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Rapport till kommissionen om de alternativa tvistlösningsorganens 

utveckling och funktion  

Enligt artikel 20 punkt 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 

21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ 

tvistlösning), ska medlemsstaterna senast den 9 juli 2018 och därefter vart fjärde år 

offentliggöra en rapport och översända den till kommissionen.  

Frågeställningarna som särskilt ska besvaras i rapporten är följande: 

a) fastställa bästa praxis för de alternativa tvistlösningsorganens arbete, 

b) med stöd av statistik i förekommande fall påpeka brister som hindrar de 

alternativa tvistlösningsorganen från att fungera som avsett vid både 

inhemska och gränsöverskridande tvister,  

c) i förekommande fall lägga fram rekommendationer om hur de alternativa 

tvistlösningsorganen kan fås att fungera mer ändamålsenligt och effektivt. 

 

Inledningsvis lämnas en nulägesbeskrivning och därefter redogörs för gjorda 

iakttagelser, bästa praxis, omfattningen av tvistlösningsorganens (tvistlösnings-

nämnder) verksamhet, efterlevnaden av deras rekommendationer samt avslutningsvis 

ges exempel på utvecklingsmöjligheter och rekommendationer. 

Nulägesbeskrivning 

 

I Sverige finns för närvarande följande sju godkända nämnder enligt lag (2015:671) om 

alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.  

 

- Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

- Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) 

- Nämnden för Rättsskyddsfrågor (NFR) 
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- Personförsäkringsnämnden (PFN) 

- Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd (SAKN) 

- Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd (SBFRN) 

- Trafikskadenämnden (TSN) 

 

Av dessa nämnder har ARN en särställning och är en utpekad förvaltningsmyndighet 

och nämnd för alternativ tvistlösning enligt 4 § första stycket lagen om alternativ 

tvistlösning i konsumentförhållanden. ARN har funnits i 50 år och är sedan länge en 

egen myndighet. ARN:s arbetsmetoder och praxis kan utgöra en viktig modell för 

övriga nämnder. 

 

Det kan också noteras att få av nämnderna hanterar tvistlösning inom samma 

sektorer. Överlappning finns inom de sektorer där ARN har kompetens att pröva 

tvister samtidigt som övriga tvistlösningsnämnder enbart löser tvister för anslutna 

företag (medlemmar). 

 

Av de sju tvistelösningsnämnderna har fem varit verksamma i mer än två år. Denna 

rapport baseras därmed på uppgifter från dessa fem nämnder nämligen ARN, NFR, 

PFN, SAKN och SBFRN.  

 

Nämnderna har till Kammarkollegiet lämnat uppgifter om följande: 

 

1. antalet mottagna tvister och vilka typer av klagomål som de avsåg, 

2. andel i procent av alternativa tvistlösningsförfaranden som avslutades innan 

ett resultat kunde nås, 

3. den tid det i genomsnitt tog att lösa tvisterna, 

4. i hur stor utsträckning resultaten av de alternativa tvistlösningsförfarandena 

har följts, om detta är känt, 

5. eventuella systematiska eller betydande problem som ofta uppstår och leder 

till tvister mellan konsumenter och näringsidkare och, om möjligt, 

rekommendationer om hur sådana problem kan undvikas eller lösas i 

framtiden, 

6. en bedömning, i förekommande fall, av hur effektivt samarbetet är inom 

nätverk av alternativa tvistlösningsorgan som har till uppgift att underlätta 

lösning av gränsöverskridande tvister, 

7. vilken utbildning som ges till de fysiska personer som ansvarar för den 

alternativa tvistlösningen, samt 

8. en utvärdering av hur effektivt det alternativa tvistlösningsförfarande som 

nämnden erbjuder är, och möjliga sätt att förbättra effektiviteten.  

 

Fullständiga uppgifter som nämnderna har lämnat återfinns som bilaga till denna 

rapport. 
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Gjorda iakttagelser 

 

Vid genomgången av nämndernas redovisning kan kollegiet konstatera att 

– samtliga nämnder har ledamöter som bedöms ha god eller mycket god 

kompetens inom konsumenttvistlösningsområdet och genomför 

utbildningsinsatser, 

– nämnderna bedöms ha väl fungerande kansli och rutiner för hantering av 

ärenden och 

– nämnderna har utfört sina uppdrag effektivt och inom uppställda tidsramar. 

