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Förord 
Så långt tillbaka jag kan minnas har konsumentfrågor alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag 
minns tillbaka från barnsben hur jag intresserade mig för Råd & Rön. Vid 19-års ålder var 
min önskan att bli konsumentrådgivare. Efter samtal med Eva Lundmark, konsument-
rådgivare i Skellefteå och idag chef för enheten, berättade hon att de var på väg att ta bort 
flertal konsumentrådgivare och att det förmodligen inte var något framtidsyrke. 
 
Detta var 1989. Sedan dess har mycket hänt. Konsumenterna har blivit mer och mer medvetna 
om sitt handlande och konsumentskyddet har stärkts. Detta har gjort att konsumentvägledarna 
ute i kommunerna har blivit fler.  
 
Därför var det naturligt för mig att rikta blicken mot Allmänna Reklamationsnämndens 
verksamhet. Att göra en grundlig genomgång av nämndens arbete, ett kostnadsfritt och 
rättssäkert förfarande som svenska konsumenter kan vara stolta över, var alltför lockande för 
mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
De allra flesta vet vad Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)1 är, det är en vedertagen 
verksamhet idag. Många vet att den finns men saknar kunskap om vad den egentligen gör. 
ARN är en statlig myndighet som opartiskt prövar enskilda konsumenttvister mellan 
konsumenter och näringsidkare. 
 
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur ARN:s verksamhet fungerar, varför ARN kom till 
och syftet med dess arbete. Kan andra än de inblandade påverka tvisten? Hur ser 
verksamheten ut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  ARN är förkortning av Allmänna Reklamations Nämnden i texten förekommer även nämnden och jag åsyftar 
då till ARN. På ARN:s hemsida är det nämnden som är vanligast förekommande. Jag kommer att använda mig 
av båda. 
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1. Inledning 
Allmänna reklamationsnämnden är ett vedertaget namn idag. Konsumenterna har idag ett 
tryggt skydd genom konsumentlagstiftningen. Det har även stärkts genom bland annat 
konsumentprogrammet Plus med Sverker Olofsson som funnits i 20 år. De har genom sin 
samhällsdebatt och verkliga händelser ställt näringsidkare till svars. 
 
 ARN:s arbete är stort och omfattande. Många saknar kunskap om själva verksamheten, hur 
den är uppbyggd och fungerar. Många undrar om ARN verkligen har ett rättssäkert 
förfarandesätt?  
 
Idag diskuteras det även om att se över konsumenttjänstlagen (KtjL) som idag saknar lagar för 
exempelvis tjänster hos hårfrisörer. Inom snar framtid kommer det förmodligen att läggas ett 
nytt lagförslag. 
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att göra en fördjupad undersökning av ARN:s verksamhet ur en 
normativ synvinkel. Hur kom ARN till? Hur ser ARN:s verksamhet ut? Arbetar de rättssäkert 
i jämförelse med domstol? Går ärendena vidare till högre instanser? Finns statistik på det? 
Hur fungerar sammanträdena? Arbetar de för konsumenterna? Hur påverkar media? 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig från specifika ärenden, de principiella ärenden som jag 
behandlar tas upp som exempel. I första hand har jag valt att inrikta mig på ARN:s 
verksamhet, hur den är uppbyggd och fungerar. 

1.3 Metod 

Underlaget till denna uppsats bygger på primära källor såsom Förordning med instruktion för 
Allmänna reklamationsnämnden 2004:1034, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. 
Mest har jag använt mig av sekundära källor; främst kontakter, besök, närvarande vid 
nämndens sammanträde och intervjuer med personal på Allmänna reklamationsnämnden, 
Internet, Råd & Rön och en undersökning som ARS Research AB har gjort om parternas syn 
på allmänna reklamationsnämnden. Jag har även tagit del av en intervju med Sverker 
Olofsson på Plus. Sökmotorn Google har använts i stor utsträckning när sekundärt material 
har eftersökts. 

1.3.1 Källkritik 
 
Eftersom det till stor del har använts sekundära källor såsom Internet måste jag understryka 
att webbsidan som till största del används är Allmänna reklamationsnämndens hemsida. Den 
uppdateras regelbundet och detta ombesörjs av Torsten Palm, som är informationsansvarig på 
ARN. Det är en seriös sida som är att lita på. Det är viktigt att kritiskt kunna granska och 
värdera information från webbsidor, eftersom det är enkelt att bland annat plagiera texter. 
Internet kan missbrukas och exempelvis finns ingen garanti för att informationen på de 
webbsidor som besöks, eller i e-postmeddelanden som tillhandhålls, är sanningsenlig.  
 
Möjlighet till eftersökning av litteratur har varit begränsad. Det jag funnit är bland annat Lena 
Olsens bok ”Konsumentskyddets former” från 1995 och Lennart Grobgelds ”Konsumenträtt” 
från 2005. Olsen hänvisar till ARN:s förordning från 1988 och Grobgeld hänvisar direkt till 
ARN:s hemsida. Det känns därför tydligare att direkt hänvisa till ARN:s hemsida än gå 
genom litteraturen som sedan i sin tur hänvisar till samma sida. 
 
De uppsatser som jag funnit har endast nämnt ARN i förbigående. 
 
Många uppgifter som används har hämtats från det sammanträde som jag fick närvara och 
intervjuer med ARN:s personal. Jag anser att dessa uppgifter mycket tillförlitliga och 
betydande. Det är däremot svårt att hänvisa till fotnoter och exakt återge intervjuerna, som 
många gånger kan sammanfatta ett flertal åsikter ur personalstyrkan i en och samma mening. 
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2. Intervjuer: 
 
Eng Ellika, handläggare och fil kandidat i museiföremål och specialkunnig på textil. Har 
arbetat sedan 1986. 
 
Johansson Tomas, vice ordföranden, har arbetat på ARN drygt 2 år och kommer från 
Justitiedepartementet, arbetade tidigare extra som extern föredragare. 
 
Lindstedt Gustaf, avdelningsordförande. Har tidigare varit vice ordförande i ARN i 6 år och 
sammanlagt arbetat inom ARN i ca 20 år. Arbetar nu som rådman vid Attunda tingsrätt. 
 
Nordling Lotty, nämndens ordförande, blev tillsatt av regeringen för 7 år sedan. Tidigare var 
hon domare, kommer senast från arbetet som rättschef för Eu-frågor på utrikesdepartementet. 
 
