat 
något. Svarstiden ligger fortfarande på 

en acceptabel nivå, knappt två tredjede-
lar av frågorna besvaras inom ett dygn.

Mer resurser har lagts på den del av 
verksamheten (Övrigt kunskapsstöd) 
som arbetar för att motverka över-
skuldsättning. Samverkan med andra 
myndigheter har utvecklats, exempelvis  
i projektet Nya vägar som har tagits 
emot väl och redan fått stor spridning. 
Det pågående samarbetet med Krono-
fogden och utvalda kommuner bedöms 
ge goda exempel på hur överskuld- 
sättning kan motverkas i den egna 
kommunen.

Mindre resurser har under året lagts på 
stöd till skolan. Förklaringen är att få 
skolmaterial har producerats samtidigt 
som resurser har prioriterats om till  
arbete med den planerade nationella 
konsumentupplysningen. 

Vår bedömning är att målet för verk-
samhetsgrenen har nåtts.
 

prestationer
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Det kom in 31 ansökningar om verksam-
hetsstöd och 8 ansökningar om organi-
sationsstöd för verksamhetsåret 2014.  
Beslut fattades i december 2013. 

utvecklingsarbete
I början av 2013 genomfördes en  
utvärdering och översyn av de olika 
stödformerna som enligt förordningen 
är möjliga att utlysa och bevilja stöd 
till. Bakgrunden till denna översyn var 
ett behov och önskemål om att effekti-
visera hanteringen av ansöknings- och 
bedömningsprocesserna, men även att 
skapa tydligare kriterier för de olika 
stödformerna. Detta arbete resulterade 

2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Stöd till organisationer på  
konsumentområdet

3,3 3 260 3,7 3 509 2,6 2 571

Sektorsansvar miljö 0,8 820 1,3 1 348 1,1 1 182

Sektorsansvar handikapp 1,2 1 559 1,2 1 311 1,6 1 625

Remisser 1,9 1 823 2,2 2 018 3,5 3 079

Samarbetet med rådgivningsbyråerna 0,6 853 0,5 649 0,6 776

Övriga integreringsinsatser 0,8 812 1,0 1 011 2,7 3 017

totalt 8,6 9 127 9,9 9 846 12,1 12 250

Kostnader redovisas i tkr

Konsumentaspekter 
är integrerade i 
verksamheten hos statliga 
myndigheter och andra 
viktiga aktörer.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn

stöd till organisationer  
på konsumentområdet
Konsumentverket fördelar stöd till ide-
ella organisationer som arbetar med 
konsumentfrågor. Drygt 12 miljoner 
kronor delas ut årligen. Under 2012  
inkom 86 ansökningar som gällde 
2013 års stöd och det ansökta beloppet  
uppgick till drygt 46 miljoner kronor. 
En sammanställning av samtliga ut- 
betalningar 2011–2013 finns i bilaga 3.

Konsumentverkets bedömningar och 
prioriteringar utgår från förordningen 
om statligt stöd på konsumentområdet 
(2007:954). 

uppdrag

Enligt förordning (2007:954) om stat-
ligt stöd till organisationer på konsu-
mentområdet fattar Konsumentverket 
beslut om (8 §) och redovisar (11 §)  
sådant statligt stöd. 

Konsumentverket ska stödja och vara 
pådrivande i andra myndigheters arbete 
med integrering av konsumentaspekter i 
verksamheten och tillhandahållande av 
konsumentinformation (6 § 1 instruk-
tionen). 

Konsumentverket ska i sin löpande  
verksamhet integrera frågor om håll-
bar utveckling samt verka för att  
generationsmålet och miljökvalitets-
målen nås och vid behov föreslå åtgär-
der för miljöarbetets utveckling. (2 § 1  
instruktionen). 

Konsumentverket ska i sin löpande 
verksamhet integrera ett funktionshin-
derperspektiv och utifrån detta stödja  
och driva på övriga berörda parter.  
(2 § 2 instruktionen).

Verksamhetsgren

främja KonsumentaspeKter hos andra aKtörer
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i att stödformen projektstöd togs bort i 
ansökningsomgången för 2014 års stöd 
och att kriterierna för verksamhetsstödet 
har utvecklats. 

Bedömning av resultatet för 2012 års stöd
Samtliga organisationer som beviljades 
stöd för 2012 har redovisat genomför-
da aktiviteter och resultat till Konsu-
mentverket. 

Organisationsstöd 
Organisationsstödet är ett generellt  
kapacitetsstärkande stöd som ska täcka 
grundläggande administrativa kost-
nader för konsumentorganisationer i  
Sverige och ge möjlighet att bedriva 
verksamhet som tillvaratar konsumen-
ters intressen. 

Stödet ges till rikstäckande organisatio-
ner med huvudsyfte att tillvarata kon-
sumenters intressen, som har bedrivit 
sådan verksamhet i minst två år och har 
minst 1 000 medlemmar. Under 2012 
fick fem organisationer 150 000 kronor 
vardera i organisationsstöd.

Verksamhetsstöd
2012 fördelades 9,5 miljoner kronor  
i verksamhetsstöd. Paraplyorganisa- 
tionen Sveriges Konsumenter fick  
nästan hälften av verksamhetsstödet.  
Till stora delar har stödet använts 
för nationellt och internationellt  
påverkansarbete, bland annat med 
fokus på matkvalitet, privateko- 
nomi, otillbörlig marknadsföring och  
integritetsfrågor i ny teknik.

Stödet har också gått till organisatio-
ner som har sin huvudsakliga verksam-
het inom ett annat politikområde och 
har integrerat konsumentfrågorna i sin 
verksamhet, som exempelvis djurskydd, 
trafiksäkerhet, miljöfrågor samt funk-
tionshinderfrågor. Några av organisa-
tionerna som beviljades stöd arbetar 
renodlat med rättvis handel och medve-
ten konsumtion.

Projektstöd
Projektstödet ger organisationerna en 
tillfällig möjlighet att testa en idé, en ny 

metod, att arbeta mot en ny målgrupp 
eller med en för organisationen ny kon-
sumentfråga. Prioritering för 2012 års 
stöd var att ge konsumenter rättigheter 
och möjligheter, privatekonomi, rättvis 
handel och etisk märkning, miljö- och 
klimatpåverkan, samt projekt riktade 
mot barn- och ungdomar. 

Projektstödets syfte, att tillvarata kon-
sumenternas intressen och ge dem ökad 
kunskap och bättre förutsättningar att 
göra aktiva val, bedöms ha uppfyllts. 

sektorsansvar miljö
Konsumentverkets arbete med miljöfrå-
gor handlar framför allt om att lyfta kon-
sument- och konsumtionsperspektivet  
i de olika miljöforum där vi medverkar. 

Under året har vi arbetat i:
•	 Nordiska ministerrådets tvärsekto-

riella grupp för hållbar konsumtion 
och produktion (NMR-HKP), samt 
i dess undergrupp, Svanen, som har 
till syfte att bidra till förverkligande 
av ”Svanen 2015-visionen”.

•	 Svenska miljömärkningsnämnden 
med synpunkter ur ett konsument-
perspektiv och på miljömärkningens 
utveckling.

Vi har även följt Naturvårdsverkets  
arbete med fördjupad utvärdering 2015 
och fortsatt utveckling av de nationella 
miljömålen.

utveckling och projekt
Konsumentverket har haft en drivande 
roll i:
•	 Nordiska hållbarhetskonferensen  

”Medskapandets konst” med ansvar  
för workshopparna ”Utmaningar” 
och ”Visioner” inom temat ”Håll-
bar konsumtion”.

•	 Projektet ”Förbättra nordiskt be-
slutsfattande genom att skingra my-
ter om hållbar konsumtion” inom 
ramen för NMR-HKP:s uppdrag. 

•	 Utbildning till konsumentvägledare 
på temat hållbar konsumtion.
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sektorsansvar handikapp
Konsumentverket har ett särskilt  
ansvar för funktionshinderfrågor. I det 
ligger att all verksamhet inom verket 
ska ha ett funktionshinderperspektiv. 
Bland annat genomgår all personal  
utbildning i funktionshinderfrågor. 

Hösten 2012 gav regeringen Konsu-
mentverket i uppdrag att genomföra 
insatser för att förbättra situationen 
för konsumenter med funktionsned-
sättningar. Arbetet har skett inom verk-
samhetsområdena tillgänglig handel, 
konsumentkunskap i grundsärskolan 
och rättigheter för tågresenärer med 
funktionsnedsättningar. De aktiviteter  
som har genomförts under 2013 finns 
dels beskrivna nedan, dels under  
Övrigt proaktivt arbete och Kunskaps-
stöd. Uppdraget är en del i regeringens 
strategi för funktionshinderpolitiken 
och ska slutredovisas 2016. 

Under året har Konsumentverket haft 
dialog på GD-nivå med Handisam 
och Hjälpmedelsinstitutet. Vi har även 
haft samtal med Hjälpmedelsinstitutet 
kring deras uppdrag att tillgängliggöra 
information om konsumentprodukter 
som kan fungera som hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning.

Konsumentverkets funktionshinderråd
Konsumentverket har en löpande  
dialog med funktionshinderrörelsen 
via vårt funktionshinderråd. Ett möte 
genomfördes tillsammans med konsu-
mentbyråerna för att uppmärksamma 
dem på vikten av att göra sin informa-
tion och rådgivning tillgänglig. 

Aktuella frågor har varit de försäm- 
rade möjligheterna att använda kon-
tanter vid bland annat köp av biljetter 
på tåg och vid offentliga toaletter samt 
de brister i tillgänglighet som finns på 
tåg och ledsagning på tåg, vid banko-
mater, vid köp med betalkort och för 
allergiker i handeln.

Butik för alla 
Arbetet med att göra detaljhandeln 
mer tillgänglig fortskrider. Under året 

har fokus legat på att identifiera brister 
i dagligvaruhandeln och kommunicera 
detta med dem samt genomföra andra 
aktiviteter:
•	 Träff med representanter för dag-

ligvaruhandel i Värmland samt 
branschorganisationen Svensk dag-
ligvaruhandel.

•	 Enkätundersökning bland perso-
ner med funktionsnedsättningar om  
vilka brister de upplever i handeln.

•	 Träff med representanter för Nätver-
ket unga för tillgänglighet, NUFT, 
för att få deras syn på vilka problem 
som finns inom handeln. 

remisser
Under året har 186 A- och B-remisser  
hanterats. Att föra fram ett tydligt  
konsumentperspektiv i olika frågor 
är en central del av arbetet med att  
besvara remisser. Besvarade A-remisser,  
det vill säga remisser från riks- 
dagen, regeringskansliet och i vissa fall 
från Europeiska kommissionen, finns 
listade i bilaga 2. 

samarbete med rådgivningsbyråer
Konsumentverket sitter i styrelserna 
för de fyra konsumentbyråerna som 
ger kostnadsfria och oberoende råd 
inom områden där behovet av stöd 
till konsumenter är stort. Tillsammans 
med andra myndigheter som deltar i 
styrelsearbetet garanterar vi byråernas 
oberoende. 

De fyra byråerna är: 
•	 Konsumenternas bank- och  

finansbyrå
•	 Konsumenternas försäkringsbyrå
•	 Konsumenternas energimarknads-

byrå
•	 Telekområdgivarna

Konsumentverket genomför regel-
bundet samrådsmöten med samtliga  
konsumentbyråer. Samrådsmötena är 
en viktig del av vår omvärldsbevak-
ning och ger oss underlag som har  
stor betydelse för vårt tillsynsarbete.
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övriga integreringsinsatser 

allmänna reklamationsnämnden
Konsumentverket har under 2013 del-
tagit med 27 ledamöter i ARN:s avdel-
ningar och har representation i 9 av 13 
avdelningar. Under året har ledamöter-
na deltagit i 122 sammanträden.

resegarantinämnden
Konsumentverket har deltagit med en 
ledamot i nämndens sammanträden. 

fastighetsmäklarinspektionens  
disciplinnämnd
I Fastighetsmäklarinspektionens disci-
plinnämnd har Konsumentverket före-
trätts av en representant.

svensk försäkrings nämnd, nämnden  
för rättsskyddsfrågor (fnr)
Konsumentverket har företrätts med 
en representant i denna nämnd.

gilla din ekonomi
Konsumentverket har även under 
2013 deltagit i Nätverket för ökat pri-

vatekonomiskt självförtroende/Gilla din 
ekonomi för att bidra till ökad finansiell 
kunskap i samhället. Arbetet innebär att 
delta i programrådet och på nätverks-
träffar.

insatser för att motverka överskuldsättning
Samverkansgruppen Ekonomisk utsatt-
het, som ingår i myndighetsnätverket för 
Barn- och ungdomsfrågor, har under året 
drivit frågor om barns och ungas skuld-
sättning. Arbetsgruppen ”omyndigas 
skuldsättning” har arbetat med informa-
tionsinsatser till föreningar och kommu-
ner för att förhindra att fakturor skickas 
till barn i samband med fritidsaktiviteter, 
exempelvis dans- eller ridlektioner.

