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Voluntary organisations provided the first consumer guidance in Sweden. The government's 
interest in the question started during the second world war and has ever since increased. 
Since the 1970's the local authorities, with support from the community, have played an 
important roll in consumer policy work. Due to the economic recession of recent years the 
appropriation to consumer guidance work has been cut down. The work has been rationalised 
and libraries have more frequently been used to spread consumer information. 

In Stockholm the municipal has been responsible for local consumer information since the 
1940's. Co-operation with the library of Stockholm has occurred in different forms. Today 
the purpose with the co-operation is to rationalise the consumer guidance work and to make 
the information more available to the inhabitants of Stockholm. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Konsumentractgivning i Sverige bedrevs till en borjan av frivilliga organisationer. Staten 
engagerade sig i fragan pa allvar forst i samband med andra varldskrigets varubrist och 
ransoneringar. Under efterkrigstiden vaxte successivt den statliga verksamheten. Pa 1970-talet 
fattades beslut om att en frivillig kommunal konsumentverksamhet skulle byggas upp. Den 
kommunala verksamheten har sedan dess varit en viktig del i det konsumentpolitiska arbetet. 
Under senare ar bar den lokala verksambeten pa flera hAll i landet rationaliserats, vanligt ar att 
forlagga en del eller bela verksamheten till bibliotek eller till nyinrattade medborgarkontor. 

Stockholm borjade med kommunal konsumentverksamhet redan pa 1940-talet. Verksamheten 
bedrevs da av Stockholms Hernkonsulenter. Under 1960- och 1970-talen vaxte organisationen. 
I slutet av 1970-talet andrades namnet till Konsument Stockholm ocb hernkonsulenterna blev 
konsumentvagledare. Under 1980-talet paborjades en rationalisering av verksamheten som 
fortsatt under 1990-talet. I januari 1997 slutfors i Stockholms stad en stadsdelsreform. Ansvar 
ocb service for viss verksamhet som tidigare varit central flyttas till stadsdelsnamnder. Service 
till invanarna pa det Iokala planet skall ges via medborgarkontor. Den kommunala 
konsumentverksamheten blir ett ansvar for respektive stadsdel. Hur ocb om verksamheten skall 
bedrivas avgors fritt av de olika stadsdelsnamnderna. 

Informationsformedling har alltid varit en sjalvklar uppgift for de svenska folkbiblioteken. 
Folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) beskriver folkbibliotekens 
arbete som att de bar en kulturuppgift ocb en informationsuppgift. Dessa uppgifter utfors inom 
manga olika verksamhetsfalt och med manga olika samarbetspartners. 

Syfte och Problemformulering 

Syftet med denna uppsats ar att studera hur den kommunala konsumentvagledningen i 
Stockholm har samarbetat med Stockholms stadsbibliotek (SSB) for att na allmanheten med 
konsumentinformation, samt att ge en bakgrund till detta samarbete. 

Utifran det insamlade materialet bar foljande fragor studerats: 

• Vilka orsaker har funnits till att Konsument Stockholm ocb Stockholms stadsbibliotek har 
samarbetat for att sprida konsumentinformation? 

• Hur har Konsument Stockholm och SSB organiserat samarbetet for att sprida 
konsumentinformation? 

• Hur samarbetar Konsument Stockholm ocb SSB i dag for att sprida 
konsumentinformation? 
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Metod och kallor 

Vid materialinsamlingen bar olika metoder anvants. Syftet bar varit att belysa fragestallningarna 
utifran ett sa varierat underlag som mojligt Gfr Starrin 1994, s 80). 

Undersokningen bestar av fyra delar och resultaten redovisas i fern kapitel. Del ett ar en 
historisk sammanfattning av den svenska konsumentpolitikens utveckling. I del tva ges en 
sammanstallning av bur dagens konsumentinfonnation ar uppbyggd. Del tre ar en beskrivning 
av konsumentverksamheten i Stockholm fran 1940-talet till dagens lage med betoning lagd pa 
de perioder da det funnits ett samarbete med SSB. I del fyra beskrivs samarbetet mellan SSB 
och Konsument Stockholm utifran de avsikter som SSB kan ha haft med verksamheten. 

Den statliga konsumentpolitiken paverkar den konsumentverksamhet som bedrivs i 
kommunerna. For att forklara det arbete som bedrivits i Stockholm och darigenom det 
samarbete som forekommit med SSB, ges i kapitel 2 en historisk sammanfattning av den 
svenska konsumentpolitiken. Avsnittet utgar fran utredningar, propositioner samt annan 
litteratur i amnet. Litteratururvalet bestar bl a av becker forfattade av kvinnor som var 
engagerade i den tidiga konsumentupplysningsverksarnheten. Jag bar valt att tamed dessa for 
att :Ia en mer levande skildring av den tiden an den som ges i utredningarnas historiska 
sammanfattningar. For att pa motsvarande satt forklara det samarbete som idag forekommer 
mellan Konsument Stockholm och SSB gors i kapitel 3 en sammanfattning av landets statliga 
och kommunala konsumentverksamhet. Avsnittet bygger dels pa material framstallt av 
Konsumentverket, dels pa utredningar och propositioner. 

Undersokningens del tre, beskrivning av konsumentverksarnheten i Stockholm, bygger pa 
studier av den kommunala konsumentvagledningens arkivmaterial. Konsumentvagledningen i 
Stockholm bar vid flera tillfallen bytt huvudman, vilket har lett till att materialet bar fordelats 
pa fyra arkiv. Under den forsta perioden 1942-1963lag konsumentverksamheten under 
yrkesskolorna och material fran den tiden finns samlat i Stockholms stadsarkiv. Fran 1964 till 
1978 tillhorde konsumentvagledningen Stockholms skoldirektion och materialet for denna 
period finns arkiverat hos Stockholms skolforvaltning. Aren mellan 1979 och 1991 var 
Konsument Stockholm en del av Informations- och Konsumentnamnden och materialet ar 
samlat i Stockholms Stadshus arkiv. Ar 1991 beslots att konsumentverksamheten skulle 
overforas till Biblioteksnamnden och material fran tiden efter detta finns arkiverat hos 
Stockholms stadsbibliotek. Verksamhetsberattelser for aren 1991 till1995 har jag aven :Iatt 
direkt fran Konsument Stockholm, likasa rapporter fran konsumentverksamheten i T ensta. 
Uppsatsen behandlar i huvudsak olika tidsperioder fran 1970-talet och framat. Stadsarkivets 
samlingar fran konsumentverksamhetens forsta artionden har darfor inte nannare studerats. De 
aldsta verksamhetsberattelserna och rapporterna bar daligt tryck och ar i vissa fall svara att 
tyda. Del tre bygger aven pa studiebesok och intervjuer hos Konsument Stockholm och pa 
Tensta bibliotek. Pa Konsument Stockholm intervjuades tva konsumentsekreterare. Pa Tensta 
bibliotek intervjuades den dar verksamma konsumentsekreteraren. I del tre ingar ett kortare 
avsnitt om konsumentvagledningen pa Rinkeby bibliotek. Arbetet utgar da fran ett studiebesok 
och ett informellt samtal med konsumentvagledaren. De intervjuade konsumentsekreterarna har 
valts fOr att de representerar tva olika arbetssatt. Resultaten av arbetet redovisas i 
kapitel 4 och 5. 
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Den fjarde och sista del en av undersokningen tar upp de orsaker som kan ha legat bakom 
SSB:s beslut att samarbeta med Konsument Stockholm. Arbetet utgar da fran SSB:s 
malbeskrivningar, verksamhetsberattelser, samt artiklar av och intervjuer med bibliotekarier. 
De intervjuade bibliotekarierna har valts for att de varit eller ar verksamma i ett samarbete med 
Konsument Stockholm. For att ra en bild av hur SSB i slutet av 1960-talet och i borjan av 
1970-talet samarbetade med den kommunala konsumentvagledningen har den forsta PR
bibliotekarien vid Stockholms stadsbibliotek intervjuats. I PR-bibliotekariens uppgifter ingick 
bl a ansvar for internt och externt informationsarbete samt for allmankulturell verksamhet. For 
att spegla dagens arbete har tre bibliotekarier som nu ar verksamma inom stadsbiblioteket 
intervjuats. Resultaten redovisas i kapitel5 och 6. 

Urvalet av informanter har skett genom s k snobollsurval. I arbetets forsta skede studerades 
skriftliga kallor och utifdm dessa valdes de tre forsta informantema. De forsta intervjuerna 
forde sedan vidare till ytterligare fern (jfr Starrin 1994, s 80). Vid intervjuerna anvandes inte 
nagot standardiserat frageformular. Med hjalp av en intervjumall tacktes de for uppsatsen 
relevanta fragorna in. Avsikten var att lata informanternas egna synpunkter komma fram (jfr 
Holme 1991, s 110). En intervju genornfordes i informantens bostad ovriga pa informantemas 
arbetsplatser. Pa Konsument Stockholm genomfordes en intervju med bada informanterna 
narvarande. De synpunkter som framkom var sa overensstammande att de givna svaren inte gar 
att sarskilja och svaren kommer darfor att redovisas som ett. Vid tre intervjuer fordes 
anteckningar. De ovriga intervjuerna har genornforts med hjalp av bandspelare. Det bandade 
materialet har sedan skrivits ner. Informanterna har haft mojlighet att yttra sig om texten vilket 
medfort att vissa mindre andringar har gjorts. 

I den historiska beskrivningen av konsumentverksamheten i Stockholm skulle en statistisk 
sammanstallning kunnat anvandas for att spegla utvecklingen. Enligt min bedomning skulle en 
for uppsatsen relevant presentation av statistik vara bade tidskravande och medfora flera 
problem. Tankbart hade varit att gora en jarnforelse over de anslagna medel 
konsumentverksamheten haft att tillga under aren. Detta skulle dock p g a forandringar i 
penningvardet medfora omrakningar och indextal. En jarnforelse kunde aven ha gjorts av 
antalet anstallda genom aren. Problemen har ror framst vad som har varit hel- eller 
deltidsanstallningar. Fram till 1980-talet fanns ett stort antal timanstallda larare och att berakna 
arbetstider for dessa skulle ha varit mycket svarhanterligt. Antalet kontakter som allmanheten 
tagit med konsumentverksamheten hade kunnat sammanstallas och jarnforas. Genom aren har 
konsumentvagledningen pa olika satt funnits tillgangliga for kommunens invanare. 
Radgivningen har gatt fran praktiska kurser och demonstrationer till att mer besta av 
telefonn1dgivning och olika former av skriftlig information. Som exempel kan namnas att 
dagens konsumentverksamhet har forlagt en del av sin radgivning till sjalvinstruerande material 
pa bibliotek. Siffror for hur detta material utnyttjas finns inte. Det gar dock att se att den typen 
av fragor som allmanheten nu kan ra besvarade pa biblioteken har minskat i antal hos 
konsumentvagledama. Orsak till detta behover inte enbart eller ails vara bibliotekens nya 
service. Tankbara forklaringar ar aven forandrade kopvanor till foljd av forsamrade 
ekonomiska forhallanden. 
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Tolkning och analys 

De foreteelser som studeras i uppsatsen har sUillts mot Jan Larssons beskrivning av 
folkhemmets framvaxt. Enligt Larsson har den moderna svenska samhallsutvecklingen, 
folkhemsbygget, dominerats av en rationell overtygelse om att manniskan med fornuftet och 
vetenskapen som verktyg kan organisera det goda samhallet (Larsson 1994,15 f). 1970-talet 
innebar enligt Jan Larsson att kommunens roll som garant fOr trygghet och sysselsattning blev 
alltmer synbar. Samhallsbildningens vidmakthallande skedde genom en omfattande utbyggnad 
av valfards- och socialstatens organisation (ibid, s 230). 

Det rationella tankesattet kommer aven i framtiden, i overgangen till ett mer 
kunskapsorienterat samhalle, att ha ett stort inflytande. Enligt Larsson utgor teknik och 
vetenskap kulturella faktorer med sjalvforstarkande drivkrafter i en fortsatt modernisering och 
rationalisering av ekonomi och samhalle. De senaste 25 arens vetenskapliga framsteg och 
tekniska genombrott fungerar som sjalvorganiserande processer, dar elektronik, forminskning 
och digital teknik ar barande inslag. Y rkeslivet omvandlas ekonomiskt och socialt. Affarslivet 
organiseras enligt nya forutsattningar for rationell kalkyl. Forandringama paverkar aven 
forvaltningen av samhallets institutioner och vardagslivet (ibid, s 252). 

Definitioner och avgransning 

Nationalencyklopedin (NE) definierar konsumentradgivning som 

"information till allmanheten som den har nytta av i sin egenskap av konsumenter. Det kan 
galla information fran en opartisk avsandare om varors och tjansters sammansattning, funktion, 
sakerhet, pris, miljoeffekter. Det kan ocksa galla radom hur konsumenterna ska agera i en tvist 
med ett foretag, rad om hushallets ekonomi etc. ( .. . )" N ationalencyklopedin (NE) 1993, bd 11, 
s 284) 

Konsumentradgivningens neutrala form kan ses som en motvikt till den information som 
konsumentema tar via reklam. I massmedia forekommer konsumentinformation av olika slag; 
TV och radio har program i amnet, i tidskrifter och tidningar forekommer konsumentsidor. 
Nar begrepp som konsumentinformation, konsumentradgivning och konsumentupplysning 
anvands i uppsatsen avses endast den information som ges direkt av eller altemativt med stod 
fran stat eller kommun. 

Under arbetets gang har pa olika satt begreppet samhallsinformation funnits i mer eller mindre 
nara anslutning till konsumentinformationen. NE beskriver samhallsinformation som 

"offentlig information till medborgama om myndighetsbeslut och aktuella 
samhallsfragor, t. ex. "Anslagstavlan" i TV och handboken "Samhallsguiden". 
For att beteckna ett omsesidigt informationsutbyte mellan myndigheter och 
medborgare anvands uttrycket samhallskommunikation. Termen 
samhallsinformation lanserades pa 1960-talet; en tidigare benamning var statlig 
upplysning. Ar 1971-81 samordnade statliga Namnden for 
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samhdllsinformation (NSI) de offentliga organens informationsinsatser" (NE 
bd 16, s 227). 

Den forsta formen av konsumentradgivning bestod av praktiska n\d om bur hemarbetet kunde 
rationaliseras och om hur husallen pa basta satt skulle ta till vara sina resurser. Under 
efterkrigstiden dominerades informationen av varutester och koprad. Fran 1970-talet bar 
miljofragor och hushallens ekonomi spelat en alit storre roll. Idag ligger tyngdpunkten pa 
budgetradgivning och skuldsanering. I takt med denna forskjutning mot juridiska och 
ekonomisk fragor har, somjag uppfattar det, konsumentinformationen alltmer borjat ses som 
en form av samhallsinformation. 

Fran slutet av 1960-talet och under 1970-talet kom en rad utredningar som diskuterade 
bibliotekens roll som formedlare av samhallsinformation. I utredningarna ni:i.mns inte 
konsumentinformation. Da uppsatsen ar belt inriktad pa konsumentinformation ingar inte dessa 
utredningar i arbetet. 

Under vissa perioder ar det svart att gora en klar gransdragning mellan konsumentinformation 
och annan kommunal informationsverksamhet. MeHan aren 1979 och 1991 var den kommunala 
informationen i Stockholm samordnad inom informations- och konsumentforvaltningen. 
Konsument Stockholm ansvarade da for den kommunala konsumentverksamheten, Information 
Stockholm fOr den kommunala informationen och tidningen Stockholm for information till 
stadens medborgare. 

I mitten av 1980-talet paborjades ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och 
Informations- och konsumentforvaltningen for att gemensamt sprida kommunal information. 
lnom ramen for detta arbete har det enligt min bedomning inte varit mojligt att narmare 
granska perioden: det samarbete som forekom och att urskilja konsumentinformationen fn1n 
den ovriga kommunala informationen. 

Uppsatsen kommer inte att i detalj redogora for allt samarbete som forekommit mellan SSB 
och konsumentverksamheten. Under 1970-talet producerade Stockholms Hemkonsulenter en 
rad utsUillningar som bl a cirkulerade pa biblioteken. Det material jag haft att tillga ar allt fOr 
bristfalligt for att narmare kunna belysa innehallet i utstallningarna. 

I uppsatsens syfte ingar inte att redovisa allmanhetens synpunkter pa konsumentinformation pa 
bibliotek. Fragan kommer endast och kortfattat att belysas utifran tidigare genomforda 
utredningar och undersokningar, samt genom de intervjuades erfarenheter. 
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2. Konsumentverksamhetens framvaxt i Sverige 

Foljande historiska framstallning over den svenska konsumentverksamheten avser inte att vara 
en fullstandig eller uttommande beskrivning. Syftet ar att beskriva de handelser som bedoms 
vara av intresse for denna uppsats. 

Hushallningssallskapens hemkonsulenter 

En foregangare till dagens konsumentsekreterare var hushallningssallskapens hernkonsulenter. 
Hush!Ilningssallskapen grundades for att pa olika satt stodja och utveckla jordbruken. 
Hernkonsulenterna skulle pa motsvarande satt upplysa och utbilda landsbygdens kvinnor till 
battre arbetsforhallanden och arbetsmetoder i hemmet. Redan 1910 an stall des vid nagra 
hushallningssallskap de fOrsta hemkonsulentema. Deras arbete vackte med tiden statens 
intresse. Ar 1938 beslot riksdagen att ansla medel for att anstalla 28 hernkonsulenter som 
skulle arb eta i hushallningssallskapens regi (Den framtida hernkonsulentverksamheten 1969, 
s 6, cit H 1969:3). Konsulentema kom under aren att spela en betydande roll for 
konsumentupplysningsarbetet i bela landet. Ar 1944 blev Stockholm den forsta stad som 
tillsatte hernkonsulenter. Nar byran Aktiv hushallning bildades 1940 (se nedan) blev 
hemkonsulenterna en av byrans viktigaste samarbetspartners (Akerman 1984 s. 79). 