Palm Torsten, informationsansvarig, har arbetat på ARN sedan 1977 då han var 
tingsmeriterad i Umeå och sökte sig till Stockholm 
 
Wallman Henrik, handläggare, har arbetat på ARN sedan 4 år tillbaka. Han började arbeta 
extra på sommarlovet när han gick juristutbildningen. 
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3. Vad är ARN? 
ARN är en statlig myndighet som opartiskt prövar enskilda konsumenttvister mellan 
konsumenter och näringsidkare. ARN har kommit till för att en missnöjd kund ska undgå att 
gå till domstol för att lösa en tvist och slippa de dyra kostnader som en rättegång ofta medför. 
När en tvist avgörs i ARN finns representanter för både branschen och konsumenter med vid 
sammanträdet.2 Dock får varken den specifika näringsidkaren eller konsumenten medverka 
vid sammanträdena. Nämnden följer lagboken och praxis som finns inom det berörda området 
och agerar helt opartiskt vid denna prövning. Syftet med tvistprövning är att tillhandahålla ett 
billigt, enkelt och snabbt men ändå rättssäkert alternativ till domstolarna.3 Huvuduppgiften är 
pröva konsumenttvister men verksamheten är styrd av antalet inkomna ärenden. Detta beror i 
sin tur på olika händelser och företeelser på marknaden och självklart konsumentens och 
näringsidkarens förutsättning att komma överens när en tvist uppstått.4  

Händelsekedjan vid tvistprövningar tar sin början när konsumenten gör en anmälan mot 
näringsidkaren till ARN. Det kan handla om att parterna inte kommer överens, att något fel 
har upptäckts vid köp av vara, tjänst eller annan nyttighet och att det inte gått att få rättelse. 
Anmälan och prövningen är helt avgiftsfri. Bevisbördan bär den som gör anmälan och 
eftersom det endast är konsumenten som kan göra anmälan bär han bevisbördan fullt ut. 
Konsumenten måste genom bevisning kunna styrka ärendet och det sagda och inte bara 
framlägga ett påstående. Saknas bevis som styrker påståendet finns heller ingenting som 
stöder konsumentens anmälan. Det i sin tur leder oftast till att konsumenten inte får rätt i 
tvisten. Efter att ärendet har tagits upp i nämnden lämnas rekommendation om hur tvisten bör 
lösas.5 Näringsidkarens och konsumentens konsumenträttsliga kunskaper och förhållningssätt 
till reklamationer har stor betydelse i uppkomsten av tvister.6  

3.1 ARN:s verksamhet anses ha följande tre mål7

 Effektivitet 
 Tillgängligt 
 Rättssäkert 

 
Effektivitetsmålet gäller: 

 handläggning - ska ske med en så liten belastning som möjligt av nämndens resurser 
 nämndens rekommendationer ska accepteras och följas av parterna 

 
Tillgänglighetsmålet är: 

 att pröva så många ärenden som är möjligt inom ramen för de förutsättningar som 
gäller för verksamheten. 

 
 
 
 

                                                 
2 http://www.radron.se/templates/common____3199.asp 070715 
3 http://www.arn.se/vadararn/Namndens-uppgifter/ 070715 
4 Årsredovisning 2006 s 8 
5 www.arn.se 070715 
6 Årsredovisning 2006 s 8 
7 Årsredovisning 2006 s 17 
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Rättssäkerhetsmålet är att: 
 parterna ska opartiskt och på ett enkelt sätt vägledas i ärenden för att kunna ta till vara 

sin rätt 
 parterna ska kunna ta del av vad den andre anfört, argumentera för sin ståndpunkt och 

lägga fram bevis 
 nämndens praxis ska vara enhetlig och avgörandena ska vara rättsligt korrekta 
 avgörandena ska vara begripliga för parterna 

3.2 Portalparagrafen8

4 § konsumenttjänstlagen 

Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. 

Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med 
denna i den utsträckning som behövs och är möjligt. 

I ARN:s PowerPointpresentation på svenska används denna som portalparagraf, eftersom den 
ger en bra sammanfattning av hur lagstiftaren vill att det ska gå till när det avtalas om en 
tjänst. Eftersom den är så allmänt hållen och ger uttryck för vad som generellt bör gälla när 
två parter ingår ett avtal så "spiller" den över till andra områden, inklusive sådana tjänster som 
formellt inte omfattas av KtjL:s ganska begränsade område. Där användes gärna analogier 
utifrån KtjL:s regler.9 Motsvarande paragraf i KkL är 16 § 1 st att varan ska överensstämma 
med avtalet. 

3.3 Råd & Rön 

Tidningen Råd & Rön 10  är partipolitisk obunden och verkar för konsumenternas ökade 
inflytande. Där publiceras bland annat "svarta listan", både i tidningsform och på webben. Här 
listas de företag som vägrat att följa ARN:s rekommendationer för allmänheten att ta del av. 
Det handlar om olika företag som inte givit kunden rättelse i sakfrågan. Innan företagen 
publiceras på svarta listan skickas brev ut till de berörda företagen för att de ska få en 
möjlighet att rätta sig efter beslutet. Därmed kan även vissa eventuella missförstånd som har 
uppstått lösas. Brev skickas även till de berörda parterna i tvisten för att höra deras syn på 
saken. Besluten som fattas av ARN är inte tvingande utan endast rekommendationer, men det 
hör till god affärssed att följa dem. Råd & Rön gör inte någon egen bedömning, utan följer 
ARN:s beslut. Svarta listan uppdateras i februari och augusti.11

3.4 Konsumentverket 

Det händer att ARN förväxlas med konsumentverket. Också det en statlig myndighet, men 
med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket arbetar med olika 
konsumentfrågor exempelvis reklam, avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, 
varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.12  

                                                 
8   Portalparagraf kallas en paragraf som på något sätt sammanfattar syftet och anslaget med en lag 
9 Intervju med Palm Torsten 
10 http://www.radron.se/templates/common____3797.asp 070715 
11 http://www.radron.se/templates/common____3199.asp 070715 
12 http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/forstasida_lista1.asp?lngCategoryId=421 070715 
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4. Undantag från ARN:s prövningar 
Det finns undantag och begränsningar angående vilka ärenden nämnden kan pröva enligt 
förordningen 2004:1034 4§ och dessa kan inte prövas. 

 tvister mellan enskilda personer eller mellan näringsidkare gällande tvister som 
rör hälso- eller sjukvård (inklusive tandvård)  

 tvister som rör advokattjänster  
 tvister som avser köp av fast egendom, bostadsrätter eller tomträtter eller 

upplåtelse av fast egendom 
 hyrestvister eller tvister med bostadsrättsföreningar 
 eller annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som nämnden föreskriver 

