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D-vitamin till alla 75-plussare 
Livsmedelsverket rekommenderar alla över 75 
år att äta tillskott med vitamin-D. Brist på 

vitaminet kan leda till benskörhet. 

Stopp för långa el-avtal 
Det är inte rimligt att rörliga elavtal ska ha 
årslång bindningstid. Tre månader är max slår 

Patent- och marknadsdomstolen fast i två 
domar mot Eskilstuna Energi och Sundsvalls 

energi. 

Clean Eating fälls i domstol 
Patent- och marknadsdomstolen slår fast att 
det inte är tillåtet att göra reklam för fiskolja 

och påstå att den kan skydda mot Covid-19. 

Råd & Rön har testat Spirulina 
Deras test visar att det är ett dyrt och onödigt 
näringstillskott. Priset varierar från knappt 330 
kronor/kilo till över 2160 kronor/kilo. 

Näringsfysiologen Martin Brunnberg menar att 
det i och för sig kan vara bra att få i sig extra 
protein för att motverka att man tappar 

muskelmassa som äldre. Men i de mängder 
man äter spirulina ger det inget signifikant 

tillskott. 

Ost en klimatbov 
Osten kan ha lika stor påverkan på klimatet 
som kött. Beroende på hur mycket mjölk som 
går åt till tillverkningen på verkar hur stor 

klimatbov osten blir. Ost av komjölk är 
generellt mer klimatsmart än den av andra 
sorters mjölk som får och get. I Sverige äter vi 

19 kilo ost per person, strax över snittet i EU. 

Många äldre nya e-shoppare 
Fyra procent av Sveriges internetanvändande 

pensionärer e-handlade för första gången 
någonsin förra året. Klart störst var ökningen 

bland dem som är äldre än 76 år. 

Ellos erbjuder INTE fria returer 
När Ellos blev e-handlare valde man att inte 
erbjuda fria returer. Beslutet har effektiviserat 
returhanteringen som betraktas som en viktig 

hållbarhetsfråga. 

Läget i landet 2020 
1,7 miljoner invånare saknar kommunal 

konsumentvägledning. 87 kommuner ger inte 

konsumentvägledning. 

Sedan starten av Hallå Konsument har antalet 
kommuner med egen konsumentvägledning 

minskat med 67 kommuner. 

Konsumentskada 
Konsumentskada är det uppskattade värdet av 
den ekonomiska skada som uppstått för 

konsumenten på grund av misslyckande köp 

innan kompensation. 

Enligt Konsumentverkets uträkning 2019 
uppgår konsumentskadan till ett värde av 

minst 250 miljoner kronor. 

Enbart problem med begagnade bilar kostade 

konsumenterna nästan 77 miljoner kronor och 

hantverkstjänster 55 miljoner kronor. 

Våra telefontider 
Då vi har en konsumentrådgivare utlånad till 
Statsledningskontoret och vi får in fler och fler 
förfrågningar om föreläsningar så har vi stängt 

rådgivningen på fredagar. Men måndag till 
torsdag mellan 9 och 12 och 13 och 15 når ni 
oss på 031-368 08 19 och e-post svarar vi på 
måndag-fredag: 

konsumentfraga@kom.goteborg.se  
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