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Municipal consumer guidance in change. A case study of the closedown of the municipal 

consumer guidance in the municipality of Arvika. 

 

The access to municipal consumer information is reduced in an increasing number of 

municipalities in Sweden today. Since the municipal consumer information is not a 

compulsory service for municipalities in Sweden, the trend is that less resource is spent on the 

consumer information. The purpose of this essay is to investigate, based on the case of Arvika 

municipality, the causes for the trend of less resource being put on the municipal consumer 

information and the consequences of this. 

The survey has mainly been implemented through a case study of the municipality of Arvika, 

which closed down its consumer guidance March 31
st
 2015. The citizens of the municipality 

in need of consumer guidance have since then been directed to the newly started national 

information service “Hallå konsument”. This is in sharp contrast to the recommendations 

from the Swedish consumer agency, which says that the “Hallå konsument” only shall be used 

as a complement to the municipal consumer guidance, not as a substitute. Interviews with 

involved persons have been done to get a deeper knowledge of the reasoning of the affected 

functions. 

The survey has shown that the reason why Arvika chose to close down its consumer guidance 

was a lack of economic resources in combination with a substantial decrease of the number of 

citizens in need of the service in the last few years. A municipality without consumer 

guidance faces a higher risk of losing its preventive work which can lead to a worsened 

consumer situation. For the weaker groups of the society, the closed down consumer guidance 

can lead to difficulties in finding help, due to the lack of access to personal guidance. The 

essay have shown that the era of municipal consumer guidance may not be over, but an update 

of the content of the guidance is needed to optimize it. If this is done, the municipal consumer 

guidance may still have much to offer in the future. 

 

  



Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Sofie Setherberg, VT-17. 

Handledare: Sara Svensson 

”Kommunal konsumentvägledning i förändring. En fallstudie över Arvika kommuns 

nedläggning av den kommunala konsumentvägledningen 

 

Tillgången till kommunal konsumentvägledning minskar allt mer i många kommuner i 

Sverige idag. Då den kommunala konsumentvägledningen inte är något som en kommun 

måste erbjuda till sina invånare blir det allt vanligare att mindre resurser läggs på detta.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka, med utgångspunkt i den värmländska kommunen 

Arvika, orsakerna till att allt mindre resurser läggs på den kommunala 

konsumentvägledningen och vad detta kan få för följder. 

Undersökningen har huvudsakligen genomförts genom en fallstudie över Arvika kommun, då 

kommunen den 31 mars 2015 la ner sin kommunala konsumentvägledning, och istället 

började hänvisa kommunens invånare i behov av konsumentrådgivning till den då nystartade 

nationella upplysningstjänsten Hallå konsument. Detta gick helt emot Konsumentverkets 

rekommendationer, som var att denna upplysningstjänst endast skulle användas som ett 

komplement till den kommunala konsumentvägledningen, inte ersätta den. Samtalsintervjuer 

med berörda personer har också genomförts för att få en djupare inblick i hur tankegångarna 

hos berörda verksamheter gick.  

Undersökningen har visat att anledningen till att Arvika kommun valde att lägga ner sin 

kommunala konsumentvägledning handlade om brist på ekonomiska resurser kombinerat med 

att antalet människor i behov av hjälp från den kommunala konsumentvägledaren minskat 

kraftigt de senaste åren.  Risken med att en kommun inte erbjuder någon 

konsumentvägledning är att det inte utförs något lokalt förebyggande arbete i kommunen, 

vilket kan leda till en försämring inom konsumentområdet. Även för de svaga grupperna i 

samhället kan avsaknaden leda till att de får svårare att hitta hjälp med konsumentrelaterade 

problem, då de inte har tillgång till någon personlig vägledning. Uppsatsen har visat att den 

kommunala konsumentvägledningens tid kanske inte är förbi, men det krävs en uppdatering 

av vad konsumentvägledningen ska utgöras av och vad den ska erbjuda för att optimera den så 

bra som möjligt.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Problemformulering 
Det läggs allt mindre tid och resurser på den kommunala konsumentvägledningen i Sverige 

idag. År 2015 minskade för första gången på många år antalet kommuner som erbjuder 

konsumentvägledning till invånarna. Omkring en halv miljon svenskar saknar idag tillgång till 

en konsumentvägledare i sin kommun.
1
     

Även om antalet kommuner som faktiskt erbjuder någon form av konsumentvägledning till 

sina invånare är hög, 270 av 290, så minskar resurserna och arbetstiderna som läggs på 

konsumentvägledningen allt mer runt om i landet. År 2015 låg antalet årsarbetskrafter på 125, 

medan det år 2007 var uppe i 147.
2
  

Det är kommunerna själva som avgör om de vill erbjuda konsumentvägledning eller inte. 

Detta innebär att konsumentvägledningen ser olika ut runt om i landet. Vissa kommuner har 

valt att ingå i ett samarbete med varandra, där en gemensam konsumentvägledning erbjuds. 

De invånare som bor i kommuner som inte erbjuder någon konsumentvägledning alls blir i de 

flesta fall hänvisade till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. Problemet 

med detta är att dessa myndigheter inte erbjuder någon personlig rådgivning, utan ger mer 

allmänna råd.
3
 

En anledning till de minskade resurserna som läggs på den kommunala 

konsumentvägledningen kan ha att göra med att den offentliga sektorn är i omvandling. Efter 

andra världskrigets slut lades allt mer resurser på att utveckla välfärdssamhället, och detta 

expanderade i stort sett ända fram till 1990-talets lågkonjunktur. Efter det börjades det istället 

att tänkas i banor om effektivisering och privatisering. På grund av det ekonomiska läget 

under lågkonjunkturen lades allt färre resurser på de kommunala verksamheterna, vilket ledde 

till många nedskärningar inom den offentliga sektorn.
4
 Dessa nedskärningar håller i sig än 

idag, och det är möjligt att de minskade resurserna som läggs på den kommunala 

konsumentvägledningen är en del av detta. I takt med den offentliga sektorns utveckling har 

tidigare forskning visat att behovet av kommunal konsumentvägledning har förändrats. 

                                                           
1
  Konsumentverket. 2015. Minskade resurser för konsumentvägledningen. Pressmeddelande. 2015-05-18. 

2
 Ibid. 

3
 Rapport från Konsumentverket. Kommunernas konsumentvägledning. En lägesrapport 2015, s. 8 

4
 Nilsson, Lennart. Svensk samhällsorganisation I förändring (2004). s. 9ff. 



2 
 

Många forskare, som Sophie Elsässer, pekar på att behovet av konsumentupplysning har 

minskat i takt med att människor nu har det lättare att själva hitta information om hur de bör 

lösa sina problem inom konsumentområdet. Detta leder till frågan om behovet av kommunal 

konsumentvägledning är något som fortfarande behövs. 

I Arvika kommun har man valt att helt lägga ner sin kommunala konsumentvägledning, och 

hänvisar nu sina medborgare till att använda den nationella upplysningstjänsten Hallå 

konsument istället. Dit får Arvika kommuns invånare nu vända sig, genom att ringa in eller 

chatta, när de behöver konsumentrådgivning. Det innebär att Arvikas invånare inte kan få 

någon personlig konsumentvägledning längre, utan istället får de en allmänt hållen upplysning 

om hur de bör gå till väga. Arvika kommun uppger att detta är en väl fungerande lösning, 

medan Konsumentverket hävdar att bristen på personlig konsumentvägledning kan få stora 

konsekvenser för medborgarna i framtiden. 

Utifrån ovanstående problemdiskussion väcks frågan om den kommunala 

konsumentvägledningen är i någon form av förändringsbehov.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den värmländska kommunen Arvika 

undersöka anledningen till att allt fler kommuner väljer att lägga allt färre resurser på den 

kommunala konsumentvägledningen och vad detta kan leda till för följder för kommunens 

invånare. 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vilken är den övergripande orsaken till att kommunal konsumentvägledning läggs ner 

i allt fler kommuner? 

2. Vilka konsekvenser kan avsaknaden av kommunal konsumentvägledning leda till för 

kommuninvånarna? 

3. Är kommunal konsumentvägledning något som fortfarande behövs? 

 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning som belyser hur den offentliga sektorn är i förändring och vad 

orsakerna till detta kan vara. Lennart Nilsson uppger i boken ”Svensk samhällsorganisation i 
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förändring” hur den offentliga sektorn i Sverige har förändrats över tid. En långtgående 

strukturomvandling som pågått under de senaste årtiondena. När Sverige gick med i den 

europeiska unionen tillkom också ytterligare en beslutsnivå att anpassas till. I Sverige, liksom 

i övriga norden, har kommunerna tilldelats stort ansvar inom offentligt finansierad service. 

Nilsson beskriver också hur kommunreformerna som genomfördes i Sverige under 1900-talet 

låg till grund för hur samhällsstrukturen kom att se ut och vilka uppgifter som kommunerna 

fick ansvara för, däribland välfärdspolitikens service. Dessa reformer innebar att Sverige gick 

från att ha ca 2500 kommuner, till att vid sista reformens genomförande endast bestå av 277 

stycken. Anledningen till att så många kommuner fick slås samman till större enheter, 

berodde på välfärdens utveckling, där det alltmer omfattande välfärdssamhällets framväxt 

krävde större enheter för att klara av detta resursmässigt. Under 1960- och 1970-talet blev 

kommunerna och deras resurser allt starkare. Efter detta stannade utvecklingen i stället upp 

och försämrades och under 1990-talets början resulterade det i ekonomiska nedskärningar i 

den kommunala verksamheten.
5
 

Under 1930-talet började folkhemmet att byggas upp, men stannade av när andra världskriget 

bröt ut. Vid krigets slut fortsatte sedan uppbyggnaden av folkhemmet, och de 

skattefinansierade tjänsterna ökade stabilt fram till 1960-talets mitt. Det var då som den 

offentliga sektorn började byggas ut med bland annat daghem, skolor, simhallar, kommunhus 

och sjukhus i hela Sverige. Denna utbyggnad av den offentliga sektorn fortlöpte fram till 

början av 1980-talet då istället förslag om avregleringar och privatiseringar började komma, 

och som också verkställdes inom flera områden under 1900-talet. Anledningarna till dessa 

förslag var att minska kostnaderna för upprätthållandet av välfärden för skattebetalarna, och 

att utöka valmöjligheterna för att kunna anpassa mer efter människors behov. 
6
  

Även Erik Wångmar belyser i sin avhandling om Storkommunreformens genomförande hur 

de stora samhällsförändringarna under 1900-talets början låg till grund för den första 

kommunreformens, Storkommunreformen, genomförande under 1950-talet. När 

välfärdsstaten expanderade under de första årtiondena av 1900-talet, bland annat med 

folkskolans och socialvården utbyggnad, togs ett viktigt steg mot utvecklingen av demokratin 

då bland annat representativ demokrati infördes. Men det var först efter andra världskrigets 

slut som välfärdsstaten expanderade på allvar, där socialvården blev mycket betydelsefull och 

                                                           
5
 Nilsson, Lennart. Svensk samhällsorganisation I förändring (2004). s. 9ff. 

6
 Nilsson (2004) s.17 
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en framtida utbyggnad av denna planerades.
7
 Så för att välfärden skulle kunna upprätthållas 

och expandera i framtiden, krävdes det att den utvecklades för att kommunerna skulle ha råd 

att ha den kvar. Därför krävdes en sammanslagning av kommunerna, för att kunna ha resurser 

och möjlighet att göra detta.
8
 Det visade sig snabbt efter den första reformens genomförande 

att den inte varit tillräckligt omfattande, och en andra reform, Kommunblocksreformen, där 

ytterligare kommuner slogs samman, fick genomföras runt 1970-talets början, för att kunna 

upprätthålla välfärdens expansion.
9
 

När det kommer till organisationsförändringar inom den offentliga sektorn, förklarar Anna 

Casteberg och Emelie Hägglund i sin magisteruppsats ”Att mäta organisationsförändring” att 

det är något som pågått under en längre tid. När en förändring ska genomföras är det politiker, 

chefer och styrelse, tillsammans med uppdragsgivaren, som har huvudansvaret för att 

förändringen ska bli så bra som möjligt. Det är dessa parter som kommer med direktiv om hur 

omorganiseringen skall gå till, vilket betyder att politiska värderingar och de ekonomiska 

besluten formar hur slutresultatet blir. 
10

  

Vidare finns det en rad studier som riktar in sig på frågor inom konsumentområdet. Dock är 

omfattningen av studier som undersöker den kommunala konsumentvägledningen inte så stor. 