4.1 Särskilt för köp eller hyra av fast egendom  

Huvudregeln är att nämnden inte prövar tvister som rör köp eller hyra av fast egendom. Det 
finns dock några avvikelser rörande fast egendom: 

• sådan upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen (1997:219) 
om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,  

• upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare tid än nio 
månader i följd,  

• tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare.13 

ARN prövar heller inte tvister där anmälan till tvisten enligt förordning 2004:1034 5 § gjorts 
av annan än konsumenten, konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av 
konsumenter eller löntagare. 
Ej heller om ärendet: 

 understiger värdet av de belopp som nämnden föreskrivit. 
 inkommer senare än sex månader efter att näringsidkaren avvisat eller delvis avvisat 

de krav som konsumenten ställt. Om näringsidkarens svar uteblir räknas 
reklamationen som att han/hon har avvisat kravet. 14 

 är anhängiga i eller avgjorda av domstol 
 prövas i en annan statlig myndighet 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 http://www.arn.se/vadararn/Undantag-fran-namndens-provning/ 070715 
14 http://www.arn.se/vadararn/Undantag-fran-namndens-provning/ 070715 
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4.2 Tvister som rör vissa varor, tjänster och nyttigheter 

Nämnden prövar heller inte tvister som rör enligt KOVSF 2004:4 1§ 
1. elleveranser, i den mån tvisten avser förbrukning av elektrisk ström eller skäligheten 

av debiterade nätavgifter,  
2. försäkring, i den mån tvisten rör  

– tecknande och bibehållande av försäkring, 
– vållandefrågor vid trafikolyckor,  

3. försäkring som grundar sig på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, om 
avtalet föreskriver ett särskilt tvistlösningsförfarande,  

4. konst och antikviteter, i den mån tvisten gäller varornas konstnärliga värde eller 
samlarvärde,  

5. parkering,  
6. spel, tips och lotterier,  
7. telefonsamtal, i den mån tvisten avser förbrukning av samtalstid, utnyttjande av 

samtalspott och dylikt,  
8. utbildning och kursverksamhet, i den mån tvisten avser utbildningens eller kursens 

kvalitet och innehåll,  
9. värmepumpar,  
10.växter, livsmedel och drycker, i den mån tvisten avser deras kvalitet eller beskaffenhet. 

Angående värmepumpar har de en egen reklamation som konsumenterna kan vända sig till. 
Ifall utredningen är bristfällig och ingen tillräcklig utredning kan hållas eller att ärendet i 
övrigt med hänsyn till nämndens arbetsformer eller andra omständigheter inte lämpar sig för 
prövning kan nämnden avvisa ärendet. Andra skäl till att ett ärende inte lämpar sig kan vara 
att det krävs muntlig bevisning, medicinsk eller veterinärmedicinsk bedömning, att ärendet 
rör flera komplicerade fel eller förhållanden som inte lämpligen kan utredas inom ramen för 
nämndens rent skriftliga och förenklade förfarande.  

Tvister som rör näringsidkare utanför Sverige prövas inte på grund av att utländska företag 
helt enkelt struntar i ARN:s rekommendationer. De hänvisas till Konsument Europa, som då 
kan vägleda. I många fall saknar konsumenten de språkkunskaper som krävs för att göra en 
anmälan. 

Ifall problemet gäller köp från Internet finns en möjlighet att få tvisten prövad genom 
econsumer.gov. Det är 19 medlemsländer som har skapat en webbplats av 
konsumentmyndigheter, i nätverket ICPEN (International Consumer Protection Enforcement 
Network).  

I framtiden hoppas representanter från ARN på världsomfattande regler, redan idag finns det 
vissa former av det i England, USA och Kanada. Å andra sidan borde företagen ha ett visst 
intresse av att bygga upp en verksamhet som fungerar. 

Om utredningen är bristfällig och ingen tillräcklig utredning kan erhållas eller om ärendet i 
övrigt med hänsyn till nämndens arbetsformer eller andra omständigheter inte lämpar sig för 
prövning kan nämnden avvisa ärendet.  
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Mellan 20-30 % av ärenden avvisas på grund av detta. Detta beror främst på att: 15  

1. Komplettering saknas och inte skickas in. 

2. Det är inte en konsument som gjort anmälan. 

3. Att värdet understiger de värdegränser som är satta. 

Detta har även sin grund i förordningen 2004:4 16 §. 

I vissa uppenbara fall som exempelvis att det inte är konsumenten som gjort anmälan eller att 
värdet understiger de värdegränser som är satta kan handläggarna själva avvisa. I andra fall 
lämnas ärendet vidare till en enhetschef som efter föredragning tar ett kanslibeslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Intervju med Wallmark Henrik 
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5. Värdegränser  
Värdegräns är det belopp som måste överstigas för att ärendet ska prövas i nämnden. Om 
tvisten understiger det belopp som nämnden har satt för respektive avdelning prövas inte 
tvisten. Detta enligt KOVFS 2004:4 2§ 

• 500 kr: ärenden som hör till sko-, textil- eller allmänna avdelningarna  
• 1 000 kr: ärenden som hör till el-, motor-, rese-, möbel- eller tvättavdelningarna  
• 2 000 kr: ärenden som hör till bank-, bostads-, båt- fastighetsmäklar- eller 

försäkringsavdelningarna 

Mer specificerade belopp 

Båtavdelningen: fritidsbåtar och båttillbehör   2 000 

Elavdelningen: elektriska hushållskapitalvaror,   1 000 
hemelektronik m.m. 
Försäkringsavdelningen: försäkringar, tvister mellan   2 000 
konsumenter och fastighetsmäklare m.m. 
Motoravdelningen: motorfordon, motorredskap, däck m.m.  1 000 
Reseavdelningen: 
– resor, per vuxen person     1 000 
– stuguthyrning, tidsdelat boende m.m.    1 000 
Skoavdelningen: skor och stövlar       500 
Textil- och möbelavdelningen: 
– kläder, hemtextil m.m.        500 
– möbler      1 000 
Tvättavdelningen: tjänster utförda av tvätterier   1 000 
 
När det exempelvis gäller reseavdelningen är det ett gemensamt ersättningsyrkande för flera 
resenärer. Det delas upp på respektive resenär, medföljande underåriga räknas inte med vid 
denna fördelning. En grupptalan kan göras av en grupp konsumenter enligt 3 § Förordningen 
2004:1034. 