Under året har en konferens om över-
skuldsättning arrangerats av Justitiede-
partementet och Nordiska ministerrådet 
i samarbete med Konsumentverket och 
Kronofogdemyndigheten. Där belystes 
regelverk och aktuella initiativ i de nord-
iska länderna för att förebygga, lindra 
problem och sanera skulder. Unga vuxna 
ägnades särskilt fokus. 
 

utBetalade oCh återBetalade stöd 2013

stödår 2011 2012 2013

Tilldelat anslag 12 059 12 059 12 059

Utbetalade organisationsstöd 600,0 750,0 600,0

Utbetalade verksamhetsstöd 8 445,0 9 405,0 9 130,0

Utbetalade projektstöd 3 014,0 1 905,5 2 352,0 2 

Återbetalda stöd 309,7 57,5 54,0

utgående anslag 309,7 56,0 31,0

inKomna oCh Beviljade ansöKningar

2011 2012 2013

stödår inkomna Beviljade inkomna Beviljade inkomna Beviljade

Organisationsstöd 4 3 7 5 4 4

Verksamhetsstöd 19 12 21 15 28 20

Projektstöd 57 9 56 7 54 9

summa 80 24 841 27 86 33
1  En ansökan rörde 2011 års stöd.

2   I beloppet 2 352,0 ingår 20 tkr som avser utbetalning av tidigare felaktig återbetalning av stöd för 
projekt avseende 2011.
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handlagda ansöKningar om stöd till organisationer

2011
(stödår 2012)

2012  
(stödår 2013)

2013  
(stödår 2014)

Antal handlagda ansökningar 84 86 39

– varav organisationsstöd 7 4 8

– varav verksamhetsstöd 21 28 31

– varav projektstöd 56 54 0 1 

– varav beviljade 27 33 23

Total kostnad (tkr) 3 260 3 509 2 571

Kostnad per ansökan (tkr) 39 41 66

prestationer

1 Detta år beviljades inte projektstöd.

Besvarade a- oCh B-remisser

2011 2012 2013

Antal besvarade A- och B-remisser 161 133 186

– varav A-remisser 90 78 113

– varav sådana där synpunkter lämnats 43 36 58

– varav B-remisser 71 55 73

Total kostnad för A-remisser (tkr) 1 534 1 586 2 376

Total kostnad för A- och B-remisser (tkr) i.u. 1 780 2 852

Kostnad per A-remiss (tkr) 17 20 21

Kostnad per remiss (tkr) i.u. 13 15
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analys

Som en följd av att projektstödet togs 
bort inför fördelningen av 2014 års 
stöd till konsumentorganisationer har 
antalet handlagda ansökningar mer 
än halverats. Antalet organisationer 
som har beviljats någon form av stöd 
har dock inte minskat nämnvärt. Det 
beror främst på att en liten andel av 
projektstödsansökningarna beviljades.  
Mycket resurser lades därmed på att  
bedöma ansökningar som sedan fick  
avslag. Kostnaderna för handläggning-
en har följaktligen kunnat reduceras och  
bedömningen så här långt är att hand-
läggningsarbetet har effektiviserats. 
Trots betydligt färre ansökningar når 
stödet fortfarande ut till ungefär sam-
ma antal konsumentorganisationer. 

Utifrån redovisningarna från 2012 års 
verksamhet bedömer vi även i år att 
genomförda verksamheter har bidra-
git till att konsumentgrupper fått ökad 
kunskap och ökat inflytande. 

Insatserna på miljöområdet ligger på 
en stabil nivå. Under 2013 har Konsu-

mentverket haft en något mer drivande 
roll i det nordiska samarbetet. Arbetet  
med funktionshinderfrågorna har ökat 
något som ett resultat av de regerings-
uppdrag som verket fick i slutet av 
2012. Arbete pågår med läromedel för 
särskolan, information till tågresenä-
rer med funktionsnedsättningar samt 
förbättrad tillgänglighet i dagligvaru-
butiker.

Under året har betydligt fler remisser, 
främst A-remisser, hanterats och be-
svarats. De sammanlagda kostnaderna 
har därmed ökat men kostnaden per 
remiss är relativt stabil.

Under övrigt integreringsarbete har  
resurserna och kostnaderna ökat  
betydligt under året som följd av  
organisatoriska förändringar där per-
sonresurser flyttats mellan enheter. 

Vår bedömning är att målet för verk-
samhetsgrenen har nåtts.
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sammanfattning
Verksamhetsområdets uppgift är att 
på ett strukturerat sätt föra in kun-
skap om konsumentproblem i verk-
samhetsplaneringen. Här har arbetet 
med Konsumentrapporten 2013 som 
presenterades för första gången i april 
varit centralt. Andra viktiga delar har 
varit att utveckla formerna för internt 
stöd och en systematisk process för 
omvärldsbevakning.

Under 2013 har arbetet fortsatt med 
att utveckla konsumentklagomåls-
statistiken inom ramen för den EU-
harmonisering som pågår. Den första  
leveransen till EU skedde också av den 
harmoniserade statistiken. Resultatet 
av statistiken visar att problemen fort-
sätter att vara störst inom boende.

Konsumentverkets vetenskapliga råd 
har bidragit till verksamheten genom 
analyser och synpunkter på utveck-
lingen inom konsumtionsområdet. 
Konsumentverket och rådet arrang-
erade tillsammans seminariet Konsu-
ment i butik – så shoppar vi loss som 

handlade om hur olika butiksmiljöer 
används för att påverka konsumentens 
beslutsfattande. 

Utifrån de två fördjupade studier 
av marknaden för hantverkstjänster 
som redovisades till regeringen 2012 
har vi gjort en fördjupad analys av  
olika åtgärdsförslag. Den redovisades  
i samband med Konsumentrapporten  
i april. En fördjupad studie om mark-
naden för finansiella tjänster har  
påbörjats, där fokus ligger på lång-
siktiga spartjänster. Studien avslutas  
under 2014.

Den sammanfattande bedömningen  
är att viktiga framsteg gjorts inom  
verksamhetsområdet kunskaps-
byggande som resulterat i goda 
underlag till utformning av Kon-
sumentverkets insatser. De har 
också rönt uppmärksamhet i  
medier och bland myndighe-
ter och kommuner, där särskilt 
Konsumentrapporten har fått 
stor uppmärksamhet. 

Verksamhetsområde

Här beskrivs arbetet med att utveckla kunskapen  
om konsumenternas ställning och förutsättningar  
på olika marknader.

5. KunsKapsByggande
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ken kan vi lyfta konsumentfrågor och 
öka medvetenheten hos olika mål-
grupper. Vi kan ta fram statistikrap-
porter och göra jämförelser på lokal,  
regional samt riksnivå. På sikt kommer  
det också att vara möjligt att göra jäm-
förelser på EU-nivå. Under året har 
Konsumentverket tagit fram en app-
likation för att rapportera in Konstat-
ärenden till EU. Den har använts för att 
sända in 2012 års ärenden.

En ny version av Konstat lanserades 
den 1 januari 2012 och den är bättre  
anpassad för både konsumentväg-
ledningens arbete och omvärlds- 
bevakning. Under 2013 har ytterligare  
anpassningar gjorts, bland annat efter 
rekommendation om konsumentären-
den från EU. 

uppdrag

Konsumentverket ska följa och ana- 
lysera konsumenternas ställning på 
marknaderna samt vid behov vidta eller 
föreslå åtgärder (3 § 1instruktionen). 

Konsumentverket ska i en rapport  
till regeringen senast den 30 november 
varje år lämna en redovisning av ana-
lysarbetet (7 § 2 instruktionen).
 
Konsumentverket ska samråda med  
Socialstyrelsen i arbetet med att ta  

fram underlag till regeringens beslut 
om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första 
stycket socialtjänstförordningen (6 § 3 
instruktionen). 

Konsumentverket ska inom sitt verk-
samhetsområde, då det är möjligt, 
med kön som övergripande indelnings-
grund redovisa statistik, uppföljningar  
och analyser uppdelade på ålder,  
inrikes respektive utrikes födda samt 
bostadsort (7 § 4 instruktionen).

2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Statistik om konsumentklagomål 4,4 4 504 3,0 2 824 1,7 1 818

Vetenskapliga rådet 0,4 598 0,3 669 0,2 526

Följa konsumenternas förhållanden och 
ställning på olika marknader

4,4 6 244 3,3 5 420 6,2 9 767

Övrigt kunskapsbyggande 2,9 3 281 3,1 2 899 2,3 2 595

totalt 12,1 14 627 9,7 11 812 10,4 14 706

Kostnader redovisas i tkr

statistik om konsumentklagomål

Konstat
Konsumentverket administrerar stati- 
stikverktyget Konstat. Vi erbjuder 
kommuner och andra som bedriver 
kommunal konsumentvägledning att 
använda verktyget. Statistiken över 
konsumentklagomål är ett viktigt 
verktyg för att identifiera och analys-
era konsumentproblem på olika mark-
nader. 226 av landets konsumentväg-
ledningar använder verktyget. För att 
statistiken ska bli så användbar som 
möjligt är ambitionen att alla kommu-
ner som erbjuder konsumentvägledning 
ska använda Konstat.

Verktyget hjälper oss att fånga upp 
problem och tendenser inom konsu-
mentområdet. Med stöd av statisti-

KunsKapsByggande
Verksamhetsgren 

Åtgärder baseras på 
systematiska analyser 
och ökad kunskap om 
konsumenternas behov.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn
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Rådgivning
Under 2013 registrerades cirka 88 000 
konsumentärenden i Konstat, det vill 
säga konsument/näringsidkare som 
varit i kontakt med konsumentvägled-
ningen angående ett konsumentrela-
terat ärende. Under året har vi sett en 
tendens med att antalet ärenden i Kon-
stat minskat i jämförelse med 2012. 
Under 2014 kommer vi undersöka  
orsakerna till minskningen. 

Topp 5 i ärendestatistiken 2013 utifrån 
ämnesområde ser ut som följer: ”Tele, tv 
och internet” i topp följt av ”Boende”,  
”Bilar och andra fordon”, ”Hem och 
hushåll” samt ”Finans och försäk-
ring”. Samma ämnesområden var topp 
5 även 2012.

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet är viktigt för 
att stärka konsumenterna att bli mer 
medvetna och säkra. Drygt 4 200 ut-
åtriktade insatser genomfördes under 
året. Av dessa har: 
•	 37 procent skett med hjälp av mass-

medier, varav över 700 insatser via 
Facebook, Twitter med flera. 

•	 70 procent handlat om information 
eller utbildning till olika målgrupper.

•	 32 procent varit riktade till skolan. 

vetenskapliga rådet
Konsumentverkets vetenskapliga råd 
har till uppgift att bidra med kunskap 
för att utveckla den konsumentpolitiska 
diskussionen och ge vägledning för Kon-
sumentverkets strategiska verksamhets-
utveckling. Rådet bidrar även med ana-
lyser, synpunkter och kvalitetssäkring i 
flera av våra rapporter. Under året har vi 
inhämtat särskilt värdefulla synpunkter 
på verkets analys av konsumenternas 
ställning på olika konsumentmarknader  
(Konsumentrapporten 2013 – se nedan).  
Rådet har haft två möten och arran- 
gerat ett externt seminarium.

höstens seminarium om inköpsbeteende 
I oktober arrangerade Konsumentverket  
och Vetenskapliga rådet seminariet  
”Konsument i butik – så shoppar vi 

ToPP 5 KonSumEnTäREnDEn FöRDElADE PER ämnESomRåDE I PRocEnT

AnTAl KonSumEnTäREnDEn

2012: 101 734
2013: 87 932

loss”. Det handlade om pågående forsk-
ning om vad det är som får oss att  
välja en viss butik och vad som styr vårt 
köpbeteende. Ett 70-tal deltagare från 
myndigheter, kommuner, organisationer 
och branscher deltog. Seminariet kom-
mer att resultera i en rapport i början 
av 2014.

följa konsumenternas  
förhållanden och ställning  
på olika marknader

omvärldsanalys
Inom ramen för analysenhetens upp-
drag av systematisk omvärldsbevak-
ning och -analys har vi på prov skapat 
en intern mötesplats, Omvärldsforum. 
Där ska vi föra dialog om erfarenhets- 
och kunskapsutbyte kring fenomen 
och trender i omvärlden med relevans 
för konsumenternas ställning och vår 
verksamhet. Syftet är att ge underlag 
för myndighetsgemensam och verk-
samhetsspecifik inriktning och priori-
tering på såväl kortare som längre sikt. 
Under hösten har två möten genom-
förts. Testperioden sträcker sig fram 
till maj 2014 och ska resultera i ett  
system för hur bevakningen ska  
permanentas inom verket. 

läget för sveriges Konsumenter
I 2012 års regleringsbrev fick Konsu-
mentverket i uppdrag att presentera 
en rapport som beskriver konsumen-
ternas situation på olika marknader,  
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lyfter fram de viktigaste problemen och 
möjligheterna samt föreslår åtgärder 
som enligt myndighetens bedömning 
behöver vidtas. 

Som redovisning levererade Konsu-
mentverket fyra rapporter till reger-
ingen i slutet av april 2013: 
•	 2013:8 Konsumentrapporten 2013 

– innehåller en bred kartläggning av 
konsumenters förutsättningar och 
problem på olika marknader. Förut-
sättningarna   delas in i fyra områ-
den: transparens, tillit, agerande och 
valmöjligheter. I den sammanvägda 
bedömningen ingår även kartlägg-
ningar dels av ekonomiskt betydel-
sefulla marknader, dels av de mark-
nader där flest konsumenter får 
problem efter köp. Den sistnämnda  
kartläggningen baseras på såväl 
Konsumentverkets marknadsunder-
sökning (KMU) som på statistik 
från Konstat, Konsument Europa, 
Allmänna reklamationsnämnden, 
de fyra konsumentrådgivningsbyrå-
erna och EU:s Consumer Markets 
Scoreboard.