Detta kan dels bero på att konsumentpolitiska frågor överlag inte är ett alltför prioriterat 

område, och därmed blir forskning om den kommunala konsumentvägledningen inte heller 

särskilt prioriterat. Men forskning om konsumentvägledning finns, och den visar att 

konsumentvägledning har utvecklats och förändrats över tid, mycket beroende på 

konsumenternas intressen på marknaden, och hur själva marknaden varit utformad och vad 

den erbjudit till konsumenterna.  

År 1971 skrev Hans B. Thorelli en artikel, ”Consumer Information Policy in Sweden – What 

can be learned”, om hur den dåtida svenska konsumentvägledningen skiljer sig från den 

amerikanska.  Thorelli tar upp det faktum att Sveriges konsumentvägledning, till skillnad från 

USA:s, erbjuds kostnadsfritt till invånarna. Den svenska konsumentvägledningen har alltså 

inga vinstintressen.
11

  Thorelli beskriver också hur Sveriges konsumentvägledning fram till år 

                                                           
7
 Wångmar, Erik. Från sockenkommun till storkommun (2003), s. 236f. 

8
 Wångmar(2003), s. 7-14 

9
 Wångmar(2003), s. 220ff. 

10 Casteberg, Anna, Hägglund, Emelie. Att mäta organisationsförändring: En studie om att mäta formella och 

informella element vid en organisationsförändring i offentlig sektor(2012), s. 8 
11

 Thorelli, Hans B. Consumer Information Policy in Sweden – What Can Be Learned? Journal of marketing, 

Vol.35, No. 1 (Jan., 1971): 50 – 55. s.50 
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1968 inte omgavs av någon partipolitisk konflikt.  De svenska riksdagspartierna var överens 

om att det var en nödvändighet att erbjuda detta till medborgarna. Men efter år 1968 var 

enhälligheten mellan partierna borta, då den förut statligt styrda konsumentrådgivningen 

istället erbjöds av de kommunala verksamheterna.
12

   

Ingrid Nordman beskriver i sin magisteruppsats ”Konsumentinformation i förändring – 

Samarbete mellan Stockholmskommunala konsumentvägledning och Stockholms 

stadsbibliotek”, hur den kommunala konsumentvägledningen utvecklats över tid i Sverige. 

Till en början var det frivilliga organisationer som stod för konsumentrådgivningen i Sverige. 

Statens intåg i konsumentrådgivningen kom till först under andra världskriget, då varubristen i 

landet ledde till ransonering. Efter kriget växte statens engagemang i konsumentfrågor allt 

mer, fram till 1970-talet, då det blev kommunerna som fick ansvara för 

konsumentrådgivningen istället.
13

  Det var på initiativ av LO och Socialdemokraterna som ett 

försök med lokal konsumentrådgivning startades. Detta gjordes för att försöka förstärka 

konsumenternas ställning på marknaden. Den kommunala konsumentverksamheten blev år 

1972 beslutad att bli inrättad, dock på frivillig väg, av riksdagen. Den sågs då som ett sätt att 

lättare nå de medborgare som hade ett större behov av samhällsstöd, till exempel 

handikappade, invandrare och socialt svaga grupper. Dessa grupper ansågs det kunna vara 

svårare att nå om konsumentrådgivningen fanns på statlig eller regional nivå.
14

 

I Sophie Elsässers avhandling, ”Att skapa en konsument – Råd & Rön och den statliga 

konsumentupplysningen”, belyser hon att det ofta finns ett bristande politiskt intresse för 

konsumentområdet och dess frågor. Det bristande politiska intresset beskriver Elsässer beror 

på att lågkonjunkturen i Sverige under slutet av 1970-talet, ledde till att staten tvingades göra 

en rad nedskärningar i verksamheten, och då var det lätt att prioritera bort 

konsumentverksamheten. Men hon tar även upp att det finns vissa ideologiska skillnader 

mellan olika partier gällande konsumentpolitiken.
15

 Enligt Elsässer skedde det stora 

omvandlingar av konsumentområdet vid mitten av 2000-talet, och det var då som idéerna om 

                                                           
12

 Thorelli (1971) s. 53 
13 Nordman, Ingrid. Konsumentinformation i förändring: Samarbete mellan Stockholms kommunala 

konsumentvägledning och Stockholms stadsbibliotek. Högskolan i Borås, 1996  s.7 

14
 Nordman (1996) s. 19f. 

15 Elsässer, Sophie. Att skapa en konsument: Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen. Diss., Lunds 

universitet, 2012. s. 260 
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en effektivisering av Konsumentverket inleddes.
16

  Gällande den kommunala 

konsumentvägledningen visar avhandlingen att det sedan 1970-talet varit upp till 

kommunerna själva att avgöra om kommunerna skulle erbjuda, och i vilken omfattning, 

kommunal konsumentvägledning. Detta leder till en stor skillnad i människors möjlighet till 

personlig konsumentvägledning mellan olika kommuner, och även i de kommuner som 

erbjuder personlig konsumentrådgivning har en del medborgare med behov av 

konsumentvägledning än idag haft svårt att hitta dit. På grund av detta fick Konsumentverket i 

uppdrag att upprätta en webbplats för att kunna ge de människor som saknade kommunal 

konsumentvägledning en möjlighet till information. Även utökade möjligheter till rådgivning 

via telefon och mejl skulle bli ett komplement till den kommunala konsumentvägledningen. 

Denna webbplats har fått åsikterna mellan olika instanser att gå isär. De som ställer sig 

negativa till en nedläggning av kommunal konsumentvägledning till förmån för denna 

webbplats, menar att webbplatsen skulle kunna leda till att ännu fler kommuner skulle kunna 

lägga ner sin kommunala konsumentvägledning, för att istället endast hänvisa till denna 

webbplats. Dessa instanser menar att webbplatsen istället bara borde ses som ett komplement 

till den kommunala konsumentvägledningen, inte ersätta den. 
17

  

I  Score-rapporten ”Drömmen om den kloka konsumenten – En historisk belysning av 

kunskapsideal och organisering av svensk konsumentvägledning, ca 1900 – 2012”, ger 

Susanna Alexius & Leina Löwenberg en historisk överblick över hur den personliga 

konsumentvägledningen varit organiserad i Sverige sedan 1900-talet. Den historiska 

synvinkeln i rapporten ger författarna en möjlighet att se på konsumentvägledning som ett 

fenomen, som ligger i ”… skärningspunkten mellan kunskapande och kundskapande”
18

, och 

de ser på hur konsumentvägledarna över tid har sett ut. Författarna undersöker också vilka det 

är som väglett och på vilket sätt dessa har motiverat sin verksamhet, samt att de undersöker 

hur framtiden för konsumentvägledningen kan tänkas se ut.
19

   

Rapporten visar att konsumentupplysningen under andra världskriget var inriktad på att 

upplysa om ett sparsamt leverne i samband med de ransoneringskrav som följde kriget.  Efter 

kriget ökade konsumtionen i samhället allt mer och blev en stor del av människors liv, vilket 

                                                           
16

 Elsässer (2012), s. 385 
17

 Elsässer (2012), s. 431 
18

 Alexius, Susanna, Löwenberg, Leina. Drömmen om den kloka konsumenten: En historisk belysning av 

kunskapsideal och organisering av svensk konsumentvägledning, ca 1900 – 2012. Scores rapportserier 
2012:1Stockholms centrum för sorskning om offentlig sektor, 2012.s. 6 

19
 Alexius m.fl (2012), s. 6 f. 
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ledde till att även konsumtionsfrågorna blev annorlunda.  Här var konsumentvägledarnas 

uppgift att hjälpa konsumenterna att välja vad de ansåg vara det rätta valet. 

Konsumentrådgivning var något som med tidens gång växte, och under 1990-talet blev den 

allt större. Detta menar författarna berodde på globaliseringen och den tekniska utvecklingen i 

världen. Konsumentvägledningen har därmed utvecklats till att hjälpa konsumenterna att göra 

kloka beslut, men även att hjälpa människor och vägleda dem när det kommer till deras 

rättigheter på marknaden och att våga klaga på felaktiga varor och tjänster, i en allt större 

komplex marknad, både i fysisk form och på internet. 
20

  

De belyser också svårigheten för konsumenterna att hitta rätt slags vägledning, där utbudet av 

olika slags konsumentvägledning blir allt större. Vem som konsumenterna kan lita på blir allt 

svårare för dem att avgöra, mycket eftersom ansvaret att hitta rätt stöd till konsumenterna i 

dagens samhälle ligger på konsumenterna själva. 
21

 

Det stora utbudet på marknaden av olika konsumentrådgivare, där information är lätt att nå 

och valmöjligheterna många, tror författarna är ett problem i sig. Det liberala synsättet att 

marknaden ska vara det som samordnar allt fungerar inte gällande konsumentrådgivningen, 

menar de. I stället ser de en organiserad konsumentvägledningsmarknad, där det främsta 

önskvärda vore att ha endast en kontaktyta mot konsumenterna som den bästa lösningen på 

problemet.  På så sätt kan konsumentstödet bli både tydligt och pålitligt.
22

  

2. Teori 
I detta kapitel ges först en beskrivning över konsumentpolitiken i Sverige idag och hur den 

har utvecklats över tid. En modell över hur konsumentpolitikens framväxt har sett ut kommer 

att presenteras. Denna modell kommer att, tillsammans med en tes från docent Jan Larsson, 

att vävas samman och detta kommer att utmynna i en hypotes som presenteras mot slutet av 

kapitlet. 

Konsumentpolitik finns till för att reglera lagar som ska fungera som ett skyddsnät för 

konsumenterna, och ge dem information inom konsumentområdet som är trovärdig. Detta ska 

gälla både inom och utom Sveriges gränser.
23

 Konsumentpolitiken i Sverige ska, enligt 

                                                           
20

 Alexius m.fl (2012), 64 f. 
21

 Alexius m.fl (2012), s. 65 
22

 Alexius m.fl (2012), s. 74 
23

 Sveriges Regering. 2016. Officiell hemsida: om konsumentpolitik. Nedladdad 2016-05-27 från 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/ 
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Sveriges nuvarande regering, verka för att konsumtionen och dess marknader skall fungera i 

så bra mån som möjligt.
24

     

Konsumentpolitiken i Sverige har utvecklats i flera faser under 1900-talet fram till idag. 