Undantagsvis kan nämnden besluta att pröva en tvist som är av ett principiellt intresse eller 
om andra särskilda skäl föreligger, även om yrkandet understiger de värdegränser som är satta. 
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6. Organisation 

Eftersom ARN är en myndighet tillhör de personer som arbetar där två huvudkategorier: 
tjänstemän och lekmän. Lekmannaledamöterna utses vanligen av regeringen, oftast då efter 
förslag från andra organisationer. Meningen är att lekmännen ska representera och tillföra 
myndigheten en särskild sakkunskap. ARN:s verksamhet går under Integrations- och 
jämställdhetsdepartementets ansvarsområde.16  

Enligt förordningen 2004:1034 10-11 §§ utser regeringen nämndens ordförande som idag är 
Lotty Nordling. Regeringen utser även avdelningsordföranden. Idag består nämnden av 19 
stycken avdelningsordförande och ett antal så kallade intresseledamöter som företräder 
konsument- och näringsidkarintressen. De är rutinerade jurister med erfarenhet som domare. 
Det är ett av kriterierna för att bli utsedd av regeringen enligt den 11 §. Som nämndens 
ordförande är Nordling även chef för myndigheten. Ordföranden och vice ordföranden Tomas 
Johansson svarar för beslutens utformning och leder avdelningsordförandenas sammanträden 
på nämndavdelning. 

Avdelningsordförandena arbetar med nämndsarbetet vid sidan av sitt ordinarie arbete. En 
avdelningsordförande är Gustaf Lindstedt. Han arbetar för närvarande arbetar som rådman vid 
Attunda tingsrätt och i över 20 år har arbetat på ARN. Lindstedt uppskattar denna bisyssla 
eftersom vardagsjuridiken kommer i skymundan i hans dagliga arbete som rådman. 

 De andra avdelningsordförandena kommer exempelvis från domstolar, olika departement 
eller myndigheter. De är domare som arbetar på andra håll och har detta uppdrag som bisyssla. 
Nedan en översikt över ARN:s organisation. 

Beredningsenhet 1
Chef: Maria Berge

7 handläggare
3 assistenter

Beredningenhet 2
Chef: Mats Odenstad

6 handläggare
3 assistenter

Ledningsgrupp

Ordförande Administrativ stab
Information, ekonomi, personalrådgivare

registratur, vaktmästare

 

 

 

 

                                                 
16 Strömberg Håkan, Allmän Förvaltningsrätt s.32-33 
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6.1 Intresseledamöter 

Myndigheter och organisationer som regeringen bestämmer över ger egna förslag på olika 
intresseledamöter. Dessa förordnas av ordföranden och organisationer som regeringen 
bestämt sen tidigare. Ledamöterna sitter tre år.  

Konsumentverket, Sveriges Konsumenter och Konsumenter i Samverkan samt vissa 
ämnesinriktade konsumentorganisationer utser förslag till ledamöter på konsumentsidan i 
nämnden. Näringslivsorganisationerna och olika branschförbund utser på samma sätt 
ledamöter på näringsidkarsidan. 

6.1.1 Intresseledamöternas roll 

Intresseledamöterna är inte partsrepresentanter. Med det menas att de inte har till uppgift att 
företräda eller stödja någon part i målet. De ska ha allmän kännedom om en viss bransch, 
näringslivet eller om förhållandena inom konsumentområdet. 

Enligt Förordningen 2004:1034 18 § ska konsument- och näringslivssidan vara lika 
representerade vid sammanträdena, oftast av fyra intresseledamöter, två från varje sida. En 
avdelning är beslutför när ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande. En avdelning 
är också beslutför med ordföranden och två andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna 
begär att fyra andra ledamöter skall delta. 

6.2 Avdelningarna 

Nämnden är uppdelad i 13 olika avdelningar: 

1. Allmänna avdelningen: tvister som inte prövas av annan avdelning, t.ex. sportartiklar, 
ur, optik, flyttningsuppdrag.  

2. Bankavdelningen: tjänster utförda av banker, finansbolag, fondkommissionärer m.fl.  
3. Bostadsavdelningen: varor och tjänster som rör bostäder och elleveranser. 
4. Båtavdelningen: segel- och motorbåtar, båttillbehör. 
5. Elavdelningen: hushållsmaskiner och hemelektronik. 
6. Fastighetsmäklaravdelningen: tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. 
7. Försäkringsavdelningen: konsumentförsäkringar samt tvister om skadestånd mellan 

fysiska personer och juridiska personer eller enskilda näringsidkare, om skadeståndet 
helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsförsäkring. 

8. Motoravdelningen: nya och begagnade bilar, motorcyklar, däck m.m. 
9. Möbelavdelningen: möbler. 
10. Reseavdelningen: resor, stuguthyrning m.m. 
11. Skoavdelningen: skor och stövlar. 
12. Textilavdelningen: kläder och hemtextil.  
13. Tvättavdelningen: tjänster utförda av tvätterier.17 

 
 

                                                 
17 http://www.arn.se/vadararn/Namndens-organisation/ 070715 
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7. Nämndens sammansättning och beslutförhet 

7.1 Nämndens kansli 

ARN består även av ett kansli där det arbetar ca 30 personer. De förbereder bland annat de 
olika ärendena och bistår den kommunala konsumentverksamheten främst genom medling i 
tvister, utbildning och rådgivning till konsumentvägledarna. Det ingår även en administrativ 
avdelning, som exempelvis förvaltar ärenderegistrering, planering, personaladministration och 
ekonomi. Förutom detta ska ARN på domstolens begäran lämna yttranden som rör frågor på 
det konsumenträttsliga området. 

7.2 Rådet 

Nämndens ordförande ingår också som ordförande i rådet som består av företrädare för 
konsumenter, näringsidkare och kommuner. Rådet är knutet till ARN och har till uppgift att 
hjälpa nämndens ordförande med råd i policyfrågor om bland annat verksamhetens 
omfattning och inriktning. Tanken är att de ska föra in kunskap från konsumentsidan och även 
föra ut det och vara kontakten mellan konsumentsidan och näringssidan. Även Rådet är utsett 
av regeringen i en tre års period. Rådet var tänkt att vara mer aktivt än det är idag berättar 
Palm. 