Redan i slutet av 1940-talet diskuterades hemkonsulenternas huvudmannaskap. Under 1960-
talet togs fragan upp i olika utredningar. Hemkonsulenternas verksamhet, som till en btirjan 
uppfattats som ett led i jordbrukspolitiken, kom p.g.a. urbanisering och en okad tillgang pa 
upplysningsmaterial att fOrandras mot en mer allman konsumentupplysning av intresse for flera 
hushall. Det ansags ocksa att skillnaderna mellan lanthushall och andra hushall hade utjamnats 
och att hemkonsulenternas verksamhet darfor borde inriktas mot alia hushall . Ar 1967 
overfordes hushallningssallskapens statsunderstodda verksamhet tilllantbruksnamnderna. 
Hemkonsulenterna fOljde med i omorganisationen men for deras del betraktades inte denna 
losning som permanent (Konsumentpolitik riktlinjer och organisation 1971, s 266 ff, cit SOU 
1971 :37). 

Ar 1965 tillsattes en hernkonsulentutredning. Utredningen hade till uppgift att gora en 
granskning av hemkonsulentverksamhetens framtida inriktning och omfattning, samt dess 
organisatoriska utformning. I direktiven sags att det inte langre rader nagon storre skillnad 
mellan jordbrukshushall och ovriga hushall nar det gallde behovet av decentraliserad 
konsumentupplysning (H 1969:3, s 1 ff). 

Ar 1969 lamnade utredningen sitt slutbetankande Den framtida hemkonsulentverksamheten (H 
1969:3). Utredningen ansag att utvecklingen pa konsumtionsomradet hade medfort ett starkare 
behov av en mangsidig och differentierad konsumentupplysning. Vidare att det hos hushallen 
fanns stora mojligheter till rationaliseringsvinster. For att kunna ta till vara dessa 
rationaliseringsmojligheter borde hushallsarbetet studeras systematiskt. Enligt utredningen 
borde den framtida konsumentpolitiken inriktas pa en intensivare upplysningsverksamhet pa det 
regionala och lokala planet. Hemkonsulenterna skulle i detta sammanhang ha "en stor funktion 
att fylla som kontakt-, radgivnings- och upplysningsorgan for svaga konsumtionskategorier 
sasom de mindre valutbildade, de ekonomiskt samre utrustade, pensionarer m fl .. (ibid, s137 f). 
Hemkonsulenterna ansags aven spela en viktig roll pa det lokala planet nar det gallde att i 
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upplysningsarbetet samarbeta med politiska, fackliga och studieorganisationer, samt skolor och 
kommunala instanser. Utredningen efterfHlgade vidare en battre marknadsforing av 
hemkonsulenternas verksamhet som bedomdes vara alltfor okand (ibid). 

I utredningens kapitel tre, med titeln Undervisnings~, upplysnings- och informationsverksamhet 
av betydelse for bemkonsulenterna, bebandlas bl a folkbibliotekens roll for 
konsumentupplysning. 

"Folkbiblioteken bar under senare ar utfort en alit aktivare insats i vad galler 
konsumentupplysningen. Biblioteken anskaffar konsumentinstitutets skrifter 
samt upplater sina lokaler at informativa utstallningar som sammansta11ts av 
institutet i vissa fall i samarbete med VDN och statens pris- ocb kartellnarnnd. 
Vid bibliotekens lanskonferenser soker representanter for konsumentinstitutet 
stimulera intresset for ytterligare insatser, nar det g~Hler 
konsumentupplysningen. De lokala konsumentkommitteerna bar i sex staders 
bibliotek undersokt tillgangen pa de av konsumentinstitutet utgivna skrifterna . 
Undersokningen bar visat att biblioteken ar val forsedda med dessa skrifter, att 
skrifterna lanas ut mycket men att de katalogiseras sa att de !ar sokas pa olika 
hall i sHi.llet for att finnas samlade" (H 1969:3, s 39). 

Hemkonsulentutredningen ansag att konsulenterna centralt skulle knytas till 
Konsumentinstitutet (se nedan). lnstitutet ansags som lampligt da det redan hade en betydande 
funktion for hemkonsulenternas verksamhet, bl a via sin produktion av informationsmaterial 
(ibid, s 96ft). Pa det lokala planet forordade utredningen att bemkonsulenterna skulle knytas 
tilllansstyrelserna (ibid, s 122). 

Ar 1970 overfordes hemkonsulenternas organisation till lansstyrelserna dar de forst sorterade 
under Konsumentinstitutet ocb sedan under det nybildade Konsumentverket. Nar riksdagen 
1972 fattade beslut om att en frivillig kommunal konsumentverksamhet skulle byggas upp och 
att ett Konsumentverk skulle inrattas fick hemkonsulenterna nya arbetsuppgifter. Inom den nya 
organisationen skulle konsulenterna fungera som samordnande organ pa regional niva. De 
skulle dels stodja och framja utvecklingen av den kommunala konsumentpolitiska 
verksambeten, dels via utredningar och rapporter samarbeta med Konsumentverket. Ar 1976 
ville regeringen avveckla hemkonsulenternas organisation ocb overfora resurserna till 
Konsumentverket. Verket skulle pa sa satt kunna forbattra sina insatser mot den kommunala 
konsumentverksamheten (Eliassen 1981, s 52 t). Forslaget avslogs da av riksdagen men 1984 
avvecklades den regional a hemkonsulentorganisationen (Husbatlning for valfard 1985, s 3 7, cit 
sou 1985:32). 

I dag finns det 25 hushallningssallskap med sammanlagt ett trettiotal hemkonsulenter. 
Husballningssallskapen ar en av manga frivilliga organisationer som arbetar med 
konsumentfragor. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter ocb statliga bidrag. Malet 
for verksambeten ar att genom information och nidgivning upplysa och vagleda medborgarna 
om god kost och husballning med tillgangliga ekonomiska ocb materiella resurser 
(Konsumentpolitik i en ny tid 1994, s 130-131, cit SOU1994:14). 
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Aktiv hushallning (AH) 

Samhallets intresse for konsumentupplysning borjade i samband med andra varldskrigets 
varubrist och ransoneringar. Det lag i landets intresse att hushallen pa basta sti.tt skulle ta till 
vara de resurser som fanns. Som ett led i detta inrattades 1940 den statliga byran Aktiv 
hushallning (AH) med uppgift att "underlatta hemmens anpassning till krishushallning" (SOU 
1994:14, s 48). Syftet var att genom aktiv konsumentupplysning komplettera 
ransoneringssystemet. I de forsta broschyrema presenterade AH sin verksamhet pa foljande 
satt 

"AH arden avdelning inom Statens Inforrnationsstyrelse som har till uppgift att 
meddela rad och upplysningar i aktuella hushallningsfragor. Genom pressen, 
radion och filmen samt genom broschyrer och flygblad forrnedlar avdelningen 
krismyndighetemas anvisningar och de husliga experternas senaste ron till 
allmanheten. Samarbete ager rum med kristidsnamnder, skolor, 
husmodersorganisationer, folkbildningsorganisationer, konsumtions- och 
kopmannaforeningar m fl" 
(Akerman 1984, s 79f) 

Statens informationsstyrelse hade som uppgift att overvaka publiceringen av trycksaker och 
ansvara for censur (Akerman, 1994 s 75, 77). Aktiv husha.Ilning arbetade sjalvstandigt och 
hade inget med Informationsstyrelsens ovriga verksamhet att gora. Ar 1942 flyttade AH fran 
Informationsstyrelsen till Statens priskontrollnamnd och kunde dar fortsatta sin sjalvsUi.ndiga 
verksamhet. 

Aktiv hushallning publicerade i samarbete med experter inom olika amnesornraden genom aren 
en rad broschyrer med praktiska rad for hem och hushall. Exempel pa titlar ar: Klok 
konservering, Hurman gor kladpengarna drygare, Tvattrad, Bam i goda hander osv (Akerman, 
1984, s 80 fl). Broschyrernas utformning skilde sig fran samtida statliga publikationer. 
Bildmassigt och typografiskt var de moderna och nyskapande, spraket var klart och enkelt. Det 
fanns ett visst motstand mot att utforma statliga publikationer pa ett sadant satt. 
" ... Riksheraldikern opponerade sig forst mot att man skulle Ia. trycka de statliga tre kronorna 
pa broschyrer om mat och kladvard, men han gav slutligen sitt tillstand .. . "(ibid, s 89). 
Hushallen daremot uppskattade broschyrernas utformning (ibid). 

HushAllningssallskapen hemkonsulenter sags som viktiga samarbetspartners. De skulle inom 
sitt Ian kunna svara for spridning av material och for kursverksamhet (Akerman 1984 s. 79). 

Hemmens forskningsinstitut (HFI) 

Ar 1944 bildades Hemmens forskningsinstitut (HFI). Huvudman fOr organisationen var 
Husmodramas samarbetskommitte och Hushrulslararinnomas samorganisation. Bada forbunden 
hade sedan tidigare ett samarbete med AH. HFI finansierades av Kooperativa forbundet, 
naringslivet och staten (SOU 1994:14, s 50). 

Institutet ville genom forskning om hemarbetets tekniska och ekonomiska problem sprida 
kunskap som gjorde det mojligt att rationalisera hemarbetet och att hushatla med resurser. 
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Genom samverkan med industrin ville institutet aven paverka produktutformning. Vidare fanns 
ett engagemang i familjepolitik och samhallsplanering. HFI bedrev grundlaggande forskning 
om matlagning, tvatt, bostadens utformning mm. Forskningen hade tvarvetenskaplig karaktar; i 
arbetet deltog bl a kost- och hushallsexperter, medicinare, arkitekter, sociologer och 
ingenjorer. (Akerman, 1984, s 130 ff) For att forskningen skulle ge resultat i form av battre 
planerade bostader och till en produktion av funktionella redskap sokte institutet samarbete 
med industrin. Fruktbara kontakter mellan industrin och HFI etablerades. Som exempel kan 
namnas att institutets ingaende studie av diskning ledde till att diskbankarna blev hogre, 
arbetsytan storre, och det material som visat sig fungera bast, rostfritt, slog igenom. (ibid, s 
135 ff) I skriftserien HFI-meddelanden publicerades resultaten av studiema. Bland 
prenumeranterna fanns i huvudsak fackfolk. MeHan aren 1948 och 1954 publicerades under 
namnet Bra hushallsredskap en serie broschyrer som riktade sig direkt till hushallen. 
Broschyrerna inneholl praktiska rad for hem och hush!ll . Materialet spreds via organisationer, 
detaljhandel och skolor. Massmedia visade stort intresse for HFI:s skrifter och 
presskonferensema da en ny skrift presenterades var valbesokta. Konsumentinstitutet och 
sedan Konsumentverket bar i reviderad form publicerat nagra av HFI:s skrifter (Akerman 
1984, s 184 ft) . 

HFI:s arbetsuppgifter vaxte snabbare an inkomstema. I boijan av 1950-talet diskuterades 
institutets framtid och finansiering. Industrin ville inte hoja sina bidrag om den inte samtidigt 
fick ett storre inflytande i institutets styrelse. Fran institutets sida var en s!dan losning 
oacceptabel och man sokte darfor hogre statliga bidrag. For att tillstyrka denna begaran kravde 
staten en omorganisation av institutet. K vinnomas organisationer fick nu ett minskat inflytande 
till foreman for andra organisationer som TCO, LO, Lantbruksf6rbundet, lndustriforbundet, 
Grossistforbundet, Folkhalsoinstitutet etc (ibid, s 217). 

"Fran att ha varit ett kvinnomas eget organ, genom vilket de kunde skaffa sig 
in.flytande i det ekonomiska livet, kom det nu att bli ett organ bakom vilket stod 
staten, folkrorelsema och naringslivet med ett allmant valvilligt syfte att framja 
konsumentemas intressen, men utan malsattning att "forska for att forandra" 
(ibid, s 21 7) 

Som en foljd av omorganisationen slogs 1954 Aktiv hush!llning och Hemmens 
forskningsinstitut samman. Ar 1957 forstatligades HFI och fick namnet Statens institut for 
konsumentfragor (KI) (SOU 1994:14, s 51). 

Statens institut fOr konsumentfragor (KI) 

Nar Konsumentinstitutet (Kl) bildades 1957 utsags TCO: s Valter Aman till institutets 
styrelseordforande. lnstitutet skulle arbeta med undersoknings- och upplysningsverksamhet 
framst rorande varor och utrustning for hemmen. Syftet var att rationalisera hemarbetet och 
framja produktion och anvandning av bra och funktionella konsumentvaror. For att genomfora 
ornfattande undersokningar var KI beroende av Konsumentradets (se nedan) anslagsfordelning. 
Till grund for KI:s verksamhet lag ett konkurrensekonomiskt synsatt. Institutet skulle genom 
objektiv varuundersoknings- och informationsverksamhet formedla goda kunskaper till 
konsumentema. Konsumenterna skulle darigenom ta mojligheter att ratt bedoma olika varors 
kvalitet och genom sina val paverka produktutveck.ling och produktanpassning (SOU 1971 :37, 
s 37t). 
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Konsumentradet (KR) 

Samtidigt med Konsumentinstitutet bildades Statens konsumentnid (KR). I KR:s styrelse fanns 
representanter for konsumenter, lontagare och foretagare, samt experter fran olika omraden. 
Ordforande blev LO:s Otto Westling. Radet skulle svara for samordningen inom 
konsumentvaruforskningsomr!det, framja information till nytta for konsumentema och i ovrigt 
ta till vara konsumentemas intresse. I detta arbete ingick kontakter med naringslivet och dess 
forskning. RAdets skulle aven medverka vid fordelning av statliga anslag for forskning och 
upplysning. Aven Konsumentradets egna resurser fordelades till viss del bland andra 
institutioner som Konsumentinstitutet och Varudeklarationsnamnden (se nedan). Med tiden 
kom KRatt i okad omfattning bedriva undersokningar i egen regi. Ar 1968 paborjades 
forsoksverksamhet med Allmanna reklamationsnamriden (se nedan), och 1969 var radet 
huvudman for ett projekt med lokal konsumentverksamhet (se nedan), (SOU 1971:37, s 38 f). 

Varudeklarationsnamnden (VDN) 

Varudeklarationsnamnden (VDN) bedrev sin verksamhet mellan aren 1951 och 1973. 
Namnden fungerade som ett opartiskt samarbetsorgan bestaende av representanter for 
naringslivet, och med de stora lontagarorganisationema som foretradare for konsumenterna. 
VDN hade som syfte att faststalla metoder fOr frivillig varuprovning samt normer for provning 
och deklarationer (SOU 1994:14, s 47). 

Effektivare konkurrens 

Under 1950-talet debatterades och utreddes pris- och konkurrensfragor inom 
konsumentvaruomradet. Atgarder sattes in for att astadkomma effektivare konkurrens
forMllanden mellan foretagen. Fri konkurrens ansags gynna konsumenterna och bidra till varor 
av god kvalitet tilllaga priser. For att uppna den fria konkurrensen kravdes prisovervaknings
och prisundersokningsverksamhet. Konsumentema skulle sedan via konsumentupplysning 
goras prismedvetna (Eliason 1981, s 25 f). 

Ar 1954 infordes en ny konkurrenslagstiftning som syftade till att framja en fran allman 
synpunkt onskvard konkurrens. Lagen inneholl forbud mot fasta bruttopriser och vissa 
anbudskarteller, samt regler som i vissa fall mojliggjorde att via forhandlingar undanroja andra 
former av skadliga konkurrensbegransningar. Som organ for dessa forhandlingar inrattades 
Naringsfrihetsradet. Ar 1957 inrattades Statens Pris- och Kartellnamnd (SPK) med uppgift att 
utreda och upplysa om prisutvecklingen i landet (SOU 1985:32, s 16). 

Effektivare konsumentupplysning 

Under 1960-talet diskuterades och utreddes den framtida konsumentupplysningen. Ar 1963 
tillsattes en litredning for oversyn av den statliga konsumentupplysningsverksamheten. Som 
bakgrund till utredningens arbete framholls en for konsumentema alltmer svaroverskadlig 
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bakgrund till utredningens arbete framholls en for konsumentema alltmer svaroverskadlig 
marknad med ett okat och differentierat varuutbud. Konsumenterna ansags diirfor behova 
okade kunskaper om varors pris och kvalitet. Konsumentupplysningens uppgift var "att med 
underlag av tillgiingliga forskningsron tillhandahalla konsumenten denna okade pris- och 
varukannedom" (Effektivare konsumentupplysning 1964,s 13, cit SOU 1964:4). Utredningen 
hade till uppgift att granska organisationen av upplysningsavdelningen vid Konsumentinstitutet. 
Syftet var att effektivisera och bredda den statliga konsumentupplysningen. Utredningen 
studerade darfor dels sjalva konsumentvaruforskningen, dels hur informationsmaterialet skulle 
spridas till allmanheten (ibid s 14). 

Ar 1964 kom utredamas slutbeHinkande Effektivare konsumentupplysning (SOU 1964:4) Dar 
konstaterades att landets konsumentvaruforskning var bristfallig och att den behovde breddas. 
For att na battre resultat foreslogs att konsumentupplysningsorganen och flera utomstaende 
he!- och halvstatliga forsknings- och provningsinstitutioner skulle samarbeta pa 
konsumentvaruforskningsomradet (ibid, s 73). 

Om upplysningsverksamheten sags att sa stor del av konsumenterna som mojligt maste nas av 
informationsmaterialet. For att uppna detta maste manga olika vagar anvandas i 
informationsarbetet. Informationen skulle liven utformas utifran den malgrupp som avsags 
(SOU 1964:4, s 38 f). Inom skolor och folkbildningsorgan kunde verksamheten "vara inriktade 
pa en mera allman konsumentuppfostran, d. v. s. syfta till att lara konsumentema att 
sjalvstiindigt analysera saval de egna behoven som varornas pris och kvalitet, stallda i relation 
till varandra, samt reklamen omkring varorna" (ibid, s 39 f). I den dagliga kopsituationen 
kunde informationsverksamheten diiremot var inriktad pa att ge konsumenterna aktuella 
upplysningar (ibid). 