•	 2013:9 Underlag till Konsument-
rapporten 2013 – innehåller bak-
grundsmaterial till Konsument-
rapporten och en mer utförlig 
resultatredovisning.

•	 2013:6 Marknaden för hantverks-
tjänster – innehåller en fördjupad 
analys och förslag till åtgärder på 
denna marknad.

•	 2013:7 Underlag till fördjupad  
analys av marknaden för hantverks-
tjänster – innehåller de fullständiga 
resultaten från de undersökningar 
som huvudsakligen ligger till grund 
för analysen och åtgärdsförslagen 
gällande hantverksmarknaden.

Konsumentrapporten 2013 var den 
första utgåvan av en rapport som pla-
neras att bli årligt återkommande. 
Hantverksrapporten var en i raden av 
specifika marknadsanalyser. 

Arbetet med att ta fram det samlade 
materialet inleddes under 2012 och var 
som mest intensivt under första kvar-

talet 2013. Flera kommunikations-
insatser genomfördes för att lansera 
Konsumentrapporten, bland annat en 
presskonferens med konsumentmi-
nistern den 26 april, en temadag vid  
Konsumentdagarna den 16 maj och ett 
seminarium den 22 maj.

I analysen av marknaden för hant-
verkstjänster föreslog vi att spelreg-
lerna ska förtydligas för att förebygga 
problem och underlätta för relationen 
mellan konsument och hantverkare. 
Detta kan ske genom en standard för 
själva arbetsprocessen före, under och 
efter ett arbete. Läs mer om detta arbe-
te under rubriken Insatser på standar-
diseringsområdet på sidan 28.

fördjupad analys av marknaden  
för finansiella tjänster
Utifrån en finansiell förstudie som gjor-
des 2012 har en fördjupad analys av 
den finansiella marknaden påbörjats  
under året. Vi har kartlagt åtgärder för att  
stärka konsumenternas ställning och 
förbättra marknadens funktionssätt när 
det gäller långsiktiga finansiella spar-
tjänster som vänder sig till konsumen-
ter i fem andra länder. Vi har även på-
börjat en studie av effekter av fem olika 
åtgärdslösningar. Studien beräknas vara 
klar i juni 2014 och med båda rapporter-
na som grund planerar vi att genomföra 
en åtgärdsanalys. 

förstudie av konsumenters beteende
Under 2013 inleddes ett långsiktigt  
arbete för att få ökad kunskap om kon-
sumenters beteende i olika situationer. 
Det ska i förlängningen leda till att våra 
insatser blir mer effektiva och träffsäkra. 
God kunskap om konsumenternas bete-
enden är också viktigt för det fortsatta 
arbetet med den nya vägledningstjänsten 
som Konsumentverket ska samordna.

Från konsultföretaget Kairos Future  
upphandlades ett underlag som  
beskriver den nya köpprocessen, där 
konsumenterna ofta använder ett  
antal olika vägar samtidigt för att  
finna information och göra sina inköp. 
Detta underlag har även presenterats 
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vid ett internseminarium på Konsu-
mentverket.

För att få ett underlag för att avgöra hur 
konsumenterna kan delas in i olika grup-
per och se hur beteendena skiljer sig åt 
mellan dessa grupper genomfördes ock-
så en inventering och sammanställning 
av befintlig kunskap som tagits fram i 
Konsumentverkets utredningar. Under-
laget kommer även att presenteras vid 
ett seminarium på Konsumentverket i  
januari 2014.

studie av handel mellan privatpersoner
En förstudie har genomförts av  
Centrum för konsumtionsforskning 
vid Göteborgs universitet för att ge en 
överblick av omfattningen av, karaktär 
på och problemen vid handel mellan  
privatpersoner. En av våra rättsenhe-
ter har parallellt undersökt de rättsliga  
aspekterna. Arbetet färdigställs efter  
årsskiftet och kommer att ligga till 
grund för vårt eventuella framtida age-
rande på området.

övrigt kunskapsbyggande

Business objects
Rapportverktyget Business Objects har 
vidareutvecklats så att det på ett kraft-
fullare sätt kan utnyttjas för Konsu-
mentverkets omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys. Ett led för att nå dit 
är att vi under året har bytt version 
av verktyget. Vi har även påbörjat  
utvecklingsarbetet med de delar som 
rör diarieföringssystemet Diabas och 
Boss (datorbaserat verktyg för budget-  
och skuldrådgivning) och det innebär  
att fler användare har tillkommit.  
För Konstat har nya statistikrapporter 
tagits fram. 

Kostnadsberäkningar
Beräkningar av skäliga levnadskostna-
der för några av hushållens vanligaste  
utgiftsområden har tagits fram för 
2014. Där ingår även kostnader för  
glutenfri och komjölksproteinfri kost.

Beräkningarna används som referens- 
värden vid budgetrådgivning hos 

kommunala budget- och skuldråd-
givare, konsumentvägledare och för 
hushållens egna ekonomiska plane-
ring. Siffrorna har publicerats i bro-
schyren Koll på pengarna och på vår 
webbplats. De har även lämnats till  
Socialdepartementet som underlag för 
regeringens beslut om riksnormen inom 
försörjningsstödet för 2014. 

metod för utvärdering och uppföljning  
av insatser
För att effektivisera verksamheten och 
dess förmåga att sätta upp kort- och 
långsiktiga mål på olika nivåer, har ana-
lysenheten med stöd av konsulten Kon-
tigo AB analyserat insatslogikerna och 
dess potential för internt lärande vilket 
har gett ett antal generella slutsatser och 
rekommendationer. 

Köpa spänning
Projektet Köpa spänning består främst 
av en studie om ungas riskbenägenhet 
i samband med deltagande i äventyrs-
aktiviteter. Studien görs i samarbete 
med Mittuniversitetet och baseras på 
etnografiska utgångspunkter. En intern 
workshop kommer att genomföras på 
Konsumentverket i april 2014. Fältar-
betet genomfördes under ”Yranveck-
an”, Östersund 19–28 juli. Rapporten 
beräknas vara klar februari 2014.

internstöd till kunskapsbyggande  
vid andra enheter
Ett av syftena med analysenheten är 
att kunna bidra med expertstöd inom 
olika områden, som undersökningsme-
todik och utvärderingar, till pågående 
projekt och insatser på Konsumentver-
ket. Under året har vi bland annat varit 
involverade i projekt kring omvärlds-
bevakning av unga konsumenter och 
upplevelser av tillgänglighet i butik för 
personer med funktionsnedsättning. Vi 
projektleder även en kvantitativ under-
sökning (Omnibus) där enheterna kan 
skaffa kunskapsunderlag kring kon-
sumenters beteende och attityder via  
frågor till ett riksrepresentativt urval  
av befolkningen.

InTERnATIonEll SAmVERKAn

EU-harmonisering  
av konsumentärenden
Konsumentverket medverkar i 
Consumer Complaints Expert 
Group, CCEG, som är EU:s 
expertgrupp för frågor som rör 
konsumentklagomålsstatistik. 
Gruppen har tagit fram en  
rekommendation om regist-
rering och rapportering av 
konsumentärenden och statis-
tikverktyget Konstats katego-
rier är anpassade efter denna. 
Konsumentverket har under 
året tagit fram en applikation 
för att rapportera Konstats 
konsumentärenden till EU. 
Med hjälp av applikationen 
har 2012 års Konstatärenden 
sänts in.

European Consumer  
Debt Net (ECDN)
Vi deltar i det europeiska  
nätverket ECDN, vars syfte  
är att utbyta erfarenheter  
vid arbetet med att motverka 
överskuldsättning och minska 
problemen för överskuldsatta 
hushåll. I nätverket finns olika 
konsumentorganisationer, bud-
get- och skuldrådgivare och 
forskare med flera represente-
rade, totalt 35 organisationer 
från 19 europeiska länder. 

Consumer Markets  
Expert Group (CMEG)
Konsumentverket har en  
stående representation i EU:s 
Consumer Markets Expert 
Group. Ett syfte med gruppen 
är att vara rådgivande till  
Europeiska kommissionen när 
det gäller insamling av konsu-
mentrelaterad statistik samt 
marknadsanalyser. Konsument-
verket har deltagit i gruppens 
två möten under året.
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prestationer

marKnadsstudier/-analyser

2011 2012 2013

Antal genomförda marknadsstudier/-analyser 8 3 4

Total kostnad (tkr) 6 244 5 420 9 767

Kostnader redovisas i tkr

Liksom föregående år är den totala 
kostnaden en summering av kostna-
derna för vårt interna rapporterings-
krav ”Följa konsumenternas förhållan-
den och ställning på olika marknader”, 
vilket även inkluderar arbete som inte 
direkt kan kopplas till genomförda 
studier. Samtidigt finns det studier som 
inräknas vars kostnader bokförts på 
annat håll. Sammanlagda kostnader 
för de marknadsstudier/-analyser som 
slutförts under respektive år går inte 

att beräkna då kostnadsredovisningen 
endast delvis medger kostnadsberäk-
ning av varje enskild insats. Genom-
snittskostnad har inte bedömts vara 
relevant för denna prestation. Den  
ökning som skett mellan 2012 och 
2013 reflekterar dels den ambitions-
höjning av arbetet som skett i takt 
med att analysenheten etablerats och  
utvecklat verksamheten, dels att resur-
ser lags ned på studier som kommer att 
redovisas under 2014.
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Antalet marknadsstudier genomförda  
under 2013 är på samma nivå som 
2012 och reflekterar att verksamheten 
inte enbart är fokuserad på att genom-
föra marknadsstudier, utan även till att 
bidra på andra sätt till att skapa rele-
vanta kunskapsunderlag för Konsu-
mentverkets verksamhet.

Arbetet inom verksamhetsområdet 
kunskapsbyggande har varit fram-
gångsrikt och den genomförda verk-
samheten skapar en god grund för 
en stärkt omvärldsbevakning och ett 
tydligare beslutsunderlag för priori-
tering av Konsumentverkets framtida 
insatser. Förutsättningarna är också 
goda att fortsatt kunna bistå reger-
ingen med policyrelevanta kunskaps-
underlag avseende konsumentpolitiska  
frågor. Konsumentverkets samlade  
bedömning är att verksamhetsområ-
dets mål har nåtts. 

analys

Arbetet med kunskapsbyggande har 
under 2013 fortsatt varit inriktat på 
att etablera analysenhetens verksam-
het. Stor vikt har lagts vid att skapa  
arbetssätt som stödjer myndighe-
tens behov av kunskapsbyggande, 
bland annat i form av utrednings- och  
metodstöd till andra enheter samt att 
skapa en sammanhållen process för 
omvärldsbevakning. 

En viktig milstolpe inom verksamhets-
området var publiceringen av Kon-
sumentrapporten 2013, som dels fick 
stor uppmärksamhet externt, dels har 
använts internt som ett verktyg för att 
bidra till utveckling och prioritering 
av verkets insatser. Den fördjupade 
studien av marknaden för hantverk-
stjänster som redovisades i samband 
med Konsumentrapporten fick också 
stor uppmärksamhet. Den har resulte-
rat i aktivt arbete med att undersöka 
möjligheterna att införa en standardi-
sering av hantverkstjänster.
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6. internationell verKsamhet

Verksamhetsområde Internationell verksamhet  
består av verksamhetsgrenarna Konsument Europa  
och Verksövergripande internationellt arbete. 

sammanfattning
Antalet registrerade kontakter med 
Konsument Europa ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare. Nytt är att 
provpaket och abonnemangsfrågor 
helt dominerar konsumentklagomålen 
följt av flygtransporter, bilar/hyrbilar, 
timeshare/semesterklubbar och kläder. 

Informationsinsatserna ökar, inte 
minst via den nya interaktiva funktio-
nen med frågor och svar som hade 67 
123 antal besök. 

Konsument Europa har under året 
varit drivande i några av European 
Consumer Centres (ECC) nätverks- 

gemensamma projekt. Vi har ansvarat 
för ”Too good to be true? It probably 
is! Unfair Commercial Practices and  
Unsolicited Goods” och projektet om 
trygghetsmärkning ”Can I trust the 
trust mark”. Vi har även medverkat i 
arbetsgruppen om kortbetalningar och 
Charge-back – återbetalning av bank 
eller kreditkortsföretag vid en rekla-
mation av debitering på ett betalkort.

Det verksövergripande internationella  
arbetet har varit mycket begränsat  
och redovisas därför endast under  
avsnittet Resursfördelning på verk-
samhetsområden.

Verksamhetsområde
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Konsument europa

2011 2012 2013

p-år Kostnader p-år Kostnader p-år Kostnader

Rådgivning 4,2 2 049 4,7 2 349 4,3 2 210

Information 0,7 649 1,4 1 192 1,3 1 122

Övrigt Konsument Europa 1,7 1 899 1,7 1 810 2,0 2 061

totalt 6,6 4 597 7,8 5 351 7,6 5 393

Kostnader redovisas i tkr

Det är lätt och tillförlitligt 
för konsumenter att göra 
gränsöverskridande köp 
och utnyttja fördelarna 
inom den gemensamma 
europeiska marknaden.

målET FöR  
VERKSAmhETSGREnEn

uppdrag

Konsument Europa har till uppgift att: 
•	 Göra det enklare för konsumenterna 

att utnyttja fördelarna med den ge-
mensamma europeiska marknaden.