7.3 Nämndbeslut 

Det finns flera olika avdelningar och ett ärende avgörs vanligtvis vid sammanträde med den 
avdelning dit ärendet hör. Som förut nämnts är avdelningen beslutför när ordföranden och två 
ledamöter är närvarande. Någon av ledamöterna kan dock begära att det ska vara fyra 
deltagande ledamöter på sammanträdet. En sådan begäran måste tillmötesgås. 
Intresseledamöterna ska alltid vara lika till antalet från vardera sidan. 

7.4 Kanslibeslut 

Till ordföranden eller vice ordförandens uppgifter hör också att fatta beslut om att avvisa eller 
avskriva ärenden. Ifall ärendet är av enkel beskaffenhet eller om näringsidkaren inte har yttrat 
sig i ärendet får ärendet avgöras av nämndens ordförande eller vice ordförande. Genom 
förordnanden från ordföranden kan avgörandet dock bestämmas av andra tjänstemän. 

7.5 Plenibeslut 

Det finns möjlighet att avgöra tvister av principiell betydelse i plenum sedan den 1 september 
1997. Inrättandet av plenum tillkom genom kontakter med de departement som förfogar över 
ARN:s instruktion18 . En instruktion beslutar regeringen själv över. Den tas alltså inte av 
Riksdagen. Varje enskild myndighet har en dialog med regeringen genom det departement de 
tillhör. Vid en sådan dialog diskuteras ganska fritt om vad myndigheten behöver i form av 
regelverk. Lyckas exempelvis ARN övertyga regeringen/departementet om behovet brukar de 
komma överens om formuleringar och texter. Tillkomsten av plenum skedde i samband med 
ett fall rörande annuitetslån, ett ärende som gick upp till HD mot Nordbanken. Nämnden var 
oense och de olika uppfattningarna gav i sin tur kritik från allmänheten. Chefen för ARN tog 
                                                 
18 Alla myndigheter har ett regelverk, en instruktion, som de ska följa. ARN tillhör Integration – och 
jämställdshetsdepartementet. 
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då upp detta i departementet. Därefter togs beslut om plenum som senare fått en egen paragraf 
i förordningens 23 §.19 För att en tvist ska avgöras i plenum krävs att den är av principiell 
betydelse och att det är nämndens ordförande som för en tvist till behandling i plenum. För att 
nämnden ska anses vara beslutför måste nämndens ordförande eller vice ordförande, minst två 
tredjedelar av avdelningsordförandena samt minst fyra övriga ledamöter, vara närvarande. Av 
parternas ledamöter ska lika många företräda konsument- och näringsidkarintressen och delta 
från vardera sida. Sammanträden i plenum leds alltid av nämndens ordförande eller vice 
ordförande enligt förordningens 23 §. 

Sedan starten1997 år har plenumfallen varit få, två bankärenden, ett motorärende och en ideell 
skada. Plenum hålls när det finns risk för oenighet och enhetlig praxis krävs. 

Ett exempel är plenumfallet som handlade om den nya sexmånadersregel (en 
presumtionsregel) som finns i 20a § KkL. Paragrafen har ibland presenterats som en sex 
månaders garanti och det är felaktigt. Regeln gäller liksom tidigare att om en vara behäftats 
med fel som visar sig under de sex första månaderna, förutsätts det att felet funnits vid 
leveransen. Dock för att regeln ska kunna tillämpas krävs det att köparen ska kunna bevisa 
att varan är felaktig. Fördelen med regeln för en konsument är att den vänder på bevisbördan 
för att ett fel som visar sig inom sex månader efter leveransen har funnits från början vid 
köpet. En varudeklaration som säljaren själv upprättat anses inte av nämnden som tillräckligt 
bevis att bilen inte var felaktig vid leveransen. Nämnden kräver att någon oberoende part som 
Bilprovningen eller M har gjort en bildiagnos eller en varudeklaration, först då anses det 
vara tillräckligt bevis.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Intervju med Palm Torsten 
20 http://www.arn.se/statistik_remissvar/pressmeddelanden/arkiv/41/ 
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8. Skriftlig anmälan  
Det finns åtta olika anmälningsblanketter att tillgå från ARN för att underlätta för både 
konsumenten och nämnden. Det går även att göra en anmälan själv, utan att använda sig av de 
färdigtryckta blanketterna. Många som gör en anmälan är vanliga konsumenter och har ingen 
erfarenhet av juridik. Därför kan det underlättas att använda de färdigtryckta blanketter som 
finns eftersom där står alla de uppgifter som behövs till ärendet. En undersökning21 har visat 
att det är något vanligare bland dem som vann målet att de använt blanketten 72% mot de 
65% som förlorade. Det ska också påpekas att 7 av 10 använder ARN:s förtryckta blankett när 
de gör sin anmälan och 64% tycker att det är bra information på blanketten. Tre av fyra tycker 
att den är lätt att använda.22 Med blanketten ska det även bifogas en skriftlig bevisning som 
stöd för de krav som ställs. Anmälan skickas in i två exemplar, ett behålls av ARN och det 
andra skickas till den berörda näringsidkaren. De åtta olika blanketter som finns att tillgå är: 

 Köp 

 Tjänst 

 Bank 

 Försäkring 

 Köp av fordon 

 Reparation av fordon 

 Resa 

 Tvätt 

När en anmälan görs ska den vara  

 Skriftlig 

 Undertecknad 

8.1 Registrering av uppgifter om anmälare och företag 

ARN har likt andra myndigheter en registrator som registrerar alla inkommande anmälningar i 
ett databaserat register/diarium. Det går inte att göra en anonym anmälan till nämnden 
eftersom namn och adress till anmälaren och den berörda näringsidkaren antecknas och en 
kort beskrivning av ärendet görs när det diarieförs. Även när anmälan har kommit in till 
nämnden skrivs det in och antecknas när andra handlingar i ärendet kommer in till eller sänds 
från nämnden. Likaså noteras telefonsamtal och andra handlingar/kontakter som sänds till 
eller från nämnden och har betydelse för ärendet. 

När ärendet är avgjort antecknas det i diariet om anmälarens krav har bifallits eller inte och 
om företaget har följt rekommendationen eller inte. Dessa uppgifter är offentliga och innebär 
att den som så önskar har rätt att ta del av dessa uppgifter 
                                                 
21 ARS research AB,  
22 ARS research s 13-17 
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8.2 Ärenden 

I knappt hälften av de ärenden som prövas i ARN får konsumenten rätt eller delvis rätt i sin 
sak. Nämndens beslut i de olika ärendena kan inte överklagas. I vissa speciella fall kan dock 
en omprövning göras enligt förordningens 24 §. Dessa kriterier måste dock uppfyllas: 

1. om parten gör sannolikt att han eller hon haft giltig ursäkt för att inte ha yttrat sig i 
ärendet, eller 

2. om parten åberopar omständigheter eller bevis som inte tidigare har åberopats och som 
kan antas leda till en väsentligt annan utgång i ärendet och parten samtidigt gör 
sannolikt att han inte tidigare har kunnat åberopa dem, eller 

3. om avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från 
nämndens sida och rättelse av beslutet inte kan komma i fråga. 