Behovet av, och resurserna som lagts på, konsumentpolitik har varierat mycket under denna 

tidsperiod. Då resurserna till konsumentpolitiken varierat, har också behovet och utbudet av 

konsumentvägledning varierat. Konsumentvägledning på statlig och kommunal nivå finns 

tillgänglig först när politikerna prioriterat detta. Så utbudet och behovet av någon form av 

konsumentvägledning beror på hur marknaden sett ut och på politikers vilja att tillsätta 

konsumentrådgivning. Konsumentfrågor brukar ofta hamna långt ner i prioriteringslistan från 

politiskt håll, oavsett regeringens ideologiska hemvist.
25

  

Forskningen om konsumentvägledning finns i en liten utsträckning. Den forskning som finns 

om konsumentvägledning belyser ofta hur den har sett ut ur ett historiskt perspektiv, och hur 

den under tidens gång har utvecklats och förändrats. I forskningen visar det ofta att utbudet av 

konsumentvägledning till stor del beror på politikernas prioriteringar. Det finns de politiker 

som hävdar att vikten av att erbjuda medborgare konsumentrådgivning är mycket stor, medan 

det finns andra som menar att det inte är lika viktigt, utan att andra områden istället borde 

prioriteras.
26

  

 I Elsässers avhandling ”Att skapa en konsument”, visar hon en modell över 

konsumentpolitikens framväxt från 1940-talet och fram till slutet av 1980-talet, gjord av 

professor Victor Pestoff, som består av fem faser.
27

 

 

 Fas 1 – Initialfasen 1940-1953 

 Fas 2 – Expansionsfasen 1954-1971 

 Fas 3 – Konsolideringsfasen 1972-1977 

 Fas 4 – Åtstramningsfasen 1978-1984 

 Fas 5 – Decentralisering 1985- 

                                                           
24

 Sveriges Regering. 2016. Officiell hemsida: Mål för konsumentpolitiken. Nedladdad 2016-05-27 från 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/mal-for-konsumentpolitiken/ 
25

 Elsässer(2012), s.428ff.  
26

 Elsässer(2012), s.30f. 
27

 Elsässer(2012), s. 34 
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Vid initialfasens början ökade behovet av ransonering till följd av det andra världskriget. Med 

detta kom också behovet från staten att få ut information till medborgarna om vilka regler som 

gällde i och med detta, så smidigt som möjligt. För att kunna göra detta startades Aktiv 

Hushållning, en statlig byrå för konsumentupplysning. Under denna fas startades även 

Hemmens forskningsinstitut upp, som är föregångare till Konsumentinstitutet.
28

  

Den andra fasen, expansionsfasen, etablerades konsumentinstitutet, som även kallades Statens 

institut för konsumentfrågor, och en rad andra myndigheter inom konsumentområdet. Vid 

konsolideringsfasen utvecklades och förvaltades dessa myndigheter. Det var bland annat här 

som Konsumentinstitutet utvecklades och blev Konsumentverket.
29

   

Vid den fjärde fasens intågande befann sig Sverige i en lågkonjunktur, vilket gjorde att 

konsumentfrågorna inte var lika prioriterade, då resurser lades på annat istället. En orsak till 

detta kan ha varit att Sverige styrdes av en borgerlig regering vid denna tidpunkt, där många 

av dessa politiker inte uttryckt någon större ambition på att genomföra några 

konsumentregleringar.
30

   

Vid den sista fasen i Pestoffs modell, decentraliseringsfasen, började det att komma önskemål 

om att konsumentverksamheten inte längre bara skulle skötas av staten, utan istället låta andra 

organisationer ha hand om den. På så sätt skulle konsumentfrågor bli mer prioriterade och 

dess legitimitet öka.
31

 

Då denna modell skrevs av Pestoff år 1989, så slutar den i decentraliseringsfasen. Sophie 

Elsässer har därför valt att fortsätta på denna modell från dess slut. Elsässer menar då att den 

sista fasen i modellen skulle sträcka sig fram till år 1994, eftersom det då utgavs en statlig 

utredning ”Konsumentpolitik i en ny tid”. Denna utredning kommer med förslag om olika 

effektiviseringar som skulle kunna göras av Konsumentverket och dess verksamhet. Dessa 

effektiviseringstankar införlivades inte direkt, men kom med tiden att bli mer av en realitet. 

Efter 1994 skulle den nya fasen därför kallas för nedskärningsfasen, menar Elsässer. Med den 

fasen slutar även Elsässers utvecklade modell.
32

   

                                                           
28

 Elsässer(2012), s. 34 
29

 Elsässer(2012), s. 34f. 
30

 Elsässer(2012), s. 35 
31

 Elsässer(2012), s. 35 
32

 Elsässer(2012), s. 35 
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Den kommunala konsumentvägledningens utveckling, och konsumenternas behov av den, 

kommer i denna studie att undersökas med hjälp av de för studien aktuella delarna ur 

Elsässers utvecklade modell. 

Docent Jan Larsson har i boken ”Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den 

gemensamma framtiden” beskrivit hur det svenska folkhemmet växt fram över tid. Larsson 

beskriver hur det under 1970-talet blev allt tydligare att det var kommunen som hade 

huvudansvaret för att garantera trygghet och sysselsättning för medborgarna. Samhället 

utvecklades alltmer under denna tid, och välfärdssamhället och organiseringen av socialstaten 

blev allt mer omfattande. 
33

   

Jan Larssons uppfattning, när han skrev denna bok 1994, var att samhället i framtiden 

kommer att utvecklas till att bli mer kunskapsorienterat. Samhället kommer fortsätta att 

moderniseras gällande samhället och ekonomin, och detta beror till stor del på att tekniken 

och vetenskapen utvecklats mycket under de senaste 25 åren, och på människans ständiga 

vilja att utvecklas.  

Detta kommer leda till att yrkes- och affärslivet kommer att förändras över tid, både 

ekonomiskt och socialt, till stor del på grund av elektroniken och de tekniska genombrotten. 

Dessa nya förutsättningar kommer, enligt Larsson, bland annat att leda till förändringar i 

förvaltningen av samhällets institutioner.
34

 

En av de saker som skiljer Larssons forskning mot Elsässers, är att Larsson analyserar hur 

framtiden kan komma att se ut för att komma till en slutsats om hur bland annat affärslivet 

kan komma att utveckla sig och vilka behov medborgare kan tänkas ha då. Elsässers 

utvecklade modell slutar vid samma tidpunkt som hennes studie, vilket gör att hon undersöker 

hur det har varit och hur det är nu, medan Larsson även spånar in mer djupgående i framtiden.  

Konsumentrådgivning i alla dess former har utvecklats över tid, beroende på hur omvärlden 

ser ut och på behovet från konsumenterna. Jan Larssons uppfattning att människans ständiga 

vilja att utvecklas i samband med de tekniska genombrotten, kommer att leda till en 

förändring över hur samhället är uppbyggt, undersöks tillsammans med Elsässers utvecklade 

modell också i uppsatsen. Utgångspunkten till den här undersökningen kommer att vara att 

undersöka om den kommunala konsumentvägledningen följer med i Elsässers modell. Den 

                                                           
33 Larsson, Jan. Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden Dialogos 

förlag. 1994 s. 230  

34
 Larsson (1994), s. 252 
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kommunala konsumentvägledningens start och utveckling kommer att undersökas från fas 3 i 

modellen, då den kommunala konsumentvägledningen kom till först på 1970-talet. Denna 

utveckling undersöks tillsammans med Larssons tes om att människor i sin vilja att utvecklas 

hittar andra vägar till att få information och vägledning. Detta utmynnar i en hypotes om att 

den kommunala konsumentvägledningen till stor del är överflödig i dagens samhälle, där 

information och hjälp enkelt går att hitta genom andra instanser. 

Nedläggningar av kommunal konsumentvägledning kan alltså ha sin grund i den offentliga 

sektorns omvandling. Behov som konsumenter hade förr, ser inte likadana ut idag. Därför bör 

också den kommunala konsumentvägledningen och dess funktioner följa samma omvandling 

och utvecklas därefter. Jag menar att den kommunala konsumentvägledningen inte gjort det, 

och därför är också behovet för kommuninvånarna att använda sig av denna tjänst inte lika 

högt längre.  

3. Metodologiskt förhållningssätt 

3.1 Metod 
Undersökningen utfördes genom en fallstudie över Arvika kommun. Arvikas kommunala 

konsumentvägledning upphörde den 31 mars 2015, till förmån för webbplatsen Hallå 

konsument, som är en nationell upplysningstjänst. Varför Arvika kommun valdes som 

undersökningsobjekt beror främst på att det är ett tydligt fall av hur en kommun i Sverige med 

ett svagt ekonomiskt underlag helt går emot Konsumentverkets rekommendationer om att 

bevara den kommunala konsumentvägledningen, till förmån för att istället lägga de knappa 

resurserna på något annat, för kommunen i fråga mer samhällsnyttigt. Arvika valde att lägga 

ner sin konsumentvägledning samma dag som webbtjänsten Hallå konsument infördes, vilket 

pekar på att nedläggningen skedde på grund av att denna tjänst startades. Hallå konsument 

kom till för att komplettera den kommunala konsumentvägledningen, och inte ersätta den. 

Men Arvika kommun gick alltså tydligt emot detta, och la istället ner sin 

konsumentvägledning på grund av detta. Därför är Arvika ett intressant fall att undersöka, då 

anledningarna till varför deras kommunala konsumentvägledning lades ner kan ge en 

fingervisning om varför allt fler kommuner i Sverige väljer att lägga ner eller minska 

resurserna till den kommunala konsumentvägledningen. Eftersom endast ett lokalt fall har 

undersökts, blir undersökningen mer detaljerad och ger en mer djupgående inblick i vad just 

Arvika Kommun hade för anledningar och argument till att lägga ner sin kommunala 
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konsumentvägledning. Hade undersökningen istället gjorts som en masstudie över flera fall 

hade det varit lättare att få en överblick över om detta är vanligt för en viss typ av kommuner 

och vilka generella anledningar de olika kommunerna hade till nedläggningen. Det hade då 

gått att jämföra dessa kommuner med varandra för att se vilka likheter och skillnader som 

fanns emellan dem. Svårigheten med en sådan typ av masstudie är att många detaljer hade 

försummats, som till exempel vad kommunens egna anledningar till nedläggningen av 

konsumentvägledningen varit. Däremot kan en studie av endast ett fall göra de generellt 

gjorda slutsatserna svåra att berättiga, då denna studie bara har utgått ifrån en kommun och 

inte flera. 

Studien bygger på data insamlade med hjälp av samtalsintervjuer och en kvalitativ textanalys 

av officiella dokument. Samtalsintervjuer med berörda personer har genomförts, som Arvika 

kommuns före detta konsumentvägledare, som hade en stor inblick i hur tankegångarna gick 

med anledning av nedläggningen. Arvikas förra konsumentvägledare valdes för att denne 

troligtvis hade varit mest insatt i frågan om varför de valde att lägga ner Arvikas kommunala 

konsumentvägledning, och således skulle kunna ge den mesta av informationen som behövdes 

till studien. Två politiker som fanns med när besluten togs har också intervjuats och fick svara 

på samma typ av frågor för att få en inblick i hur tankegångarna gick bland politikerna när 

beslutet om nedläggning skulle fattas. De båda politikerna tillhör olika partier för att ge ett 

bredare perspektiv.   

Från Konsumentverket har chefen för Hallå konsument intervjuats, för att på så sätt få en 

inblick i hur de från Konsumentverkets sida såg på att Arvika kommun gick ifrån deras 

rekommendationer om att Hallå konsument endast bör vara ett komplement till den 

kommunala konsumentvägledningen, och inte en ersättare. Anledningen till att just chefen för 

Hallå konsument intervjuades var för att hon troligtvis skulle kunna ge en välgrundad inblick i 

vad avsaknaden av kommunal konsumentvägledning skulle kunna få för följder i kommunen, 

samt varför Konsumentverket hävdar att den kommunala konsumentvägledningen fortfarande 

behövs. Även anställda på Hallå konsument fick svara på några frågor för att få en inblick i 

hur arbetet på Hallå konsument går till. På så sätt blev det lättare att få en inblick i hur de 

olika instanserna tänkte i frågan om den kommunala konsumentvägledningen. Även här 

kunde fler personer från Konsumentverket ha intervjuats, men då det på Konsumentverket 

inte heller finns några större motsättningar mot deras rekommendationer hade ytterligare 

intervjuer troligtvis inte tillfört något mer av värde till undersökningen där heller. Personer 

med en mer neutral förhållning till konsumentvägledningen kunde ha intervjuats för att få ett 
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lite bredare perspektiv på intervjustudien. I denna studie har endast personer som arbetar eller 

har arbetat inom konsumentområdet intervjuats samt två politiker som varit delaktiga när 

beslutet togs. Hade intervjuer med personer med ett mer neutralt förhållningssätt i frågan 

gjorts kunde det ha gett uppsatsen en större bredd. Men troligtvis hade det inte tillfört något 

av vikt till undersökningen, då undersökningen mer riktar in sig på hur tankebanorna från de 

berörda instanserna gick i samband med nedläggningen av Arvikas kommunala 

konsumentvägledning. Därför valde jag att inte ta med en sådan typ av intervju i studien. 