Ett avsnitt i utredningen agnas at folkbibliotekens roll som fdrmedlare av 
konsumentinformati on. 

"Utredningen bar gatt vidare och forsokt att ta forankringar for den statliga 
konsumentupplysningen liven pa det rent lokala faltet. Darvid har 
uppmarksammats den roll, som kan tankas utovad av vara stads- ocb 
kommunalbibliotek sasom formedlare av konsumentupplysande litteratur. Vi 
bar i bela landet omkring ettusen sadana folkbibliotek. 
Folkbiblioteken in tar en central plats i de fiesta medborgares medvetande. 

Biblioteken ar oftast sa lokaliserade, att de latt kan n!s av befolkningen inom 
det omrade, som biblioteket betjanar. Biblioteken hallas oppna pa bestamda 
tider. De forfogar over fackutbildad personal, som bar till uppgift bl. a. att 
hjalpa besokarna till r~itta inom biblioteket. Personalen ar ocksa van att fran 
andra ball skaffa fram bocker och tidskrifter, som inte ingar i det egna 
biblioteket. 
Det finns enligt utredningens mening olika vagar efter vilka folkbiblioteken 

kan utnyttjas i den statliga konsumentupplysningen. En vag ar att biblioteken 
presenterar den konsumentupplysande litteraturen samlat och overskadligt, 
ex. vis genom att en sarskild hyllavdelning reserveras for denna litteratur. Detar 
naturligtvis ocksa ett onskema1 att urvalet av becker och tidskrifter i amnet blir 
sa omfattande och representativt som mojligt. Folkbiblioteken bor darvidlag 
kunna parakna service fran konsumentupplysningsorganen. Detar ocksa klart 
att folkbiblioteken gratis bor tillstallas de publikationer - vid behov liven annat 
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upplysningsstoff- som ges ut av i fOrsta hand konsumentradet, 
konsumentinstitutet, pris- och kartellniimnden samt varudeklarationsniimnden. 
Biblioteken bor ocksa avgiftsfritt erhalla forekommande forsknings- och 
litteraturregister pa konsumentomradet. Sadana besokare, som vill forviirva viss 
litteratur eller tidskrift, bor pa begaran kunna !a anvisningar om niirmaste 
inkopskalla eller tillhandahallas nodvandig rekvisitionsblankett. 
En av folkbiblioteken salunda utovad service pa 

konsumentupplysningsomradet synes ligga i linje med dessa biblioteks allmiinna 
striivanden i folkbildningens tjanst. Samtidigt forbiittras mojligheterna for 
landets konsumenter, liven de avliigset boende, att orientera sig pa 
konsumentupplysningsomradet i stort eller att i en bestamd konsumentfraga 
soka sig fram till de anvisningar, som efterlyses. 
Det bor ankomma pa konsumentinstitutet att i samrad med pris- och 

kartellnamnden ta upp de erforderliga diskussionerna med skoloverstyrelsen om 
aktiva insatser av folkbiblioteken i den statliga konsumentupplysningen." 
(SOU 1964:4, s 59 f) 

For att via olika kanaler nasa manga konsumenter som mojligt foreslogs en utbyggnad av 
utstallningsverksamheten. Vandringsutstallningar och lokala specialutstallningar ansags 
speciellt lampliga i arbetet. Ett effektivare utnyttjande i upplysningsverksamheten av 
hush!llningssallskapens hemkonsulenter och av folkbiblioteken skulle liven bidra till att fler 
konsumenter kunde nas (ibid, s 63 f). 

I den proposition som foljde pa utredningen var regeringen positiv till forslaget om lokal 
forankring av upplysningsarbetet. Konsumentinstitutet borde i sammanhanget traffa 
overenskommelser om medverkan fran hemkonsulenternas och folkbibliotekens sida. Vidare 
ansags att organisationer hade siirskilda forutsattningar for konsumentfostrande verksarnhet 
(Proposition angaende den framtida organisationen av upplysningsavdelningen vid statens 
institut for konsumentfragor, s 40 f). 

Konsumentutredningen 1971 

Som tidigare beskrivits hade konsumentpolitiken under 1950-talet och borjan av 1960-talet 
som mal att stiirka konkurrensen mellan foretag och utbilda konsumenterna. Genom att ha 
kunskaper i pris och produktfragor skulle konsumentema kunna utnyttja fordelarna av fri 
konkurrens. Pa 1960-talet debatterades konsumentfragor i saval riksdag som av frivilliga och 
fackliga organisationer. Diskussionen handlade bl a om lokal konsumentverksamhet och om 
behovet av ett centralt samordnande organ i konsumentfragor. De fria marknadskrafterna 
kritiserades for att de medforde manga negativa konsekvenser for konsumenterna. De medel 
och metoder som Konsumentinstitutet och Konsumentradet forfogade over ansags inte vara 
tillrackliga for att stodja konsumenterna (SOU 1985:32, s 17 f). 

Ar 1967 tillsattes en konsumentutredning. Den skulle mot bakgrund av de ekonomiska, 
tekniska och sociala foriindringar som skett sedan botjan av 1950-talet gora en oversyn av 
konsumentpolitiken. De samhallsforandringar som asyftades var bl a ett okat sortiment av 
varor, hogre realinkomster, rationaliseringar inom detaljhandeln, en alit intensivare reklam, 
samt att antalet forviirvsarbetade kvinnor sUindigt steg (SOU 1971:37, s 150). 
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Ar 1969 kom en liigesrapport fran konsumentutredningen. Utredningen ansag att enbart 
konkurrens och konsumentupplysning var otillrackliga medel fOr att tillvarata konsumenternas 
intresse. Utredarna ville ha en mer direkt styrning av producenterna och termen 
producentpaverkan Ianserades. I rapporten efterfragades vidare en konsumentpolitik som satte 
hushallens ekonorni i centrum. Om hushallen pa ett effektivt satt kunde utnyttja sina resurser 
skulle det gynna bela samhiillsekonornin (ibid). 

Tva ar senare kom utredningens slutbetiinkande Konsumentpolitik riktlinjer och organisation, 
SOU 1971:37. Utredningen hanvisar till den tidigare avgivna liigesrapporten (SOU 1971:37, s 
48). Utredama kritiserar den dittills forda konsumentpolitiken for att framst ha bedrivits utifran 
ett konkurrensekonorniskt synsiitt. Enligt utredningen behovdes en ny aktiv konsumentpolitik 
med en sarnlad malsiittning dar konsumentfragorna skulle ha ett storre utrymme. Det 
huvudsakliga ma.let for konsumentpolitiken skulle vara att stedja konsumentema och forbattra 
deras stallning pa marknaden. For att samordna och effektivisera konsumentpolitiken foreslog 
utredningen att ett konsumentverk skall inrattas. For att stiirka konsumenternas stallning borde 
det aven ske en satsning pa det lokala planet (ibid, s 12 f). Regering och riksdag godtog i stort 
sett utredningens forslag. Beslut fattades om att samordna de statliga insatserna och inratta ett 
konsumentverk. Pa det lokala planet forordades att frivilliga komrnunala konsumentnamnder 
skulle inrattas. Hemkonsulenterna skulle finnas kvar som samordnande pa regional niva 
(Eliasson 1981, s 51 f). 

Konsumentlagstiftning 

Under 1970-talet utvecklades det konsumentrattsliga systemet. Konsumentverksamheten hade 
tidigare koncentrerats pa att genom information hjalpa hushallen att effektivare utnyttja sina 
resurser. Det ansags nu att konsumenterna for att ta en starkare stallning pa mark.naden 
behovde ett battre stod i lagstiftningen. Konsumentombudsmannen (KO) inrattades 1971 for 
att bevaka den marknadsrattsliga konsumentlagstiftningen (SOU: 1994:14, s 52). 

For att skydda konsumenterna mot otillborlig marknadsforing infordes 1971 
Marknadsforingslagen. Lagen om avtalsvillkor i konsumentfOrhrulanden tillkom sarnma ar. 
Avsikten var att starka skyddet for konsumenterna som kollektiv och mojliggora ingripanden 
mot oskaliga avtalsvillkor i konsumentforhallanden. Hemforsaljningslagen, aven den fran 1971, 
skall skydda konsurnenterna vid kop i samband med saljares hembesok. Konsurnentkoplagen 
fran 1974 tillkom for att skydda konsumenterna vid kop i det enskilda fallet. Ar 1976 kom en 
ny marknadsforingslag med regler som saljares informationsplikt samt saljforbud av farliga 
varor. Samma ar tillkom § 36 i avtalslagen som mojliggor jiimkning eller ogiltigforklaring av 
tyngande villkor i standardavtal. Ar 1979 kom Konsumentkreditlagen. 
(ibid, s 56 f) 

Kommunal konsumentverksamhet 

Pa initiativ av LO och SAP paboljades 1967 forsok med lokal konsumentverksamhet. 
Forsoksverksamheten skulle Iigga till grund for ett eventuellt framtida beslut om att inratta 
kommunala konsumentkommitteer. Avsikten med lokal verksamhet var att starka 
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konsumenternas stallning. Redan samma ar paborjades forsoksverksamhet pa sex orter i landet. 
I arbetet deltog LO, TCO, ABF, TBV samt davarande Kooperativa Kvinnogillesforbundet och 
Husmodersforbundet. Konsumentradet gav ekonomiskt stod till projektet och overtog 1969 
det formella ansvaret for verksamheten (SOU 1971 :37, s 116 f). 

I Konsumentutredningens slutbetankande Konsumentpolitik riktlinjer och organisation (SOU 
1971 :3 7) sammanfattades erfarenheterna av den lokala forsoksverksamheten. Det 
konstaterades da att en lokal konsumentpolitik behovdes dels for en effektiv 
problemupptangning, dels som hjalp och stod for konsumenterna. De lokala kommitteerna 
hade medverkat till att konsumenter i tvister med naringsidkare iatt rattelse. Verksamheten 
hade ocksa givit en klar bild av olika konsumentgruppers problem samt visat att lokalt utforda 
undersokningar kunde vara av intresse for stora konsumentgrupper (ibid, s 119 ft). 
Utredningen ansag att den lokala konsumentverksamheten borde ha till uppgift att kartlagga 
och undersoka konsumentproblem. Vidare att kommunerna pa olika satt skulle sprida 
information till konsumenterna. Det kunde dels vara olika former av konsulterande radgivning 
till enskilda konsumenter, dels mer allman information till oppna malgrupper. Enligt 
utredningen var det en naturlig uppgift for kommunerna att medverka till att innevanarna fick 
tillgang till information, utbildning och vagledning i vasentliga fragor. Informations- och 
radgivningsverksamhet lag i linje med det ansvar som kommunerna redan hade fOr miljo, 

. bosHider, kommunikationer, mm. Vidare pekade utredningen pa att kommunerna i sin sociala 
verksamhet ansvarade for olika behov av betydelse for den enskilde medborgaren. Speciellt 
namndes de sarskilda uppgifter som fanns for att sorja for bam, ungdomar, pensionarer och 
handikappade. Organisatoriskt foreslog utredningen att kommunerna kunde inratta sarskilda 
konsumentnamnder (ibid, s 123 ft). 

Ar 1972 fattade riksdagen beslut om frivillig kommunal konsumentverksamhet. Den lokala 
forankringen sags som ett satt att na de konsumenter som framst behovde samhallets stod, 
invandrare, handikappade, samt ekonomiskt, socialt och utbildningsmassigt svaga grupper 
(Forslag till riktlinjer och organisation av samhallets konsumentpolitik, cit Prop. 1972:33). 
Verksamheten skulle ia visst sted fran staten i form av rad och upplysningar for det lopande 
arbetet. Utbyggnaden gick trogt och 1975 uttalade riksdagen an en gang att radgivning till 
enskilda husball var en av huvuduppgifterna for den kommunala konsumentverksamheten och 
att den kommunala verksamheten maste byggas ut. Motivet var att en utbyggd och effektiv 
lokal verksamhet battre kunde tillgodose konsumenternas intressen. Lokal verksamhet ansags 
ha battre forutsattningar an den regionala och centrala att na resurssvaga konsumentgrupper 
(Kommunal konsumentpolitisk verksamhet : innehiill och organisation s 42, cit. H 1974: 1 ). 
Riksdagen faststallde samtidigt att den kommunala verksamhetens huvuduppgi:ft var att ge 
vagledning till enskilda konsumenter. Vidare skulle den lamna allman information i 
konsumentfragor, rapportera forhiillanden av intresse till centrala myndigheter, avge 
remissyttranden samt stodja konsumentpolitiska aktiviteter i kommunen (Om kommunal 
konsumentpolitisk verksamhet 1975, s 44 f, cit Prop. 1975:40). Den allmanna 
informationsuppgiften syftade bl a till att hoja konsumentemas kunskaper och darigenom skapa 
battre forutsattningar for ett kritiskt tankande i konsumentfragor. Informationsverksamheten 
ansags som resurskravande och Konsumentverket skulle darfor ha det overgripande ansvaret. 
Folkrorelser kunde genom kurser och studiecirklar medverka i arbetet. Den kommunala 
verksamheten skulle enligt forslaget fungera som en kontaktlank och bidra med lampliga 
lokaler och tillfallen for att sprida den allmanna informationen. Bibliotek, skola, 
halsovardsnamnd och socialnamnd kunde fylla sadana funktioner. Kommunerna hade aven till 
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uppgift att infonnera om den egna verksamheten. Detta kunde ske via skolor, pensionarshem, 
organisationer eller via andra kommunala forvaltningar (ibid, s 14 f). 

Ar 1983 tillsattes en kommitte for oversyn av den konsumentpolitiska verksamheten. I 
utredningens betankande Hushallning for valfard (SOU 1985 :32) framhalls det 
hushallsekonomiska perspektivet for konsumentpolitiken. Utredama poangterar vidare vikten 
av lokal konsumentverksamhet som bl a ger mojlighet till samarbete med naringsliv, frivilliga 
organisationer och annan kommunal verksamhet, " .. kommunala forvaltningar som 
socialnamnd, skolstyrelse, byggnadsnamnd m fl" (SOU 1985:32, s 132). 

Det lokala arbetet skulle forutom individinriktad radgivning aven vara inriktat pa 
konsumentinfonnation saval till kommunens invanare i allmanhet som till sarskilda grupper. 
Den lokala anknytningen mojliggor enligt utredningen information av sarskilt intresse for olika 
grupper (ibid, s 132 ff). 

Utredningen hade vidare synpunkter pa bur kommunema anvande sina resurser. "For att Ia. 
storsta mojliga effekt av insatta resurser bor kommunema overvaga om inte en stOrre andel av 
resursema kan anvandas for andra konsumentpolitiska insatser an personlig radgivning fore 
kop" (SOU 1985:32, s 90). Som en foljd av utredningen betonar riksdagen 1986 ater att den 
lokala konsument-verksamheten skall prioriteras (SOU 1994:14, s 54). 

Ar 1991 kom regeringen med nya direktiv om den kommunala konsumentverksarnheten. Dar 
framMlls det att den kommunala konsumentverksamheten var i behov av ett okat stod om den 
skulle kunna utvecklas i enlighet med riksdagens tidigare beslut. Atgardema maste dock utga 
fran de radande ekonorniska laget och kommunemas pagaende refonnarbete (Regeringens 
skrivelse om den lokala konsumentverksamheten 1991, s 13, cit skrivelse 1990/91: 143). Vidare 
sags att den kommunala konsumentverksamhetens insatser " ... bor ytterligare forskjutas mot 
budgetradgivning, tvistelosning, utbildning och kontakter med skolan, marknadsbevakning 
samt varuforsorjning" (ibid, s 16). En okad samverkan i konsumentfragor mellan olika 
kommunala fOrvaltningar framhatls som onskvard. I sarnmanhanget namns olika projekt i 
landet dar man via medborgarkontor eller bibliotek rationaliserat forkopsradgivningen. 
Initiativen ses som positiva, dels for att infonnationen gors mer tillganglig for konsumentema 
och dels for att konsumentvagledama avlastas enklare arbete och darigenom Ia.r tid over till 
budgetrltdgivning mm (ibid, s 16 ff). 

I regeringens proposition Aktiv konsumentpolitik (cit Prop. 1994/95: 140) sags att de ambitiosa 
riktlinjer som galler for den lokala konsumentverksamheten ska ligga fast. Staten skall via 
Konsumentverket och Allmanna reklamationsnamnden stodja den lokala verksamheten. 
Konsumentverket ar den centrala forvaltningsmyndigheten for konsumentfragor. Bland verkets 
uppgifter ingar stod till den kommunala konsumentverksamheten i form av fortbildning, 
radgivning, materialservice och utvecklingsstod. 

I propositionen diskuteras den nya informationsteknologin. Utvecklingen med sk publika 
terrninaler placerade pa bl a medborgarkontor, bibliotek eller postkontor ses som ett satt att 
forenkla medborgamas mojligheter att bade kunna lamna och Ia. uppgifter elektroniskt (Prop. 
1994/95: 140, s 17 f). Tekniken bor enligt regeringen aven kunna anvandas for att sprida 
konsumentinformation. Vidare anses det onskvart att de kommuner som planerar att inratta 
lokala medborgarkontor samordnar dem med den kommunala konsumentverksamheten. 
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Den tekniska utvecklingen ses som en mojlighet att delvis kunna underlatta den kommunala 
konsumentverksamhetens arbete (ibid, s 39 f). 
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3. Dagens konsumentverksamhet 

I regeringens proposition Aktiv konsumentpolitik anges konsumentpolitikens mal och 
inriktning: 

"1. att hush{lllen skall ha goda mojligheter att utnyttja sina ekonomiska och 
andra resurser effektivt. 
2. att konsumentema skall ha en stark sta11ning pa marknaden, 
3. att konsumentemas halsa och sakerhet skyddas, och 
4. att sadana konsumtions- och produktionsmonster utvecklas som minskar 
pafrestningarna pa miljon och bidrar till en langsiktig hallbar utveckling. 