Nämndens beslut är inte bindande utan endast rekommendationer. Därför kan de inte 
verkställas med sanktioner eller tvång. Endast en dom från domstol eller beslut av 
kronofogdemyndighet går att verkställa genom sanktioner eller tvång. Kronofogden kan 
besluta genom betalningsföreläggande eller genom handräckning. 
Trots att nämndens beslut inte är bindande följer näringsidkaren för det mesta ARN:s beslut. 
Vissa branschorganisationer, exempelvis Svensk Handel och Motorbranschens Riksförbund, 
har åtagit sig att träda in och svara för dess medlemmars, näringsidkarnas, förpliktelser ifall 
de inte följer de avgöranden som nämnden beslutat om.23  
Det ska även nämnas att Råd & Röns svarta lista som jag tidigare skrev om har en stor 
betydelse för näringsidkaren. De näringsidkare som hängs ut på den svarta listan får kraftigt 
negativ publicitet då många massmedier inte är sena att ta till stora rubriker till konsumentens 
fördel. 

8.2.1 Ärendets gång 
När ett ärende har inkommit till ARN tas det emot av en handläggare som sedermera gör en 
bedömning om ärendet ska avvisas eller om det ska skickas en kopia av ärendet till 
näringsidkaren. Drygt tre veckor har näringsidkare på sig att bemöta ärendet innan 
handläggaren i sin tur sammanfattar ärendet. 
 
Frågan tas sedan upp på ett KBS (Kansli Beslut Sammanträde) där en enhetschef tar beslut 
om ärenden med uppenbara utgångar. Rörande ärenden som saknar uppenbara utfall ska 
ledamöter medverka på sammanträdet från den berörda avdelningen. Kallelser och de ärenden 
som ska tas upp skickas ut till ledamöterna cirka en vecka innan sammanträdet. Ledamöterna 
har därmed god tid att gå igenom de aktuella ärendena som ska tas upp och därigenom bilda 
sig en uppfattning. 
 
Däremot måste det påpekas att ärendena inte kommer upp i sin helhet utan att föredraganden 
inför mötet kortfattat beskrivit vad tvisten gäller, yrkandet från konsumenten och om svar från 
näringsidkaren angående ärendet finns. Föredraganden har dock alltid med sig hela ärendet 
ifall någon oklarhet skulle uppkomma. 
 

                                                 
23 http://www.arn.se/vadararn/Om-namndens-beslut/ 070805 
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Sammanträdena består oftast av 6 personer. 
 Ordföranden, kan vara både intern och extern 
 Föredragande, kan vara både intern och oftast extern 
 En representant från Sveriges Konsumenter 
 En representant från Svensk Näringsliv 
 En representant från Kooperativa förbundet 
 En representant från Konsumentverket 

När det gäller exempelvis textil samverkar även en sakkunnig eller en handläggare som har 
specialkunskap om textil. 
 
Föredraganden har oftast förberett ett beslut i bakhuvudet om utgången av ärendet. Detta ifall 
ordföranden vill veta föredragandens egen mening i frågan. Detta förekommer dock sällan då 
ordföranden vid sammanträdet diskuterar utgången av ärendet. Besluten är allt som oftast 
enhälliga från alla ledamöterna. När sammanträdet avslutats sammanfattar föredragaren 
beslutsförslagen som sedan skickas till ordföranden för justering och underskrift. Efter det 
expedieras det till de berörda parterna. Handläggarna är uppdelade i två enheter:24  
Enhet nr 1    Enhet nr 2  

Bostad    Bank 

El    Båt 

Möbler    Försäkring 

Resor    Försäkringsmäklare 

Skor    Motor 

Textil 

Tvätt 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Intervju med Wallmark Henrik 
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9. Statistik  

Banker och försäkring fungerar väldigt bra internt inom sin genre. Eftersom de interna 
nämnderna inom bank och försäkring har god koll på praxis ger de som regel kunden rätt 
innan ärendet kommer till ARN. De är oftast interna nämnder som handhar de flesta 
reklamationer till att börja med och endast de hopplösa fallen kommer till ARN när parterna 
inte når en lösning. När det gäller försäkringsbolag är det försäkringsvillkoren som styr. De 
kan vara oklara och otydliga för det otränade ögat. Anser en part att villkoret är oklart och 
otydligt kan parten genom 36 § Avtalslagen (AvtL) gör gällande att villkoret är oskäligt. I 
sådana fall beaktas saker som utgår från anmälaren. Anses villkoret oskäligt faller det tillbaka 
på exempelvis försäkringsbolaget. Detta är inte vanligt förekommande eftersom villkoren som 
regel är välgjorda. Därav resultatet i statistiken som är överstruken med gult som visar att det 
är svårt att få rätt mot bank och försäkringsbolag. 

Bostad är en annan avdelning som varje år inkommer med många ärenden. Detta beror till 
största del på att avdelningen omfattar många bedömningsgrunder. Det är bland annat golv, 
målning, köp av kök och badrum, hantverkare, elleveranser, fastighetsbesiktningar, 
brunnsborrning med mera. 

De ARN medlemmar som intervjuats är rörande överens om att de olika 
områdesavdelningarna är naturligt uppdelade i grupper i anknytning till bransch. Möjligtvis 
skulle områdena kunna utökas något på grund av konsumentköplagen (KkL) och 
konsumenttjänstlagen (KtjL). Ifall områdena minskas är det risk för att specialisering sker och 
det tar tid att få sak prövad. 
 