Genom att använda samtalsintervjuerna som ett komplement till den övriga forskningen bidrar 

det till att en bredare och djupare förståelse nås, då tankegångarna bakom besluten som togs 

blivit tydligare.
35

  

De officiella dokument som valdes till textanalysen är bland annat den nyaste versionen av 

den årliga utvärderingen av den kommunala konsumentvägledningen, samt en utvärdering av 

Hallå konsument, alla gjorda av Konsumentverket. Detta för att på så sätt få en inblick i vad 

Konsumentverket kommit fram till för slutsatser och på vilka grunder deras beslut och 

uppfattningar vilar. Även artiklar i dagstidningar har analyserats för att få en djupare inblick i 

hur den allmänna debatten gick i samband med nedläggningen av Arvikas kommunala 

konsumentvägledning.   

Den genomförda textanalysen undersöker hur kommunerna och konsumentverket beskrivit 

och argumenterat för den kommunala konsumentvägledningen. Den kvalitativa textanalysen 

användes för att fånga in helheten över argumentationerna, för att på så sätt få en överblick 

över på vilka grunder slutsatserna vilat på.
36

 Då kunde en kritisk granskning av dessa 

slutsatser göras, och utifrån detta kunde det då gå att se utifrån vilket sätt besluten var tagna 

ur, och vilka likheter och skillnader som fanns.
37

   

3.2 Avgränsningar 
Studien riktar in sig på ett lokalt fall, Arvika kommun. Detta för att få en mer detaljerad 

inblick i hur en kommun tänkte kring nedläggningen av sin kommunala 

konsumentvägledning. Det finns fler kommuner runt om i Sverige som lagt ner sin 

kommunala konsumentvägledning, vid ungefär samma tidpunkt, för att istället endast hänvisa 

till Hallå konsument. Men denna studie riktar alltså endast in sig på ett lokalt fall, Arvika 

                                                           
35

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 2012.  s. 256f. 
36

 Esaiasson (2012), s.210f. 
37

 Esaiasson (2012), s. 212 
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kommun. Inga konsumenter av den kommunala konsumentvägledningen har inkluderats i 

studien. Detta främst för att uppsatsens huvudsakliga inriktning är varför just Arvika kommun 

valde att lägga ner sin kommunala konsumentvägledning och vad det kan leda till för 

konsekvenser, inte vad invånarnas åsikter eller behov av detta är.  

3.3 Etiska aspekter 
I samtliga intervjuer informerades deltagarna att deras deltagande var högst frivilligt och 

konfidentiell om så önskades, samt att intervjun kommer att spelas in, men att endast jag 

kommer att ha tillgång till inspelningarna. De informerades även om att de hade möjlighet att 

läsa materialet innan publicering om så önskades. Samtliga deltagare godkände detta. Vid 

intervjuerna med Arvika kommuns förra konsumentvägledare och med chefen för Hallå 

konsument godkände de båda utan några som helst invändningar att deras namn och titel fick 

publiceras i undersökningen. Vid intervjun med personalen på Hallå konsument ställdes 

frågor i samband med att jag fick förmånen att sitta med och lyssna när konsumenter ringde in 

och behövde hjälp från Hallå konsuments anställda. Personalen ville vara anonyma, men 

godkände att jag fick uppge att informationen kom från anställda på Hallå konsument. Vid 

intervjun med de båda politikerna bestämdes att de skulle få förbli helt anonyma, med 

undantag på uppgiften att de vid tidpunkten för nedläggningen var aktiva politiker i 

kommunen.    

3.4 Kommunal konsumentvägledning i Sverige 
En kommun som erbjuder en egen konsumentvägledning bör förutom rådgivning, också 

erbjuda reklamationshantering, utbildning, information, marknadsuppföljning och stöd till 

organisationer. Även förebyggande arbete bör vara en del av konsumentvägledarnas arbete, 

där samarbete hålls med skolor, organisationer, näringsliv och olika medier.  En kommun har 

en konsumentvägledning när det finns ett politiskt beslut till detta och att det finns en faktisk 

person som arbetar i verksamheten. Det finns ingen myndighet i Sverige som bedriver 

konsumentrådgivning till enskilda konsumenter, utan det har sedan 1970-talet bedrivits av 

kommunerna, men det är inget som är obligatoriskt. Då den kommunala 

konsumentvägledningen är frivillig, varierar utbudet av vägledning i olika kommuner. Det är 
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Konsumentverket som har huvudansvaret för att fortbilda och stödja de kommunala 

konsumentvägledarna i frågor som rör konsumentlagstiftning och konsumentskydd.
38

 

Det var under 1960-talet som diskussioner om hur konsumentupplysning skulle utföras i 

framtiden började ta fart på allvar. Vid den här tiden var i princip all konsumentupplysning 

skött av staten. Det upplevdes då att marknaden blev allt svårare att hålla koll på för 

konsumenterna då varuutbuden ökade i allt snabbare takt. Därför ökade dessa diskussioner om 

hur konsumentupplysning skulle skötas i framtiden, främst för att kunna hjälpa och informera 

konsumenterna för att öka deras kunskaper om hur marknaden i stort fungerade på bästa sätt. 

Avsikten med denna utredning var att se på vilket sätt det var möjligt att bredda och 

effektivisera den statliga konsumentrådgivningen, bland annat genom att undersöka hur 

information skulle kunna spridas till allmänheten på mest effektiva sätt. Utredningen ledde till 

ett slutbetänkande där det framgick att det var av stor vikt att konsumenter i så stor 

utsträckning som möjligt nåddes av information om konsumentfrågor. Bland annat skulle 

information om konsumentfrågor, som vad som är rimliga priser på en vara och vilka de egna 

behoven var, ges i skolor för att göra eleverna där till så självständiga konsumenter som 

möjligt. Denna utredning ledde till att en proposition ställdes till riksdagen, där regeringen 

förordade en lokal förankring av konsumentupplysningen.
39

     

Under 1950-talet som började marknaden utvecklas och förändras snabbt, både vad gäller 

ekonomi, teknik och det sociala. Till exempel så hade utbudet av varor blivit allt större, mer 

reklam för varor gjordes och allt fler kvinnor började arbeta utanför hemmet under denna 

period. En konsumentutredning tillsattes med anledning av detta år 1967, för att kunna göra 

en granskning av konsumentpolitiken och dess framtid.
40

  

Denna utredning blev klar först 1971, och hade då kommit fram till att konsumentfrågorna 

måste ges ett större utrymme. Konsumentpolitiken skulle behöva förändras och bli mer vital. 

Framförallt skulle konsumentpolitiken syfta till att stödja konsumenterna och utveckla deras 

läge på marknaden till det bättre. Utredning föreslog därför med anledning av detta, att ett 

konsumentverk skulle behöva startas upp. För att ytterligare stärka konsumenternas ställning 

på marknaden, föreslog utredningen att satsningar på det lokala planet också skulle komma att 

behöva göras. Dessa förslag ansåg riksdagen och regeringen i stort vara bra. Konsumentverket 
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skapades, men på det lokala planet skulle kommunerna själva få bestämma om de ville 

erbjuda kommunal konsumentpolitik och konsumentrådgivning eller inte.
41

  

År 1972 beslutade således riksdagen att kommunerna skulle kunna erbjuda frivillig kommunal 

konsumentvägledning. Barn, ungdomar, handikappade och pensionärer var grupper som den 

kommunala konsumentvägledningen skulle lägga extra tyngd vid att hjälpa. Det var något 

som riksdagen ansågs skulle skötas bättre om det drevs med lokal förankring, mot om staten 

fortsatt hade haft hand om konsumentrådgivningen. På så sätt skulle de mest utsatta i 

samhället också få ett utökat stöd, som exempelvis invandrare, socialt och ekonomiskt svaga 

grupper. Den kommunala konsumentvägledningen skulle erbjudas vägledning och 

information från statligt håll, vilket oftast sköttes av det statliga Konsumentverket. Den 

kommunala konsumentvägledningens huvuduppgifter skulle vara att ge personlig vägledning 

till de konsumenter som behövde det och rapportera allmän information om konsumentfrågor 

till berörda myndigheter, samt att stödja kommunens konsumentpolitiska utmaningar. En 

annan stor del av uppgiften var också att informera och hjälpa kommuninvånarna att få ett 

bättre kritiskt tänkande i konsumentfrågor, men där fick de kommunala konsumentvägledarna 

stor hjälp av Konsumentverket i det arbetet. 
42

   

En kommitté tillsattes år 1983 för att utvärdera det konsumentpolitiska arbetet i kommunerna. 

Där poängteras att en lokal konsumentverksamhet är en viktig del för invånarna, framförallt 

för att främja samarbete med andra kommunala verksamheter, näringslivet och andra frivilliga 

organisationer. Det understryks även vikten av att den personliga rådgivningen skulle 

kompletteras med att sprida allmän information om konsumentfrågor både till allmänheten i 

stort, men även inriktad information till utvalda grupper och de socialt utsatta grupperna i 

kommunen. Dock underströk utredningen att den personliga rådgivningen inte får ta 

överhanden i den kommunala verksamheten, utan låta det mesta av resurserna gå till att 

främja andra insatser inom konsumentpolitiken i kommunen, detta motiverade de med att 

resurserna bör utnyttjas för att få ut så mycket som möjligt av dem. Riksdagen i sin tur 

poängterade det viktiga i att prioritera den lokala konsumentverksamheten.
43

 

År 1991 kom återigen direktiv från regeringen om att utveckla den kommunala 

konsumentverksamheten. Nu hade det framgått att den kommunala konsumentverksamheten 

behövde mer resurser för att klara av de nya förutsättningarna som framkommit på marknaden 
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i takt med att den utvecklats allt mer. Dock underströk regeringen att det måste ske med 

hänsyn till det rådande ekonomiska läget. De nya direktiven underströk också att samarbeten 

mellan de olika kommunala förvaltningarna skulle vara bra för att utvecklas i fråga om 

konsumentpolitiken. Till exempel att bibliotek och medborgarkontor skulle kunna hjälpa till 

med lättare rådgivning, så att konsumentvägledarna i kommunen skulle kunna lägga resurser 

på andra saker, som budgetrådgivning. Konsumentverkets uppgifter gentemot de kommunala 

rådgivarna är fortfarande att stödja dem med information, utbildning och utvecklingsstöd. 
44

  

Lite senare under 1990-talet, närmare bestämt 1994, kommer ännu en proposition ifrån 

regeringen. Där tas den nya informationsteknologin som växer fram allt mer upp. Den nya 

tekniken har gjort det möjligt för medborgare att från olika håll få tag på, och lämna 

information på elektronisk väg. Med hjälp av denna teknik bör även konsumentinformation ut 

till medborgarna också kunna spridas. Den nya teknik som framkommit och som utvecklas, 

ses av regeringen som en stor möjlighet till att kunna hjälpa och underlätta kommunernas 

konsumentverksamhet i deras arbete framöver.
45

         

Idag minskar antalet årsarbetskrafter inom den kommunala konsumentvägledningen allt mer. 

Oftast är inte konsumentvägledarnas enda arbetsuppgifter just konsumentvägledning, utan det 

är vanligt att de även har andra uppdrag, där det vanligaste är budget- och skuldrådgivning. 