Det konsumentpolitiska arbetet skall sarskilt inriktas pa 
- hushatlens baskonsumtion, 
- konsumentgrupper som ar ekonomiskt eller socialt utsatta eller av andra skal 
har behov av sarskilt stod, och 

- att framjande av konsumentintressena i det intemationella samarbetet." 
(Prop. 1994/95:140, s 21) 

Konsumentverket (KOV) 

I samband med att Konsumentverket (KOV) startade sin verksamhet 1973 upphorde 
Konsumentinstitutet, Konsumentradet och VDN. Konsumentverket skulle fungera som centralt 
organ for konsumentpolitiken. Verkets arbete skulle inriktas mot" ... att stodja hushallen i 
deras stravan att utnyttja sina resurser sa att de egna behoven tillgodoses" (Prop. 1972:33). 
Konsumentverkets arbete var under den forsta tiden inriktat pa utredning, provning, 
information och utbildning. Genom producentpaverkan skulle naringslivet paverkas i 
konsumentemas intresse (ibid). 

Sedan 1976 ar Konsumentombudsmannen (KO) generaldirektor for Konsumentverket. KO 
ansvarar for konsumentskyddande lagstiftning som har karaktaren av marknadslagstiftning (NE 
1993, bd 11, s 283). 

I dag ar KOV den centrala forvaltningsmyndigheten for konsumentfragor. I den 
konsumentpolitiska propositionen Aktiv konsumentpolitik beskrivs de overgripande malen for 
Konsumentverkets verksamhet. Mal en overensstammer med de mal och inriktningar som galler 
for konsumentpolitiken (Prop. 1994/95:140, s 21). 

Konsumentverkets verksamhetsgrenar 
Beskrivningen nedan over Konsumentverkets verksamhetsgrenar ar baserade pa den 
verksamhetsindelning som verket redovisar i sin arsredovisning for 1992/93 och sin 
anslagsframstallning 1994/95 (SOU 1994: 14, s 64 fl). 

Utredningar, utveckling och forskning 
I verksamheten ingar budgetn\dgivning, skuldsanering, samt utredningar om hushallens 
forhallanden och bevakning av andra for hushallen viktiga fragor. Konsumentverkets insatser 
nar det galler utredningar koncentreras till hushallsekonomi, produktsakerhet, varudistribution 
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och reklamfragor. Ar 1986 fattade riksdagen beslut om en okad satsning pa skuldsanering och 
budgetradgivning. Konsumentverket har drivit pa utvecklingen vilket bidragit till att 
kornmunerna satsar alit stOrre resurser pa denna verksamhet. 

Provning och metodutveckling 
Konsumentverket har eget laboratorium dar produkters kvalite samt funktion vid praktisk 
anvandning testas. Sarskilt testas kapitalk.ravande och tekniskt komplicerade hushallsapparater. 
Provningsresultaten sprids till konsumenterna och kan fungera som beslutsunderlag vid kop. 
Provningarna Jigger aven till grund for beslut om ingripande enligt produktsakerhetslagen. 

Riittslig marknadsbevakning 
Konsumentverket kontrollerar efterlevnaden av den marknadsrattsliga lagstiftningen. Vidare 
skall verket i samarbete med foretag och branschorganisationer utarbeta riktlinjer for 
foretagens marknadsforing och utfonnning av varor och tjanster. Riktlinjerna skall ge 
vagledning for tilHimpning av framst marknadsforingslagen och produktsakerhetslagen. 

Utbildning 
Konsumentverket vill framja undervisningen i konsumentkunskap pa grund- och 
gymnasieskolor. Detta sker genom produktion av studiematerial, stod till utbildning och 
fortbildning av larare, samarbete med skolmyndigheter och kommunala konsumentvagledare 
o s v. Insatser gors aven inom vuxenutbildningen for att na sarskilt utsatta grupper, t.ex. 
invandrare. 

Rad & Ron 
Rad & Ron skall ge hushallen kunskaper i aktuella konsumentfragor. I tidskriften publiceras bl 
a testresultat for olika produkter. Rad & Ron anses vara den viktigaste kanalen for KOV att na 
den enskilde konsumenten. 

lntemationell verksamhet 
Konsumentverket deltar i nordiskt konsumentsamarbete och i olika natverk for europeiska 
tillsynsmyndigheter. Vidare medverkar KOV i samarbetet om konsumentfragor inom bl a EU 
ochOECD. 

Lokal verksamhet 
Via kommuner och frivilliga organisationer vill Konsumentverket medverka till att identifiera, 
forebygga och losa problem samt ge faktaunderlag for opinionsbildrung pa lokal niva. 
KOV:s stodjer den kommunala konsumentverksamheten genom fortbildning, radgivning, 
materialservice och utvecklingsstod. Fortbildning av de kommunala konsumentvagledarna sker 
genom grundkurser, kurser med fordjupning i visst amne och kurser i dataprogram fOr 
budgetradgivning mm samt universitetskurser. Arligen fortbildas ca 300 vagledare. 
Materialservicen till de kommunala konsumentradgivarna ar uppbyggd runt tre olika 
radgivningspaket: ett grundpaket, ett ekonomipaket och ett bibliotekspaket. Huvuddelen av 
materialet kommer fran KOV, men aven andra myndigheter och organisationer bidrar med 
material. 

"Stodet till den kommunala verksamheten inriktas pa 

• att ge rad och bidrag till utvecklingsprojekt 
• att folja utvecklingen och formedla erfarenheter mellan kommuner 
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• att medverka i och stOdja utbildning av konsumentpolitiker 
• att utvardera verksamheten" 
(SOU1994: 14, s 69) 

Konsumentverket Himnar aven stod till frivilliga organisationer. Handikapporganisationer kan 
ia stod till utformning av produkter, lokaler mm. Bidrag kan lamnas till fackliga organisationer 
for att inratta konsumentombud pa arbetsplatser. Pa liknande satt kan t ex 
pensionarsorganisationer, rniljoorganisationer, kvinnoorganisationer ia bidrag fOr verksamhet 
som ror konsumentfragor. 

Forlagsproduktion 
Konsumentverket har en omfattande materialproduktion. I produktionen ingar faktablad och 
marknadsoversikter om produkter, dataprogram och studiematerial. Faktabladen anvands 
framst vid radgivning fore kop. Verket publicerar aven faktabocker med koprad for olika 
produktomraden eller n1d om hur hushallsarbete eller enklare bilreparationer skall utforas. 
Forutom Rad och Ron publicerar Konsumentverket den konsumentpolitiska tidskriften 
Konsumentnytt (ibid, s 64 ft). 

Allmanna reklamationsnamnden (ARN) 

I mitten av 1960-talet visade undersokningar att konsumenter av radsla for hoga 
rattegangskostnader avstod fran att fora tvister mot naringsidkare vidare till domstol. For att 
komma tillratta med problemet paborjades 1968 under Konsumentradets ledning en 
forsoksverksamhet med Allmanna reklamationsnamnden (ARN). Avsikten var att 
konsumenterna genom ARN pa ett praktiskt satt och utan storre kostnader skulle ia sina 
arenden provade. Nar Konsumentverket inrattades 1973 overfordes huvudmannaskapet for 
reklamationsniimnden till verket. Efter en utredning 1978 permanentades verksamheten 
(Eliasson 1981, s 89). Ar 1981 blev ARN en fristaende myndighet. I dag ar Allmanna 
reklamationsnamnden en opartisk instans med uppgift att losa tvister mellan konsumenter och 
naringsidkare. Namnden skall fungera som ett enklare och snabbare altemativ till domstolama. 
ARN skall vidare genom forebyggande verksamhet begransa antalet anmalningar till namnden. 
Den forebyggande verksamheten sker dels genom utbildning, radgivning och stOd till den 
kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister, dels genom att namnden 
informerar naringsidkare och konsumenter om gallande praxis. Avsikten ar att tvister skall 
losas snabbt och nara kallan (SOU 1994:14 s 72ft). Enligt en undersokning som genomf6rdes 
av Konsumentverket 1992 lostes de fiesta reklamationer som de kommunala 
konsumentvagledarna arbetat med lokalt, endast 4-5 procent gick vidare till ARN (Den knappa 
tiden 1994, s 9, cit KOV Rapport 1993/94:20). 

Myndigheter och andra organ till stod fOr konsumenterna 

Forutom Konsumentverket och Allmanna reklamationsnamnden finns ett stort antal 
myndigheter och andra offentliga organ vars verksamhet ar av betydelse for konsumenterna. 
Dessa myndigheter ingar i konsumentverkets materialservice till den kommunala 
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konsumentverksamheten. Nedan ges nagra exempel (Inriktning och omfattning av stodet till 
lokal konsumentverksamhet bil. 3, cit KOV rapport 1992/93 :8). 

Boverket bar till uppgift att framja en god bostadsforsorjning som ger befolkningen bostader av 
god kvalitet till skaliga priser. 

Mobelinstitutet ar ett branschforskningsinstitut med representanter for producenter, 
formgivare och konsumenter. Institutet provar mohler ur funktionssynpunkt. Mohler som 
uppfyller vissa faststallda krav kan deklareras med "Mobelfakta". 

Byggforskningsriidets verksamhet ar inriktad pa forskning och utveckling kring utformningen 
av den bebyggda miljon. 

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige ar centralorgan for 
standardiseringsverksamheten i Sverige. 

Elslikerhetsverket har som mal att forebygga skador som orsakas av elektricitet. 

SEMKO AB utfor provning av elektrisk materiel. 

Finansinspektionen tillsynsmyndighet med ansvar for nastan hela det finansiella systemet. 
Inspektionen skall bl a beakta allmanhetens intressen pa kreditmarknaden. 

Statens livsmedelsverk bevakar konsumenternas intressen pa livsmedelsornradet. 

Vligverket ar den centrala myndigheten inom biltrafikomradet. 

Socialstyrelsen vars verksamhet i huvudsak inriktas pa tillsyn, uppfoljning och utvardering 
samt kunskapsspridning inom halso- och sjukvarden respektive socialtjansten. 

Konku"ensverket ersatte 1992 Naringsfrihetsombudsmannen och statens pris och 
konkurrensverk central forvaltningsmyndighet for konkurrensfragor. 
(SOU 1994:14, s 81 ff) 

Frivilliga organisationer 

Som tidigare beskrivits var de frivilliga organisationerna aktiva i uppbyggnaden av landets 
konsumentverksamhet. Frivilliga organisationer ar fortfarande verksamma inom 
konsumentarbetet och kan via Konsumentverket ia statsbidrag for viss verksamhet. I ett 
nordiskt samarbetsprojekt "Kartlaggning av konsumentpolitiskt samarbete i frivilliga 
organisationer" visas att frivilliga organisationer i Sverige i storre utstrackning ar engagerade i 
konsumentpolitiskt arbete ani de ovriga nordiska landerna. (SOU 1994:14, s 125) 
I undersokningen ingar inte de fackliga organisationerna. BAde LO och TCO bar dock 
konsumentpolitiska program. I slutet av 1960-talet engagerade sig forbunden i arbetet med de 
lokala konsumentkommitteerna som var utgangspunkten for dagens kommunala 
konsumentverksamhet. I regeringens proposition Aktiv konsumentpolitik betonas vikten av att 
frivilliga organisationer deltar i konsumentarbetet. De anses ha sin stora betydelse pa det lokala 
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planet och deras engagemang ses som betydelsefullt ur demokratisk synpunkt (1994/95: 140, s 
30 ff). 

De frivilliga organisationerna beskrivs i (SOU 1994:14, s 124) pa foljande satt: 

"Fristaende egentliga konsumentorganisationer med konsumentaktiviteter som 
huvudengagemang. Till den gruppen hor dels organisationer med allman 
konsumtionsinriktning, dels sadana med inriktning pa en viss produkt eller 
tjanst. Organisationer och folkrorelser med allmant samhallsintresse dar ett 
konsumentpolitiskt engagemang utgor en del av organisationens overgripande 
mal, t. ex. fackforeningar, politiska partier och andra sammanslutningar sasom 
nykterhets-, kvinno-, pensionars- och invandrarorganisationer. 
Den konsumentkooperativa rorelsen har en sarstallning inom 
konsumentpolitiken eftersom den, forutom sitt engagemang i konsumentfragor, 
har utvecklat en omfattande kommersiell verksamhet. 
Konsumentaktiviteter inom ramen for studieforbundens verksamhet." 

Kommunernas arbete 

Konsumentverksamhet ar an idag en frivillig uppgift for landets kommuner. De fiesta 
kommuner har nagon form av organiserad konsumentvagledning. Manga kommuner har 
anstallda konsumentsekreterare I konsumentvagledare som skoter arbetet. Pa vissa orter finns 
speciella kontor for konsumentverksamhet. Pa andra Mil skots konsumentvagledning fnln 
medborgarkontor eller bibliotek (SOU 1994:14, s 92 ff) 

Ar 1975 fanns konsumentverksamhet i 69 kommuner, fern ar senare hade antalet okat till 193. 
Under 1980-talet steg siffran och var som hogst 1990 da 271 av landets 286 kommuner bedrev 
kommunal konsumentverksamhet. Den ekonomiska utvecklingen under 1990-talets forsta ar 
fick till foljd att flera kommuner avvecklade eller krympte sin verksamhet. Den lagsta siffran ar 
fran 1994 da konsumentn1dgivning fanns i 233 kommuner. Foljande ar hade antalet okat nagot, 
i 235 av landets 288 kommuner fanns konsumentradgivning (Prop. 1994/95:140, s 36). 

Budgetradgivning och skuldsanering arden verksamhet som efterfragas mest i kommunerna. 
I en rapport fran Konsumentverket sags att budgetradgivning ar en svarmatbar verksamhet, 
men att den har tydligt positiva effekter fOr samhallet (Budgetradgivning - ett postitivt 
alternativ 1993, s 10, cit Rapport KOV 1992/93:2). Aktiv konsumentverksamhet kan innebara 
att besparingar gors pa andra omraden (ibid 36 ff). 

Ar 1994 infordes skuldsaneringslagen. I Aktiv konsumentpolitik skriver regeringen att vikten 
av en kommunal verksamhet med inriktning pa hush!llens ekonomiska problem har markerats 
genom den nya lagstiftningen. "Verksamheten har alltsa iatt en annan tyngdpunkt och inneburit 
att andra insatser inom den kommunala konsumentverksamheten minskar i omfattning" (Prop. 
1994/95: 140). 
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I Konsumentpolitiska kommittens betankande Konsumentpolitik i en ny tid (SOU 1994:14, 
s 93) sags att den kommunala verksamheten har tre syften. 

• II Att stodja enskilda konsumenter som behover rad fOre kop, hjalp att 
effektivisera hushallets ekonomi, stOd i avtalsfragor och andra 
konsumentrattsliga arenden samt assistans for att losa tvister efter kop, 

• Att paverka marknaden sa att fullgoda varor och tjanster utvecklas med 
hansyn till pris, funktion, miljo och service, 

• Att f'anga upp problem, skapa en sund affarsmoral, forbattra balansen pa 
marknaden och sprida kunskaper om de marknadsrattsliga reglema." 

I propositionen Aktiv konsumentpolitik skriver regeringen att "Den lokala forankringen av 
konsumentverksamheten ar grundlaggande for att konsumentpolitiken skall bli framgangsrik'' 
(Prop. 1994/95:140, s 35) 

Kommunala konsumentvagledare 

Enligt Konsumentverkets rapport K valificerad vidareutbildning for konsumentvagledare (cit 
Rapport KOV 1992/93:7) har de kommunala konsumentvagledama en mycket varierande 
yrkes- och utbildningsbakgrund Vanligast bland hogskoleutbildningarna ar hushallslarare och 
socionom darefter komrner jurist och ekonom. Arbetet med konsumentvagledning har de 
senaste aren i aUt hogre grad inriktats mot fragor som kraver djupare kunskaper i ekonomi och 
juridik. Enligt en enkat som presenteras i rapporten om behovet av fortbildning bland 
konsumentvagledarna ar det hogskolekurser inom dessa omraden som ar mest efterfragade 
(ibid, s 4 ft). 

Fordelning av arbetstiden ror konsumentvagledare 

Ar 1994 publicerade Konsumentverket rapporten Den knappa tiden - en undersokning om 
konsumentvagledarnas arbetstid fordelad pa olika arbetsomraden (Rapport KOV 1993/94:20). 
Verket kunde dar for fOrsta gangen redovisa konsumentvagledarnas arbete utifnl.n hur mycket 
tid som agnas at de olika arbetsuppgifterna. Undersokningen bygger pa enkater som skickades 
ut till de komrnuner som hade konsumentverksarnhet under 1993. Antalet kommuner med 
konsumentvagledning sjonk under aret fran 237 till 231 . I underlaget till rapporten har 232 
enkatsvar bearbetats. Rapporten avser1992 (ibid, s 7). 
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Nedan visas bur arbetstiden fordelade sig mellan olika arbetsomraden. 157 kommuner 
besvarade fragan. 

"Tabel/3. Arbetstidenjordeladpa arbetsomraden 

Arbetsomn1den 
Budgetradgivning 

Reklarnationer 
Forkopsrad 
Konsurnentratt 
Husballsekonomisk 
radgivning 

Procent 
22 

21 
12 
12 
6 

Skolkontakter 5 
Information 4 
Organisationskontakter 3 
Samverkan med 3 
andra foreningar 
Marknadsbevakning 3 
naringslivs kontakter 
Ovrigt 9 
Summa 100" 
(Rapport KOV 1993/94:20, s 8) 

I arbetsomradet budgetnidgivning ingar aven skuldsanering. Sadana arenden ar tidskravande 
ocb tar rninst ett par timmar. 

Hushallsekonomisk nidgivning innebar allmanna nld i ekonomiska fragor. 

Med information avses insatser som produktion av informationsrnaterial, utsHillnings
verksambet, kontakt med massmedia mm (ibid, s 9). 