•	 Ge information som gör det möjligt  
att göra aktiva val av varor och tjäns-
ter på den europeiska marknaden.

•	 Informera om rättigheter och  
skyldigheter samt ge stöd till kon-
sumenter som har fått problem vid  
ett gränsöverskridande köp inom 
EU, Norge och Island. 

•	 Ge information om olika juridiska 
möjligheter som finns för att lösa 
en tvist på den europeiska mark-
naden. Uppgiften är att om möjligt 
få tvisten till ett utomrättsligt tvist-
lösningsorgan då medling inte gett  
resultat.

Uppdraget finns dokumenterat i ett 
Regeringsbeslut från 2000-03-23 
Fi2000/1472, Uppdrag till Konsument-
verket att inrätta Euroguichet i Sverige. 
(Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1926/2006/EG av den 18 december 
2006 om inrättande av ett program 
för gemenskapsåtgärder på området  
konsumentpolitik (2007–2013).

Konsument Europa har även följande 
uppdrag:
•	 Kontaktpunkt för konsumenter 

och näringsidkare i frågor som rör 
e-handel enligt lagen (2002:562) 
om elektronisk handel och andra  
informationssamhällets tjänster (jmf 
artikel 19.4 i direktiv 31/2000 om 
elektronisk handel).

•	 Kontaktpunkt för konsumenter som 
är tjänstemottagare i frågor som rör 
tjänstedirektivet enligt förordning-
en (2009:1) om tjänster på den inre 
marknaden (jmf artikel 21 i direk-
tiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden) 

•	 Utgöra en servicefunktion vid den  
gemensamma kontaktpunkten som 
ska ge allmän information som rör 
tjänstedirektivet till tjänstemottaga-
re som är konsumenter.

•	 Hjälpa motsvarande organ i andra 
medlemsländer med sådana uppgif-
ter som efterfrågas där av tjänste-
mottagare som är konsumenter. 

rådgivning
Vi ger personlig rådgivning och hjälp 
till konsumenter både före och efter 
köp, när de handlar gränsöverskrid-
ande inom EU. Konsument Europa 

svarar även på frågor från bland annat 
konsumentvägledare, organisationer,  
näringsidkare och medier.

Verksamhetsgren
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Antalet kontakter har minskat margi-
nellt under 2013 jämfört med tidigare  
år, framför allt förfrågningar innan 
köp. Detta beror på att många frågor 
nu istället ställs via den interaktiva 
funktionen med frågor och svar. Den 
största andelen ärenden, 81 procent, 
handlar om klagomål efter köp.

Nytt för i år är att provpaket och 
abonnemangsfrågor gällande farma-
ceutiska produkter som läkemedel/ 
naturläkemedel och artiklar för person-
lig vård har blivit det i särklass största  
problemområdet med totalt 40,4  
procent följt av flygtransporter, bilar/
motorcyklar, timeshare/semesterklub-

där siffrorna legat på 57 procent 2012 och 
43 procent under 2011.

Konsument Europa fungerar som en  
servicefunktion vid den gemensamma kon-
taktpunkten för EU:s tjänstedirektiv med 
uppdraget att ge allmän information till 
konsumenter som köper tjänster från andra 
EU-länder. 

DE VAnlIGASTE KlAGomålSäREnDEnA, I PRocEnT AV ToTAlA AnTAlET RåDGIVnInGSäREnDEn EFTER KöP

AnTAl KonTAKTER hoS KonSumEnT EuRoPAS RåDGIVnInG

bar och möbler. Antalet flygärenden 
ligger alltid högt trots en registrerad 
minskning. Problem med internet-
tjänster, köp av hemelektronik, evene-
mangsbiljetter och kläder har minskat 
och i stället har klagomålen gällande 
köp av möbler ökat. Av samtliga ären-
den rörde 67 procent e-handel, vilket 
är en ökning jämfört med tidigare år, 
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AnTAl BESöK På KonSumEnTEuRoPA.SE

2011: 95 414
2012: 159 823
2013: 106 444

Under året har vi handlagt 26 sådana  
ärenden och hjälpt motsvarande organ i  
andra medlemsländer med uppgifter 
om svenska tjänsteföretag som sålt 
tjänster inom EU. Arbetet med tjänste-
direktivet sker i samarbete med Kom-
merskollegium och Tillväxtverket.  
Under året anordnades en workshop 
där Konsument Europa medverkade.

Möten har även skett med Distans-
handelsföreningen och Biluthyrarna 
där aktuella frågor har lyfts och vi har 
bjudits in till att delta i olika arbets-
grupper.

information
Webbplatsen konsumenteuropa.se är 
den främsta kanalen för att nå ut med 
information till konsumenter. På webb-
platsen finns en interaktiv funktion 
med frågor och svar, information på 
flera språk, brevmallar, klagoguide och 

checklistor som stöd. En uppläsnings-
funktion för personer med funktions-
nedsättning finns att tillgå. 

Ökade möjligheter till interaktion  
erbjuds som stöd i kontakten mellan 
våra handläggare och konsumenter  
genom den interaktiva funktionen med 
frågor och svar. En förstudie för en  
responsiv ombyggnation av webbplat-
sen har inletts och är tänkt att slutföras 
under 2014. Webbplatsen är certifierad 
av Funka.nu, vilket innebär att den föl-
jer etablerade standarder och riktlinjer  
gällande tillgänglighet. 

Webbplatsen och den nya interaktiva  
funktionen har under året haft 173 
567 besök, vilket är en ökning med 8,6 
procent, jämfört med 2012. Ökningen  
beror på den ökade möjligheten till  
interaktion via funktionen med frågor 
och svar.

AnTAl BESöK På KonSumEnT  
EuRoPAS InTERAKTIVA FAQ  
(AKTIVERADES 1 jAnuARI 2013)

2013: 67 123
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Konsument Europa medverkar i sociala  
medier genom Facebook och Twitter.  
Facebooksidan hade vid årsskiftet 332 
gillare. Dessa medier används som  
ytterligare kanal för att föra ut press-
meddelanden och nyheter, men även 
för att ha en dialog där konsumenter 
ska kunna ställa frågor. 

Extra fokus har under året lagts på 
att informera konsumenter om säker  
e-handel, betalningsmetoder, kulturella 
tjänster, hyrbilsfrågor, flygpassagerares 
rättigheter och obeställda varor. Infor-
mationen inom dessa områden har pri-
oriterats eftersom det är den som efter-
frågats mest, både inför och efter köp. 

Under året har Konsument Europa:
•	 Gjort gemensamma informations-

insatser med tidningen Råd & Rön. 
•	 Medverkat som föreläsare på inter- 

nationella konferenser i Bryssel, 
Strasbourg, Vilnius, EU-parlamentet,  
universitet och tillställningar som 
Europa Direkt och Sveriges Konsu-
menter anordnat där vi föreläst om 
konsumenträttigheter och den egna 
verksamheten.

•	 Skickat ut nyhetsbrev med infor-
mation om aktuellt arbete, nyheter 
och månadens ärende. Under året  
noterades 43 journalistkontakter, 
vilket har utmynnat i artiklar samt 
tv- och radioinslag. 

övrigt Konsument europa
Konsument Europa samarbetar  
löpande med systerkontoren inom 
ECC-nätverket och med olika intressen-
ter i Sverige såsom myndigheter, kon-
sumentorganisationer och europeiska  
nätverk.

Medlemmarna i ECC-nätverket åker 
varje år på studiebesök till några sys-
terkontor. Vi har besökt ECC-kontoren 
i Storbritannien och Ungern och fått 

KonSumEnT EuRoPA hAR unDER  
åRET mEDVERKAT I FöljAnDE AV  
näTVERKETS GEmEnSAmmA PRojEKT

•	 Trygghetsmärkning –  
”Trustmarks/consumer 
reviews – seals of confiden-
ce?” Konsument Europa  
var projektledare. 

•	 Återbetalningsmöjlighete 
vid köp med kreditkort/
betalkort i Europa –  
Chargeback in the EU/EEA. 
Konsument Europa ingår  
i arbetsgruppen.

•	 Bedrägerier och vilseled-
ande marknadsföring på 
internet – ”Internet most 
common frauds and unfair 
practices”.

•	 ECC-nätverkets roll som 
kontaktpunkt enligt tjänste-
direktivet – ”Enhanced 
Consumer Protection – the 
Services Directive 2006/123/
EC Analysis of Article 20.2 
and Article 21 related con-
sumer complaints reported 
to ECC-Net between 2010 
and 2012”.

•	 ECC-nätverkets kommen-
tarer gällande Europeiska 
kommissionens förslag om 
reviderade flygpassagerares 
rättigheter – Need for  
revision of air passengers 
rights based on facts and 
figures of ECC-Net. Open 
letter from the ECC-Net. 
Konsument Europa ingår  
i arbetsgruppen.

•	 Rapporten ”Too good to be 
true? It probably is! Unfair 
Commercial Practices and 
Unsolicited Goods” lansera-
des i mars under Consumer 
Summit. Konsument Europa 
var projektledare. 

besök från 19 ECC-kontor i samband 
med webb- och kommunikationswork-
shop som arrangerades av Konsument 
Europa i Karlstad. 

En referensgrupp bestående av andra 
myndigheter och konsumentorgani-
sationer finns för att få viktiga inspel  
och synpunkter till verksamheten. 
Konsument Europa medverkar även 
i samverkansnätverket mot piratko-
piering, liksom i IT-säkerhetsgruppen 
i myndighetsnätverket för barn- och 
ungafrågor.

Vi har deltagit aktivt i remissarbeten 
och Europeiska kommissionens kon-
sultationer och arbetsgrupper.

Under året har vi medverkat i flera  
föreläsningar och utbildningsinsatser 
som riktat sig till bland annat konsu-
mentvägledare. Konsument Europa 
har samarbetat med Europa Direkt, 
ett informationsnätverk som drivs av  
Europeiska kommissionen.

Mot slutet av året genomfördes en  
undersökning avseende ärendehand-
läggning som visade att 98 procent 
var nöjda med den första kontakten 
med Konsument Europa. Ärendet blev  
besvarat vid första kontakten i 55  
procent av fallen och totalt avsluta-
des 62 procent av alla ärenden inom 3  
månader. 

Även en användarundersökning av 
konsumenteuropa.se genomfördes där 
webbplatsen värderades utifrån kri-
terierna användbarhet, lättillgängliga 
texter och tillförlitlighet. Antal sva-
rande var 53 och resultatet var mycket 
bra. 89 procent tyckte att webbplatsen 
var bra och informationen trovärdig, 
94 procent tyckte texterna var lätta  
att förstå.
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prestationer

analys

Vi haft ett större antal besök på webb-
platsen beroende på ärenden rörande 
gratiserbjudanden som visar sig vara 
ett abonnemang. Antalet rådgivnings-
ärenden är i stort sett oförändrat. Med-
verkan i medier har bidragit till ökad 
kännedom om verksamheten. Kostnads-
nivån för rådgivningsärendena ligger  
på samma nivå som föregående år. 

Konsument Europa är en aktiv deltaga-
re i olika ECC-projekt, som projektle-
dare eller i styrgrupp. Antalet slutförda  
projekt ligger stabilt från år till år.  
Kostnadsnivån för projekten är oför-
ändrad.

Vi har även fungerat som service-
funktion vid den gemensamma kon-
taktpunkten för EU:s tjänstedirektiv,  
deltagit i ECC-möten, konferenser 
samt utbildnings- och informationsin-
satser med mera. Det mest omfattande  
arbetet har varit rådgivning och pro-
jekten. Planerade åtaganden har full-

gjorts förutom deltagande vid informa-
tion till tågresenärer på centralstationen 
i Stockholm och på flygpassagerarnas 
dag då tidigare erfarenheter visat att  
arrangemanget på Arlanda inte ger  
förväntad publicitet.

Webbplatsen har utvecklats med en ny 
interaktiv funktion med frågor och svar 
som har varit mycket efterfrågad och 
inneburit ökad tillgänglighet och bättre 
serviceutbud för konsumenterna.

Konsument Europa har haft ett aktivt 
engagemang i EU-arbetet, vilket ger 
ökade möjligheter att påverka konsu-
mentfrågorna. Verksamheten har bedri-
vits enligt angivna ambitioner i ansökan 
till Europeiska kommissionen och har 
för fjärde året i rad fått högsta betyg i 
deras utvärdering.

Konsumentverkets samlade bedöm-
ning är att verksamhetsgrenens mål  
har nåtts.

handlagda rådgivningsärenden

2011 2012 2013

Antal 3 612 4 393 4 179

Total kostnad (tkr) 2 049 2 349 2 210

Kostnad per kontakt (tkr) 0,6 0,5 0,5

slutförda eCC-projeKt

2011 2012 2013

Antal 6 5 5

Total kostnad (tkr) – 332 328

Från och med 2012 påbörjades särredovisning av kostnader för ECC-projekt och 
därför kan inga jämförelsevärden för tidigare år redovisas.
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7. personal oCh Kompetensförsörjning
Under 2013 har kompetensförsörjningen fungerat väl och 
vi bedömer att vi har haft tillgång till den kompetens som 
krävs för att klara våra målsättningar. Viktiga satsningar 
under året har varit implementering av nytt arbetsmiljö-
uppföljningssystem, framtagande av ledarfilosofi samt 
utveckling av ett nytt internationellt utvecklingsprogram.

personalstruktur
Vid årets slut var vi 134 anställda, varav 
127 tillsvidareanställda. Andelen tills- 
vidareanställda har ökat. Personalens 
genomsnittsålder har ökat med ett år 
och är nu 43 år.