Men även om antalet årsarbetskrafter i den kommunala konsumentvägledningen minskar, så 

blir utbudet av konsumentvägledning för fler medborgare lite större, då många kommuner valt 

att samverka med andra kommuner om konsumentvägledningen. Detta gör att kommuner som 

tidigare inte erbjudit någon kommunal konsumentvägledning till sina kommuninvånare nu 

kan göra det med hjälp av dessa samarbeten
46

 Många kommuner väljer alltså att köpa 

konsumentvägledning från andra kommuner.
47

  

Det förebyggande arbetet som en konsumentvägledare kan utföra, innebär till stor del att 

informera kommuninvånarna om aktuella teman som är rådande inom konsumentområdet och 

dylikt. Detta för att göra konsumenterna medvetna om hur de kan undvika vissa av de 

konsumentproblem som kan finnas, samt att ge information och tips till konsumenterna om 

hur och var de kan vända sig för att få hjälp vid behov. Även vad konsumenterna har för 

rättigheter, reklamens påverkan på individen, hjälp med att handla hållbart och rättvist, hjälp 
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med privatekonomi och allmän konsumentupplysning, utgör en stor del av det förebyggande 

arbetet.
48

    

Då den kommunala konsumentvägledningen är frivillig att anordna för kommunerna, finns 

det alltså inget tvång att erbjuda detta till kommuninvånarna.
49

  Men många kommuner väljer 

ändå att erbjuda sina invånare någon form av konsumentrådgivning. I samband med starten av 

Hallå konsument, har kommuner i stort tre olika alternativ de kan erbjuda 

konsumentvägledning till sina medborgare på. Det första är att helt enkelt ha en egen 

konsumentvägledare i kommunen, som finns på plats i närheten av kommuninvånarna.  

I Värmland har sex kommuner kvar en egen konsumentvägledare. Dessa är Kil, Filipstad, 

Storfors, Kristinehamn, Grums och Säffle.  När detta erbjuds är det relativt enkelt för 

invånarna att få personlig konsumentvägledning och den lokala konsumentvägledaren kan 

arbeta förebyggande med olika aktuella frågor.                                                             

Det andra alternativet är att köpa konsumentrådgivning från en annan kommun. Detta kan ses 

i mindre kommuner, vars ärenden kanske inte är så många på ett år. Genom att köpa 

konsumentrådgivning av en närliggande, större kommun, kan de konsumenter som ändå 

behöver hjälp erbjudas det, men på en annan ort. I Värmland köper fyra kommuner 

konsumentvägledning av Karlstad, och alltså har sin konsumentvägledning där. Dessa 

kommuner är Sunne, Forshaga, Hammarö och Torsby.                                          

Det tredje alternativet är att helt enkelt inte erbjuda någon konsumentvägledning alls. Sett ur 

ett värmländskt perspektiv är det fem kommuner som inte erbjuder någon 

konsumentvägledning alls till sina invånare längre. Dessa är Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors 

och Årjäng. Dessa kommuner hänvisar istället sina invånare till den nystartade webbtjänsten 

Hallå konsument, där de kan få hjälp via till exempel telefon och chatt av olika experter. 

Nackdelen för dessa kommuninvånare som inte erbjuds någon konsumentvägledning av 

kommunen, är att det personliga mötet och vägledningen försvinner. Hallå konsument är en 

rådgivande tjänst, men skulle den som hör av sig till Hallå konsument behöva någon som 

personligen kollade på det eventuella fallet, så kan inte Hallå konsument erbjuda detta, utan 

det är konsumentvägledarnas uppgift. För de medborgare vars kommuner inte erbjuder någon 

kommunal konsumentvägledning, blir det därför svårt att få hjälp med att lösa de eventuella 

problemen.   
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3.5 Hallå Konsument 
Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor som startades 31 mars 

2015 av Konsumentverket. Tjänsten är till för att ge konsumenter opartisk vägledning och 

oberoende information. En av anledningarna till tjänstens start var att kunna ge konsumenter 

snabb och oberoende information som är tillgänglig för alla, och även vägledning om hur de 

kan hitta rätt om de behöver komma i kontakt med andra aktörer. De tjänster som Hallå 

konsument bland annat erbjuder är att ge svar på frågor om köp av varor och tjänster, avtal, 

reklamationer och andra frågor som konsumenter kan tänkas behöva hjälp med.  Flera 

myndigheter samverkar i denna upplysningstjänst för att ge ett brett underlag till information i 

konsumentfrågor, bland annat Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, 

Fastighetsmäklarinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och en rad 

andra. Den kommunala konsumentvägledningen, tillsammans med konsumentbyråer, ses 

också den som en viktig komponent i detta samarbete. Konsumentverket understryker att 

denna upplysningstjänst endast ska ses som ett komplement till den kommunala 

konsumentvägledningen, och ska därför inte ersätta den.
50

                                                         

Det är viktigt att kommuner fortfarande erbjuder konsumentvägledning till sina kunder, då 

den nationella upplysningstjänsten varken kan eller ska ersätta denna, menar 

Konsumentverket. Invånarna ska ha tillgång till en lokal konsumentvägledare som känner till 

den lokala marknaden och dessutom har en viktig uppgift i att skapa förebyggande åtgärder så 

att allt ska fungera smidigt som möjligt för de lokala konsumenterna, och då framförallt för de 

särskilt utsatta konsumenterna.
51

  

3.6 Konsumentverket 
Konsumentverket är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för konsumentfrågor. I 

detta ingår att bland annat att se till att konsumenter ska ha rätt information om vad deras 

rättigheter och skyldigheter är som konsumenter. De ska även se till att konsumenterna har 

tillgång till vägledning i konsumentfrågor. Konsumentverket ansvarar också för att hålla 
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kontakt med olika privata aktörer inom branschen för att få fram överenskommelser som kan 

vara till hjälp för att kunna stärka konsumenterna i deras ställning på marknaden.
52

  

Konsumentverket ansvarar också för att ur ett konsumentperspektiv analysera och bevaka 

marknaden. Skulle det behövas ska de också komma med förslag om, eller vidta, åtgärder. 

Gällande den kommunala konsumentvägledningen är det Konsumentverkets uppgift att 

utbilda och informera de kommunala konsumentvägledarna om konsumentskydd och 

konsumentlagstiftning. De ska alltså stödja kommunen i deras arbete med konsumentfrågor.
53

  

Själva myndigheten ligger i Karlstad, där omkring 170 personer arbetar. Konsumentverket 

består av tre avdelningar, vilka är konsumentskydd, konsumentstöd och verksamhetsstöd. 

Även tjänsten Hallå konsument utgår ifrån Karlstad, där konsumentrådgivare finns för att ge 

konsumenter från hela Sverige oberoende råd via telefon, chatt och mejl.
54

  

Konsumentverket bildades år 1973, då Statens institut för konsumentfrågor, Statens 

konsumentråd och Varudeklarationsnämnden slogs samman, vilket resulterade i 

Konsumentverket, som skulle förstärka konsumenternas rättigheter genom att stå på deras 

sida.
55

 Då deras huvudsakliga uppgift var att se till så att konsumenterna fick det stöd de 

behövde och att försöka påverka näringslivet så att de agerade efter konsumenternas intresse. 

Konsumentverket skulle vara konsumentpolitikens centrala organ, och riktade från början in 

sig på att informera, utbilda, pröva och utreda inom konsumentpolitiken.
56

 

4. Analys och resultat 

4.1 Orsaker till nedläggningen av Arvika kommuns kommunala 

konsumentvägledning 
 

Sedan den 31 mars 2015 erbjuder Arvika kommun inte längre någon kommunal 

konsumentvägledning till sina invånare. Invånare i Arvika kommun som har ett behov av 
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konsumentvägledning hänvisas istället till upplysningstjänsten Hallå konsument.
57

                  

En av orsakerna till att Arvikas konsumentvägledning blev nedlagd, menar Arvika kommun är 

en kombination av den nya upplysningstjänstens tillkomst och att människor som hör av sig 

och behöver konsumentvägledning har minskat stort. Arvika kommun valde alltså att helt gå 

emot Konsumentverkets inrådan att upplysningstjänsten endast skulle ses som ett komplement 

till den kommunala konsumentvägledningen, inte ersätta den. En anledning till detta kan vara 

den stora minskningen av antalet samtal till Arvikas konsumentvägledning. År 2010 var 

antalet samtal till Arvikas kommunala konsumentvägledare ca 700, medan det år 2014 hade 

minskat till 139 samtal.
58

  

Arvikas konsumentvägledare jobbade inte enbart med konsumentrådgivning, utan jobbade 

även som budget- och skuldrådgivare i kommunen, något som är vanligt i många mindre 

kommuner.
59

 Detta såg Arvika kommuns förra konsumentvägledare, Birgitta Dalberg, som en 

av anledningarna till att hänvisning till Hallå konsument är bättre för kommuninvånarna.
60

 

Det är svårt att hålla kompetensen uppe när vi arbetade så pass lite med 

konsumentrådgivning. Det svåra var att försöka hålla sig ajour med vad som hänt till 

exempel veckan innan. På Hallå konsument är de ajour hela tiden med nyheter och 

de sitter nära Konsumentverket. Då kan de se signaler som sker i samhället på ett helt 

annat sätt. Här satt jag ju ensam och hade ingen annan att bolla med.
61

      

Antalet personer som hörde av sig till Arvikas konsumentvägledning blev alltså färre genom 

åren.
62

 Ofta var det problem som konsumentvägledaren kunde hjälpa till med direkt, eller 

genom att hänvisa vidare till någon annan instans som kunde hjälpa till på ett bättre sätt. 

Arvikas förra konsumentvägledare uppger att samtalen mest handlade om efterköp, att kunden 

hade ångrat en vara de hade köpt eller undrade om de hade öppet köp på en vara. Sådana 

problem kunde bli avhjälpta snabbt, medan andra ringde in om problem vid stora köp, som 

fastighetsköp, vilket istället, när det handlar om så pass mycket pengar bör tas upp med en 

jurist. Det var sällan som problemen gällde affärer som låg i Arvika, hade det varit så, så hade 

det gått att arbeta med de affärerna på ett helt annat sätt, uppger Dahlberg. Så frågorna som 
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Arvikas konsumentvägledning fick handlade alltså om enkla problem som lätt gick att lösa 

eller om alldeles för stora frågor, som en konsumentrådgivare inte bör ge rådgivning om.
63

   

Det kändes nästan som att vi var lite överflödiga då. Och då kan man ju undra, om 

det verkligen är sånt här som kommunen ska lägga pengar på, när vi vet att det är så 

många som far illa i samhället.
64

  

Här påvisas ytterligare en av orsakerna till nedläggningen, Arvika kommun valde alltså att 

lägga de resurser som lades på konsumentvägledningen på budget- och skuldrådgivningen 

istället. Den före detta konsumentvägledaren, som då hade en blandtjänst mellan 

konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kunde nu ägna sig helt och hållet åt 

budget- och skuldrådgivningen istället. Tack vare detta har antalet avhysningar i kommunen 

minskat markant, uppger Arvikas förra konsumentvägledare.
65

  

Ett problem som Arvikas kommunala konsumentvägledning ofta stod inför var att det bland 

samtalen till Arvikas kommunala konsumentvägledning många gånger var starka 

konsumenter som ringde in, som redan hade stor kunskap om konsumentfrågor, men de ville 

ändå bolla frågan med någon, även om de ofta själva visste svaret. Anledningen till att de 

ändå ringde in, tror Arvikas förra konsumentvägledare, berodde på prestige, att de ville höra 

från ytterligare en källa att de hade haft rätt i sitt problem. Då det inte var främst de svaga 

konsumenterna som hörde av sig, utan människor som hade problem av mindre karaktär som 

hörde av sig kände Arvikas förra konsumentvägledare att det inte riktigt var det som de skulle 

syssla med.
66

 

Jag tror att många kanske inte riktigt förstod att det var sådana samtal vi fick många 

av. Så när jag jobbade med både budget- och skuldrådgivning och 

konsumentvägledning så kanske jag först arbetade med en barnfamilj som skulle 

avhysas, och sen efter det ringer det någon om en guldkedja och inte var nöjd. Detta 