Forkopsnid ar radgivning till konsumenterna fore kop av vara eller tjanst. En okad andel av 
forkopsradgivning bar rationaliserats ocb sker numera via bibliotek, organisationer ocb 
konsumentombud pa arbetsplatser. Forkopsradgivning bygger till stor del pa faktablad ocb 
annat material som publiceras av KOV (ibid). Till antalet utgor forkopsradgivningen den 
storsta andelen av konsumentvagledamas kontakter med allmanheten, ar 1992 var siffran 37%. 
Fram till1988 skedde en kontinuerlig okning av rad fore kop men darefter bar en minskning 
skett. Fran 1988 till1992 har siffran sjunkit fran 147 000 till94 000. Det kan finnas tlera 
orsaker till denna utveckling. En kan vara den ovan namnda rationaliseringen av verksamheten. 
Det kan ocksa vara bushallens forsamrade ekonomi som lett till farre kop av kapitalvaror 
(SOU 1994:14, s 96). 

Forkopsdidgivning pa bibliotek 

Forkopsradgivning bar av tradition tagit en stor del av konsumentsekreterarnas tid i ansprak. 
Samtidigt som alit fler vander sig till konsumentvagledarna for att ia budgetradgivning skars 
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konsumentverksamheten ner i flera kommuner. Konsumentverket bar i rapporten Pa nya vagar 
• nagra ex em pel pa nya satt att ge forkopsradgivning i kommunerna, (cit KOV Rapport 
1993/94: 18) sammansHillt bur nagra kommuner rationaliserat sin forkopsradgivning. Rapporten 
beskriver sex olika fOrsok. Stockholms kommun ingar i rapporten, redovisningen av den 
verksamheten ges i kapitel fyra under rubriken Biblioteksprojektet. 

I A'lmhult paborjades i slutet av 1980-talet forsok med konsumentombud pa sju olika 
arbetsplatser. Ombuden rekryterades och utbildades for att fungera som hjalp och formedlare 
at sina arbetskamrater. Som pa manga andra hall i landet har flera av dessa forblivit okanda for 
sina arbetskamrater. Vad som i stallet gett resultat ar skyltstall pa arbetsplatserna med 
faktablad och informationsmaterial i konsumentfragor. Konsumentsekreterarna ansvarar for att 
materialet ar aktuellt. Konsumentsekreterare Barbro Johansson anser att informationsstallen pa 
arbetsplatserna fungerar b~ittre an motsvarande pa biblioteket i A.Imhult. 

., Hon tror att detta beror pa manniskor i allmanhet inte vagar ta med sig 
faktablad och broschyrer fran biblioteket. Dessutom gar de fiesta till biblioteket 
i ett speciellt syfte och ar darfor inte sa mottagliga for "spontan" information. 
Det ar dessutom en liten del av befolkningen som utnyttjar biblioteket ·- och 
det ar inte de grupper som konsumentverksamheten ska forsoka na i forsta 
hand" 

(KOV 1993/94:18, s 7 f) 

Pa Gotland bar biblioteksombud pa arbetsplatser aven delat ut konsumentinformation. 
Initiativet till verksamheten togs i borjan av 1980-talet av bibliotekarie Oskar Petterson som 
ansvarade for biblioteksombuden. Fran 1987 har konsumentvagledningen i Visby deltagit i 
verksamheten. Ombuden tar ingen sarskild utbildning for sitt arbete men ungefar en gang per ar 
traffas bibliotekarie, konsumentvagledare och ombud. 

I Sm~Uand bar fyra kommuner, Niissjo, Vetlanda, Eksjo och Aneby, gatt samman om en 
gemensam konsumentsekreterare, Birgitta Dunnington. For att avlasta benne den tidskravande 
forkopsradgivningen och for att ge medborgarna tillgang till skriftlig information har 
kommunerna pa sina huvudbibliotek inrattat "konsumenthornor" med informationsmaterial. Pa 
biblioteken finns kontaktpersoner som ansvarar for hornorna. Birgitta Dunnington sager att 
antalet forkopsfragor har minskat, och de som har fragor kan hon hanvisa till biblioteken. De 
bibliotekarier som deltar i arbetet med konsumenthornor ar positiva, bl a har bibliotekens 
material blivit mer aktuellt och overskadligt. Birgitta Dunnington anser att 
forkopsinformationen blir mer tillganglig om den placeras pa bibliotek. Oppettiderna ar 
generosare och det finns dessutom tillgang till databaser och artiklar i olika amnen 
(ibid, s 10 f). 

I Hudiksvall har biblioteken sedan borjan av 1970·talet tillhandahAllit information i 
konsumentfn1gor till sina besokare, bl a har man prenumererat pa broschyrer och testmaterial 
direkt fran Konsumentverket. Nar den kommunala konsumentvagledningen byggdes ut 
i slutet av 1970-talet beholl biblioteken sin konsumentverksamhet. Samarbete forekom men 
biblioteken ansvarade bela tiden fOr sitt material. Ar 1978 genomfordes en kommundelsreform 
och kommundelsnamnder inrattades. For att underlatta konsumentvagledarens arbete 
placerades en uppsattning av Konsumentverkets material pa kommundelskontoren men 
flyttades snart over till biblioteken. Nar kommunen drog ner sin konsumentn1dgivning fick 
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bibliotekens "konsumenthyllor" en annu viktigare roll "Vi tycker att det ar ett mycket vasentligt 
material . Det anvands mycket, men stilla och tyst sa att man inte marker det, sager Marianne 
Kivimae, inkopsansvarig pa biblioteket i Hudiksvall" (ibid, 11 f). 

Ar 1988 infordes en decentraliserad kommunorganisation i Sandviken. I samband med detta 
fattades beslut om att aven konsumentverksamheten skulle flyttas ut till atta nybildade 
omradeskontor och till elva lokala bibliotek. Kontaktpersoner eller informatorer utbildades for 
att kunna hjalpa allmanheten med konsumentrad och vagledning. Avsikterna med den nya 
organisationen var flera: 

• 
• 
• 
• 

"att anpassa konsumentverksamheten till en ny komrnunal organisation 
att avlasta Konsument Sandviken arbete, sarskilt forkopsnidgivning 
att oka kontaktytan mot konsumenterna, sarskilt svaga grupper 
att oka de yttre kommundelarnas andel av konsumentkontakterna." 
(Rapport KOV 1993/94:18, s 12) 

Nar verksamheten utvarderades 1988-1989 visade det sig att konsumentkontakterna pa 
omradeskontoren var ia. Kontaktpersonerna pa omradeskontoren var positiva till 
verksamheten, men ansag att det kunde racka med att informationsmaterialet fanns pa 
biblioteken. Konsumentkontakterna pa biblioteken hade inte heller varit sarskilt manga. 
Personalen pa biblioteken var dock intresserade och ville fortsatta med verksamheten. Nar 
rapporten skrevs hade all konsumentverksamhet pa samtliga omradeskontor lagts ner. I 
samband med att Konsumentverket vid arsskiftet 1992/1993 inforde en avgift pa 800 kr for 
materialservicen lade sju av de ursprungligen elva biblioteken ner verksamheten. 
Konsumentsekreterare Karin Eklund sager att de fran boijan nog vantat sig att fler skulle 
utnyttja den decentraliserade verksamheten. Vidare sager hon att det ar svart att bedoma hur 
manga som anvander sig av bibliotekens material. Hon tycker att det i alia fall ar viktigt att 
materialet finns pa biblioteken. Hennes eget arbete har inte paverkats sarskilt mycket av att 
flera bibliotek slutat med verksamheten (ibid, s 13). 

Sammanfattning 
Konsumentverket har sammanfattat nagra gemensamma drag i undersokningen: 

• "Bibliotekarierna tycker att materialet ar bra och ser positivt pa att 
det finns pa biblioteken. 

• De betonar att det ar viktigt att materialet ar aktuellt. 
• Nagon statistik pa huruvida materialet utnyttjas mer an motsvarande 

material hos den kommunala konsumentradgivningen finns inte. Det 
allmanna intrycket ar dock att materialet utnyttjas relativt ofta. Har 
varierar erfarenheterna dock nagot. 

• Att informationsmaterialet placerats pa biblioteken har endast delvis 
befriat konsumentvagledarna fran forkopsradgivning - utom pa de 
orter dar man konsekvent hanvisar till biblioteken . 

• Utplacering av informationsmaterial pa arbetsplatser tycks fungera 
battre an pa bibliotek nar det galler att na grupper som annars inte 
soker sig till de kommunala konsumentradgivarna." 
(ibid, s 13) 
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4. Stockholms konsumentradgivning 

Den kommunala konsumentdtdgivningen i Stockholm har en historia som stracker sig mer an 
50 ar tillbaka i tiden. Uppsatsens syfte ar inte att gora en utforlig beskrivning av den 
verksamhet som varit. 

Den forsta kommunala konsumentvagledningen i Stockholm utfordes av 
bosattningskonsulenter, somnadskonsulenter och hemkonsulenter. Som gemensam benamning 
for alla tre kategorier anvands hemkonsulenter. Nar de botjade sin verksamhet pa 1940-talet 
var det forsta gangen som hemkonsulenter arbetade i en storstad. Tidigare hade konsulenter 
enbart verkat pa landsbygden i hushallningssallskapens regi. 

Hemkonsulenternas systugor 

Under andra varldskriget radde det brist pa textilier i Sverige och 1942 infordes 
textilransonering. Statens livsmedelskommission beslot att inom varje kristidsstyrelseomrade 
skulle det bildas en samarbetskommitte for kladvard med uppgift att uppratta systugor. 
Systugorna skulle arbeta for att landets fornid av textilier pa basta satt skulle tas tillvara. 
Allmanheten skulle pa systugorna av somnadskonsulenter och sommerskor !a rad om andringar 
och omsomnad av kHider. I Stockholm fick larlings- och yrkesskolstyrelsen anslag for att 
anordna systugeverksamhet (Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i Stockholm 
1972, s 1 ft). 

Systugorna fanns kvar i kommunal regi and a in pa 1980-talet. Ar 1972 genomfordes en 
utredning av hemkonsulentverksamheten i Stockholm. I utredningen diskuterades systugornas 
framtid och en avveckling foreslogs. Planerna ledde till massiva protester fran allmanheten, 
olika organisationer, fackforbund m fl. (Remissvar till Utredning angaende 
hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972). Ar 1978 beslot kommunfullmaktige att 
systugorna skulle behallas men att verksamheten skulle koncentreras till fa.rre enheter, samt att 
den barntillsyn som bedrevs i anslutning till systugorna helt skulle avvecklas. Systugorna 
overfordes fran om med hostterrninen 1982 pa forsok till studieforbunden. Omorganisationen 
forvantades ge en okningen av antalet besokare, okningen uteblev och verksamheten 
avvecklades fran halvarsskiftet 1984 (Stockholms Hemkonsulenters verksamhetsberattelse 
1984, s 6, cit VB). 

De forsta hemkonsulenterna i Stockholm 

Ar 1944 botjade den egentliga konsumentverksamheten da Stockholms stadsfullmaktige beslot 
att ge ladings- och yrkesskolstyrelsen ett anslag for att bedriva radgivning i bosattnings- och 
heminredningsfragor. Samma ar tillsattes en bosattningskonsulent med uppgift att hjalpa unga 
par med rad om utrustning och inredning av det forsta hemmet. Aret darpa beviljades anslag 
for att anstalla en hemkonsulent och en somnadskonsulent. Dessa skulle genom foredrag, 
demonstrationer, studiecirklar och kurser motivera stadens husmodrar till att rationalisera och 
organisera hemarbetet (Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972, s 
1). Som tidigare beskrivits utgick fran 1938 statsbidrag till hushallningssallskapens 
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hemkonsulenter. Till den kommunala verksamheten gavs daremot inget bidrag (SOU 1971:37 s 
267). 

En av de konsulenter som anstalldes 1946 hade tidigare arbetat som konsulent vid 
hushallningssallskap, den andra saknade sadan erfarenhet. Beida kande en viss osakerhet for hur 
arbetet skulle utforas i en stad. Den 10 januari 1946 beskriver de i ett PM hur arbetet 
planerades. 

"For att astadkomma en upplaggning av verksamheten som nar ut till allmanheten torde det 
var nodvandigt att soka kontakt med olika klientel: 
1. med olika K vinnoforeningar, vilkas program ar i linje med vart arbete 
2 . genom kontakt med industriers personalkonsulenter 
3. genom assistenterna i social a namndema 
4. med kommunala bostadsbolag" 
(Fakta om Stockholms stads hemkonsulentverksamhet 1961, s 1-2) 

Hemkonsulenternas forsta expedition lag pa Kungsholmen, Bolinders plan 9. En stor del av 
arbetet utfordes utanfor expeditionen. I 1946 ars verksamhetsberattelse sags att 
hemkonsulenten genomfOrt matdemonstrationer pa ett forsakringskontor, en industri och pa 
barnstugor samt demonstrerat konservering, julmat och julbak och framstallt en utstallning om 
lamplig mat for skolbarn. Sornnadskonsulenten hade under aret haft kurser i stickning och 
vavning samt nidgivning i somnad, demonstrerat kladvard och startat en monsteravdelning. 
Konsulenterna samarbetade under aren med kommunens sociala verksamhet, bl a genomfordes 
kurser i matlagning och textilvard for kvinnoma i farniljer som erhallit nagon form av 
understod. Ar 1949 tillsattes ytterligare en hemkonsulent i kost- och hemvardsfragor 
(Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972, s 1 fl). 

Ar 1952 tillsattes en kommitte for oversyn av konsulentverksamheten, med uppgift att utreda 
och foresla en plan fOr verksamhetens omorganisation och utbyggnad. Tva ar senare kom 
utredningens forslag. Dar konstaterades att " .. en utbyggnad av konsulentverksamheten var av 
behovet pakallad" (ibid, s 3) . 

Verksamheten bested 1954 av: 

1 somnadskonsult 
2 hemkonsulenter 
1 bosattningskonsult 
1 konsulentassistent 
1 kanslibitrade 
ett varierande antal timlarare for kursverksamheten och en bamvakt. 
(ibid, s 2 fl). 

Enligt kommittens berakningar skulle behovet motsvaras av en hemkonsulent per 
100 000 invanare, och for bosattningskonsulenter och somnadskonsulenterna tills vi dare en per 
400 000 invanare. Utredningen foreslog att verksamheten successivt skulle byggas ut till : 
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1 forste konsulent 
8 hemkonsulenter 
9 somnadskonsulenter 
2 bosattningskonsulenter 
2 bamkonsulenter 
1 kontorsskrivare 
1 konsulentassistent 
1 kanslibitrade 
3 kontorsbitraden 

Dessutom skulle flera sommerskor och bamvakter anstallas. Barnvaktema skulle mojliggora 
for att aven de som saknade bamtillsyn skulle kunna delta i konsulentemas kurser 
(ibid, s 4). 

Utbyggnaden borde enligt utredningen ha som mal att vaije konsulent ansvarade for ett 
bestamt avgransat stadsdelsomrade. Verksamheten ansags behova en centralt belagen 
huvudexpedition samt distriktsexpeditioner for vatje stadsdel. Konsulenterna hade dittills 
saknat gemensam administration. Somnadskonsulenterna sorterade under rektor vid skolorna 
for somnad, hemkonsulentema under rektor vid skolorna for husligt arbete. En forutsattning 
for utbyggnaden var darfor enligt kommitten att den tidigare verksamheten omorganiserades 
och samordnades (ibid, s 2 f). 

Som en foljd av kommittens utredning omorganiserades och utokades verksamheten ar 1955. 
Hemkonsulenterna blev nu en sjalvsUindig enhet under Hirlings- och yrkesskolstyrelsen med en 
forste konsulent som chef for arbetet (Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i 
Stockholm 1972, s 6). Till verksamheten knots en radgivande och beredande konsulentnamnd 
bestaende av en skolinspektor, rektom for S:t Gorans gymnasium (hushalls- och 
somnadsskola), fyra ledamoter utsedda av skolforvaltningen, en representant fran vardera 
Kooperativa kvinnogillesf6rbundet, Husmodersforbundet samt en representant fran 
Konsumentinstitutet (H 1969:3, s 27). 

1960-talet och en forandrad verksamhet 

I en skrift med anledning av hemkonsulentverksamhetens 15-ars jubileum i Stockholm 
sammanfattar davarande 1 :e konsulent Ulla Bruzelius arbetet under de gangna aren. Bruzelius 
konstaterade da att verksamheten okat, men att den inte tatt den omfattning som 1954 ars 
utredning foreslagit. 

Ar 1960 fanns det nio anstallda konsulenter 
1 bosattningskonsulent 
4 kost- och hemvardskonsulenter 
4 somnadskonsulenter 
(Fakta om Stockholms stads hemkonsulentverksamhet 1961, s 1-2) 

Till detta fanns aven ett antal timanstallda Hi.rare och barnvakter. 
Verksamheten kunde enligt Bruzelius 1960 delas in enligt foljande: 
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1. Radgivning 
2. Kurser 
3. Demonstrationer 
4. Foredrag 
5. Utstallningar 
6. Systugor 

Enligt Bruzelius arbetade hemkonsulenterna i stort efter samma linjer som de forsta 
konsulentema. Forutsattningarna for arbete hade dock forandrats. Nar verksamheten startade 
n\dde varubrist och konsulenterna hade till uppgift att lara husmodrarna hur de skulle hushalla 
med familjens ransoner. I borjan av 1960-talet fanns det daremot ett overflod av varor och 
allmanheten sokte koprad om material, maskiner, varumarken mm. Hemkonsulenternas 
verksamhet maste darfor vara flexibel och anpassa sig till sarnhallets forandringar (ibid). 