Kompetensförsörjning
En del i kompetensförsörjningen är 
att marknadsföra Konsumentverket 
som arbetsgivare och stärka vårt varu-
märke. Som ett led i detta arbete har 
vi under året deltagit i frukostmöten 
och arbetsmarknadsdagar på Karl-
stads universitet och Örebro univer-
sitet samt arrangerat studiebesök för 
studenter vid Karlstads universitet och 
arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. 
Vi har även, tillsammans med ett fler-
tal andra värmländska arbetsgivare, 
medverkat i ett regionalt initiativ för 
att skapa möten med potentiella med-
arbetare. 

Under hösten har vi startat ett sam-
arbete med Arbetsförmedlingen och 
”Praktikantprogrammet för personer  
med funktionsnedsättning”. Vi har 
tagit emot ett antal praktikanter via 
samarbetet med universitetet och  
Arbetsförmedlingen.

Vi har rekryterat 13 personer för tills-
vidareanställning under 2014. Det 
finns ett stort intresse för våra lediga 
tjänster, med i snitt cirka 40 sökande 
per utlyst tjänst. 

För att säkerställa verksamhetens 
kompetensbehov på kort och lång sikt 

personal (antal) 2011 2012 2013

Anställda den 31/12 130 134 134

– varav tillsvidareanställda 113 120 127

Nyrekryterade för tillsvidareanställning 14 6 13

Avgångar tillsvidareanställda 12 9 6

– varav övertalighet 0 0 0

– varav ålderspension 1 0 1

– varav övriga 11 9 5

har systematiska kompetensanalyser  
erbjudits enheterna. Samtliga nya  
medarbetare har introducerats genom 
våra introduktionsprogram för medar-
betare respektive chefer. En första ut-
värdering av medarbetarprogrammet, 
som infördes 2012, har genomförts. 

PERSonAlEnS KönSFöRDElnInG (AnTAl)
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Kompetens för internationellt arbete  
är ett prioriterat område i enlighet 
med myndighetens övergripande mål. 
Ett utvecklingsprogram för medar-
betare med internationella kontakter 
och uppdrag har därför arbetats fram.  
Syftet är att stärka medarbetarnas 
kompetens vad gäller språk, kulturella 
skillnader, EU-kunskap med mera.
 
Ett 15-tal internutbildningar och work-
shoppar har genomförts inom myndig-
heten. Dessa har initierats av enheterna 
utifrån verksamhetens behov. En viss 
tonvikt har legat på utbildningar inom 
kommunikationsområdet.

Individuell kompetensutveckling har 
genomförts kontinuerligt med medar-
betarsamtalen som grund.

En översyn av myndighetens  
övergripande strategidokument för 
kompetensförsörjning har påbörjats 
under året. 

Avslutssamtal i syfte att ta tillvara syn-
punkter och förslag till förbättringar 
på arbetsplatsen har genomförts med 
ett tiotal medarbetare som avslutat sin 
anställning.

Under året har chefsgruppen inom 
myndigheten arbetat fram och fast-
ställt en chefs- och ledarpolicy, ”Chefs- 

sjuKfrånvaro (proCent) 2011 2012 2013

Totalt 1,62 1,84 2,95

Andel långtidssjukskrivning (> 60 dagar) 35,73 14,47 55,81

Kvinnor 1,97 2,23 3,58

Män 0,99 1,09 1,74

Anställda ≤29 år 1,10 4,30 1,99

Anställda 30–49 år 1,73 1,57 3,08

Anställda ≥50 år 1,44 1,70 2,90

och ledarkompassen”. Medarbetarna 
har också involverats i arbetet.

Ett nytt stödmaterial för chefer respek-
tive medarbetare har tagits fram inför 
årets löneöversyn.

Utbildning för chefer och information  
till medarbetare om hur lönebild-
ning går till och hur vi arbetar med  
lönesättande samtal med mera har  
genomförts.

arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Under 2013 införde vi ett nytt uppfölj-
ningssystem för arbetsmiljö – AMU. 
AMU är ett dialogverktyg för chefer 
och medarbetare som ger ett stöd för att  
följa upp och diskutera ett antal områ-
den som är viktiga för arbetsmiljön. 

För att bidra till god hälsa och före- 
bygga mental stress har vi erbjudit  
utbildning i mindfulness.

Totala sjukfrånvaron har ökat med 
drygt en procentenhet jämfört med året 
innan och det är långtidssjukfrånvaron  
som står för merparten av ökningen.  
Genom företagshälsovården har vi  
kunnat erbjuda ett nytt program för  
rehabilitering och förebyggande träning 
som medarbetare deltagit i under sjuk-
skrivning på hel- eller deltid. 
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analys

Vi bedömer att vår kompetensförsörj-
ning har fungerat väl och att vi har 
kunnat rekrytera rätt kompetens till 
våra lediga tjänster. Vi har ökat ande-
len tillsvidareanställda medarbetare. 
Genom återkommande kompetens-
analyser har vi kunnat fånga in de  
behov av kompetensutveckling som 
enheterna haft. De kompetenssatsning-
ar vi genomfört har lett till att både 
chefer och medarbetare har höjt sin 
kompetens och fått en ökad säkerhet i 
sina uppdrag och roller. Utvärderingen 
av medarbetarprogrammet gav ett gott 
betyg och vi anser att programmet ger 
en god grund för nya medarbetare vad 
gäller att arbeta i staten och på Konsu-
mentverket. 

Processen med att ta fram en ”Chefs- 
och ledarkompass” har lett till givan-
de diskussioner i chefsgruppen och vi  
bedömer att det arbetet har gett en  
gemensam värderingsgrund att stå på. 
Vi ser att detta har stärkt våra chefer 
inte minst i arbetsgivarrollen.

Lönebildningsprocessen har förbätt-
rats ytterligare genom de insatser vi 
gjort under året. 

Ökad tydlighet och kännedom om 
processen har gjort löneprocessen mer 
tydlig för medarbetarna och cheferna 
har stärkts genom de verktyg vi gett.

Den nya modellen för arbetsmiljö- 
uppföljning anser vi har stärkt enhe-
ternas arbetsmiljöarbete och gett ett  
värdefullt forum för dialog kring  
viktiga frågor.

Vi har fått en mycket bra respons på 
utbildningarna i mindfulness och be-
dömer att effekterna av de kurserna 
har varit positiva och gett verktyg för 
att hantera mental stress. 

Sjukfrånvaron som tidigare varit 
mycket låg har nu ökat till ungefär 
samma nivå som inom övriga staten. 
Vi arbetar aktivt tillsammans med  
företagshälsovården för att ge stöd 
till de medarbetare som haft en längre 
sjukskrivning. Programmet för rehabi-
litering och förebyggande träning ser 
vi som en positiv insats för de medar-
betare som deltagit i det.
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Bilaga 1

rapporter i Konsumentverkets rapportserie

nr titel

2012:10 Marknadskontroll av flytvästar och simhjälpmedel

2013:2 Utbildningstjänster – en granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

2013:3 Vacker och lycklig? Om identitet, konsumtion och risk

2013:4 Konsumentverkets beräkningar av referensvärden – för några av hushållens vanligaste 
utgiftsområden

2013:5  Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror

2013:6 Marknaden för hantverkstjänster – fördjupad analys och förslag  
på åtgärder

2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster  
– resultat från två undersökningar

2013:8 Konsumentrapporten 2013 – läget för Sveriges Konsumenter

2013:9 Underlag till Konsumentrapporten 2013

2013:10 Kommunernas budget- och skuldrådgivning 2013 – en lägesrapport

2013:11 Kommunernas konsumentvägledning – en lägesrapport 2013

2013:13 Marknadskontroll av ridhjälmar 2013

2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

2013:17 Marknadskontroll av halkskydd – Kontroll av dokument och  
CE-märkning av 29 halkskydd

2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010–2012
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Bilaga 2

a-remisser 2013

2012/1195 Remiss av Energimyndighetens rapport Särredovisning av elcertifikatskostnaden  
på elkundens faktura

2012/1259 Presstödskommitténs delbetänkande Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli 
(SOU 2012:58)

2012/1285 Departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa 
kommunala avtal

2012/1286 App to date – Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via 
telefonräkningen, mm (Ds 2012:31)

2012/1316 Rapport från Myndigheten för radio och tv om täckningskravet för Sveriges Television 
AB:s sändningar i marknätet

2012/1329 Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59)
2012/1359 Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)
2012/1645 Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering 

(SOU 2012:72)
2012/1633 Remiss av departementspromemorian Marknadsföring m.m. av modersmjölks-

ersättning och tillskottsnäring
2012/1675 Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling 

av läkemedels- och apoteksmarknaden
2012/1700 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Vägval för en utvecklad marknad 

förmätning och rapportering av el (El R2012:12)
2012/1763 Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss 

kemikalietillsyn till kommuner
2012/1823 Betänkandet en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna  

(SOU 2012:79)
2012/1867 Ds 2012:58 EU-miljömärket
2012/1883 Remiss av svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv  

(2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk  
eller elektronisk utrustning (WEEE)

2013/44 Ändringar i miljöbalken med anledning av nya EU-regler om bekämpningsmedel
2013/52 Betänkandet Hyres- och arrendetvister i framtiden (SOU 2012:82)
2013/53 Kommissionens förslag till förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 

1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen)  
och meddelande

2013/55 Promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och grupper
2013/59 Remiss av rapporten analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdes-

problematiken i Sydsverige.
2013/60 Näringsförbud – tillsyn och effektivitet (SoU 2012:84)
2013/68 Departementspromemorian Fysioterapeut – ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster
2013/74  Remittering av rapporten om klimatfärdplan 2050
2013/82 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport elnätstariffer – behövs mer regler om 

avgifternas utformning (El R2012:14)
2013/83 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för isolerade naturgasnät 

(EIR 2013:01)
2013/91 Remiss av två betänkanden: – Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – 

genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen 
(SOU 2012:86) – Ett effektivare plangenomförande. Delbetänkande av Plangenom-
förandeutredningen (SOU 2012:92)

2013/121 EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (COM (2012) 788 final)
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2013/135 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen 
för alternativa bränslen

2013/184 Remiss av Europeiska kommissionens förslag; Proposal for a Council Directive 
implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, 
COM(2013) 71 final

2013/185 Promemoria Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om 
energideklaration för byggnader,

2013/192 Betänkandet en modernare rättegång II – en uppföljning
2013/196 Inbjudan till remissmöte angående övergångsbestämmelser till nya preskriptionsregler  

i försäkringssammanhang m.m.
2013/204 Utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetet
2013/207 Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)
2013/215 EU:s kommande översyn av det ekologiska regelverket – Möjlighet att inkomma  

med synpunkter
2013/231 Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)
2013/234 EU-kommissionens förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän 

produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll
2013/257 Betänkandet Trängselskatt- delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3)
2013/280 Departementspromemoria Gemensamt konsumentskydd i EU
2013/282 Ds 2013:16 Projektansvar
2013/285 Departementspromemoria Straffavgift vid bristande kreditprövning (Ds 2013:17)
2013/286 Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande 

tillsyn (Ds 2012:12)
2013/297 Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel
2013/298 Remiss av Elsäkerhetsverkets rapport – Avgifter inom elområdet
2013/324 Remiss av departementspromemoria Lätt byte – Enklare att välja ny leverantör av 

elektroniska kommunikationstjänster
2013/329 Remiss av energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i 

energieffektiviserings-direktivet – Energimyndighetens beräkningar och förslag 
med kompletteringar, samt av finansdepartementets promemoria Bensin- och 
dieselkonsumtion i Sverige – ekonometriska skattningar av priselasticiteter

2013/330 Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2023:16)
2013/344 Kommissionens förslag till ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande 

av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning m.m. och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags 
skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage.

