
Om Konsumenträttigheter
och stöd som Konsumentverket erbjuder

Helén Spetsmark



En djungel…

… av skrivna och oskrivna regler



Innehåll

• Om Konsumentverket
• Vanliga konsumentproblem
• Konsumenträttigheter och skyldigheter
• Tips och stöd för dig och de du möter
• Frågor



Starta filmen (2min) genom att klicka på länken 
Det här gör Konsumentverket - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Ho8ZVFonuK8


Vad bekymrar konsumenterna?
- vanliga konsumentproblem 



I frågetoppen är:
hantverkstjänster …



… och begagnade bilar!



Inställda flyg gav 
stora besvär



Många frågor om fast 
eller bundet elavtal



Problem att få kontakt 
med kundtjänst



Oro för sin ekonomi
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Tjänster
Hantverkare

Flyg

Mobiltelefoni

El

Internet/fiber

Varor
Begagnad bil

Möbler/husgeråd/inredning

Dator/telefon/spelkonsol

Kläder

Fordon (ej bil)



Om konsumenträttigheter 
och skyldigheter



Bra att känna till …
… det finns lagar och skydd för konsumenter

• Avtal – skriftliga och muntliga
• Reklamera – våga klaga (3 år)
• Öppet köp och bytesrätt 
• Ångerrätt, 14 dagar vid distansköp
• Garanti
• Betala inte för något du anser är fel!
• Säg inte Ja till något du inte förstår!
Läs mer på hallakonsument.se om rättigheter och skyldigheter 
och om hur du reklamerar och bestrider fakturor!



Rätten att reklamera (klaga)
• Reklamation gäller för konsumenter, 

det vill säga när du som privatperson 
köper varor eller tjänster av ett företag. 

• Du kan klaga på allt från en elvisp till 
en streamingtjänst! 

• Rätten att klaga, alltså reklamera, har 
du enligt lag i 3 år! 

• Vänd dig till företaget du köpte från 
och klaga. Visa när du köpte varan 
(kvitto). Då kan de antingen reparera 
eller byta ut varan åt dig.



Så här reklamerar du
Läs mer på hallåkonsument.se hur du klagar på bästa sätt



Vad kan du om konsumenträttigheter och 
skyldigheter? Testa dig själv!



Ahmed och hörlurarna
Ahmed har köpt ett par hörlurar via nätet. När hörlurarna äntligen kommer 
öppnar han kartongen för att titta lite närmare på dem och inser efter en stund 
att han inte vill ha dem.
Får Ahmed skicka tillbaka hörlurarna? Han har inte använt dem. 

• Ja
• Nej
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Hibas jeans
Hiba har fått i uppdrag av sin mamma att köpa sig lite nya kläder. Hon hittar 
bland annat ett par jeans till nedsatt pris. Vid kassan läser Hiba en skylt där det 
står: ”Öppet köp i 14 dagar, bytesrätt i 30 dagar. Gäller ej reavaror”. När hon 
kommer hem provar hon jeansen igen framför spegeln och inser att de inte alls 
var så där snygga som hon tyckte när hon var i affären.
Kan Hiba ångra sig? 

• Ja
• Nej
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Proshas mobil
Prosha har köpt en begagnad mobil på Blocket. Den kostade bara 1000 kr, 
eftersom den var begagnad och såldes av en privatperson. Men nu har hon 
chansen att köpa en nyare mobil av sin kompis. Prosha vill hellre ha den nyare 
mobilen.
Kan Prosha ångra sitt köp på Blocket?

• Ja
• Nej
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Tips och stöd från Konsumentverket
- för dig och de du möter i ditt jobb



konsumentverket.se
De här sidorna är till för dig som 
möter konsumenter! 

De du möter hänvisar du hit – till 
vår upplysningstjänst!



Konsumentverkets upplysningstjänst

• Konsumentvägledning via webb, 
telefon, chatt och mejl.

• Svarar på svenska och engelska.

• Webbinformation på engelska och flera 
andra språk.

• 0771-525 525

Jag heter Hanna och jobbar som vägledare 
och kan svara på dina frågor!







Filmtips

• Våra fem bästa tips
Flera språk, 5 min

• Ny konsument i Sverige
Flera språk, 4 min



Våra 5 bästa tips

• Vad: En film (5 min) med fem enkla tips om 

problem som drabbar många konsumenter samt 

var det finns hjälp och stöd. 

• För vem: Konsumenter som riskerar att hamna i 

situationer där de är extra sårbara.

• Språk: Svenska, engelska, arabiska

• Var: hallåkonsument.se 

https://www.hallakonsument.se/om-oss/konsumentverket-tipsar


Ny konsument i Sverige

• Vad: En film om hur det är att vara konsument i 
Sverige (ca 4 min) och ett infoblad.

• För vem: Nyanlända konsumenter som riskerar 
att hamna i situationer där de är extra sårbara.

• Språk: Enkel svenska, arabiska, dari, engelska, 
persiska, somaliska, sorani, tigrinska

• Var: YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkyAkJKCMLNy3j3D5-v3DSsHYd1DKaJ7-


Fler filmtips
• Våra 5 bästa tips! (5:35)
• Ny konsument i Sverige (3:33) 
• Konsumentvägledning (2:30)
• Budget- och skuldrådgivning (1:22)
• Sara om konsumenträttigheter (2:31)
• Sara om privatekonomi (3:46)
• Abonnemangsfällan (0:55)
• Hur mår din ekonomi? (2:14)
• Hållbart såklart!
• Helt rätt!

https://www.youtube.com/watch?v=KdofsYcaMnU
https://www.youtube.com/watch?v=NE2zceNRuDw
https://www.youtube.com/watch?v=vbC0qvTDHpY
https://www.youtube.com/watch?v=gIIwrNR1ueg
https://www.youtube.com/watch?v=9lv0qIVh8p8
https://www.youtube.com/watch?v=ckGklg6Bty8
https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/arskurs-7-9/hallbart-saklart/
https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/arskurs-7-9/helt-ratt/




Testa dig själv!
• Quiz på Hallå konsument.

- Privatekonomi
- Konsumenträttigheter
- Hållbar konsumtion
- Reklam

• Var finns alla quiz?
- Skriv i sökrutan på Hallå konsument



• Koll på pengarna, flera språk
• Ny i Sverige, flera språk
• Hur mår din ekonomi? flera språk
• Går din ekonomi inte ihop? flera språk
• Lagarna i korthet
• Räcker dina pengar till 

det du behöver? Budgethäftet

Fler stöd hittar du på publikationer.konsumentverket.se 
där kan du beställa eller ladda ner



• Kostnadsfri tjänst för prisjämförelser.
• Se vad olika företag tar betalt för att skicka 

pengar till över 40 olika länder.
• På svenska, engelska och arabiska + 

artiklar översatta till 16 språk.

moneyfromsweden.se

Money from Sweden

https://www.moneyfromsweden.se/


Medskick

Besök
konsumentverket.se

Använd
vårt stöd!

Hänvisa
vår upplysningstjänst!



Frågor?



konsumentverket.sekonsumentverket.se
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