är väldigt, väldigt svårt att parera. Så vi blev jätteglada när den nationella tjänsten 

kom i Karlstad. Sen jobbar ju vi med de svaga konsumenterna i budget- och 

skuldrådgivningen, så med dem pratar vi väldigt mycket konsumentrådgivning och 

hjälper dem med avtal och sånt. Så på något sätt så fångar vi ändå upp de svaga 

konsumenterna ändå, tycker vi.
67

 

Egentligen så går budget- och skuldrådgivningen och den kommunala 

konsumentvägledningen lite hand i hand, uppger Dalberg. När en person har skuldsatt sig med 

ett avtal, så kan budget- och skuldrådgivningen hjälpa till vid sådana problem, som kanske 
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konsumentvägledaren hade gjort annars. Dalberg uppger att hon tycker att det hade varit värre 

att lägga ner den kommunala konsumentvägledningen om de inte hade haft något annat att 

hänvisa de som behöver hjälp till. När de nu kan hänvisa till Hallå konsument, så får den 

största delen av dessa människor hjälp av dem istället, och Arvika kan lägga de knappa 

resurserna på att utöka budget- och skuldrådgivningen istället.
68

 

En anledning till att de i Arvika kommun kände att det var bättre att hänvisa till Hallå 

konsument istället, uppger Dalberg berodde på att tjänsten som kommunal 

konsumentvägledare just var en blandtjänst, så kompetensen som ändå bör krävas av en 

kommunal konsumentvägledare var svår att hålla uppdaterad. De arbetade för lite med 

konsumentvägledningen helt enkelt. För de svaga människorna i samhället, så är det bättre att 

lägga mer tid på budget- och skuldrådgivning istället, så att de får den hjälp de behöver, anser 

Dalberg. 
69

 

Dalberg vill ändå poängtera att hon inte vill förringa konsumentvägledningens roll 

överhuvudtaget, deras arbete är viktigt. Men när det kom till Arvika kommun så handlade det 

om att göra prioriteringar, och de prioriterade att istället för att jobba med kommunal 

konsumentvägledning, så jobbade de mer intensivt med budget- och skuldrådgivning. Där 

hjälper de många barnfamiljer som har problem med ekonomin, och så jobbar de mycket 

avhysningsförebyggande nu istället.  

En stor del av Sveriges kommuner erbjuder ju konsumentvägledning, men de är ju 

mer eller mindre stora, så det betyder ju inte att om man har en konsumentvägledare 

så är allt frid och fröjd. Många kommuners konsumentvägledare jobbar ju bara ett få 

antal timmar med konsumentvägledning, och då är det ju svårt att hålla sin 

kompetens.
70

 

Svårigheterna med att de kommunala konsumentvägledarna ofta inte jobbar heltid med detta, 

och oftast är ensamma i sin yrkesroll i kommunen kan, enligt Lundqvist, försvåra arbetet för 

dessa konsumentvägledare. Dels för att de inte har någon att bolla frågorna med, och 

dessutom att det kan vara svårt för dem att ständigt vara uppdaterade på nya lagar och regler 

inom konsumentpolitiken. Så för att förbättra och underlätta arbetet för de kommunala 

konsumentvägledarna, anser Lundqvist det vara önskvärt att konsumentvägledarna får jobba 
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heltid med konsumentvägledning för att upprätthålla sin kompetens, samt att det gärna får 

utökas till fler konsumentvägledartjänster i kommunerna.
71

 

Att det numera är relativt enkelt för många att hitta information via internet, tror Lundqvist 

kan vara en stor del i att antalet kommunala konsumentvägledningskontor läggs ner. Det har 

blivit allt lättare för människor att själva ta reda på vilka lagar och regler som gäller, vilket 

gör att ett mindre antal personer inte längre söker sig till konsumentvägledaren för att få hjälp 

med ett ärende som har ett rent informationssyfte. Men det som konsumenter fortsatt kommer 

att behöva hjälp med, även om de lätt kan hitta svar på sina frågor via internet, tror Lundqvist 

är hur konsumenten ska gå till väga för att lösa problemet.
72

 

4.2 Konsekvenser av en nedlagd kommunal konsumentvägledning 
I en intervju med Cathrin Lundqvist, chef för Hallå konsument och tidigare chef för enheten 

som stödjer den kommunala konsumentvägledningen, uppger hon att konsekvensen av att en 

kommun helt lägger ner sin konsumentvägledning kan leda till att de personer i samhället som 

är i störst behov av stöd är de som drabbas hårdast av nedläggningen. Ringer en människa in 

till Hallå konsument kanske denne skulle ha behövt en mer personlig kontakt med någon som 

tar sig an fallet. En människa som kanske är i större behov av personlig vägledning på grund 

av social utsatthet eller liknande. Bor denne människa i en kommun som saknar kommunal 

konsumentvägledning och endast har Hallå konsument att vända sig till blir detta svårt, då det 

är olika personer som jobbar med att svara i telefon. Det personliga försvinner då, uppger 

Lundqvist. Många kommuner, däribland Arvika, valde att lägga ner sin kommunala 

konsumentvägledning i samband med Hallå konsuments uppstartande, vilket inte alls var 

tanken med denna tjänst, uppger Lundqvist.
73

 

Jag tycker det är jättesynd, för vi kompletterar ju varandra. De lokala 

konsumentvägledarna har ju kunskap om den lokala marknaden. Det har ju inte vi. Det 

kan vi inte ha. På Hallå konsument tittar vi aldrig på några avtal eller handlingar, och 

det kan ju den kommunala konsumentvägledaren göra. En av mina kollegor beskrev det 

som en pall, och det finns liksom flera olika ben på den här pallen, och alla ben behövs. 

Vi behöver hjälpas åt.
74

 

Personalen på Hallå konsument, som från kontoret i Karlstad besvarar samtal från hela 

Sverige, uppger att det underlättar en hel del att kunna hänvisa människor som ringer in till 
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Hallå konsument till deras kommunala konsumentvägledare. Vid fall där det krävs att avtal 

granskas, eller medling mellan parter behövs eller liknande, kan det vara bra att ha en 

kommunal konsumentvägledare att hänvisa till. En anställd vid Hallå konsument uppger att 

det är väldigt bra när en kommunal konsumentvägledare finns i den kommun där uppringaren 

bor, då det underlättar deras arbete en hel del. Den anställde såg Hallå konsument mer som en 

slags sjukvårdsupplysning, där människorna som ringer in antingen kan få svar på sina frågor 

direkt, eller så blir de hänvisade till rätt instans som kan hjälpa till med fallet. Är fallet något 

för en kommunal konsumentvägledare, och en sådan saknas i kommunen, blir det väldigt 

svårt för uppringaren att få den hjälp denne behöver.
75

    

I de allra flesta fallen kan uppringaren få hjälp direkt med sitt problem av de anställda på 

Hallå Konsument, men antalet fall som blir hänvisade från Hallå konsument ut till en 

kommunal konsumentvägledare, om det finns en sådan, tror Lundqvist ligger på omkring 18 – 

20 % av samtalen. Finns det ingen kommunal konsumentvägledare i uppringarens kommun så 

får personalen på Hallå konsument helt enkelt göra så gott de kan, uppger Lundqvist.
76

  

Finns det ingen konsumentvägledare i kommunen så får vi ju göra så gott vi kan. Det 

är klart att vi är kunniga här, vi är ju konsumentvägledare som sitter här också, så det 

är ju inte så att vi inte kan konsumentlagstiftningen. 
77

 

En del av en kommunal konsumentvägledares arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande i 

kommunen, något som Hallå konsuments personal inte alls kan syssla med. Så i de kommuner 

som helt saknar konsumentvägledning blir konsekvensen att det inte finns någon som gör 

detta förebyggande arbete för kommuninvånarna. Men även om de flesta kommunala 

konsumentvägledare egentligen skulle arbeta förebyggande, så finns det de 

konsumentvägledare som inte gör det alls ändå i kommunen, mycket på grund av tidsbrist, 

uppger Lundqvist. I den bästa av världar, menar Lundqvist, skulle den kommunala 

konsumentvägledaren arbeta förebyggande, ta emot besök och att de ringde till näringsidkarna 

när det behövdes och en massa andra saker som är önskvärt.
78

  

Om du till exempel ska köpa en bil och du får något problem. Hur mycket du än 

googlar och du verkar ha rätt, men du har ingen aning om vad du ska säga till den där 

näringsidkaren. Vad är det du ska tänka på, och hur gör du om du behöver driva 

ärendet till Allmänna reklamationsnämnden eller till tingsrätten. Alltså hur du ska 

göra när det blir krångligt. Då behöver du prata med någon som liksom kan lotsa dig 
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och som faktiskt kan lagstiftningen på ett annat sätt, än vad du någonsin kommer 

kunna lära dig genom farbror eller tant Google. Det tror jag! 

Cathrin Lundqvist vill också poängtera, att det inte bara är på grund av Hallå konsuments 

intåg som den kommunala konsumentvägledningens utbud har sjunkit. Den har sjunkit under 

flera år tidigare, innan Hallå konsuments uppstartande. Det Lundqvist däremot tycker är 

anmärkningsvärt är att antalet kommuner som erbjuder kommunal konsumentvägledning ändå 

är relativt högt, men att årsarbetskrafterna som utför konsumentvägledning blir så mycket 

färre. Det är där den kommunala konsumentvägledningens stora problem ligger, att många 

kommuner har kvar den kommunala konsumentvägledningen, men antalet resurser de lägger 

på den minskar allt mer, menar Lundqvist. Mindre antal människor utför arbetet. 
79

 

En kommunal konsumentvägledare ska finnas till stor del för de med särskilda behov i 

samhället, som inte har samma förutsättningar för att ta reda på vilka regler och lagar som 

gäller, och är i större behov av personlig vägledning än vad andra är. Det är dessa personer 

som kan bli drabbade av att en kommun inte längre erbjuder personlig konsumentvägledning 

längre, menar Konsumentverket.
80

    

Arvikas före detta konsumentvägledare däremot ser i stort sett bara fördelar med att de numer 

hänvisar sina invånare till Hallå konsument istället när de behöver hjälp i konsumentfrågor. 

En nackdel är ändå, enligt Dahlberg, att den äldre generationen som behövde mer stöttning, 

får det svårare nu. De är oftast inte lika insatta i den nya tekniken, och de har ofta ett större 

behov av stöttning. Men Dalberg hoppas i alla fall att dessa äldre, som ändå inte var alltför 

många under hennes tid som konsumentvägledare, kanske får hjälp av någon anhörig med 

detta om de skulle behöva hjälp någon gång. 
81

                     

Så Konsumentverkets oro att nedläggningen av den kommunala konsumentvägledningen kan 

komma att leda till konsekvenser för de svaga konsumenterna i samhället, menar Dalberg inte 

är någon större fara, då de nu fångar upp dessa i budget- och skuldrådgivningen istället.   

Då det blivit allt lättare för konsumenter att själva få tag på information via internet, tror 

Dalberg att behovet av kommunal konsumentvägledning inte längre är lika stort. Det är enkelt 

att få tag på alla lagar och regler via internet, konsumenterna har större koll på sina rättigheter 

nuförtiden, uppger Arvikas förra konsumentvägledare. Även om världen idag är mer komplex 

än vad den var förr, så har ändå behovet minskat, mycket på grund av att konsumenterna 
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nuförtiden själva enkelt kan söka upp den information de behöver. Mot slutet när Arvika 

kommun fortfarande erbjöd konsumentvägledning, så sökte konsumentvägledarna ofta själva 

efter svaret via internet under tiden samtalet fortgick, så var det inte riktigt förr, uppger 

Dalberg. Då arbetades det mer med konsumentvägledning, vilket gjorde att de som arbetade 

då satt på mer kunskaper och lättare höll sig ajour. Med en blandtjänst var det svårare att hålla 

koll på alla lagar och regler, uppger Dalberg. Men Dalberg betonar också vikten av att det är 

viktigt att hålla koll på de svaga i samhället nu, så att inte de tappas bort. Därför försöker de 

till exempel att fånga upp de unga som håller på att hamna i ekonomiska problem innan det 

går för långt.
82

 

När den kommunala konsumentvägledningen i Arvika stängdes ner, så var de beredda på att 

få många klagomål om detta, men detta visade sig vara fel. 