2013/353 EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem
2013/368 Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn  

av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen.
2013/377 Promemoria Viss kreditgivning till konsumenter Tillägg
2013/383 Departementspromemorian Lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I  

och Rom II förordningarna (Ds 2013:21)
2013/392 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014
2013/407 Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning.
2013/419 Förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan 

medlemsstat på den inre marknaden (KOM (2012) 164)
2013/460 Promemoria om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring 

– anpassning till nya EU-rättsliga regler
2013/477 Betänkandet En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)
2013/510 Departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid 

kreditupplysning (Ds 2013:27)
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2013/523 Departementspromemorian Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds2013:25)
2013/530 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport förslag till ändrat regelverk för 

bedömning av elnätsföretagens intäktsramar – författningsförslag inför andra 
tillsynsperioden 2016–2019 (EI- R2013:06)

2013/551 Remiss av energimarknadsinspektionens rapport Prisförändringsprövning och 
lokabehandlingsprincip för fjärrvärme (EI R2013:07)

2013/552 Remiss av energimarknadsinspektionens rapport Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten 
(EI R2013:04)

2013/561 Ds 2013:29 Märkning av textilprodukter
2013/562 Remiss av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och 

miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna.
2013/581 Önskemål om synpunkter på förslag till EU parlamentet och rådets direktiv om 

jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång  
till betalkonto med grundläggande funktioner, COM(2013)266

 2013/594 Remiss – Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barn ökade säkerhet  
i förskolan (SOU 2013:26)

2013/595 Betänkandet Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar 
(SOU 2013:10)

2013/602 Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen
2013/643 EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell 

värld: tillväxt, skapande och värderingar
2013/644 Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet  

i Sverige
2013/677 Rapport från Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd  

tv under tillståndsperioden 2014–2020
2013/678 Remiss av promemorian ”Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk 

kommunikation”
2013/685 Departementspromemorian Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån (Ds 2013:38) 

Promemorian Försämrad säkerhet som grund för betalning i förtid
2113/689 Remiss Olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2013:43)
2013/698 Remiss av naturvårdsverkets rapport med förslag till svenskt genomförande av 

Europarlamentets och rådets direktiv (2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall  
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

2013/710 Promemorian Undantag för ny naturgasinfrastruktur
2013/711 Promemorian uthyrning av bostadsrättslägenheter
2013/716 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden – förslag som 

ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (EI R2013:09)
2013/727 Synpunkter på nytt EU-förslag om långfristiga investeringsfonder samt inbjudan till 

referensgruppsmöte
2013/754 Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44)
2013/756 Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen
2013/763 Inbjudan att lämna synpunkter på direktiv om betalkonto (COM(2013)266 final)
2013/834 Ds 201351 – En översyn av läkemedelslagen
2013/835 Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik
2013/940 Remiss av utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- 

och innovationsverksamhet.
2013/966 Beskattning av mikroproducerad el m.m.
2013/981 Remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)
2013/1020 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

paketresor och assisterande researrangemang
2013/1033 Remiss av delbetänkandet ”Effektivare bredbandsstöd”
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2013/1050 Fi2013/3110 Konsultation avseende förslag till direktiv om betaltjänster på den inre 
marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG 
samt upphävande av direktiv 2007/64/EG

2013/1051 Konsultation avseende förslag till förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner (COM(2013)550 final)

2013/1062 Betänkande En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)
2013/1073 Vad bör straffas (SOU 2013:38)
2013/1097 Remiss av Energimarknadsinspektionens delrapportering av uppdrag angående projekt 

av gemensamt intresse (EI2013:11)
2013/1098 Förslag till bestämmelser om miljösanktionsavgift gällande kosmetiska produkter
2013/1116 Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning 

m.m. (SOU 2013:63)
2013/1117 Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisning
2013/1216 Promemoria Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro
2013/1228 Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen
2013/1246 Remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation
2013/1259 Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276) vägmärkesförordningen 

(2007:90), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen 
(2012:707).

2013/1269 Remiss av promemorian Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
2013/1349 Promemorian Förändrad instansordning för va-målen
2013/1350 Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
2013/1356 PM Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
2013/1357 Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)
2013/1401 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor
2013/1563 DS 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart
2013/1585 Remiss av promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja 

tröskeleffekter vid nätanslutning
2013/1594 Remiss av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Effektreserven – En uppföljning och 

analys av avvecklingen av den svenska effektreserven
2013/1599 Promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster
2013/1636 Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv
2013/1684 Rapport från Myndigheten för radio och tv om evenemangslista
2013/1712 Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

 
Totalt 113 avslutade remisser 2013, 55 utan synpunkter.
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Bilaga 3 

redovisning av stöd till organisationer på konsumentområdet

Belopp i tkr

organisationsstöd 2011–2013

organisation Beskrivning av organisation 2011 2012 2013

Gröna Bilister En miljödriven motororganisation som verkar för en miljö-
anpassad utveckling av vägtransporterna. Arbetar med att 
påverka människors val av fordon, bränsle och transport-
sätt. Har cirka 1350 medlemmar. 200,0 150,0 150,0

Sveriges  
Konsumenter

En fristående, partipolitiskt obunden, ideell förening som 
har som ändamål att stärka svenska konsumenters makt  
nationellt och internationellt. Är ett samarbetsorgan med  
27 medlemsorganisationer. 200,0 150,0 150,0

Föreningen för 
Fairtrade Sverige 

En ideell förening som verkar för att öka konsumenters 
kännedom och kunskap om rättvis handel, samt öka  
efterfrågan på Fairtrademärkta produkter. Är ett sam- 
arbetsorgan med 45 medlemsorganisationer. 200,0 150,0 150,0

Motormännens 
riksförbund

En obunden konsumentorganisation för landets bilister 
när det gäller att transportera sig ekonomiskt, trafiksäkert, 
med hög framkomlighet på ett miljömässigt sätt. Har cirka 
114 000 medlemmar. – 150,0 150,0

FMK En ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet,  
trafikmiljö och konsumentfrågor. Har cirka 23 000  
medlemmar. – 150,0 –

summa 600,0 750,0 600,0

Verksamhetsstöd 2011

organisation ändamål utbetalt

Föreningen Medveten  
Konsumtion 

Verksamheten går ut på att göra det lätt för konsumenten  
att agera medvetet utifrån miljö-, hälso- och rättviseaspekter. 
Arbetar med standardisering. 800,0

Sveriges Konsumenter Konsumentorganisation som driver ett brett nationellt och  
internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. 4 268,0

Svenska Naturskyddsföreningen Verksamheten kring den årlig återkommande kampanj  
”Miljövänliga veckan”. 300,0

Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som driver en årlig återkommande kampanj 
”Miljövänliga dagen”. 200,0

Miljöförbundet Jordens Vänner Utbilda i frågor kopplade till granskning av marknadsföring 
med miljöargument. 100,0

Föreningen för Fairtrade Sverige Organisationen arbetar för att, på olika sätt, ökad kunskap om 
rättvis handel för att genom konsumtion påverka arbets- och 
handelsvillkor med och i utvecklingsländerna. 975,0

Svensk mat- och miljöinformation Organisationen verkar för en hållbar livsstil med hänsyn till 
människor, djur och det globala ekosystemet. 185,0

Motorförarnas  
Helnykterhetsförbund

Trafik- och nykterhetsorganisation som med sin konsument- 
inriktade verksamhet arbetar med rådgivning, information  
och tester. 100,0
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Belopp i tkr

organisation ändamål utbetalt

Fair Trade Center Organisation för en mer rättvis handel. Bevakar och informerar 
om svenska företags handel med utvecklingsländer. 800,0

Reumatikerförbundet En handikapporganisation som beviljas stöd för omkostnader  
i samband med ordförandeskap i SIS/TK 164/Ag 11. 40,0

Handikappförbunden Samarbetsorgan för handikappsorganisationer. Beviljas stöd  
för att öka intresset för standardisering bland sina 39 medlems-
förbund. 327,0

Gröna Bilister Föreningen har till ändamål att verka för miljöanpassade och 
säkra system för samhällets transporter. 350,0

summa 8 445,0

Verksamhetsstöd 2012
Sveriges Konsumenter Konsumentorganisation som driver ett brett nationellt och  

internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. 4 300,0

Föreningen medveten konsumtion Verksamheten går ut på att göra det lätt för konsumenten  
att agera medvetet utifrån miljö-, hälso- och rättviseaspekter. 
Samlar och sprider information om medveten konsumtion. 1 000,0

Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som driver kampanjer för ökad medveten-
het och uppmärksamhet kring en konsumentrelaterad fråga. 
Tema för 2012 var rätt val av fisk och skaldjur samt återbruk 
av kläder. 500,0

Fair Trade Center Organisation för en mer rättvis handel. Bevakar och informerar 
om svenska företags handel med utvecklingsländer. 1 000,0

Reumatikerförbundet En funktionshinderorganisation som verkar för ett bra liv för 
alla reumatiker. Beviljas stöd för deltagande i standardisering 
för lättöppnade förpackningar. 30 ,0

Gröna Bilister Föreningen verkar för en miljöanpassad utveckling av biltrafi-
ken. Beviljas stöd för sitt informations- och påverkansarbete. 400,0

Föreningen för Fairtrade Sverige Organisation som verkar för rättvis handel. Beviljas stöd för att 
skapa kännedom om och efterfrågan av Fairtradeprodukter. 975,0

Miljöförbundet Jordens Vänner Arbetar för miljö och solidaritet. Beviljas stöd för utbildning av 
medlemmar och konsumenter i frågor kopplade till marknads-
föring och granskning av marknadsföring med miljöargument. 100,0

Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund

Beviljas stöd för sin konsumentinriktade verksamhet som  
innehåller rådgivning, information, tester och standardisering. 100,0

Resenärsforum Driver frågor om resenärernas krav och önskemål inom  
området kollektivtrafik. 200,0

Svenska Celiakiungdomsförbundet Beviljas stöd för arbetet med att förbättra möjligheterna  
för gluten- och laktosintoleranta barn att påverka daglig- 
varumarknaden. 300 ,0

Djurskyddet Sverige Riksförbund som verkar för djurskydd och djurvälfärd.  
Beviljas stöd för att förbättra möjligheten för konsumenter  
att välja djurvänliga produkter. 200 ,0

Nationalföreningen för 
Trafiksäkerhetens Främjande

Beviljas stöd för sitt arbete med köpråd till konsumenter,  
marknadsöversikter och frågor och svar. 100,0

Handikappförbunden Ett samverkansorgan för funktionshinderorganisationer.  
Beviljas stöd för att främja medlemsförbundens arbete  
med standardisering och för deltagande i fyra standardi- 
seringsgrupper. 200,0

summa 9 405,0
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Belopp i tkr

Verksamhetsstöd 2013

organisation ändamål utbetalt

Sveriges Konsumenter Konsumentorganisation som beviljas stöd för att driva ett brett 
nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande 
arbete. Centrala sakområden under 2013 är livsmedel, privat-
ekonomi, energi, hälsa och digitala tjänster. 4 200,0

Fair Trade Center Organisationen beviljas stöd för att främja en socialt rättvis 
och miljömässigt hållbar internationell handel. De bevakar och 
informera om svenska företags handel med utvecklingsländer 
och ger konsumenterna information om hur man kan agera. 800,0

Föreningen Medveten  
Konsumtion 

Konsumentorganisation med inriktning hållbar konsumtion. 
Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom  
att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor  
och effekt på natur och människa. 800,0

Föreningen för Fairtrade Sverige Organisation som verkar för rättvis handel och hållbar  
konsumtion. Beviljas stöd för att skapa kännedom,  
medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade-produkter. 800,0

Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som beviljas stöd för den årlig återkom-
mande kampanjen ”Miljövänliga veckan. Temat för 2013 är 
ökad medvetenhet och uppmärksamhet kring ekologisk mat. 300,0 

Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som beviljas stöd för att utöka sitt arbete 
inom standardisering. Föreningen ska ta fram en strategi och 
delta i standardiseringsarbete. 200,0

Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som driver en årlig återkommande  
kampanj ”Miljövänliga dagen” för ökad medvetenhet  
och uppmärksamhet kring vår konsumtion av kläder. 200,0

Handikappförbunden Ett samarbetsorgan för handikapporganisationer som beviljas 
stöd för att åstadkomma fler och bättre rustade representanter i 
de standardiseringsgrupper som är särskilt viktiga för personer 
med funktionsnedsättning. 200,0

Gröna Bilister Föreningen har till ändamål att verka för miljöanpassade och 
säkra system för samhällets transporter. Beviljas stöd för infor-
mations- och opinionsbildningsinsatser för att påverka männis-
kors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. 200,0

Svenska  
Celiakiungdomsförbundet 

En intresseorganisation och mötesplats för barn och unga med 
gluten- och laktosintolerans. Beviljas stöd för att stärka barn 
och ungdomar som konsumenter på den gluten- och laktosfria 
marknaden. 200,0

Djurskyddet Sverige Riksförbund som verkar för djurskydd och djurvälfärd.  
Beviljas stöd för att förbättra möjligheten för konsumenter  
att välja djurvänliga produkter. 200,0

Riksförbundet Attention Riksförbund som verkar för att förbättra situationen för barn, 
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Beviljas stöd föra att fördjupa riksförbundets arbete 
med privatekonomi. 200,0

Resenärsforum Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. 
Beviljas stöd för att driva kollektivtrafikresenärernas intressen 
och rättigheter. 200,0

Miljöförbundet Jordens Vänner Ett samverkansorgan för funktionshinderorganisationer.  
Beviljas stöd för att främja medlemsförbundens arbete  
med standarisering och för deltagande i fyra standardi- 
seringsgrupper. 100,0

Motorförarnas  
Helnykterhetsförbund

Trafik- och nykterhetsorganisation som beviljas stöd för att  
bevaka viktiga konsumentintressen som rådgivning, tester  
och standardisering. 100,0
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Projektstöd 2011

organisation ändamål utbetalt

Föreningen för Fairtrade Sverige Medvetandegöra barn (7–12 år) om rättvisa kopplat till  
produktion och konsumtion av varor. 468,0

Föreningen för Fairtrade Sverige Öka kunskapen om rättvis handel för unga (13–15 år). 553,0

Familjeslanten i Gävle Att ge grund- och gymnasieelever ökad kunskap om  
vardagsekonomi, konsumtion och konsekvens genom  
Communityteater och seminarier. 676,0

Riksförbundet Attention Utbildnings- och informationsinsatser för unga (16–25 år)  
med neuropsykiatriska diagnoser med syfte att förebygga  
överskuldsättning. 350,0

Naturskyddsföreningen Dalarna Öka kunskap om hur mat produceras, ökad kontakt mellan 
lantbrukare och konsumenter genom att allmänheten bjuds  
in till en ekologisk gård för att delta i sådden. 55,0

Naturskyddsföreningen  
i Örebro län

Öka kunskap om matens klimataspekter hos konsument  
genom guidning i odlingslandskap och guidning i butik där 
man uppmärksammar de olika varornas miljöbelastning. 200,0