 

Bästa praxisen 

I de fall nämndernas arbete pågått under en kort period kan det vara svårt för varje 

enskild nämnd att identifiera utvecklingsområden, vilket framgår av svaren. När det 

gäller arbetet hos ARN, som funnits under en mycket lång period, kan det tjäna som 

god förebild för övriga nämnder. Av svaren framgår också att övriga tvistlösnings-

nämnder önskar ett närmare samarbete med ARN. 

 

Kollegiet noterar att trots stor variation i ärendemängd så klarar samtliga nämnder 

att upprätthålla tidsgränserna för hantering av ärendena mycket väl.  

 

Omfattningen av tvistlösningsnämndernas verksamhet 

ARN är den dominerande alternativa tvistlösningsnämnden i Sverige. Antalet ärenden 

under 2016 - 2017 uppgick till ca 28 000 ärenden. Av dessa avslutades ca 27 procent 

innan resultat kunde nås.  

 

Motsvarande uppgifter för  

- PFN: 2 233 ärenden och ca 14 procent som avslutades innan resultat kunde 

nås, 

- NFR: 128 ärenden och ca 17 procent som avslutades innan resultat kunde nås,  

- SAKN: 111 ärenden och ca 30 procent som avslutades innan resultat kunde 

nås, 

- SBFRN1 : 18 ärenden och ca 50 procent som avslutades innan resultat kunde 

nås. 

 

 

  

                                                      

1 Uppgifterna avser tiden 2016 - mars 2018. 
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Efterlevnad av nämndernas rekommendationer 

 

En uppgift som bör lyftas fram är i vilken utsträckning resultaten av 

tvistlösningsnämnderna följs. Andelen av resultaten som följs är 100 procent för PFN, 

SBFRN, SAKN och NFR och 78 procent för ARN. Dessa uppgifter indikerar att 

konsumenttvisterna som behandlas av nämnderna innefattar en effektiv tvistlösning.  

 

Några nämnder påpekar att det kan finnas ett mörkertal när det gäller redovisningen 

av om näringsidkarna verkligen följer nämndernas rekommendationer. Det gäller i de 

fall som nämnderna inte gör en uppföljning i förhållande till de klagande 

konsumenterna och inte heller publicerar rekommendationerna på deras webbsidor.   

 

ARN har bland annat som uppdrag att informera konsumenter och näringsidkare om 

myndighetens praxis. Detta sker genom ett anonymiserat offentliggörande och 

publicering av nämndens rekommendationer.  

 

 

Utvecklingsmöjligheter - rekommendationer 

 

Ett sätt att kvalitetssäkra nämndernas verksamhet skulle kunna vara att dels på ett 

tydligare sätt offentliggöra rekommendationerna, dels närmare följa upp hos såväl 

konsumenten som näringsidkaren om rekommendationen efterlevts. 

 

Kammarkollegiet har inte iakttagit några egentliga brister i tvistlösningsnämndernas 

verksamhet. Däremot borde det finnas utrymme för vissa nämnder att undersöka om 

handläggningstiden i kommuniceringsfasen kunde förkortas.   

 

Kammarkollegiet noterar att andelen avvisade och avskrivna ärenden är något stor i 

vissa nämnder. Dessa nämnder bör undersöka om reglerna för verksamheten är 

utformade på bästa sätt liksom att informationen om under vilka förutsättningar 

tvister kan tas upp i nämnden är effektiv och tydlig. På detta sätt kan sannolikt 

andelen avvisade och avskrivna ärenden hållas nere. En mer konsumentanpassad och 

bredare information om verksamheten skulle också kunna bidra till att minska antalet 

ärenden som inte prövas i sak. 

 

Kammarkollegiet konstaterar vidare att nämndernas ärenden är, med undantag för 

ARN, nationellt begränsade och det är endast ARN som uppger att de haft 

internationella förfrågningar samt ingår i nätverk inom EU för 

konsumenttvistlösningsfrågor. 

 

Kammarkollegiet överlämnar genom denna rapport de uppgift som myndigheten ska 

lämna till Europeiska kommissionen enligt artikel 20 punkt 6 i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid 
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konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 

2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning). 

 

 

 

 

 

Ulf Rehnberg 

Avdelningschef  Anna-Karin Lindh 

   Jurist 

 

 

 

 

Bilaga: 

Inkomna uppgifter från tvistlösningsnämnder i Sverige - ARN, NFR, PFN, SAKN och 

SBFRN. 

 