Vi trodde ju att det skulle bli väldigt mycket klagomål när vi stängde av tjänsten, 

men vi har inte haft några klagomål alls! Men vi hänvisar ju verkligen till Hallå 

konsument, de har ju en väldigt informerad växel och reception. Men det är klart, 

skulle det vara en gammal tant som behöver hjälp, så tar jag ju givetvis det samtalet 

om det skulle vara så.
83

 

Att avhysningarna minskat radikalt till följd av denna prioritering, ser Dalberg som mycket 

positivt.  Så att de nu istället kan hänvisa sina kommuninvånare i behov av 

konsumentvägledning till Hallå konsument, har lett till många positiva förbättringar för 

kommunen. Vid en undersökning visade det sig att Arvika kommuns invånare var den 

kommun som använde sig mest av Hallå konsuments tjänster. Det ser Arvikas förra 

konsumentvägledare bara som en positiv konsekvens, för det visar ju att övergången till Hallå 

konsument verkligen har fungerat. Kommuninvånarna är medvetna om att de numera kan få 

hjälp i konsumentfrågor via Hallå konsument istället. Dalberg tycker också att fördelen med 

Hallå konsument är att det får fler människor att få upp ögonen till att det finns hjälp att få. På 

Hallå konsument har de ännu större kompetens, vilket gör att de kan hänvisa till flera olika 

instanser där rätt specialkompetens finns, menar Dalberg. Hur Hallå konsument gör när de 

anser att en uppringare från Arvika kommun skulle behöva kommunal konsumentvägledning, 

vet inte Dalberg. För någon indikation på att det skulle ha varit någon som hade behövt det för 

Arvikas del, har inte Arvikas förra konsumentvägledare fått alls. Så det tror Dalberg beror på 

att de allra flesta som ringer in till Hallå konsument får den hjälp de behöver av dem, i de allra 

flesta fall. 
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Med tanke på att den kommunala konsumentvägledning ofta blir bortprioriterad i mindre 

kommuner där ekonomin inte är den bästa kan ju alternativet finnas att låta någon annan 

instans ta hand om konsumentvägledningen. Enligt Lundqvist finns det många länder där 

konsumentvägledningen sköts av frivilliga organisationer. Sen finns det också länder, Finland 

exempelvis, där konsumentvägledningen sköts av länsstyrelsen, då blir 

konsumentvägledningen alltså skött på en regional nivå istället. Detta menar Lundqvist skulle 

kunna funka här med, eller att staten sköter den. Men allt handlar om ekonomin, hur 

konsumentvägledningen än sköts så måste det ju finnas pengar till den, och de ska tas 

någonstans ifrån såklart, betonar Lundqvist. Men personligen så tycker Lundqvist själv att det 

bästa är om det offentliga sköter den.
84

 

Världen blir ju allt mer globaliserad, så både vi på Konsumentverket och den 

kommunala konsumentvägledningen måste ju hänga med i utvecklingen såklart, om 

vad det är människor behöver hjälp med idag och på vilket sätt. 

 

4.3 Den politiska aspekten 
Beslutet om att den kommunala konsumentvägledningen i Arvika kommun skulle läggas ner 

togs av eniga politiker. I ett pressat budgetläge, där resurserna i kommunens budget var 

knappa, var det inte alltför svårt att lägga ner den kommunala konsumentvägledningen, vars 

behov och användande från kommunens invånare sjunkit kraftigt vid tiden när beslutet togs.
85

  

I intervjuer med två politiker i Arvika kommun som var aktiva vid tidpunkten för denna 

nedläggning, påstår de båda att det egentligen inte var ett svårt beslut att fatta. Resurserna 

behövdes mer på ett annat ställe, budget- och skuldrådgivningen. 

Nej, beslutet var egentligen inte särskilt svårt att fatta. Vi fick ju information 

från personer som arbetade med detta. Och vi såg att det behovet knappt fanns. 

Och när experterna på området meddelar oss detta, så får vi ju lite på deras 

kompetens och kunskap inom området.
86

  

Resurserna kunde användas bättre någon annanstans, i det här fallet inom budget 

och skuldområdet. Det gjorde på sätt och vis beslutet lättare att ta. Resurserna 

omfördelades och lades på en verksamhet som behövde den mer, och som 

hjälper människor som har andra, lite större behov. Då kändes det ändå legitimt. 
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Framförallt då konsumentvägledningen inte användes lika frekvent längre, som 

den kanske gjorde förr.
87

 

 

På frågan om vad de tror att beslutet av att lägga ner Arvikas kommunala 

konsumentvägledning kan få för konsekvenser för kommuninvånarna, väljer Person A att 

ställa en motfråga, vad det kunde ha lett till för konsekvenser om de valt att inte lägga ner den 

kommunala konsumentvägledningen istället. På den egenhändigt ställda frågan väljer person 

A att berätta att detta då hade lett till att kommunens resurser hade lagt på något som inte 

utnyttjats i vidare hög utsträckning av kommuninvånarna, vilket person A inte tyckte var 

något vidare optimalt sätt att bedriva kommunal verksamhet på. Person A menade alltså att 

det var bättre att lägga de resurser som den kommunala konsumentvägledningen hade på en 

verksamhet där det krävdes mer resurser. Person A resonerade att de kommuninvånare som 

ändå behövde hjälp med konsumentvägledning skulle kunna hitta hjälp på annat håll, 

framförallt genom att vända sig till Hallå Konsument, som kommunen nu hänvisar sina 

medborgare till. Så några större konsekvenser skulle detta troligtvis alltså inte leda till, menar 

person A.
88

 

Person B i sin tur menade att det givetvis fanns de som kunde drabbas av den nedlagda 

kommunala konsumentvägledningen. Troligtvis främst de äldre som kanske är i behov av att 

prata med någon öga mot öga och få någon form av personlig vägledning. Men i och med 

beslutet om nedläggningen så tror och hoppas person B att de som är i behov har möjlighet att 

skaffa den hjälpen på annat håll.
89

   

Framförallt hoppas jag ju att det inte ska leda till några större problem för våra 

invånare, men skulle de behöva hjälp så går det ju att ringa till exempelvis då 

Hallå Konsument och få den rådgivning man behöver därifrån. Där tror jag att 

det går att lösa de flesta problem inom konsumentområdet.
90

 

De båda politikerna som deltog i intervjuerna var alltså båda överens om det faktum att det 

var en tjänst som hade spelat ut sin roll i kommunen, och att resurserna som den kommunala 

konsumentvägledningen krävde, skulle göra större nytta på annat håll. De ansåg också att 

Hallå Konsument var ett bra alternativ att höra av sig till när konsumentvägledning behövdes.  

                                                           
87

 Intervju med person B 2016-11-29 
88

 Intervju med Person A 2016-11-28 
89

 Intervju med Person B 2016-11-29 
90

 Intervju med Person B 2016-11-29 



30 
 

 

5.  Slutsatser och diskussion 
Uppsatsens första frågeställning handlade om vilken den övergripande orsaken till att den 

kommunala konsumentvägledningen läggs ner i alltfler kommuner. Sett till fallet Arvika, har 

undersökningen visat att Arvika kommuns huvudsakliga orsak till att lägga ner sin 

kommunala konsumentvägledning främst handlade om resurser. I många mindre kommuner, 

som Arvika, är de ekonomiska resurserna inte alltför stora. Tas det i samband med att allt 

färre människor hör av sig till sin kommunala konsumentvägledare så kan det vara lätt att 

förstå varför nedläggning blir ett faktum. Arvikas nedläggning av den kommunala 

konsumentvägledningen förklarar kommunen alltså självt som en kombination av minskat 

användande av de tjänster som den kommunala konsumentvägledningen erbjuder och den nya 

upplysningstjänsten ”Hallå Konsument”. Trots att konsumentverket avråder från att endast 

använda sig av denna tjänst så gör Arvika kommun det ändå. Det minskande antalet samtal till 

konsumentvägledningen, i samband med en dålig ekonomi, kan alltså ge en fingervisning om 

varför Arvika kommun valt att lägga ner den kommunala konsumentvägledningen.  

Men vetskapen om den kommunala konsumentvägledningen är och vad och vilka frågor den 

kan hjälpa till med, är något som många människor inte känner till. En ökning i 

medvetenheten om vad den kommunala konsumentvägledaren gör och i vilken utsträckning 

den kan hjälpa till måste till för att den kommunala konsumentvägledningen ska kunna 

fungera så optimalt som möjligt. När Arvikas före detta konsumentvägledare berättade att 

frågorna som mest upptog deras tid var frågor av alldeles för svår karaktär, eller frågor som 

gemene man borde känna till redan, eller enkelt kan ta reda på, visar det att den kommunala 

konsumentvägledningen inte fungerat optimalt i Arvika kommun. Då är det relativt lätt att 

förstå att Arvikas konsumentvägledning kände en viss frustration över att vägledningen inte 

blev utnyttjad på det sätt som den borde ha blivit. Då tjänsten Hallå konsument startades, där 

experter sitter med stor kompetens och lätt kan hänvisa samtalen vidare till rätt myndighet 

eller instans, eller enkelt svara på de frågorna av ”lättare” karaktär, är det enkelt att förstå att 

Arvikas konsumentvägledning såg detta som ett bättre alternativ. 

Anledningen till att allt färre människor använde sig av Arvikas kommunala 

konsumentvägledning kan bero på att den inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Det 

faktum att Arvikas förra konsumentvägledare uppgav att hon mot slutet under de flesta samtal 

satt och googlade upp hur problemet skulle lösas under samtalets gång, kan påvisa att det är 
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något som gemene man kanske kan klara av själva nuförtiden. I takt med den offentliga 

sektorns omvandling och den tekniska utvecklingen i samhället kanske hjälpen som 

människor behöver i konsumentfrågor är av en annan karaktär nu. Detta eftersom svar på 

konsumentrelaterade problem går allt lättare att hitta för kommuninvånarna själva nu, än vad 

det gjorde förr.  

Uppsatsens andra frågeställning handlade om vilka konsekvenser en avsaknad av kommunal 

konsumentvägledning kan leda till för kommuninvånarna. Undersökningen har visat att risken 

finns att detta kan leda till negativa effekter för kommuninvånarna, då det förebyggande 

arbetet som en konsumentvägledare också arbetar med försvinner helt. Det uteblivna 

förebyggande arbetet kan i framtiden eventuellt leda till att behovet av personlig 

konsumentvägledning ökar allt mer.    

Från Konsumentverkets sida var det aldrig meningen att Hallå konsument skulle ersätta den 

kommunala konsumentvägledningen, utan den tillkom för att jämna ut den ojämna fördelning 

som redan då fanns inom kommunal konsumentvägledning, där utbudet och tillgången till 

kommunal konsumentvägledning varierade mellan olika kommuner. Då en del av Hallå 

konsuments uppdrag är att hänvisa konsumenter till olika instanser, bland annat till den 

kommunala konsumentvägledningen, leder detta till att de konsumenter som hör av sig till 

Hallå konsument från en kommun som inte erbjuder någon konsumentvägledning, inte får den 

hjälp de behöver. Personalen på Hallå konsument har inga möjligheter att ge personlig 

vägledning och kan inte tolka avtal, något som en kommunal konsumentvägledare kan göra. 