KFUM Umeå Bildningsinsats för att öka den privatekonomiska färdigheten 
hos unga (16–25 år) i syfte att hantera sin privata ekonomi  
och förebygga överskuldsättning. 247,0

Unga KRIS Ungdomar från Unga KRIS ska informera/utbilda andra  
ungdomar gällande risker med att hamna i skuld och hur  
överskuldsättning kan undvikas. 430,0

Svenska Sportdykarförbundet Sprida den branschöverenskommelse som Konsumentverket 
och Svenska sportdykarförbundet tagit fram. 35,0

summa 3 014,0

Belopp i tkr

organisation ändamål utbetalt

Organisationen Fair Trade  
Återförsäljarna

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en medlems- 
organisation för världsbutiker och andra återförsäljare av  
rättvist handlade produkter i Sverige. Beviljas stöd för att  
sprida kännedom om och förståelse för rättvis handel. 100,0

Svensk mat- och miljöinformation Föreningen verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till männi-
skor, djur och det globala ekosystemet. Beviljas stöd för arbetet 
med att på olika sätt informera om matens miljöpåverkan. 100,0

IM Individuell Människohjälp Organisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld 
genom att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. 
Beviljas stöd för att sprida och bredda kunskapen om att rätt-
vis handel. 100,0

NTF (Nationalföreningen för  
Trafiksäkerhetens Främjande)

Riksorganisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik 
genom ökad kunskap, trygghet och självförtroende hos konsu-
menter. Beviljas stöd för arbetet med köpråd till konsumenter, 
marknadsöversikter och frågor och svar. 100,0

Reumatikerförbundet Organisation som verkar för ett bra liv för alla reumatiker på 
olika områden. Beviljas stöd för medverkan i standardiserings-
arbete för lättöppnade förpackningar. 30,0

summa 9 130,0

7 8

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013



Belopp i tkr

Projektstöd 2012

organisation ändamål utbetalt

Sveriges Konsumenter Utveckla en webbplats med syfte att ge konsumenten bättre 
möjligheter till etisk fondförvaltning. 350,0

Föreningen för Fairtrade Sverige Ta fram studiematerial till gymnasieskolan för ökad kunskap 
om hur de egna valen påverkar miljö- och social förhållanden  
i producentländer. 300,0

Sveriges makalösa föräldrar Ökad medvetenhet kring privatekonomin vid separation och 
som ensamstående föräldrar. 380,0

KFUM-Kiosk Undervisning i livskunskap för mellanstadieelever i fem skolor  
i Malmö centrum. 50,0

Sveriges Aktiesparares  
Riksförbund

Genom olika informationsinsatser och möten inspirera fler  
personer att ta eget aktivt val kring sitt pensionssparande. 250,0

Föreningen Medveten  
Konsumtion

Med film som verktyg öka medvetenheten hos unga att göra 
medvetna val. 300,0

Djurskyddet Sverige Ta fram en applikation för djurvänligare livsmedelskonsumtion 
som bygger på djurvälfärdskriterier och bedömningar av före-
tagens djuromsorgspolicy. 275,5

summa 1 905,5

Projektstöd 2013
Sveriges Konsumenter Med projektet ”Begåvad konsumtion” vill man stärka  

konsumenter med läs- räkne- och skrivproblem samt  
begåvningsmässiga eller kognitiva funktionsnedsättningar. 450,0

Sveriges Konsumenter I projektet ”BankWiser Sverige” ska man jämföra svenska  
bankers etik- och hållbarhetsarbete och kommunicera  
resultatet så att det blir användbart för konsumenter. 400,0

Fair Trade Center ”Fair Trade Centers Etikakademi” syftar till att få unga  
konsumenter att känna att de kan påverka genom sin  
konsumtion. Projektet ska producera filmer för högstadiet  
och en lärarhandledning. 300,0

Sveriges Kvinnolobby Projektet ”Reklamkoll-strategier för unga kvinnor att tackla 
kommersiella budskap” handlar om att medvetandegöra och 
stärka flickor och unga kvinnor i deras roll som konsumenter. 250,0

Dyslexiförbundet FMLS ”Kognitiv tillgänglighet i ett konsumentperspektiv” handlar  
om att skapa en plattform för att arbeta långsiktigt så att  
standarder och riktlinjer tar hänsyn till kognitiva aspekter. 250,0

Föreningen för Fairtrade Sverige ”Aktiva val för nya målgrupper” innebär att genom utbildning 
öka kunskapen om Fairtrade hos konsumenter som är utlands-
födda eller har utlandsfödda föräldrar. 200,0

Komhuner kulturförening Projektet ”Låna mindre, bo och handla tryggt för ett bättre liv” 
har som mål att ungdomar ska bli medvetna och resursstarka 
konsumenter så att de undviker att hamna i skuldfällan. 200,0

Astma- och allergiförbundet ”Allergiker på flyget” handlar om att kartlägga och sprida  
information om vilka rättigheter man har som allergisjuk  
flygresenär. 182,0

Integrationsnätverk Projektet ”Välj rätt” syftar till att stärka nyanlända svenskar 
att bli en mer medveten konsumentgrupp och göra val som 
främjar hälsa, ekonomi och miljö. 100,0

summa 2 332,0 
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Belopp i tkr

återbetalning av stöd 2011

organisation ändamål Belopp

Naturskyddsföreningen Somaliska kretsen Projektstöd 2009 Dnr 2008/944 10,8

Folkuniversitetet, Karlstad Projektstöd 2010 Dnr 2009/1188 8,0

Svenska FSC-rådet Ideell förening Verksamhetsstöd 2010 Dnr 2009/1252 275,0

Latinamerika-grupperna Projektstöd 2010 Dnr 2009/1288 12,9

Klimataktion Projektstöd 2010 Dnr 2009/1318 3,0

summa 309,7

återbetalning av stöd 2012

organisation ändamål Belopp

Naturskyddsföreningen Dalarna Projektstöd 2011 Dnr 2010/1377 2,6

Föreningen för Fairtrade Sverige Projektstöd 2011 Dnr 2010/1358 13,9

Naturskyddsföreningen Örebro län Projektstöd 2011 Dnr 2010/1387 26,0

Svenska sportdykarförbundet Projektstöd 2011 Dnr 2010/1342 15,0

summa 57,5

återbetalning av stöd 2013

organisation ändamål Belopp

Föreningen för Fairtrade Sverige Projektstöd 2012 Dnr 2011/1775 53,7

summa 53,7
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Bilaga 4 

pressmeddelanden 2013

januari
10 12 miljoner kronor till organisationer
11 Koll på pengarna 2013 ute nu
17 Utbildningsföretag slarvar med 

ångerrätten
24 Flest klagomål på tele-, tv- och 

internetområdet

februari
05 Ny dom mot sängföretaget Sova AB
15 KO på villaägarnas sida

mars
04 KO: Förbjudet att marknadsföra 

flygresor utan vare sig flygplan  
eller licens

05 KO startar process mot Telephon
05 Flest olycksfall sker hemma och  

på fritiden
13 L’Oréal tvingas betala en miljon 

kronor i böter
15 Farliga magneter fortfarande  

ett problem
27 Stopp för farlig magnetleksak  

på Teknikmagasinet

april
16 Ny rapport: Viktigt att hjälpa 

skuldsatta innan det är för sent
17 Hitta rätt bil med Bilsvar
26 Konsumentverket presenterar lista  

över problemmarknader

maj
14 Blogg om privatekonomi vinnare  

i gymnasietävling
14 Stadigt minskade resurser till 

konsumentvägledningen – trots  
ökad tillgång

16 Standardiserade besiktningar  
höjer byggkvaliteten

27 Efter flera olyckor: Nya regler  
för badanläggningar

30 KO ingriper mot oseriös 
telefonförsäljning

juni
19 Ny dom avslöjar bristande skydd för 

barn vid näthandel
20 ”Gör det lättare att byta avtal för tv, 

telefoni och internet”
28 KO driver mål mot resebyrå till HD

augusti
09 Underkänt för tio av elva ridhjälmar

september
15 Regeringen banar väg för ny form  

av konsumentupplysning
17 KO stämmer bolaget bakom VitaePro
26 Varning för teleoperatören Svea 

Telecom
26 Förbjudet sälja bilar utan krav  

på kontantinsats 

oktober
03 KO tvingas ta till rättsliga åtgärder 

mot Firstdate
10 KO stämmer Svea Telecom – kräver 

vite på en halv miljon
11 Brister med märkning av halkskydd

november
11 Utbrett slarv med konsumenträtt  

på nätet
22 Bli inte blåst i julhandeln
25 KO stämmer Mysafety

december 
12 Koll på pengarna 2014 ute nu
13 KO stämmer Elgiganten och  

Media Markt
19 Nationell konsumentupplysning blir av
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Belopp i tusental kronor not 2013 2012

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 115 546 114 813

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 539 4 918

Intäkter av bidrag 3 3 117 3 227

Finansiella intäkter 4 228 352

summa 125 430 123 310

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -82 091 -78 561

Kostnader för lokaler -6 663 -6 645

Övriga driftskostnader 6 -34 183 -35 209

Finansiella kostnader 7 -35 -104

Avskrivningar och nedskrivningar -2 458 -2 791

summa -125 430 -123 310

verksamhetsutfall 0 0

transfereringar  

Medel som erhållits från statens budget för finansiering  
av bidrag  14 985 14 943

Lämnade bidrag 8 -14 985 -15 452

saldo 0 -509

årets Kapitalförändring 9 0 -509

8. resultaträKning
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Belopp i tusental kronor not 2013-12-31 2012-12-31

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 10

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  0 1 121

summa 0 1 121

materiella anläggningstillgångar 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet 294 380

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 246 2 483

summa 1 540 2 863

fordringar 12

Kundfordringar 100 2

Fordringar hos andra myndigheter 2 642 3 398

Övriga fordringar – 55

summa 2 742 3 455

periodavgränsningsposter 13

Förutbetalda kostnader 2 315 2 828

Upplupna bidragsintäkter 672 44

summa 2 987 2 872

avräkning med statsverket 14

Avräkning med statsverket -336 1 255

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  14 072 15 679

summa tillgångar 21 005 27 245

9. BalansräKning
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Belopp i tusental kronor not 2013-12-31 2012-12-31

Kapital oCh sKulder

myndighetskapital 15

Statskapital  30 30

Balanserad kapitalförändring  – 509

Kapitalförändring enligt resultaträkningen – -509

summa 30 30

avsättningar 16

Avsättningar för pensioner – 0

Övriga avsättningar 766 608

summa 766 608

skulder m.m. 17

Lån i Riksgäldskontoret 1 510 3 954

Skulder till andra myndigheter 2 977 2 724

Leverantörsskulder 7 364 11 201

Övriga skulder 1 433 1 415

summa 13 284 19 294

periodavgränsningsposter 18

Upplupna kostnader 6 643 6 087

Oförbrukade bidrag 282 1 226

summa 6 925 7 313

summa Kapital oCh sKulder 21 005 27 245
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10. anslagsredovisning

Belopp i tusental kronor not

redovisning mot anslag

 anslag ingående 
överförings-
belopp

årets  
tilldelning 
enl.regle-
ringsbrev

omdispone-
rat anslags-
belopp

indragning totalt 
disponibelt 
belopp

utgifter utgående 
överförings-
belopp

Uo 18 02:002 ap.1
Ramanslag 
Konsumentverket

1 903 112 933 75 114 911 110 284 4 627

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

– 1 500 1 500 1 490 10

Uo 18 02:002 ap. 4
Ramanslag
Drift av skade- 
registreringssystemet IDB

– 1 500 1 500 1 500 0

Uo 18 02:005 ap. 3
Ramanslag 
Stöd till kunskaps- 
byggande på  
konsumentområdet

19 306 1 400 -306 1 400 1 399 1

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

– 4 000 4 000 4 000 0

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

20 56 12 059 -56 12 059 12 028 31

summa 2 265 133 392 75 -362 135 370 130 701 4 669

avslutade anslag

Uo 18 02:002 ap. 5
Ramanslag
Finansiering av  
rättegångskostnader 

75 -75

summa totalt 2 340 133 392 0 -362 135 370 130 701 4 669
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11. tilläggsupplysningar oCh noter

redovisnings- oCh värderingsprinCiper

allmänt
Belopp anges i tusental kronor (tkr) 
där annat ej anges.

Myndighetens redovisning följer god 
redovisningssed och årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag och förordningen  
(2000:606) om myndigheters bok- 
föring, samt ESV:s föreskrifter och  
allmänna råd till dessa.

Brytdag
Brytdag för den löpande redovisning-
en är den 3 januari 2014. Fakturor 
som inkommit eller utställts efter detta  
datum och som avser 2013 redovisas 
under rubriken periodavgränsnings-
poster i balansräkningen. Belopps-
gräns för periodisering av intäkter 
och kostnader har fastställts till 20 tkr  
exklusive moms.

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

anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas 
immateriella tillgångar, datorer och 
kringutrustning, övriga inventarier 
samt förbättringsutgifter på annans 
fastighet. En anläggningstillgång defi-
nieras av att den är avsedd för stadig-

varande bruk, har ett anskaffnings-
värde som uppgår till minst 20 tkr 
och en beräknad ekonomisk livslängd 
på minst tre år. Ett objekt kan ses som 
anläggningstillgång även om anskaff-
ningsvärdet understiger 20 tkr i de fall 
det ingår som en del i en fungerande 
enhet.