  
Antal inkomna ärenden åren 2004-2006 

 Avdelning 2004 2005 2006 

Allmänna 831 794 857 

Bank 504 421 425 

Bostad 1 009 1 076 1021 

Båt 65 61 60 

El 1 526 1 553 1620 

F-mäklare 97 75 74 

Försäkring 881 876 778 

Motor 1 655 1 582 1564 

Möbler 313  318 331 

Resor 969  1 323 1454 

Sko 174 155 151 

Textil 252 199  211 

Tvätt 171  188 151 

Totalt 8 447  8 621 8697
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Andel ärenden där konsumenten fick helt eller delvis rätt, i procent av antalet beslut i sak  

Avdelning 2004 2005 2006 

Allmänna 38 43 42 

Bank 8 5 11 

Bostad 51 46 47 

Båt 61 61 48 

El 58 38 45 

F-mäklare * 7 25 

Försäkring * 14 16 13 

Motor 44 40 40 

Möbler * 44  45 

Resor 44  41 47 

Sko 39 30 41 

Textil * 43 42 42 

Tvätt 40 50 52 

Totalt 42 37  40

*) Fastighetsmäklar- och möbelavdelningen inrättades år 2005. Mäklartvister handlades tidigare inom 
försäkringsavdelningen och möbelärenden inom textilavdelningen. 

Följsamhet av nämndens beslut (uttryckt i procent)  

Avdelning 2004 2005 2006 

Allmänna 70 80 75 

Bank 89 82 71 

Bostad 65 68 67 

Båt 55 88 88 

El 59* 86 84 

F-mäklare * 88 100 

Försäkring 100 99 100 

Motor 71 69 76 

Möbler * 71 83 

Resor 90 88 81 

Sko 94 79 81 

Textil 81 88 84 

Tvätt 83 86 88 

Totalt 72 79 79

*) Elavdelningen resultat har markant förbättrats under år 2005. Det dåliga resultatet år 2004 berodde 
på ett par företag som tillsammans svarade för ett stort antal ärenden. Det handlade till stor del s.k. 
modemkapning och företagen har genomgående underlåtit att följa nämndens rekommendation.  
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9.1 Domstolsprövning 

Förr rapporterade Domstolsverket vilka ärenden som parterna gått vidare med. Idag saknas 
denna statistik. Önskemål har framförts från medarbetarna vid ARN om en återgång till detta 
arbetssätt. Domstolarna har ett annat förfaringssätt än ARN som endast utgår från de skriftliga 
ärendena. 
 
Det är en dispositiv process att döma eller bedöma tvisten i ARN. Beslut som anses fattas på 
felaktiga grunder i ARN kan bland annat bero på brist av material från parterna, exempelvis 
att näringsidkaren inte bemöter ärendet. De näringsidkarrepresentanter som finns är 
förstående till bedömningens utgång när svar uteblir vid partsyrkandet. I domstol är 
bevisningen ofta avgörande och grundar den juridiska sanningen genom bevis, oavsett om 
konsumentens eller näringsidkarens material är felaktigt. ARN har inget utredningsansvar och 
det är bland annat därför medarbetare vid ARN understryker att det skulle vara intressant att 
se utgången av de fall som hamnar i högre instanser.  
 
Domstolspraxis är tyvärr sällsynt på grund av att ett flertal av företagen25 gör upp i godo. 
Uppgörelserna är oftast en hemlighet mellan företaget och konsumenten. Ifall ARN skulle ha 
tillgång till resultat och statistik från domstol skulle en form av facit på förfarandet finnas. 
Just nu finns det ingen bra uppföljning av ärendena och som det ser ut nu är det endast ett par, 
tre ärenden som går vidare. Allt som oftast är det konsumenten som drar ärendet till högre 
instanser.26 Det finns ärenden som getts en helt annan utgång än de ARN rekommenderat. Då 
återkommer det igen till att det finns två olika förfaringssätt, vilket inte innebär att ARN har 
begått något fel. ARN ska betraktas som rättssäkert.27 Jämför man exempelvis med brottmål 
kan även de bedömas olika beroende på var i landet det döms. Det måste påpekas att ett 
rättegångsförfarande också använder vittnen och det kan i vissa fall ha stor betydelse.28

9.2 Erkänd eller okänd? 

Vad tycker konsumenter, näringsidkare och folket om ARN? Nämnden är ett etablerat 
begrepp som spelar en stor roll i vårt samhälle: de erbjuder ett kostnadsfritt och rättssäkert 
förfarande. Sett över tiden tillhandahålls ett rättssäkert förfarande för båda parter. Däremot 
finns fientligheten som förr om åren fanns från företagarnas sida inte kvar. Företagarna idag 
är mestadels positiva och det beror till stor del på att de har bättre inblick i ärendena på grund 
av att de bland annat tagit del av ARN:s praxis. Framförallt beror det på att de insett 
nämndens opartiskhet.29

 
Enligt ARS research AB har en undersökning gjorts under 2006 där 500 privatpersoner 
deltagit varav 221 vunnit sitt ärende och 258 förlorat.30 Mer än hälften, närmare bestämt 54 % 
har alltid känt till ARN och anser att det är ett mycket välkänt begrepp. Tiden för 
handläggning har dock fått ett lågt betyg. 64 % av konsumenterna anser att 
handläggningstiden ej bör vara längre än tre månader. Endast tre av tio anser att 
handläggningstiden är bra medan den sammanlagda handläggningen som innebär information 
om handlingarna, möjlighet att presentera ärendet, tid att bemöta frågor och lämna 

                                                 
25 Med företagen menar jag här näringsidkarna. 
26 Intervju med Palm Torsten 
27 Intervju med Nordling Lotty 
28 Intervju med Lindstedt Gustaf 
29 Intervju med Palm Torsten 
30 ARS Research s 5 
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kompletteringar innebär ett betyg på 3,4 av 5 möjliga. Mer än hälften av de svarande anser att 
det finns rutiner som kan förbättras på ARN. 
 
Anser konsumenterna att ARN är opartisk och neutral i sin bedömning? Där svarade 42 % att 
de var helt opartiska och neutrala. Den stora skillnaden är mellan dem som vunnit sitt ärende 
mot de som förlorat. 92 % av vinnarna anser att ARN är opartiska och neutrala, ett påstående 
som endast 40 % av de som förlorat håller med om.31

 
Ifall en tvist med en näringsidkare skulle uppstå igen så skulle mer än hälften skulle vända sig 
till ARN igen.32  
 
I samma studie undersöktes 290 företag. Av dessa vann 76 % sina mål och 24 % förlorade. 
Jag koncentrerar mig på den mest väsentliga frågan här som rör opartiskheten. Det finns en 
differens mellan företag som vunnit och de som fått en rekommendation att följa. 82 % anser 
att ARN är opartisk och neutral. Den stora skillnaden är de som vunnit -  92 % - och dem som 
förlorat - 52 %. Däremot var de flesta samstämmiga om att de skulle följa ARN:s 
rekommendationer. Där låg enigheten på 90 %.33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 ARS research s 31 
32 ARS research 35 
33 ARS research 40-51 
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10. Media 
Media har ett starkt inflytande. Den makt som massmedia har påverkar och ibland till och 
med vilseleder läsarna på grund av att vissa ärenden lyfts fram och skrivs om innan de har 
tagits upp i ARN. Det innebär för företaget oftast att det på sätt och vis redan är dömt av 
svenska folket innan ärendet är avgjort. Massmedia har en enorm kraft som slår mot både 
stora och små företag. 
 