Fram till mitten av 1960-talet dominerades hemkonsulenternas verksamhet av korta 
matdemonstrationskurser och Iangre Iaroplansbundna kurser. I de langre kursema undervisades 
i amnen som somnad, matlagning, stadning och hemvard (ibid, s 12). For att vara tillgangliga 
for allmanheten arbetade konsulenterna Iokalt utifran ett flertal expeditioner i forortema. Under 
1960-talets andra balft forandrades forutsattningarna for hemkonsulenternas arbete pa i 
huvudsak tre punkter. I januari 1964 slogs yrkesskolstyrelsen samman med skoldirektion, 
administrativt overfordes da konsulenterna till Stockholms skoldirektionen (ibid, s 6). I slutet 
av 1960-talet andrades reglerna for statsbidrag sa att alia langre kurser skulle forlaggas till 
yrkesskolor, vuxenutbildning eller folkbildningsorganisationer (ibid, s 12). Beslut fattades 
ocksa om nya lokaler, i juli 1970 fick hemkonsulenterna en ny expedition pa Drottninggatan i 
centrala Stockholm samt en storre lokal i fororten Farsta. For att pa ett mer effektivt satt 
utnyttja resurserna omorganiserades och centraliserades verksamheten, de fiesta 
forortsexpeditioner awecklades (ibid, s 8). De nya lokalerna pa Drottninggatan anvandes for 
utstallningar, demonstrationer, radgivning mm. Expeditionen lampade sig for utstallningar och 
verksamheten okade. Hemkonsulenternas arbete andrade successivt inriktning fran praktiska 
kurser mot en mer teoretisk radgivning, dar allmanheten fick kontakta verksamheten per 
telefon eller vid personliga besok. De korta demonstrationskurserna fanns kvar. Som en foljd 
av stigande kostnader for savallokaler som personal genomfordes ytterligare begransningar av 
kursverksamheten 1971 (ibid, s 12). 

Ar 1969 tillsattes en sarskild pensionarskonsulent. Konsulenten ansvarade for kurser i 
matlagning och kHidvard direkt riktade till ensamma aldre, samt information om mohler och 
redskap till personer med nedsatt rorlighet (VB 1969 s 17). 

"Koptrana med hemkonsulenterna" 

Hemkonsulenterna deltog i olika samarbetsprojekt anordnade av statliga 
konsumentupplysningsorgan. Pa hasten 1968 inleddes i samarbete med Statens pris och 
kartellnamnd (SPK) och Stockholms Sparbank en "koptrana-kampanj". Kampanjen var forlagd 
till flera stadsdelar och inleddes med en informationstraff i respektive stadsdel. Pa programmet 
vid dessa traffar fanns foljande rubriker: Sa tar vi bast utbyte av vara resurser, Pengarna 
betyder inte alit- men en hel del, Teori omsatt i praktiken- exempel fran olika varuomraden. 
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Informationstraffarna foljdes sedan av diskussionstraffar da olika varuornraden behandlades 
utfOrligt. Traffarna var forlagda bade till dag- och kvallstid. Vid dagtraffama erbjods gratis 
bamvakt (se biLl). Utifran det material jag haft att tillga framkommer inget klart syfte med 
kampanjen, annat an som det framgar av namnet (Stockholms stads hemkonsulenter startar den 
21 oktober 1968 en koptrana-kampanj Koptrana med hemkonsulentema tillsammans med 
Statens pris och kartellnamnd och Stockholms Sparbank). 

Hemkonsulentutredningen 

Pa vintern 1971 tillsattes en utredning for oversyn och omorganisation av Stockholms stads 
hemkonsulentverksamhet. Utredningen hade till uppgift att utarbeta forslag till nya riktlinjer for 
verksamhetens mrusattning och huvudsakliga inriktning. Vidare skulle utredningen prova 
verksamhetens organisation, arbetsformer, metoder, lokaler och eventuellt andrat 
huvudmannaskap. Nya arbetsformer skulle ha som syfte att storre grupper skulle nas av 
konsumentinformation. I uppdraget ingick aven att foresla nya samarbetsformer mellan 
hemkonsulentverksamheten och andra institutioner inom Stockholms kommun, som 
skolvasendet, sociala namnder m fl. Hemkonsulentutredningen skulle aven ta hansyn till 
resultatet av den statliga konsumentutredning som tillsatts 1967 (Utredning angaende 
hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972, s 27 f). 

Hemkonsulentutredningen lamnade sin slutrapport i oktober 1972. I rapporten foreslogs bl a 
att hemkonsulentverksamheten skulle overforas till socialnamnden. Detta delvis mot bakgrund 
av att riksdagen i sitt beslut om att fororda en utbyggd kommunal konsumentverksamhet 
framhallit att det var ett satt att na resurssvaga grupper. Overgangen till socialnamnden skulle 
enligt forslaget ske forst da den pagaende omorganisationen genomforts, tidigast I januari 
1974 (ibid, s 60). Utredningen ansag dock att en forsoksverksamhet med hemkonsulenter 
placerade pa vissa socialbyraer skulle paborjas. Konsulentema skulle da inga i arbetsgrupper 
tillsammans med socialbyraemas ordinarie personal. Arbetet skulle ge erfarenheter infor den 
kommande verksamheten vid de social a servicecentralerna (ibid, s 61 ). 

Hemkonsulentutredningens ovriga synpunkter overensstamde i stort med vad som sagts i 
Konsumentpolitiska kommittens betankande (SOU 1971 :37). De kommunala resurserna borde 
koncentreras pa problemuppf!ngande verksarnhet, samt pa service- och 
upplysningsverksamhet. Den problemuppfangande verksamheten skulle dels besta i att samla in 
och vidarebefordra erfarenheter av intresse for den egna kommunens sociala verksamhet, dels 
pa motsvarande satt furmedla erfarenheter till den statliga konsumentverksamheten. Service
och upplysningsverksamheten skulle svara for r!dgivning till enskilda konsumenter och 
upplysningsverksamhet till oppna malgrupper. For att na storre malgrupper ansags 
utstallningar, demonstrationer, foredrag mm. som lampliga metoder. Om service- och 
upplysningsverksamhet skriver utredningen att "Ett starlet inslag av uppsokande verksamhet ar 
i detta sammanhang vasentligt, da det galler att framforallt na resurssvaga grupper, vilka ofta 
inte besoker utsUillningar och liknande aktiviteter. Den uppsokande verksamheten kan t. ex. 
ske i samarbete med socialvardens personal" (Utredning angaende hernkonsulentverksamheten 
i Stockholm 1972, s 67). 

I den diskussion som foregick hemkonsulentutredningens beslut om att fororda socialnamnden 
som ny huvudman for hemkonsulentverksamheten fanns olika alternativ. Ett forslag var att en 
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samordning av all kommunal information skulle genomforas. Utredningen hanvisade da till 
Konsumentpolitiska kommittens betankande, Konsumentpolitik riktlinjer och organisation. 
Som tidigare sagts i kapitel 2 framfordes i beUinkandet att det var en kommunal uppgift att 
kartlagga konsumentproblem, samt att ge information och radgivning i konsumentfragor. Den 
statliga kornmitten ansag vidare att det var en kornmunal angeHigenhet att i konsumenternas 
intresse aven forbattra den yttre miljon. Det kunde da rora sig om service till invanarna fran 
kommunal verksamhet av olika slag som miljo, boende och kornmunikation. 
Konsumentkornmitten hade som organisation for verksamheten foreslagit att kommunerna 
kunde inratta sarskilda konsumentnamnder (SOU 1971:37, s 123 fi). 
Hemkonsulentutredningen konstaterade att det i Stockholm fanns en informationskommitte 
med ansvar for spridning av information om de kornmunala institutionernas verksamhet. 
Informationskommitten skulle fran januari 1973 disponera lokaler i Kulturhuset med 
utstallnings- och informationsteknisk utrustning. Enligt Hemkonsulentutredningen hade 
Stockholm genom den verksamhet som bedrevs dels av hemkonsulenterna, dels av 
informationskommitten redan de organisatoriska, lokalmassiga och tekniska forutsattningar for 
att bedriva nldgivning och information i linje med de tankegangar som framfordes av 
Konsumentpolitiska kommitten. Daremot saknades en samlad overblick av resurserna, en 
sammanhallen tillrackligt utbyggd administration samt ett politiskt organ som kunde agna 
fragan tillrackligt med tid. Utredningen foreslog darfor : att en kommunal namnd med ansvar 
for all kornmunal informationen skulle inrattas, att en omorganisation av 
Informationskommitten skulle genornforas och att verksamheten skulle kompletteras med 
hemkonsulenterna. En forsoksverksamhet med vidgad kommunal information skulle darefter 
kunna paborjas. Informationskommittens lokaler i Kulturhuset kunde anvandas for allman 
information och debatt om kommunal planering och service. Hemkonsulenternas 
forortsexpeditioner skulle avvecklas och konsulenterna kunde istallet informera bl a via 
bibliotek, skolor, pensionarshem (Kommunstyrelsen 1974, Bib. nr 39, s 81 fi) . 
Kommunstyrelsen avslog i maj 1972 tankarna pa att inratta en sarskild namod for samordnad 
samhallsinformation (Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972, s 68). 
I november 1973 beslot dock kommunfullmaktige att Informationskommitten i januari 197 4 
skulle ombildas till en kommunal namnd med namnet Stockholms informationsnarnnd 
(Stockholms kommunkalender 1979, s 50). 

I samband med att kommunstyrelsens remissyttrande 1974 over utredningen Kommunal 
konsumentpolitisk verksamhet , H 197 4: 1, blev fragan om ett samarbete mellan 
informationsnamnden och hemkonsulenterna ater aktuell. Utredningen tar upp fragor om 
samarbete mellan olika kommunala instanser och dessutom behandlas kornmunens uppgift att 
informera om den egna verksamheten (H 1974:1, s 14 fi). Samma ar behandlades i 
kommunfullmaktige aven en motion som ville utreda mojligheterna att ge hemkonsulenterna 
utrymme for utstallnings- och informationsverksamhet i Kulturhuset (VB 1974, s 5). 

I juni 1978 behandlades Hemkonsulentutredningens slutrapport av kommunfullmaktige. 
Fullmaktige beslot da att konsumentinformationen skulle samordnas med informationen om de 
kommunala institutionema. Hemkonsulenterna skulle fran den 1 januari 1979 som ny 
huvudman ha informationsnamnden. Som en foljd av den nya organisationen andrade 
Informationsnamnden namn till Stockholms informations- och konsumentnarnnd (IKN). Den 
nya forvaltningens namn blev Stockholms informations- och konsumentforvaltning (IKF). 
Stockholms Hemkonsulenter bytte namn till Konsument Stockholm. I organisationen ingick 
aven tidningen Stockholm som hade till uppgift att informera stockholmarna om kommunala 
angeUigenheter (VB 1978, s 2 f). 
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Informations- och konsumentnamnden beslot i februari 1979 att Konsument Stockholm skulle 
ansvara for den kommunala konsumentverksamheten, Information Stockholm for den 
kommunala informationen. Namnet Konsument Stockholm skulle borja anvandas fran 1 april 
1979 (ibid, s 3). 

Konsumenthornor pa bibliotek 

Hernkonsulentutredningen hade till uppgift att foresla nya samarbetsformer mellan kommunens 
olika institutioner och forvaltningar. Med anledning av detta startades pa utredningens initiativ 
hosten 1971 en forsoksverksamhet med konsumenthomor pa bibliotek, projektet var ett 
samarbete mellan hemkonsulentema och Stockholms stadsbibliotek (Hemkonsulentemas 
konsumenthoma i Stockholms stadsbibliotek 1971, opagin). 

Hemkonsulenterna beskrev avsikten med forsoksverksamheten pa foljande satt 

" ... Hemkonsulentemas Konsumenthoma i stadsbiblioteken, som avser att ge en mer all man 
kannedom om den serviceverksamhet i konsumentfragor som kommunen ger, men som ej ar 
kand av det stora flertalet konsumenter i Stockholm. Kommunens publika lokaler i forsta hand 
biblioteken kommer i den man det ar lampligt att anvandas for en uppsokande verksamhet" 
(ibid) 

Vidare sags att verksamheten skall ses som en slags marknadsforing av den mer permanenta 
verksamheten som Hemkonsulentema bedriver (ibid). 

Konsumenthomoma var till formen vandringsutsHillningar. Specialdesignade containers som 
forst anvandes for att transportera materialet, fungerade sedan som exponeringsskarmar vid 
utsUillningama. Alia inventarier som behovdes fOr verksamheten, stolar, bord, bokhyllor mm, 
foljde med containerna. Detta for att bibliotekens vanliga verksamhet inte skulle stOras. I 
konsumenthornorna fanns litteratur, broschyrer och allmanna rad av intresse for besokama. I 
anslutning till homoma forekom aven mindre specialutstallningar, som t ex om barnklader mat 
och matpengar mm. En eller tva konsulenter skulle under vissa tider finnas tillgangliga vid 
homorna for att besvara allmanhetens fragor (ibid). 

Den forsta konsumenthoman visades i fOrorten Tensta fran den 25 november 1971 fram till19 
december samma ar. Under bibliotekets oppettider var hornan bemannad med hemkonsulenter. 
I anslutning till homan fanns en utstallning om barnklader (se bil 2). Under 1972 visades 
konsumenthornor i ytterligare tre fororter: Farsta, Skarholmen och Bagarmossen samt pa ett 
innerstadsbibliotek pa Hornsgatan. I rapporter beskriver de tjanstgorande hemkonsulentema 
sina erfarenheter av arbetet pa biblioteken. Alia konsulenter betonar att hornans placering ar 
viktig. Av de rapporter jag haft tillgang till framgar att tva konsumenthornor inte tilldelats bra 
platser. I Tensta var konsumenthornan placerad liingst inne i lokalen, vilket enligt 
konsulenterna fick till foljd att fa besokare uppmarksammade utsUillningen 
(Hemkonsulentemas konsumenthoma i Tensta bibliotek,1971, stencil opagin). 
Pa Hornsgatan var konsumenthornan och den tillhorande utstallningen om bamklader placerad 
en trappa upp. Barnboksavdelningen lag i gatuplanet vilket, enligt konsulenten, led de till ta 
besokare. Besokamas insHHlning pa de olika biblioteken varierade men de fiesta var positiva 
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(Konsumenthoma biblioteket Homsgatan 130, 1972, stencil opagin) Om konsumenthornans 
placering varit bra har det medfort fler positiva kontakter for hemkonsulentema. En del 
besokare var jaktade och enbart installda pa boklan. Manga av besokarna kande inte tidigare 
till hemkonsulentema verksarnhet. I ett par rapporter framh!lls att speciellt yngre manniskor 
saknar grundlaggande kunskaper om mat och naringslara och att de darfor maste utbildas. "Har 
£inns mycket att gora for att vacka intresset. Skarholmen ar en helt ny stadsbildning. Flertalet 
husmodrar har forvarvsarbete. Nar de gar till biblioteket tanker de inte pa mat. De behover 
grundHiggande undervisning i elementara kunskaper i naringslara och matlagning" (Synpunkter 
fran bibliotekshornan i Skarholmen 1972, stencil opagin). 

Att doma av rapporterna fungerade samarbetet mellan bibliotekens personal och 
hemkonsulenterna bra. Bibliotekens personal beskrivs som positiva och hjalpsamma. I 
anslutningen till konsumenthoman i Bagarmossen visades utstallningen "Mer mat for 
pengama". Bibliotekarien i Bagannossen hade forberett utstallningen genom att forstarka 
bibliotekets utbud av lamplig litteratur. Det hade bl a skett genom Ian fran huvudbiblioteket. I 
samband med utstallningen okade ocksa bibliotekets utlan av bocker i amnet naringslara 
(Rapport och synpunkter fran konsumenthornan i Bagarmossens bibliotek, 1972, stencil 
opagin.). Infer alia utstallningar sammanstallde Stockholms Hemkonsulenter och Stockholms 
stadsbibliotek litteraturlistor over den konsumentlitteratur som fanns tillganglig inom 
biblioteket (Hemkonsulenternas konsumenthorna i Stockholms stadsbibliotek 1971, stencil 
opagin.). Det framgar inte av rapporterna om alia bibliotek gjorde som Bagannossens och 
lanade fran huvudbiblioteket. Nar projektet med konsumenthornor pagick var Greta Renborg 
PR-bibliotekarie vid SSB och som sadan ansvarig for bibliotekens utstallningsverksamhet. I 
kapitel fern redovisas Renborgs installning i fragan. Renborg framhaller hur viktigt hon anser 
det vara med litteraturlistor och lamplig litteratur skall finnas till utlan i samband med 
utstallningar. Om de for SSB vanliga rutinerna for utstallningar foljdes sa fanns det ett nara 
samarbete mellan biblioteket och utstallaren vid litteratururval och framstallning av 
li tteraturli stor. 

Enligt hemkonsulenternas verksamhetsberattelser fortsatte arbetet med konsumenthornor 
under 1973 och 197 4. Hemkonsulenterna sag verksamheten pa biblioteken dels som en 
mojlighet att visa utstallningar, dels som en metod att na allmanheten med personlig 
nidgivning. A v verksamhetsberattelserna att doma fanns det inte personal for bemanning av 
homoma vilket gjorde att personlig radgivning endast kunde ges i begransad omfattning (VB 
1972,s 4, VB 1974, s 20). I verksamhetsberattelsen for 1974 star att personalen istallet 
anvants for viss bemanning pa de sociala servicecentralerna. 

Att doma av verksamhetsberattelserna fOr aren 1975 tilll977 forekom det inte nagon 
utstallningsverksamhet pa biblioteken. Ar 1977 visades daremot vandringsutstallningar pa 17 
sociala servicecentraler (VB 1977, s 14). Aret darpa visades en vandringsutstallning om 
jamforpriser pa 30 bibliotek (VB 1978, s 14). 

Det framgar inte av verksamhetsberattelsema varfor projektet med konsumenthomor 
upphorde. Enligt en nu verksam konsumentvagledare pa Konsument Stockholm gav 
verksamheten, som hon minns det, inte tillracklig utdelning i forhallande till de resurser som 
den tog i ansprak. 

SSB:s verksamhetsberattelser innehaller begransad information om konsumenthomorna. I mars 
1972 skrev davarande PR-bibliotekarien vid SSB Greta Renborg ett positivt brev angaende 
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bemkonsulenternas insatser pa biblioteken (Utredning angaende bemkonsulentverksambeten i 
Stockholm 1972, s 40). Brevet bar under arbetet med uppsatsen inte gatt att aterfinna. 