Så dessa personer är de som främst drabbas av den kommunala konsumentvägledningens 

nedläggning. Men också de socialt svaga i samhället, som vissa invandrare och handikappade, 

som kan vara i större behov av en kommunal konsumentvägledare och personlig vägledning 

kan drabbas av nedläggningen. Även de äldre människorna är en kategori som kan drabbas av 

konsekvenser vid nedläggningen, då många av de äldre inte lika lätt orienterar sig i det 

digitala livet. 

I Arvika kommun tycker de att de löser de flesta av problemen för de socialt svaga ändå, då 

följden av nedläggningen innebär att de nu lägger alltmer tid och resurser på budget- och 

skuldrådgivningen istället. Där fångas dessa personer förhoppningsvis upp och får därför ändå 

den hjälp de behöver i samhället.  

Vid Hallå konsument och Konsumentverket vill de att resurserna som läggs på den 

kommunala konsumentvägledningen helst ska öka. Gärna fulltider och fler personal. På så sätt 
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menar de att vetskapen om att de finns kommer att öka, och därmed även behovet av en 

konsumentvägledare. Men sett till en mindre kommun, som Arvika, där de ekonomiska 

resurserna redan är knappa, och fokus då helst läggs på de instanser som behöver allra mest 

hjälp, är det i princip omöjligt att utöka tjänsterna i kommunal konsumentvägledning ännu 

mer. Det går såklart om de verkligen vill, men ställs kommunal konsumentrådgivning emot 

exempevis budget- och skuldrådgivning, så är det nog mest troligt att de, precis som i Arvikas 

fall, istället väljer att arbeta mer med budget- och skuldrådgivning istället, där det finns fler 

utsatta människor i behov av hjälp.  

Detta leder till den för uppsatsen sista frågeställningen, om kommunal konsumentvägledning 

är något som fortfarande behövs. Där menar de från Konsumentverkets sida att det är något 

som verkligen behövs, medan de i Arvika kommun menar att det numer går att lösa på andra 

sätt, mycket tack vare Hallå konsument. Där har dessa två instanser alltså helt olika 

uppfattning.  Sett till forskningen så beskriver både Elsässer och Larsson hur den kommunala 

konsumentvägledningen har utvecklats och troligtvis kommer att utvecklas över tid. Den nya 

tekniken som utvecklas allt mer leder till att dagens konsumenter har mycket lättare att hitta 

egen information, mot hur det var förr, under 1900-talet. Nilsson och Wångmar visar hur 

samhället förändrats under 1900-talet, och att även den offentliga sektorn förändrats under 

denna tid. Även idag sker det förändringar inom den offentliga sektorn, främst för att 

effektivisera arbetet. Den kommunala konsumentvägledningen i kommuner som Arvika 

fungerade inte på det mest optimala sättet, vilket gjorde att de lade resurserna på annat istället, 

för att kunna effektivisera kommunens resurser. I dagens samhälle har de allra flesta tillgång 

till internet där oändliga möjligheter till information finns. Information som förr kanske inte 

var lika tillgänglig, och som dåtidens konsumentvägledare visste, gjorde såklart att 

konsumentvägledningen spelade en viktigare roll för allmänheten då. Dagens kommunala 

konsumentvägledning ska inte förringas på något sätt, där den finns, framförallt i större städer 

utför den ett väl fungerande arbete. Men för de mindre kommunerna, där resurserna är 

mindre, fungerar inte den kommunala konsumentvägledningen optimalt. Fler resurser skulle 

behövas för att ge vägledarna rätt kompetens, men då ekonomin i dessa mindre kommuner 

oftast inte är alltför stor så går detta oftast inte att få till.  

Vid Hallå konsument och Konsumentverket uppger de att den stora konsekvensen av 

nedläggning av kommunal konsumentvägledning är att de svaga drabbas hårdast, då de får det 

allt svårare att hitta hjälp med sina konsumentrelaterade problem. Från Arvika kommuns sida, 

menas det istället att de svaga i deras kommun får det bättre nu, när de kan lägga mer resurser 
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på budget- och skuldrådgivningen, där de ofta är de svaga i samhället som får hjälp. Så där 

går åsikterna ännu en gång isär mellan instanserna.  

I teoridelen gjordes även en hypotes som löd: ”Detta utmynnar i en hypotes om att den 

kommunala konsumentvägledningen till stor del är överflödig i dagens samhälle, där 

information och hjälp enkelt går att hitta genom andra instanser.”                                                 

Undersökningen har där visat att i den alltmer effektiviserade offentliga sektorn kanske 

platsen för kommunal konsumentvägledning har spelat ut sin roll. Då behovet av att få svar 

från kommunala konsumentvägledare på frågor som numer är ”googlebara” är väldigt litet 

bland kommuninvånare är kanske den vägledning som konsumenter behöver av en annan 

karaktär. Den vägledningen behöver möjligtvis inte kommunerna hjälpa till med, utan det 

kanske någon statlig myndighet eller annan instans kan klara av lika bra, eller till och med 

bättre. Men den frågan kräver i så fall mer forskning.    

Om den kommunala konsumentvägledningens tid helt är förbi är svårt att sia om. Utifrån den 

sista fasen i Elsässers modell över konsumentpolitikens framväxt, befinner sig nu 

konsumentpolitiken i nedskärningsfasen. I de kommuner där konsumentvägledningen har 

goda resurser finns det inga större problem med att fortfarande erbjuda invånarna detta. Men 

för de mindre kommunerna blir kompetensen av konsumentvägledningen svårare att 

upprätthålla, då de ofta inte jobbar heltid med detta. Då kan det vara bättre att skära ner på 

den kommunala konsumentvägledningen för att istället lägga resurserna där det verkligen 

behövs istället. Den kommunala konsumentvägledningens tid kanske inte är förbi, men det 

krävs en uppdatering av vad konsumentvägledningen ska utgöras av och vad den ska erbjuda 

för att optimera den så bra som möjligt, så att medborgarna får en så likvärdig 

konsumentvägledning som möjligt, oavsett vart i landet de befinner sig. Precis som Larsson 

förutspådde i sin avhandling, att de nya förutsättningarna i samhället kan komma att leda till 

att förvaltningen i samhällets institutioner kan behöva förändras. Det är något som kan 

behövas inom sättet som konsumentvägledningen sköts på. Arvika kommun uppgav att de 

inte klarade av att upprätthålla kompetensen för sin konsumentvägledning och därför valde att 

lägga ner den. Konsumentverket i sin tur startade Hallå konsument för att försöka upprätthålla 

en mer likvärdig tillgång till konsumentupplysning över hela landet. Men då införandet av 

Hallå konsument istället ledde till att kommuner la ner sin konsumentvägledning på grund av 

att deras medborgare nu kunde få konsumentupplysning från annat håll, ledde det alltså i vissa 

fall till en motsatt effekt av vad Hallå konsuments andemening var från början. Däremot kan 

detta påvisa att konsumentvägledningen är i någon form av förändringsbehov, dock finns det 
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ännu inte någon färdigställd lösning på hur denna förändring bör vara för att uppdatera dagens 

konsumentvägledning.  Om många fler av Sveriges kommuner väljer att lägga ner sin 

kommunala konsumentvägledning till förmån för Hallå konsument, kan det komma att kräva 

en utökning av antalet anställda där, och att tjänsterna kanske kan utvecklas för att underlätta 

för dessa konsumenter som inte har någon egen kommunal konsumentvägledare. Men detta är 

något som i så fall kräver vidare forskning. Även frågan om hur, och på vilket sätt, det mest 

optimala sättet att sköta en konsumentvägledning på är också något som kräver mer 

forskning. Alternativ till att kommunen sköter konsumentvägledning, skulle kunna vara att 

som i Finland sköta den regionalt, eller att gå tillbaka till att låta staten sköta den igen. Så att 

konsumentvägledning just skall skötas av kommunerna kanske inte är något som är 

nödvändigt i dagens samhälle. Sättet som konsumentvägledning genomförs på kan vara i 

behov av en uppgradering för att kunna anpassa sig till vad människor idag är i behov av inom 

konsumentområdet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Kommunal konsumentvägledare. Genomfördes 2016-05-18 

 Hur såg Arvikas Konsumentvägledning ut innan övergången till Hallå konsument? 

 Ungefär hur många fall till konsumentvägledningen hade ni mot slutet innan ni la ner? 

 När du jobbade som kommunal konsumentvägledare, vad var den huvudsakliga 

sysselsättningen som du hade då? 

 Om man tittar till olika instanser, som Konsumentrådgivarnas förening och liknande, 

så säger ju de att är ”farligt” när det inte finns någon kommunal konsumentvägledare, 

för att det förebyggande arbetet försvinner. Hur tror du att det kan bli i Arvika? 

 Kan det det bli några större följder av det här som kan skada vissa grupper tror du? 

 När ni väl fick ett samtal från någon som behövde hjälp med konsumentvägledning, 

kunde ni då hjälpa dem direkt när de ringde eller tog det tid för att åtgärda problemet? 

 Hänvisningen till Hallå konsument till era kommuninvånare innebär ju att de inte 

kommer att få tillgång till personlig rådgivning längre, hur tror du det kommer att 

påverka invånarna?  

 Vad ser du för fördelar och nackdelar med om man jämför kommunal 

konsumentvägledning med Hallå konsument? 

 Vad skulle du säga var de huvudsakliga orsakerna till övergången till Hallå 

konsument? 

 Hur tycker du att det bästa sättet att sköta en konsumentvägledning skulle vara? 

 Hur uppfattar du att den kommunala konsumentvägledningen utvecklades över tid?  

 Är behovet av kommunal konsumentvägledning något som har förändrats över tid?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide Konsumentverket. Genomfördes 2016-05-20 

 Ungefär hur många använder sig av Hallå konsument i Sverige/Värmland? 

 Vad skulle du säga är det mest vanliga/typiska problemet som folk hör av sig till Hallå 

konsument med? 

 När de hör av sig till er via Hallå konsument, kan ni oftast hjälpa dem direkt eller får 

ni hänvisa dem vidare till någon annan instans? 

 När Hallå konsument startades upp så var det ju många kommunala 

konsumentvägledningar som blev nedlagda i vissa kommuner. Vad tycker du om det? 

 Om det är någon som hör av sig till Hallå konsument och ni känner att det här är ett 

problem som en kommunal konsumentvägledare bör lösa, hur gör ni då om den som 

hör av sig till exempel är från Arvika och det inte finns någon kommunal 

konsumentvägledare? 

 Vad tror du att nedläggningen av kommunal konsumentvägledning kan få för 

konsekvenser? 

 En kommunal konsumentvägledare jobbar ju ofta med förebyggande arbete, till skolor 

med mera. Ser du någon annan lösning på det om det inte finns någon kommunal 

konsumentvägledare?  

 Hur ser du på att kommunal konsumentvägledning inte är obligatoriskt i kommuner? 

 Hur ser du på framtiden för den kommunala konsumentvägledningen? Vad har den för 

utmaningar och möjligheter? 

 Finns det andra instanser som skulle kunna sköta konsumentvägledning istället för 

kommunerna? 

 Varför, tror du, väljer allt fler kommuner att dra ner på eller helt lägga ner, sin 

kommunala konsumentvägledning? Vilka orsaker? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide politiker. Genomfördes 2016-11-28 och 2016-11-29 

 Vilka var orsakerna till att ni valde att lägga ner den kommunala 

konsumentvägledningen i er kommun? 

 Var det ett svårt beslut att fatta? 

 Vad tror du att detta beslut kommer att leda till för konsekvenser för invånarna? 

 Tycker du att Hallå Konsument är ett fullgott alternativ till den kommunala 

konsumentvägledningen? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide personal Hallå konsument. Genomfördes 2016-05-20 

 Hur går det till när det ringer in någon till er, och denne behöver hjälp av en 

kommunal konsumentvägledare som inte finns? 

 Är detta ett stort problem? 

 

 

 

 

 

 


