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Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister 
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Regeringens konsumentpolitik 

Social

Miljömässig

Ekonomisk



• Ett nytt konsumentpolitiskt mål
• Stärkt konsumentmyndigheterna
• Uppdrag om delningsekonomin 
• Förstärkt miljödimensionen
• Fri och rättvis handel 
• Konsumentinformation om livsmedel 
• Ekonomiska dimensionen 

Insatser på konsumentområdet 
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Överskuldsättning innebär ett stort 
lidande för den som är påverkad 
och dess anhöriga
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Motverka överskuldsättning 



• Hallå Konsument
• Finansinspektionens 

folkbildningsuppdrag
• Gilla Din Ekonomi
• Studiecirkel för intagna 
• Svenska kyrkan 

Förebyggande åtgärder 
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• Public service-avgift
• Översyn av underhållsstöd och 

bostadbidrag
• Pågående arbete bland 

myndigheterna
• Skatteverket 
• Transportstyrelsen 
• Centrala studiestödsnämnden 

Skulder till det allmänna
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• Snabblån 
• Räntetak och kostnadstak
• Skärpningar av marknadsförings-

och informationskraven

Stärkt konsumentskydd på marknaden för 
högkostnadskrediter 
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Skriftlighetskrav vid 
telefonförsäljning 

Ett annat viktigt lagstiftningsinitiativ
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Foto: Astrakan/Folio



5 april ny spelreglering
• Licenssystem 
• Starkt konsumentskydd
• Spelare kan stänga av sig själva
• Punktskatt

Marknadsföring av spel 
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Foto: Astrakan/Folio

• Personer med spelproblem får 
samma stöd som personer med 
alkohol- eller drogproblem 

• Förstärkning av barns rättigheter 

Spel om pengar ingår numera i socialtjänstlagen 
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Er roll i strategin om 
överskuldsättning
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• Fler personer ska få möjlighet att 
ansöka om skuldsanering 

• Tillskott till Kronofogdemyndigheten 

Ändringarna i skuldsaneringslagen 
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Sårbara grupper
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Pensionärer
• Pensionssystemet
• Premiepensionssystemet  

Barn och unga



Hushållens skuldsättning har ökat 
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• Ökade bostadspriser 
• Hög belåningsgrad 

Förstärkt 
amorteringskrav 



• Skärpta regler för finansiella 
rådgivare 

• Nytt regelverk för 
försäkringsdistribution 

Hushållens sparande - stärkt konsumentskydd 
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• Digitaliseringen har kommit långt i 
Sverige

• Användandet betal-appar har gått 
om kontanter 

• Kontanter fortsatt viktiga 
• Möjlighet att öppna betalkonto med 

därtill grundläggande betaltjänster

Tillgång till betaltjänster
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• Gräsrotsfinansiering växer
• Nya plattformar 
• Ej nationell lagstiftning men 

EU förordning är på gång

Crowdfunding
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Tack! 
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