Hemkonsulenternas verkstad 

Ar 1973 startade som en forsoksverksambet Hemkonsulenternas verkstad. Bakgrunden till 
projektet var att Hemkonsulentema fick alit fler fragor om bantverk av olika slag, dels om 
reparationer, dels om nyproduktion. Miljodebatten ocb en okad medvetenhet om jordens 
begransade resurser bidrog till ett stOrre intresse for att laga och bevara istallet for att kopa 
nytt. I verkstaden kunde allmanheten ta lana verktyg ocb ra hjalp med enklare reparationer. 
(Stockholms Hemkonsulenter- pa konsumentens sida- for b~i.ttre varor ocb tjanster i 
vardagslivet, 1977, stencil). 

"Syftet med verksamheten ar dubbelt. Dels vill vi ge manniskor utan 
hantverkskunskaper bjalp att klara av mindre reparationer och underhall av 
olika agodelar. Att !a tag pa hantverkare ar bade dyrt och svart och att kasta 
bort bra saker med nagon skavank ar inte forenligt med ett nytt sparsammare 
levnadssatt. Dels kan vi via denna praktiska service na ut till nya 
konsumentgrupper11 (ibid). 

V erkstaden upphorde 1982 och konsumentradgivning inom dessa omraden skulle darefter ges 
inom ramen for konsumentverksamhetens 6vriga radgivning ocb den uppsokande 
verksamheten (VB 1982, s 6). 

Informationsmaterial och utstallningar 

Som tidigare sagts 6kade under 1970-talet bemkonsulentemas utstallningsverksamhet. 
Utstallningarna producerades och visades forst pa bemkonsulenternas expedition i city. I 
mindre ocb omarbetat format kunde de sedan visas som vandringsutstallningar pa 
forortsexpeditionerna, bibliotek, sociala servicecentraler mm (Stockholms Hemkonsulenter - pa 
konsumentens sida- for battre varor och tjanster i vardagslivet, 1977, stencil, s 1 ft). 

Flera utstallningar om hem och hemmets utrustning visades. Fragor som bebandlades var bl a 
bur bosattningen skulle finansieras, moblers matt och yta samt mobelmarknaden. Om 
bushallsutrustning skriver bemkonsulenterna foljande 11Hemkonsulentema bar hela tiden 
forsokt peka pa funktion och anvandbarhet som det vasentligaste nar det galler val av 
utrustning, redskap och mobler till hemmet. Utseendet bor komma forst i andra hand 11 

(ibid, s 4). 

Om kost och naringsfragor gjordes flera utstallningar. Kostkonsulenterna propagerade fOr 
enkel men naringsrik mat. Matens kvalitet ocb pris liksom mat ocb matproblem var ternan for 
flera utstallningar (ibid). 

Hemkonsulenterna producerade en hel del eget informationsmaterial i form av broschyrer, 
stenciler, recept mm. Materialet anvandes dels i samband med utstallningama, dels i 
radgivningsarbetet. UtsHillningama och det ovriga informationsmaterialet var mycket 
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efterfragat av organisationer och institutioner fran bela landet. Hemkonsulentema fann 
efterfragan gladjande men samtidigt innebar det en okad arbetsbelastning {VB1979, s 11). 

Hushallsekonomin i centrum 

Ar 1974 tillsattes en sarskild konsulent for ekonomi- och budgetfragor. Forstarkningen hade 
betydelse for den hushallsekonomiska radgivningen. Ett grundlaggande informationsmaterial i 
ekonomi utarbetades gemensamt av konsulenterna. I flera utstallningar behandlades fragor om 
ekonomi, basbehov och hushallning, t ex: 

Ordning pa slantarna om hur man planerar sin ekonomi och gor upp en budget. 
Sma miinniskor, om hur familjens ekonomi paverkas av ett barns ankomst. 
Hur skall vi hand/a, jamforde en familjs ekonomiska situation 1955 och 1975. 
(Stockholms Hemkonsulenter- pa konsumentens sida- for battre varor och tjanster i 
vardagslivet, 1977, stencil, s 5). 

Miljoengagemang 

Under 1970-talet borjade hemkonsulenterna engagera sig i miljofragor. Sommaren 1972 
visades en uppmarksammad utstallning, Tiink om? Tank om!. Samtidigt som utstallningen 
visades pagick FN:s miljovardskonferens i Stockholm. 

Nagra tankar bakom utstallningen var: 

• jordens ravaror hailer pa att ta slut 
• energin racker inte 
• miljoner manniskor ar hungriga och maste ha mat 
• gifter och avfall och for hard exploatering forstOr naturen 
• var och en av oss maste ta stallning for ett nytt satt att leva 

Hemkonsulentema ville fora miljokonferensens debatt vidare till vardagslivet och vad den 
vanlige konsumenten kunde gora. Utstallningen tog upp fhigor om matens ursprung, kemiska 
bekampningsmedel, sophantering, atervinning mm (Stockholms Hemkonsulenter - pa 
konsumentens sida- for battre varor och tjanster i vardagslivet, 1977, stencil, s 5). 

Ar 1990 deltog Konsument Stockholm i en miljovecka pa SSB. Pa ett tiotal bibliotek 
informerades om miljovanlig konsumtion och en miniutstallning Tvatta med matta visades (VB 
1990, s 17). 

Debatt och diskussion 

Under 1970-talet anordnades i hemkonsulenternas regi debatter dar konsumenter fick tillfalle 
att diskutera aktuella konsumentfragor med producenter och beslutsfattare. Debattema 
anordnades i anslutning till utstallningar som hemkonsulenterna producerat. 
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En utstallning med namnet Tviitta hemma - tviitta borta foljdes av tre debatter som bl a tog 
upp fragor om alla hushall skulle ha egen tvattutrustning eller om kollektiv tvattstuga var en 
battre losning. " .. Maskinerna blir ocksa mer rationellt utnyttjade da fler anvander dem och 
vaije hushall slipper avsatta Higenhetsyta ... ".(Stockholms Hemkonsulenter - pa konsumentens 
sida - for battre varor och tjanster i vardagslivet, 1977, stencil, s 6 f). 

Mat for skolbarn - en het potatis en utstallning om skolmat foljdes av en diskussion dar saval 
maten som skolmatsalarnas miljo diskuterades. " ... Manga barn ater alldeles for lite eller inte ails 
och personal en har ett tungt och stimmigt jobb i slamriga kok och bullriga matsalar .. "(ibid, s 7) 

Tva utstallningar om mode: Modemobler- Basmobler, Baskliider- Modekliider fOljdes av 
debatter om tt ... det absurda modetankandet..." (ibid, s 5 fl) 

Andra Hotorgsskrapan 

Vid arsskiftet 1975-1976 flyttade Hemkonsulenterna fran Drottninggatan till en ny expedition 
vid Sergels Torg. De nya lokalerna bestod av fyra vaningsplan. I gatuplanet visades 
utstallningar och praktiska demonstrationer. En trappa upp lag radgivningen. Allmanheten 
kunde dar fa personlig radgivning av konsulenter med specialkunskaper inom olika omnlden. I 
ka11arplanet fanns lokaler for utstallningar, debatter mm. Tva trappor upp lag 
hemkonsulenternas kontor samt telefonradgivningen (Stockholms Hemkonsulenter- pa 
konsumentens sida- fOr battre varor och tjanster i vardagslivet, 1977, stencil, s 1 fl) . 
I samma hus fanns SSB:s centrala administration. 

Ar 1977 fanns inom konsumentverksamheten 88 hel- eller deltidsanstallda vilket motsvarade 68 
heltidstjanster (VB 1977, s 4). 

Decentraliserad verksamhet 

Forutom den centrala expeditionen fanns det ar 1977 tre forortsexpeditioner, tretton systugor, 
en verkstad samt pensionarskonsulentens expedition. Den decentraliserade verksamheten 
ansags som mycket vardefull da den gav en okad kontakt med konsumenter (Stockholms 
Hemkonsulenter - pa konsumentens sida - for battre varor och tjanster i vardagslivet, 1977, 
stencil, s 1 fl) . Beslut fattades dock om att avveckla den decentraliserade verksamheten till 
forman for en mer centraliserad. Vallingby var den sista av forortsexpeditionerna som stangdes 
1981 (VB 1981, s IS). I Rinkeby bedrev Konsument Stockholm begransad verksamhet i 
Information Stockholms lokaler (VB 1984, s 20). Verksamheten overfordes vid arsskiftet 
1990/1991 till stadsdelsnamnden i Rinkeby (se vidare kap 5, Konsumentinformation pa 
Rinkeby bibliotek) (VB 1990, s 19). 

Nagra forsok med lokal verksamhet genomfordes under mitten av 1980-talet, projekt 
genomfordes i Dalen, Skarpnack och Hokarangen. Verksamheten bedomdes da som alltfOr 
resurskravande och permanentades inte (Konsument Stockholm, Mal for verksamheten och 
prioriteringar infor 1993, s 1). 
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Radgivning 

Fram till berjan av 1980-talet bedrev Hemkonsulenterna sin verksamhet dels genom radgivning 
och vagledning, dels genom praktisk service. Radgivning och vagledning bestod dels av 
personlig radgivning, dels av information till allmanheten eller olika grupper. Personlig 
radgivning gavs nar konsumenterna via telefon eller vid personliga besek kontaktade 
hemkonsulenterna. Den allmanna informationen gavs via utstallningar, demonstrationer och 
foredrag. Den praktiska servicen erbjeds genom kurser, systugor och under en kort period 
aven via verkstaden. (VB 1977, s 5). De praktiska kursema uppherde i berjan av 1970-talet, 
systugorna everfordes till studieforbund 1982 och verkstaden uppherde samma ar (VB 1971, s 
16 , VB 1982, s 6). 

Vattenskador och Boken 500 ar 

I sina lokaler pa Sveavagen visade hemkonsulenterna fran denl6 augusti till den 24 september 
1983 utsUi.llningen Vattenskador i bostiider och fukt och mogel i smahus. Samma ar 
genomforde SSB jubileet Boken 500 ar, och ville i samband med detta att hemkonsulenterna 
skulle medverka med utstallningen pa huvudbiblioteket. Biblioteket sag det som en mejligt satt 
att fa impulser till inkep av litteratur i amnet. Utstallningen hade vackt stort intresse da den 
visades i hemkonsulenternas lokal och konsulenterna sag samarbetet med SSB som ett satt att 
m\ annu fler med informationen och accepterade darfor erbjudandet. Fran den 11 till den 13 
oktober pagick utstallningen. Hemkonsulenterna var inte nejda med utfallet. En fragestund 
med en konsulent hade av misstag annonserats som foredrag, och av de fragor som 
konsulenten fick var endast en fran en person som hade problem med megel. I sin redovisning 
av arbetet sager hemkonsulentema att utstallningen sannolikt hade passat battre pa ett bibliotek 
i ett omrade med smahus ("Vattenskador i bostader och fukt och megel i smahus" pa 
biblioteken, 1983, stencil opagin). 

Bokfloden 

I samband med FN:s Intemationella Barnaar 1979 anordnade Stockholms Hemkonsulenter och 
Stockholms stadsbibliotek Bokjloden, en ide- och debattutstallning om bam- och 
ungdomsbecker. UtsHi.llningen ingick bland de aktiviteter som Stockholms kommun anordnade 
med anledning av barnaaret. Utgangspunkt for projektet var att konsumentinformation om den 
"goda" bam- och ungdomsboken var val sa viktig som information om andra varor (SSB:s 
Verksamhetsberattelse1979, s 11). Under perioden 28 februari till12 april visades utstallningen 
i hemkonsulentemas lokaler pa Sveavagen. 

Bokjloden syftade pa de becker som stremmade ut fran forlagen och genom utstallningen ville 
man: 

• 
• 
• 
• 

hjalpa fler att hitta de bra beckerna i den strida BOKFLODEN 
lara fler att utnyttja de mejligheter som finns att ra konsumentinformation om becker 
visa fler vagen till biblioteken 
vacka debatt, sa tler blir medvetna om alternativ till det kommersiella utbudet 
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(Bokfloden en utsHillning om bam och ungdomsbocker 1979, s 1) 

Utstallningen var uppbyggd enligt fOijande 

En skiirmutstiillning med rubrikerna: 
Gor spnlket till alias egendom 
Vi ger bamen ett spr!k - alia har ratt till ett spdik 
Press pa bam och ungdom 
Aktuell debatt 
Pa biblioteken finns det Boeker massor av becker 

Skarmutstallningen gick sedan vidare som vandringsutstallning. 

En bokcirkel, inspirerad av kostcirkeln, som visade en fullvardig "bokmaltid" med allt som 
behovs for att ge god naring at sjalen, fantasi, verklighet, humor, spanning, karlek, solidaritet 
och kunskap. 

Bokj1ode11 illustrerade alia becker som valier ut fran bokforlagen med biblioteken som en 
hjalpande raddningsbat for att hitta ratt. 

Bok/ryllor och bra belysning visades tillsammans med utforlig konsumentinformation. 

Ett stort urval bocker presenterades: invandrarlitteratur, faktabocker, sager, poesi, mm. 

En barnbibliotekarie gav bokrad. 

Programaktiviteter med hoglasning for yngre och aldre bam. Skolor och barnstugor i 
Stockholm hade inbjudits till aktiviteterna. 

I Biblioteksbladet (BBL) skrev en av de medverkande i projektet, Gunlog Raihle 
barnbibliotekarie vid Lasesalongen i Kulturhuset, en artikel om utsUillningen. Enligt Raihle 
hittar manga barn och ungdomar aldrig fram till biblioteken och de bra bockema och hon fragar 
sig vern som bar ansvaret for detta. Raihle avslutar artikeln med att saga foljande 
"Konsumentupplysning ar viktig och alia kanaler som biblioteksfolket kan anvanda sig av for 
att fora ut bokinfonnationen bor och ska utnyttjas, biblioteken maste na·ut till nya grupper och 
vi inom Stockholm tror att denna form av samarbete ar en vag" (Raihle 1979). 

Informations och konsumentnamnden 

Som tidigare beskrivits overfordes hemkonsulentema den 1 januari 1979 till Stockholms 
infonnationsnarnnd som darmed blev Stockholms informations- och konsumentnamnd, och 
Stockholms Hemkonsulenter blev fran 1 april samma ar Konsument Stockholm. 

Ar 1982 omorganiserades konsumentverksamheten och bedrevs inom tre enheter: 
• planering, service 
• direkt- och telefonradgivning 
• uppsokande verksamhet 

(VB 1982, s 6, 17) 
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Den nya organisationen omfordelade resurserna sa att en sarskild satsning kunde goras pa 
uppsokande verksamhet i samarbete med olika organisationer, folkrorelser etc.(ibid). Ar 1984 
utbildas de forsta konsumentombuden inom olika organisationer som fackforenings- och 
pensionarsorganisationer (VB 1984, s 13). 

Under varen 1984 flyttade Konsument Stockholm fran sina lokaler pa Sveavagen till 
Kulturhuset dar Informations- och konsumentnamnden disponerade ett vaningsplan for 
utstallnings- och radgivningsverksamhet. De nya lokalerna innebar en klar okning av antalet 
besokare (VB 1984, s 9, 15) Konsument Stockholm samarbetade i forsta hand med 
socialforvaltningen, bl a genom att utbilda socialsekreterare i ekonomi (VB 1985, s 2). 

Samarbetsprojekt med bibliotek i Akalla, Tensta och Rinkeby 

Ar 1983 tar biblioteket i den norra fororten Akalla initiativ till ett samarbete med Konsument 
Stockholm i Rinkeby. Konsumentvagledningen utarbetade en projektplan for varen 1983 som 
sedan foljs upp av aktiviteter pa hosten samma ar. Syftet med projektet ar att vacka 
biblioteksbesokarnas intresse for konsumentfragor samt att informera om Konsument 
Stockholms verksamhet. (Konsumentvagledning pa Kista, Tensta och Akalla bibliotek 1983, 
opagin). 

Pa biblioteket visades under tva veckor en miniutstallning som kompletterades med att en 
konsulent fanns pa plats tva timmar en dag i veckan for muntlig radgivning. Utstallningarnas 
ternan valdes for att locka olika konsumenter och aldersgrupper. Verksamheten 
marknadsfordes genom annonser i lokaltidningen samt genom affischer i bibliotekets fonster 
(ibid). 

Exempel pa utstallningar visades: 

• Rita av monster till mjuka djur och enkla barnklader 
• Racker matpengarna 
• Hja.Ipmedel for svaga hander 
• Det varas for cykeln 
• Svenskt traditionellt julbrod 
• Saljarens knep 

Verksamheten pa Akalla bibliotek resulterade i ett utokat samarbete aven med biblioteken i 
grannfororterna Kista och Tensta. Konsument Stockholm var nojd med hur samarbetet med 
biblioteken fungerat. De egna insatserna motsvarades dock inte av de resultat som 
verksamheten fick. Pa vilket satt framgar inte (ibid). 

Kommunal information pa Stockholms stadsbibliotek 

For att flera invanare skulle nas av den kommunala informationen inledde Informations- och 
konsumentforvaltningen 1986 ett samarbetsprojekt med Stockholms stadsbibliotek. 
Tillsamntans skulle de utarbeta ett forslag till hur biblioteken med forvaltningens hjalp skulle 
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kunna utvecklas tilllokala informationsstallen. Samarbetet fortsatte under aterstoden av 1980-
talet. Ett informationsskap speciellt anpassat for den kommunala informationen togs fram. 
Skapen skulle placeras i bibliotekens kornmunala homa och innehalla information fran 
kommunens forvaltningar (VB 1987, s 6). Ett led i arbetet var Konsument Stockholms 
fOrsoksprojekt med konsumentinformation pa bibliotek (VB 1988, s 28). 

