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Konsumentskyddets framtid i Norden 
 

Generaldirektören Gunnar Larsson, Sverige 

 

 

Johan Bärlund har på ett utmärkt sätt beskrivit unikheten i det nordiska 

konsumentskyddet. Han har också lyft fram ett antal intressanta områden där olika 

uppfattningar kan diskuteras. Min uppgift här är inte att peka på det jag och Johan 

Bärlund är överens om men jag vill ändå inledningsvis betona att jag i allt väsentligt 

instämmer i hans framställning och avslutande sammanfattning. Däremot ifrågasätter 

jag hans utgångspunkt att det nuvarande nordiska konsumentskyddet är hotat och att 

konsumenter i Norden alltid har ett mycket bättre skydd än konsumenter i andra 

länder. Jag har även frågetecken angående den antydan som finns i framställningen 

att strukturen för det nordiska samarbetet är värt att upprätthålla för sakens skull i 

stället för att samarbetet borde fokuseras där behoven verkligen finns. Vidare 

beklagar jag att han undantar produktsäkerhetsregleringen från framställningen. 

Denna reglering utgör en viktig del av dagens konsumentskydd, särskilt mot bakgrund 

av den växande handeln av varor och tjänster över gränserna. Härefter övergår jag 

till att kort kommentera Johan Bärlunds fyra teser.  

 

1 Tes 1. Det nordiska konsumentskyddet står inför ett antal hot, för vilket 

det finns anledning att utarbeta ett antal strategier genom vilka hoten 

antingen elimineras eller minskas. 

Johan Bärlund menar att det finns flera hot mot det nordiska konsumentskyddet och 

hans slutsats är att det EU-rättsliga inflytandet är det största hotet i dag och i 

framtiden. Jag kan inte tydligt se att denna slutsats har grund i hans resonemang. I 

stället konstaterar Johan Bärlund att konsumentskyddet fått en allt viktigare ställning 

inom EU. 

För egen del menar jag att konsumentskyddet är under ständig utveckling och 

frågan är om utvecklingen går i rätt riktning. Min utgångspunkt är att det EU-rättliga 

inflytandet inte ska uppfattas som ett hot utan som en utmaning för oss att utveckla 

och stärka skyddet för de nordiska konsumenterna, detta vare sig de handlar på våra 

nordiska marknader eller på marknader i andra länder. De nordiska konsumenterna 

har ett högt konsumentskydd men det finns exempel på att konsumenter i andra EU-

länder har ett högre skydd.  

Även om det enligt min uppfattning inte finns några direkta hot mot det 

nordiska konsumentskyddet så krävs det strategier för att skyddet ska bestå och 

fortsätta att utvecklas, särskilt eftersom vi lever i en allt mer globaliserad värld. Dessa 

strategier kan handla om ett modernt och effektivt samarbete på olika nivåer inom EU 

och Norden samt mellan konsumentmyndigheter i olika länder. Det kan också röra sig 

om kunskapshöjande insatser i form av utbildning och information riktade till enskilda 

konsumenter och näringsliv men också om skarpare lagstiftning och vassare verktyg 

för tillsynsmyndigheterna. Dessutom behöver forskningsresurser till förmån för 

konsumentforskning tillföras eller omdisponeras. Forskning är en förutsättning för 

utveckling av konsumenträtten och konsumentskyddet. 

 



Gunnar Larsson 

460 

 

2 Tes 2. Det verkar som om intresset för det nordiska konsumentskyddet 

skulle ha minskat vid beredning av nationell konsumentskyddande 

reglering under de allra senast åren. 

Jag tror i och för sig inte att intresset minskat men det är helt klart inte lika 

formaliserat som tidigare. Detta beror bland annat på att flera nordiska länder är 

medlemmar i den europeiska unionen och som en naturlig följd härav har det nordiska 

lagstiftningssamarbetet fått en annan struktur. I dag möts de nordiska lagstiftarna i 

ökad utsträckning i EU-sammanhang. Numera är dessutom de nordiska 

konsumenterna aktiva på andra marknader, varor och tjänster begränsas inte längre av 

nationsgränser. Det är därför nödvändigt att lagstiftare, näringsliv och konsumenter 

håller sig uppdaterade i frågor som rör konsumentskyddet även utanför Norden.  

 

3 Tes 3. Det behövs en upprioritering av de nordiska samarbetsformerna i 

lagstiftningsfrågorna på konsumenträttens område inom EU. 

Det finns nästan alltid anledning att överväga fördjupat samarbete, särskilt mellan 

våra nordiska länder som har en gemensam rättstradition. Samtidigt är det en 

resursfråga och vi söker ständigt efter nya effektiva arbetsformer. Vidare går det inte 

att bortse från att regeringarna i de nordiska länderna till och från har olika 

uppfattningar och driver olika frågor i EU-samarbetet och inte sällan väljer de skilda 

strategier för att få största möjliga inflytande på de beslut som fattas på EU-nivå.  

Min uppfattning är att politiker och tjänstemän vid regeringskansliet i 

Sverige möter sina nordiska kollegor i ökad utsträckning i dag jämfört med tidigare 

tack vare aktivt deltagandet i olika EU-förhandlingar och att de har ofta har 

samstämmiga uppfattningar även om det finns exempel på motsatsen. 

 

4 Tes 4. Det nordiska konsumentskyddets framtid är åtminstone lika 

mycket beroende av en välfungerande myndighetsorganisation i de 

nordiska länderna och ett samarbete emellan myndigheter på 

konsumenträttens område som av den materiella konsumenträttsliga 

lagstiftningen. 

Konsumenträttslig lagstiftning är en grundläggande för ett högt konsumentskydd men 

den är inte tillräcklig. Det som också krävs är aktiva tillsynsmyndigheter som har ett 

tydligt uppdrag och tillräckliga resurser för att kontrollera att lagarna följs. Insikten 

om sambandet mellan lagstiftning och tillsyn finns inte alltid bland beslutsfattare 

inom EU och på nationell nivå. Även näringslivet behöver ibland påminnas om att 

likformig och konkurrensneutral lagstiftning samt en aktiv tillsyn är viktiga inslag i 

våra länders marknadsekonomier. 

Informations- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska myndigheterna på 

konsumentområdet är helt nödvändigt för ett modernt och effektivt tillsynsarbete. 

Många företag har Norden, EU och hela världen som sin marknad och det är givetvis 

en fördel om den konsumentskyddande lagstiftningen är harmoniserad och om 

tillsynsmyndigheterna i de olika länderna samarbetar över gränserna och agerar 

gemensamt. Det är min uppfattning att så är fallet i ökad utsträckning i dag jämfört 
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med tidigare. Samarbetet mellan de nordiska konsumentmyndigheterna sker på olika 

nivåer och det fungerar bra men kan givetvis utvecklas. 

 

5 Avslutning  

Konsumenträtt och konsumentfrågor berör och engagerar många men det finns för få 

forum där beslutsfattare, forskare och praktiker möts för att diskutera och utveckla 

detta rättsområde. Flera trender i vår omvärld måste beaktas när framtidens 

konsumentskydd formas, såsom att vi lever i en allt mer internationell värld och att 

konsumenterna i dag är både mer kapabla och utsatt jämfört med gårdagens 

konsumenter. Utmaningen är att vidareutveckla konsumenträtten och konsument-

skyddet så att vi i Norden fortsätter att ha ett högt skydd för konsumenterna och att 

denna höga målsättning också präglar vårt arbete på EU-nivå och i andra 

internationella sammanhang. 

 