Det är också avgörande var i landet ärendet utspelar sig. En småföretagare i Stockholm kan i 
stort sett strunta i ARN:s rekommendationer och ändå finnas kvar och fortsätta arbeta ostört, 
de göms och glöms i mängden. Detta medan ett företag på en mindre ort, exempelvis 
Skellefteå eller Kalmar kan få ödesdigra konsekvenser då de exponeras till synes på ett 
negativt sätt. 

10.1 Plus 

Konsumentprogrammet Plus med Sverker Olofsson fyllde 20 år den 20 oktober 2007. Det har 
genom sin samhällsdebatt och redogörelser för verkliga händelser ställt näringsidkare till 
svars. Sverker Olofsson har gett svenska ordlistan ett uttryck – att ”Sverka”. Det betyder att 
folk klagar på varor och tjänster som inte håller måttet. Ordet "Sverka" fanns med på 
Språkrådets lista över nyord 2006. 
 
Programmet är helt oberoende av kommersiella intressen och informationen är viktig för 
samhällsutvecklingen. Det ska inte styras av vinstintresse. Plus finns till endast för sin publik. 
Idag har Plus cirka 1 miljon tittare och man har framhållit att det behövs mer än någonsin 
eftersom samhället har blivit sämre på att skydda sina svagaste medborgare.34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=72586&a=958407&lid=puff_893944&lpos=ext
ra_3 
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11. Analys och slutsats 
 
ARN:s arbete är viktig och behövs. Mina förväntningar på ARN är höga och genom mitt 
besök hos nämnden infriades dessa. Det är en väl organiserad myndighet med högt 
kvalificerad och erfaren personal. 
 
ARN kom till på grund av att missnöjda konsumenter ska undgå att gå till domstol för att lösa 
en tvist och slippa de dyra kostnader som en rättegång ofta medför.  
 
Arbetet utförs rättssäkert och kan inte jämföras med en domstolsprocess där vittnen och andra 
uppgifter finns tillgängliga. Nämnden utgår från det skriftliga yrkande som konsumenten 
skickar in till ARN. Sedan skickas handlingarna till näringsidkaren som får bemöta det. Ifall 
näringsidkaren avböjer att bemöta begäran anser ARN att ärendet utgår endast från 
konsumentens yrkande. Detta görs helt opartiskt och rättssäkert utifrån de uppgifter som 
skriftligen finns att tillgå.  
 
Tyvärr saknas idag statistik om vilka ärenden som gått vidare till domstol. Om domen ser 
annorlunda ut än den rekommendation som ARN lämnat, behöver detta inte betyda att 
nämndens arbete inte är rättssäkert. Det beror till största sannolikhet på vad som ytterligare 
tillförts under rättegången och olika meningar och inställningar i domstolarna. Statistik skulle 
därför vara ett bra redskap för att kunna se hur domen från domstolarna utfallit i jämförelse 
med ARN:s rekommendation. Det finns väl erfarna domare i ARN med stor kunskap i 
konsumenträtt. Statistik skulle ge en bra fingervisning om ARN:s arbete i sak. HD lär ha tagit 
hänsyn till ARN:s praxis i flera typer av mål.35 ARN:s praxis är väl inarbetad och för många, 
även för företag, en tydlig vägvisare. 
 
Det som kan vara svårigheten med att endast arbeta utifrån ett skriftligt förfarande är att det 
kan missuppfattas. Konsumenten som skriver yrkandet kan ha svårt att uttrycka sig i skrift 
och handläggaren kan därmed missuppfatta situationen. Vid sammanträdena har den 
föredragande bara tagit fram det viktigaste ur partsyrkandet. Ärendet presenteras endast kort 
och utifrån det ska sammanträdet fatta beslut. Det krävs att föredraganden är på sin vakt och 
läser ärendet med öppna sinnen. Uppstår frågor under sammanträdet har den föredragande 
med sig originalen som lätt kan tas fram. De personer som är närvarande vid sammanträdet är 
mycket erfarna och nästintill alltid ense om utgången i besluten.  
 

Folks okunnighet om ARN:s arbete beror till största del på att ARN numera visserligen är ett 
väl etablerat namn, men folket vet inte riktigt vad som försiggår bakom de stängda dörrarna. 
Allmänheten har inte tillgång till att närvara vid mötena även om de är part i målet.  
 
ARN borde därför föreläsa mer om sitt gedigna arbete på torg, skolor och olika seminarier i 
landet. För att ge svar på de frågor som finns. En större inblick skulle ges i det arbete som 
ARN utför, vilket borde resultera i att ett större förtroende skulle införlivas hos folket. Många 
vet inte att ARN arbetar opartiskt utan tror att de arbetar för konsumenten. Till min stora 
förvåning tror även en del att de arbetar för näringsidkaren. 
 

                                                 
35 Uppgift från Bertil Bengtsson 
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Förhållandena allmänt har förändrats, idag är det mer elektronik och Internet som är föremål 
för ärendena. Genom bland annat Internet har många småtvister dykt upp mellan 
privatpersoner och även tvister mellan småföretagare som idag inte behandlas i ARN. Frågan 
är om ARN i framtiden ska utöka sin verksamhet och även vara tillgängligt för småtvister 
mellan privatpersoner och mellan småföretagare? Svårigheten blir att dra gränser. Var de ska 
sättas och vilka måste stå utanför?  
 
ARN:s betydelse och effekt bland allmänheten beror till stor del på den uppmärksamhet 
ärendena får i media. Ofta handlar det om näringsidkare som agerat felaktigt eller Råd & 
Röns svarta lista. Det finns företag som har gått i konkurs på grund av den dåliga publicitet 
som de får när de inte följer ARN:s rekommendationer.  
 
Min slutsats är att ARN behövs i allra högsta grad. Konsumenterna borde vara tacksamma 
över att ha tillgång till denna fantastiska förmån. Är det något som är negativt? Ja, ärendena 
kan i viss mån ta ganska lång tid att utreda, upp till 6 mån kan konsumenten få vänta på 
besked.  
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