När det gäller immateriella tillgångar 
särskiljs utgifter som avser utveckling 
från forskning. Utgifter för utveckling 
ses som investering under förutsättning 
att ovanstående definitioner uppfylls. 
Däremot betraktas utgifter avseende 
forskning (exempelvis förstudie) inte 
som investering utan som driftskostnad. 
Motsvarande princip gäller för uppgra-
dering av befintliga IT-system

Tillämpade avskrivningstider är  
följande:
Immateriella tillgångar  3 år
Förbättringsutgifter på  
annans fastighet 6 år
Datorer och  
kringutrustning  3 år
Övriga inventarier  5 år

sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro enligt 7 kap 
3§ förordning (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag redovisas 
under avsnittet Personal och kompe-
tensförsörjning.
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noter
(belopp i tusental kronor)

resultaträkning

not 1 intäKter av anslag 

Vid jämförelse mellan ”Intäkt av anslag” samt ”Medel som erhållits från statens budget för finan-
siering av bidrag” i resultaträkningen med utgifter i anslagsredovisningen redovisas en skillnad. 
Denna skillnad beror på anslagsavräknad semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 (171 tkr). 
Denna post har belastat anslaget 18 02:002 ap. 1, Konsumentverket, men inte bokförts som en 
kostnad i resultaträkningen.

not 2 intäKter av avgifter oCh andra ersättningar 2013 2012

Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 128 3 346

Intäkter av avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen 1 8

intäkter av andra ersättningar

 – ersättningar enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen 31 0

 – övriga ersättningar 4 379 1 526

summa 4 410 1 526

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 38

summa 6 539 4 918

Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen har minskat med 1 218 tkr jämfört med föregående år. 
Minskningen förklaras främst av att resurssamordning med andra myndigheter, i form av sam-
arbetsprojekt, inte har varit lika omfattande innevarande år som tidigare. 

Under posten Intäkter av andra ersättningar enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen, 
redovisas ersättningar för rättegångskostnader från utomstatlig part. Under 2012 erhölls inga 
motsvarande ersättningar. I posten Intäkter av övriga ersättningar redovisas i huvudsak erhållna 
ersättningar för hyreskompensation med 3 098 tkr. I posten redovisas även erhållna ersättningar 
för rättegångskostnader från Kammarkollegiet med 625 tkr.

not 3 intäKter av Bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 470 408

Bidrag från EU 2 647 2 819

summa 3 117 3 227

Bidrag från statliga myndigheter består i huvudsak av erhållna lönebidrag och stöd för nystarts-
jobb 2013 och uppgår till ca 314 tkr. I posten ingår även bidragsintäkter avseende ett särskilt  
finansierat regeringsuppdrag kring mobiltäckning. Kvarvarande medel redovisas som oförbru-
kade bidrag under rubriken periodavgränsningsposter i balansräkningen.

Bidrag från EU avser Konsument Europas verksamhet inom Konsumentverket.
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not 4 finansiella intäKter 2013 2012

finansiella intäkter

– ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 228 327

– andra ränteintäkter 0 25

summa 228 352

Ränteintäkterna på räntekontot hos Riksgäldskontoret har minskat 2013. Detta främst beroende 
på att ränteläget varit lägre 2013 jämfört med föregående år.

not 5 Kostnader för personal

Kostnader för personal 82 091 78 561

– varav lönekostnader (exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 52 916 50 357

Under 2013 har antalet anställda ökat vilket medfört ökade lönekostnader.

not 6 övriga driftsKostnader 

Övriga driftskostnader 34 183 35 209

Minskning av driftkostnaderna 2013 förklaras i huvudsak av minskade kostnader avseende  
externa utbildningar och rättegångskostnader.

not 7 finansiella Kostnader 

finansiella kostnader

– ränta på lån i Riksgäldskontoret 33 86

– andra räntekostnader 2 18

summa 35 104

Räntekostnader för lån hos Riksgälden har sjunkit beroende på att den totala låneskulden samt 
nyinvesteringar 2013 har minskat mot föregående år.

not 8 lämnade Bidrag

Lämnade bidrag till statliga myndigheter 1 500 1 500

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar 13 485 13 952

summa 14 985 15 452

I posten lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar ingår utbetalningar av 
stöd till organisationer med ca 12 mnkr. Dessa redovisas i anslagsredovisningen som utgifter på 
anslaget 18 02:005 ap. 9, Stöd till organisationer på konsumentområdet.

not 9 årets Kapitalförändring 

Årets kapitalförändring – -509

Under 2013 har inga händelser redovisats som påverkar årets kapitalförändring. Under 2012  
utgjordes posten av återföring av avskrivna återkrav utställda tidigare år.
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Balansräkning

not 10 immateriella anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31

rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 6 309 6 608

Årets anskaffningar 0 0

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde 0 -299

Årets avskrivningar -1 121 -1 379

Avyttrat/utrangerat, ackumulerade avskrivningar 0 299

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 188 -4 108

utgående bokfört värde 0 1 121

not 11 materiella anläggningstillgångar

förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 603 603

Årets anskaffningar 0 0

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde 0 0

Årets avskrivningar -86 -103

Avyttrat/utrangerat, ackumulerade avskrivningar 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -223 -120

utgående bokfört värde 294 380

maskiner, inventarier, installationer, m.m.

Ingående anskaffningsvärde 5 737 6 347

Årets anskaffningar 22 319

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -81 -814

Årets avskrivningar -1 251 -1 308

Avyttrat/utrangerat, ackumulerade avskrivningar 73 699

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 254 -2 760

utgående bokfört värde 1 246 2 483

Under året har nyinvesteringar av anläggningstillgångar skett med 22 tkr.
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not 12 fordringar 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar 100 2

Fordringar hos andra myndigheter 2 642 3 398

Övriga fordringar 0 55

summa 2 742 3 455

Fordringar hos andra myndigheter utgörs främst av momsfordran på Skatteverket med 2 425 
tkr. Minskningen av fordringar hos andra myndigheter beror främst på att samarbetsprojekt  
med andra myndigheter inte varit lika omfattande 2013 som tidigare år.

not 13 periodavgränsningsposter

förutbetalda kostnader:

– Förutbetalda hyreskostnader 1 009 1 466

– Övriga förutbetalda kostnader 1 306 1 362

summa förutbetalda kostnader 2 315 2 828

upplupna bidragsintäkter:

– Bidrag som erhållits från myndigheter 5 44

– Bidrag som erhållits från EU 667 0

summa upplupna bidragsintäkter 672 44

summa periodavgränsningsposter 2 987 2 872

Övriga förutbetalda kostnader består till största delen av kostnader för support- och underhålls-
avtal samt licensavgifter som avser 2014.

De utomstatliga upplupna bidragsintäkterna utgörs av EU-finansiering av verksamhet som  
bedrivs inom Konsument Europa.
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not 14 avräKning med statsverKet 2013-12-31 2012-12-31

anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 1 671 1 587

Redovisat mot anslag 17 427 17 098

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till  
icke räntebärande flöde -16 089 -17 014

fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 3 009 1 671

anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 978 -1 835

Redovisat mot anslag 113 274 112 868

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -115 933 -113 112

Återbetalning av anslagsmedel 0 101

skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 637 -1 978

fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 1 741 1 950

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -171 -210

fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1 570 1 740

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 

Ingående balans -178 -215

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 1 723 705

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -17 912 -17 682

Betalningar hänförbara till anslag 16 089 17 014

övriga skulder på statens centralkonto -278 -178

summa avräkning med statsverket -336 1 255

Ingående balans 2013 för fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot  
anslag har korrigerats på grund av avrundningsdifferens 2012. Under året har en minskning av 
fordran skett med 171 tkr.

not 15 myndighetsKapital

Statskapital 30 30

Balanserad kapitalförändring – 509

Kapitalförändring enligt resultaträkningen – -509

summa myndighetskapital 30 30

Statskapital avser övertagen anläggningstillgång från Statens konstråd 2011.
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not 16 avsättningar 2013-12-31 2012-12-31

avsättning för pensioner

Ingående avsättning för pensioner 0 449

Årets pensionskostnad 0 -8

Årets pensionsutbetalningar 0 -441

utgående avsättning för pensioner 0 0

Avsättningen för pensionskostnader som bokades upp i samband med beslut om myndighetens 
omlokalisering slutreglerades under 2012.

övriga avsättningar

Ingående avsättning trygghetsmedel 608 655

Årets förändring 158 -47

utgående avsättning för trygghetsmedel 766 608

Posten avser avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder.

Under rubriken Årets förändring redovisas nya bokförda avsättningar för 2013 med ca 158 tkr. 
Under året har ingen upplösning av avsättningar skett. 

not 17 sKulder m.m.

lån i riksgäldskontoret:

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 10 000 10 000

Ingående balans 3 954 6 541

Under året nyupptagna lån 22 319

Årets amorteringar -2 466 -2 906

utgående balans 1 510 3 954

Skulder till andra myndigheter 2 977 2 724

Leverantörsskulder 7 364 11 201

Övriga skulder 1 433 1 415

summa skulder m.m. 13 284 19 294

Under året har har inga större nyinvesteringar gjorts vilket förklarar minskningen av nyupptagna 
lån mellan åren.

Skulder till andra myndigheter utgörs främst av arbetsgivaravgifter på 1 477 tkr till Skatteverket 
samt skuld till SPV för premieavgifter på 465 tkr. 

Övriga skulder består av personalens källskatt med 1 433 tkr.
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not 18 periodavgränsningsposter 2013-12-31 2012-12-31

upplupna kostnader

Upplupna löner och arvode inklusive sociala avgifter 12 0

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 6 124 5 758

Övriga upplupna kostnader 507 329

summa upplupna kostnader 6 643 6 087

oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 

– Post- och telestyrelsen, utredning av mobiltäckning 282 0

Bidrag från EU

– Konsument Europa 0 1 226

summa oförbrukade bidrag 282 1 226

summa periodavgränsningsposter 6 925 7 313

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter har ökat med 366 tkr. 

Övriga upplupna kostnader avser kostnader för 2013 som inkommit efter brytdatum.

Oförbrukade bidrag från Post- och telestyrelsen beräknas tas i anspråk inom tre månader.

Under 2013 har inga bidragsintäkter erhållits i förskott för Konsument Europas verksamhet  
kommande år, därav skillnaden mellan åren.

anslagsredovisning

not 19 stöd till KunsKapsByggande på Konsumentområdet

Enligt regleringsbrevet får Konsumentverket inte disponera det ingående överföringsbeloppet på 
anslag 18 02:005 ap 3 utan beloppet redovisas i sin helhet som indragning (306 tkr).

not 20 stöd till organisationer på Konsumentområdet

Enligt regleringsbrevet får Konsumentverket inte disponera det ingående överföringsbeloppet på 
anslag 18 02:005 ap 9 utan beloppet redovisas i sin helhet som indragning (56 tkr).
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ersättningar oCh andra förmåner

Insynsrådet

ledande befattningshavare och 
insynsrådets ordförande

lön/arvoden och  
skattepliktiga ersättningar

andra råds- och styrelseuppdrag

Gunnar Larsson, GD/KO 1 289 Arbetsgivarverket
Karlstads universitet
Försäkringsbolaget Kåpan

övriga insynsledamöter

Martin Andreasson 3 Polisstyrelsen för Stockholms läns 
polismyndighet
Parlamentariska Namnlagskommittén
Valprövningsnämnden

Hannah Bergstedt 3 SPAR nämnden

Jan Bertoft 3 Allmänna reklamationsnämnden
BEUC
Råd & Rön AB

Lisbeth Kohls 3 Berte-gruppen AB

Ibrahim Selçuk Ünlü 2

Anna-Karin Smedberg 3 Näringslivets Delegation  
för Marknadsrätt

Louise Ungerth 3

Annika Wilow Sundh 3 Allmänna reklamationsnämnden
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Belopp i tusental kronor om ej annat anges

2013 2012 2011 2010 2009

låneram

Beviljad låneram 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Utnyttjad låneram 1 510 3 954 6 541 5 988 5 645

Kvar av låneramen 8 490 6 046 3 459 4 012 4 355

Kontokrediter hos rgK

Räntekontokredit 7 600 8 000 8 000 15 000 15 000

Max utnyttjad under året – – – – –

räntor avseende räntekonto i rgK

Ränteintäkter 228 327 301 110 128

Räntekostnader 0 0 0 0 –

avgiftsintäkter

Beräknat belopp enligt regleringsbrev – – – – –

Avgiftsintäkter som disponeras 6 539 4 918 3 490 2 504 2 129

anslagskredit

Beviljad anslagskredit* 6 321 5 680 6 057 8 044 10 391

Utnyttjad anslagskredit – – – – –

anslagssparande

Anslagssparande samtliga poster 4 669 2 340 2 145 3 177 4 544

årsarbetskrafter och anställda m.m.

Antalet årsarbetskrafter (st) 120 116 112 115 108

Medelantalet anställda (st) 132 132 120 126 117

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 024 1 038 1 037 979 993

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring – -509 – -12 488

Balanserad kapitalförändring – 509 509 521 33

12. sammanställning över väsentliga uppgifter

* Jämförelsesiffran för beviljad anslagskredit för år 2012 var felaktigt angiven till 5 156 tkr i årsredovisningen 2012.  
Rätt siffra är 5 680 tkr vilket nu har justerats.
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Karlstad den 19 februari 2014

Gunnar Larsson
Generaldirektör
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