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Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland 

yngre 

 E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på 

hur pålästa svenskarna är om sina e-handelsrättigheter. Kunskapsfrågor om ångerrätt, 

reklamationsrätt och vem som skall stå för eventuell returfrakt kartlades och resultatet visar att de 

yngre konsumenterna har sämst kunskap om sina rättigheter. Knappt hälften av konsumenter 

under 24 år känner till att man har två veckors ångerrätt. Bäst koll på läget har den åldersgrupp 

som handlar mest på nätet (25-44 år) samt göteborgarna. 

TRYGG E-HANDEL är en oberoende certifiering med syfte att bland annat skapa tydligare och enklare 

riktlinjer för vad som gäller vid e-handel, både för konsumenter som för e-handlare. Sedan december 

2007 har organisationen gått igenom och certifierat närmare 500 e-handlare och kännedomen om 

certifieringen har ökat stadigt under dessa fyra år1.  

Kunskap om rättigheter kan öka näthandeln 

Undersökningen genomfördes under december-januari 2011/2012 och 915 e-handelskonsumenter 

tillfrågades om tre viktiga rättigheter och skyldigheter kopplade till näthandel:  

1. Hur lång tid efter ett distanshandelsköp (exempelvis internetköp) har du laglig rätt att ångra 

dig på? 

2. Hur lång tid efter ett köp kan du reklamera en vara som gått sönder? 

3.  Vem tror du måste stå för den returnerande fraktkostnaden om du utnyttjar din ångerrätt? 

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga kunskapsnivån kring de rättigheter man har som 

nätkonsument.  

- I Sverige är konsumentskyddet mycket högt, men fortfarande känner många konsumenter 

oro att handla via internet enligt Statistiska centralbyråns årliga undersökning. Ju högre 

kunskap svenskarna har om sina rättigheter desto snabbare kommer näthandeln att växa i 

alla ålders-, inkomst- och geografiska segment, säger Bo Lindell, VD för 

branschorganisationen Svensk Distanshandel som driver TRYGG E-HANDEL. 

 

 

                                                           
1
 Kännedomsmätning hos 1000 personer under september 2010 visade att drygt 6 av 10 kände till symbolen 

Trygg E-handel  

http://www.tryggehandel.se/


Yngre nätshoppare har sämst koll på ångerrätten.  

Totalt sett är det knappt 6 av 10 som känner till sin rätt till att ångra sig inom två veckor efter sitt 

nätköp. Den grupp som enligt Statistiska centralbyrån handlar mest på nätet (25-45 år) är de som har 

bäst koll på sina rättigheter (65 procent ger korrekt svar). Tyvärr visar resultatet att det framförallt är 

de unga nätkonsumenterna (upp till 24 år) som har sämst kunskapsnivåer. Till exempel känner 

endast knappt hälften (47 procent) till att de har två veckors ångerrätt.  

 

 

Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI Research) är det också de yngre näthandlarna som fäster 

allra störst tilltro till en e-handelssajt som är certifierad av Trygg E-handel. Över 30 procent anser att 

en e-handelssajt med symbolen Trygg E-handel ökar deras trygghet för att handla på nätet2.  

Kvinnorna har störst kunskap om vem som står för returkostnaden 

Kvinnorna har sämre koll än männen på ånger- och reklamationsrätt, men när det gäller kunskap om 

vem som står för returkostnaden om man vill ångra en vara så ligger kvinnorna i topp. Drygt sju av tio 

kvinnor, jämfört med männens 65 procent, vet att det är köparen som skall stå för returfrakten om 

inte nätbutiken valt att bjuda på detta. 

- En av förklaringarna till varför kvinnor har högre kännedom om denna regel kan vara att de 

har större vana att handla via nätbutiker och vet hur rutinerna fungerar när t.ex. ett 

klädesplagg inte passar. Men vi kan se att fri returfrakt ökar tryggheten och driver på e-

handeln ytterligare, säger Niklas Hammar, VD för Heppo.com som säljer skor via internet. 

 

Göteborgarna har bäst koll på reklamationsrätten 

Att kunna få en vara reparerad eller utbytt om den går sönder inom tre år, är det inte många som 

känner till. Så länge det är ett ursprungligt fel eller att felet inte uppstått på grund av vårdslöst 

användande så har man som konsument rätt att få varan reparerad eller utbytt utan kostnad. 

Undersökningen visar att knappt en av fem (17 procent) har kännedom om denna rättighet. Av 

malmöiterna och stockholmarna är motsvarande siffra cirka en av tio. Mer än dubbelt så många 

göteborgare och nätkonsumenter från landsorten känner alltså till denna rättighet. 
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 HUI E-barometern Q3 2011 



- Att känna till sin rätt till reklamation kan innebära många sparade kronor i 

reparationskostnader. Dessutom kommer säkert färre produkter att slängas i onödan bara 

för att garantitiden gått ut, fortsätter Bo Lindell. 

 

Övriga siffror från undersökningen: 
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Källa: Privatpersoner och internet Statistiska Central Byrån dec 2011 

Enkel lathund om vad du bör känna till när du handlar på distans (t.ex. e-

handel eller postorder) 

 Du har alltid 2 veckors ångerrätt från det att du mottagit varan. Vissa 

varor som t.ex. hygienartiklar och skräddarsydda varor kan vara undantagna. Titta på 

villkoren hos handlaren du köpt ifrån. 

 Du skall alltid få tillbaka allt vad du har betalt om du utnyttjar 

ångerrätten. Det gäller även eventuell fraktkostnad som lagts på priset, eller andra 

eventuella expeditionsavgifter i samband med köpet. Pengarna skall vara återbetalade inom  

30 dagar. 



 Det är du själv som skall stå för returkostnaden om du utnyttjar din 

ångerrätt. Men vissa företag erbjuder fri returfrakt. Titta på villkoren hos den du handlar 

från. 

  Du har alltid 3 års reklamationsrätt. Det innebär att du kan återlämna varor och 

få dem reparerade eller ersatta om skadan varit ursprunglig. Du skall då heller inte behöva 

stå för returfrakten eller andra kostnader som uppstått i samband med reklamationen. 

 Du har rätt att häva köpet eller få prisreduktion om varan inte kommer 

i tid. 

 

 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes mellan den 9 december 2011 och 15 januari 2012 av 

undersökningsföretaget NEPA. 915 e-handelskonsumenter mellan 16-75 år, ur konsumentguiden 

PriceRunners testpanel, svarade på frågorna om deras konsumenträttigheter via en webbenkät. 

Om TRYGG E-HANDEL 

Trygg e-handel ingår i branschorganisationen Svensk Distanshandel, som är en icke vinstdrivande 

ekonomisk förening. Trygg e-handel har i uppdrag att certifiera e-handlare genom att besiktiga e-

handlarens webbplats utifrån ett antal framtagna punkter som tagits fram i samarbete med bland 

annat Konsumentverket. Svensk Distanshandel utför även kontinuerliga provköp för att säkerställa 

att medlemsföretagen lever upp till riktlinjerna. I dagsläget har 482 nätbutiker blivit godkända. Se 

listan på http://www.tryggehandel.se/?sida=godkanda 

 

Kontakt 

För mer information om Trygg E-handel vänligen kontakta Bo Lindell – VD SDh och Trygg E-handel 

Telefon: 0706 524 775 

E-post: bo.lindell@distanshandel.se 

För mer information om undersökningen kontakta Victor Dahlborg – initiativtagare Trygg E-handel 

Telefon: 0709 25 35 95 

 

  

http://www.tryggehandel.se/?sida=godkanda