Biblioteksproj ektet 

Avsnittet bygger till viss del pa en intervju med Margareta Moden (M.M.), 
konsumentsekreterare vid Tensta bibliotek. Intervjun genomfordes i mars 1996. 

Under 1980-talet okade behovet av budgetnldgivning. Dessa arenden var ofta komplicerade 
och tidskravande. Konsument Stockholm arbetade fran 1984 medvetet for att i sina lokaler i 
Kulturhuset bygga upp ett sjalvinstruerande material for enklare fragor. Syftet med materialet 
var att avlasta konsumentsekreterarna enklare rutinarbete. Konsumentsekreterarnas arbetstid 
skulle darigenom i storre utstriickning kunna agnas at de mer komplicerade iirendena (VB 
1984, s 16). 

Ar 1988 paboJjades diskussioner mellan SSB och Informations- och Konsumentforvaltningen 
om att inleda ett samarbete kring forkopsfragor (VB, 1988, s 28). Syftet med samarbetet var 
dels att avlasta konsumentvagledarna den tidskravande forkopsradgivningen, dels att gora den 
skriftliga informationen mer tillganglig fOr konsumentema. Ytterligare ett skal var att 
bibliotekarier fick konsumentfragor sam de inte kunde besvara (KOV Rapport 1993/94: 18, 
s 9). Som bakgrund till projektet hanvisar Konsument Stockholm aven till en rapport fran 
Stockholm Stads Revisionskontor Information- service- ny teknik- mal, organisation, 
resurser for Stockholms stads informationsverksamhet (cit Revisionsrapport, 1986: 8) 
(Konsumentinformation pa bibliotek 1989, opagin). Syftet med rapporten var att granska 
inforrnationsverksamheten inom staden, visa pa utvecklingsmojligheter samt att stimulera till en 
diskussion om och oversyn av forvaltningamas informationsverksamhet (Revisionsrapport, 
1986:8, s I). Revisionskontoret tar i rapporten upp bibliotekens roll i 
informationsverksamheten. Enligt rapporten har biblioteken forutsattningar fOr att kunna spela 
en viktig roll for stadens informationsverksamhet men att forvaltningama inte utnyttjar denna 
mojlighet (ibid). 

I mars 1988 hells det forsta och forberedande motet mellan representanter for Informations
och Konsumentforvaltningen och Informationsavdelningen vid Stockholms stadsbibliotek. Vid 
motet diskuterades vilka biblioteksfilialer som skulle delta i projektet. Biblioteken i Vallingby, 
Skarholmen, Hogdalen och Farsta ansags som lampliga, dels for att det pa dessa bibliotek fanns 
bibliotekarier som var intresserade av verksamheten, dels for att konsumentupplysningen da 
skulle ia en bra geografisk spridning inom staden. Det sjalvinstruerande materialet skulle 
inriktas pa forkopsradgivning samt andra enklare fragor. Ett heltackande informationsmaterial 
skulle bli for komplicerat och resurskravande (Konsumentinforrnation pa bibliotek 1989, 
opagin). 

Moten hells sedan mellan de utvalda biblioteken och Konsument Stockholm. Det beslots att 
Konsument Stockholm skulle ansvara for materialet, inkop, sarnmanstallning samt fyra utskick 
per ar. Biblioteken skulle bestalla hyllor, och utse kontaktpersoner med ansvar bl a for att nytt 
material sorterades in (ibid). 
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Materialet skulle besta av: 

• Konsumentverkets handbocker 
• Konsumentverkets faktablad 
• Testlista 
• "Tio i topp" 

Konsumentverkets handbocker fanns redan pa biblioteken men enligt SAB-systemet 
placerade pa olika avdelningar. Referensexemplar av samtliga handbocker skulle placeras val 
exponerade i konsumenthyllan. Konsumentverkets faktablad innehAIIer produktinformation. 
Testlistan, en forteckning over publicerade produktester som tagits fram av Konsument 
Uppsala, anvandes pa forsok av Konsument Stockholm. Utifran de tio vanligast forekommande 
fragorna till konsumentvagledningen sammanstalldes "Tio i topp" bexar. Varje 11fraga" fick en 
box som inneholl marknadsoversikter, tester och koprAd som var aktuella for respektive 
omrade (ibid). 

Foljande omrAden fick egna bexar: 

bil 
barn 
tork & tvatt 
spis & mikrougn 
ljud & bild 
(KOV Rapport 1993/94:18, s 9) 

kyl & frys 
symaskiner 
diskmaskiner 
koksmaskiner 
dammsugare 

Beslut fattades om att Konsument Stockholm skulle ansvara for den "centrala" 
marknadsforingen och biblioteken for den lokala. En enhetligt utformad skylt, affisch och 
folder skulle produceras av Konsument Stockholm (se bil. 3), (Konsumentinformation pa 
bibliotek, 1989, opagin). 

ljanuari 1989 botjade forsoksverksamheten pa de fyra biblioteken. Under hosten 1989 
arbetade tva konsumentvagledare fran Konsument Stockholm under en tordag pa varje 
bibliotek. Syftet var att gora bibliotekens besokare uppmarksamma pa hylloma och att 
via olika aktiviteter diskutera miljofragor. Aktiviteterna bested av ett miljobord med 
miljovanliga produkter, forsaljning av skriften Handla miljovanligt och visning av filmen 
Atervinning med Albert och Herbert (Biblioteksprojektet under 1989, opagin). 

Ar 1990 utgick forfragningar till samtliga folkbibliotek i kommunen om de ville delta i 
verksamheten. Fran samma ar raknas verksamheten som permanent (KOV Rapport 
1993/94:18, s 9). Flera bibliotek var intresserade och 1991 fanns konsumenthyllor pa 15 
bibliotek (VB 1991, s 8). Ar 1993 var siffran 22 (VB 1993, s 6 f). Nu, 1996, finns 
konsumenthyllor pa 22 av SSB:s 41 bibliotek. Biblioteken betalar forst en engangssumma pa ca 
2000 kr och sedan en prenumerationsavgift pa 300 kr per Ar. Tjansten kops aven av 4 bibliotek 
i Stockholms Ian: Nacka och Lidingo samt 2 bibliotek i Haninge (M.M.). 

Ansvarig for utskick till konsumenthyllorna ar Margareta Moden, konsumentvagledare vid 
Tensta bibliotek. I samarbete med kollegor inom Konsument Stockholm och Konsument 
Nacka valjer hon fran Konsumentverkets informationsmaterial ut vad som skall kopieras och 
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skickas till biblioteken (M.M.). Vidare ansvarar hon for att marknadsoversikter, handbocker 
mm ar aktuella. Arbetet med konsumenthyllorna tar benne ca en halv dag per vecka (KOV 
Rapport 1993/94:18, s 9). Pa biblioteken ar det den for verksarnheten ansvariga personalen 
som kompletterar parmarna med det nya materialet samt rensar ut foraldrat. 
Informationsparmar finns ocksa pa Konsument Stockholms expedition pa Sveavagen (M.M. ). 

Sedan projektet med konsumenthyllor pa bibliotek paborjades kan konsumentsekreterarna via 
telefonradgivningen hanvisa fragor om forkop till biblioteken. Alit fler konsumenter kan dar pa 
egen hand hitta det material de soker (VB 1989, s 28). Konsumenter som hanvisas till 
konsumenthyllorna ar oftast positiva (konsumentsekreterare 1995). 

For att utrona konsumenthyllomas betydelse genomforde Margareta Moden 1992 en 
undersokning pa fyra bibliotek med konsumenthyllor: Vallingby, Kista, Kungsholmen och 
Kulturhuset vid Sergels Torg. Bade lantagare och bibliotekarier fick besvara en enldit om 
konsumenthyllorna (KOV Rapport 1993/94:18, s 9). 

"Tva tydliga slutsatser kunde da dras: 
Bibliotekariema uppskattar hyllorna. De anser att materialet passar pa 
biblioteken, att materialet ar bra och att det ar tillfredsstallande att kunna 
hanvisa till konsumenthyllan. Sarskilt uppskattar de att materialet halls aktuellt. 

Hyllorna ar i stort sett ganska okanda bland allmanheten. Bibliotekarierna tick 
cirka 20 fragor i veckan om konsumentfragor. Uppskattningsvis ar det da 
sammanlagt 300-400 personer i veckan som kommer med fragor pa de 26 
biblioteken. Dartill kommer ett okant antal som tittar pa materialet utan att 
stalla fragor till nagon bibliotekarie. De som hittar till konsumenthyllorna tycker 
i allmanhet att materialet i hyllorna ar bra" (ibid, s 10). 

Enligt Margareta Modens bedomning skulle konsumenthylloma for att utnyttjas av fler behova 
marknadsforas battre. De kunde i sa fall fungera som en kanal mellan konsumenter, foretag, 
bibliotek och konsumentradgivning. Saval Konsument Stockholm som Stockholms 
stadsbibliotek saknade 1992 pengar for en sadan satsning (KOV Rapport 1993/94: 18, s 9). 

I anslutning till konsumenthylloma arrangerade Konsument Stockholm 1992 kvallsprogram pa 
ett par bibliotek: i Blackeberg var rubriken "Budget och ekonomi", i Skarpnack och Fruangen 
"EG och konsumentema (VB 1992, s 4). 

Rationalisering av verksamheten 

I borjan av 1990-talet genomfordes en rad forandringar inom Stockholms kommun, 
verksarnheter rationaliserades och namnder avvecklades. Genom effektivare Iokalanvandning 
och samordnad verksarnhet skulle kommunens utgifter minskas. (Kommunstyrelsens 
utlatande1989:54, s 625). Den I januari 1992 slogs biblioteksnamnden och kultumamnden 
samman och tick det gemensamma namnet kultumamnden. Aven de tva forvaltningama kultur 
respektive bibliotek skulle fran samma ar successivt samordna sin verksarnhet under namnet 
Kultur Stockholm (Stockholms kommunkalender 1995, s 126). 

-48-



For informations- och konsumentforvaltningen innebar rationaliseringama att det 1990 
pabotjades en omfattande omorganisation och minskning av verksamheten. Lokalema i 
Kulturhuset blev mindre och antalet tjanster farre (VB 1991, s 1). Ar 1989 hade Konsument 
Stockholm 32 ansttillda. Tva ar senare 1991 hade siffran halverats tilll5 konsumentsekreterare 
och 1 assistent (VB 1989 s 9, 1991, s 1). Ar 1990 forandrades konsumentverksamheten. Fran 
att ha bedrivits inom de tidigare tre namnda enhetema radgivning, uppsokande verksamhet 
samt planering och service, koncentrerades arbetet till en avdelning med utpraglad 
konsumentradgivningsfunktion (VB 1990, s 14). 

I 1990 ars verksamhetsprogram angavs foljande som angelagna arbetsuppgifter : 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

att stodja socialdistriktens uppbyggnad av ekonomisk n\dgivning 
att forbattra arendehantering och dokumentation inom reklamationshanteringen i 
syfte att tydligare kunna avlasa problem pa marknaden 
samarbeta med fackliga organisationer, bl a LO, i ett syfte att battre na 
resurssvaga grupper 
att bygga upp metoder och kunnande for lokal marknadspaverkan 
att intensifiera informationen om vars och ens ansvar for var gemensamma miljo 
att systematiskt bevaka marknadsforingsmetoder- speciellt betraffande krediter 
inom bilbranschen samt miljoargumentation i annonser 

Genom det ovan beskrivna samarbetet med biblioteken hade konsumentverksamheten delvis 
rationaliserats. For att ytterligare anpassa verksamheten till de minskade resurserna 
genomfordes en omorganisation som innebar att varje konsumentsekreterare fick ansvar for ett 
fackomrade. Ansvaret innebar att sekreteraren skall folja upp och bevaka utvecklingen inom 
sitt omrade. Foljande indelning gjordes: 

Konsumentratt, 
tvatt och textil 
miljo 
vita varor 

(VB1992, s 1) 

hushallsekonomi 
produktsakerhet 
pnser 
hemelektronik 

Kulturnamnden och stadsbiblioteket 

bostaden 
barn 
resor 

Ar 1991 fattades beslut om att Informations- och konsumentnamnden skulle laggas ned. 
Information Stockholm skulle ersattas av en under kommunstyrelsen lydande informationsstab 
med uppgift att upphandla informationsinsatser (IKN:s protokoll1991-10-25). 

Konsument Stockholms verksamhet skulle enligt finansavdelningens ursprungliga forslag delas 
mellan socialnamnden och biblioteksnamnden (Finansavdelningens skrivelse 1991-06-03 ). 
Konsument Stockholm och socialforvaltningen samarbetade redan kring budgetradgivning till 
hushAll. En arbetsfordelning hade under aren vaxt fram som innebar att Konsument Stockholm 
i huvudsak ansvarade fOr arenden dar konsumenter med god ekonomi kommit i tillfalliga 
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ekonomiska svarigheter och socialforvaltningen for mer langtgaende arenden. Konsument 
Stockholm deltog aven i fortbildningen av socialsekreterare. Med biblioteken fanns, som 
beskrivits ovan, ett samarbete kring forkopsmaterial (Forslag till ny detaljorganisation av 
stadens informations- och konsumentforvaltning 1991-08-23, s 18). 

Enligt finansavdelningens forslag skulle budgetradgivning vara en angeHigenhet for 
socialdistrikten. Forkopsradgivning och reklamationshantering skulle overforas till 
biblioteksnamnden. For att komma narmare konsumenterna skulle verksamheten 
decentraliseras, konsumentsekreterarna skulle arbeta lokalt pa bibliotek. (Finansavdelningens 
skrivelse 1991-06-03). I sitt remissvar motsatte sig Informations- och konsumentforvaltningen 
finansavdelningens forslag. De ansag att kvaliteten pa servicen skulle forsamras. En 
konsumentvagledare kunde inte vara kvalificerad for radgivning inom alia omraden. Vidare 
kunde konsumentsekreterare som arbetade i grupp samordna verksamheten pa flera satt. 
Likartade arenden kunde behandlas effektivare, materialservice, pressbevakning, 
marknadsbevakning och registrering av arenden ansags ske smidigare och bli mer he!Hickande 
om det skottes centralt. En decentraliserad konsumentvagledning pa biblioteken skulle innebara 
att verksamheten helt fick stangas om konsumentsekreteraren var franvarande pa grund av 
arbete med utatriktad verksamhet, sjukdom eller av annan orsak. Det skulle aven kravas att det 
fanns besoksrum pa de bibliotek dar verksamheten skulle bedrivas (Forslag till ny 
detaljorganisation av stadens informations- och konsumentforvaltning 1991-08-23, bil 7). 

Enligt forvaltningen fanns det aven fordelar med en decentraliserad verksamhet, t ex battre 
mojlighet att bevaka den lokala marknaden samt kortare restid for konsumenter som maste 
besoka radgivningen. De ansag dock att en decentraliserad organisation skulle splittra den 
samlade kompetens som byggts upp. Informations- och konsumentforvaltningen hanvisade 
aven till socialforvaltningen som sag vissa nackdelar med att belt forlagga budgetradgivningen 
till socialdistrikten, bl a kunde det innebara att de som tidigare vant sig till Konsument 
Stockholm for att !a budgetradgivning skulle tveka infor att ga till socialtjansten i samma 
arende (ibid). 

Kommunfullmaktige beslot i november 1991 att all konsumentverksamhet, aven 
budgetradgivningen skulle overforas till kulturnamnden, Konsument Stockholm skulle inga i 
Stockholms stadsbiblioteks organisation (Konsument Stockholm, mal for verksamheten och 
prioriteringar infer 1993). 

Finansavdelningens skrivelse inneholl aven ett forslag om att forutsattningarna for att 
avgiftsbelagga forkopsradgivning och reklamationshantering skulle undersokas. Informations
och konsumentforvaltningen hanvisade i sitt remissvar till en forsoksverksamhet i Norge med 
avgiftsbeHiggning av reklamationsarenden. Antalet reklamationer hade blivit fa.rre an vantat och 
de administrativa kostnaderna hogre. Resultatet blev lagre intakter an vad som hade beraknats. 
Nar farre konsumenter reklamerade fanns aven risken att manga inte fick den rattelse de skulle 
haft (IKF, forslag till ny detaljorganisation av stadens informations- och konsumentforvaltning 
1991-08-23, bil 6). Radslan for en dyr administration gjorde att nagon avgiftsbelaggning av 
forkopsr!dgivningen i Stockholm aldrig kom till stand (konsumentsekreterare 1995). 

I samband med att Informations och konsumentforvaltningen upphorde stangdes forvaltningens 
lokaler Roda Hyllan i Kulturhuset. Under 1992 hade konsumentverksamheten sina lokaler pa 
Kungsholmen i centrala Stockholm. Allmanhetens mojligheter att besoka organisationen 
begransades (VB 1992, s 1 ). Fran januari 1993 hade organisationen sin expedition i 
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Stadsbibliotekets administrativa lokaler i Vastberga ett industriornrade soder om Stockholm. 
For att na Vastberga med kommunala fardmedel kravs bade tunnelbana och buss. 
Besoksradgivningen upphorde, allmanheten fick i stallet kontakta konsumentverksarnheten via 
telefon (VB 1993, s 1). 

Ar 1994 fattade kultumamnden beslut om en ny organisation for stadsbiblioteket. Malet for 
den nya organisationen var att decentralisera verksamheten, de olika enhetema skulle fungera 
sjalvstandigt. For Konsument Stockholms del innebar detta att verksarnheten inte langre 
tillhorde SSB utan skulle fungera som en sjalvstandig verksarnhet inom forvaltningen, Kultur 
Stockholm (VB1994 s 3). 

Konsument Stockholms verksamhet idag 

I samband med att Konsument Stockholm 1994 blev en sjalvstandig enhet under Kultur 
Stockholm flyttades verksamheten fran Vastberga till Sveavagen (VB 1994, s 3). I dag ligger 
expeditionen centralt men anonymt i en kontorsfastighet sex trappor upp. Porten ar last och 
oppnas via porttelefon (studiebesok 1995). De nya lokalema innebar att besoksradgivningen 
kunde aterupptas men med begransade oppettider: mandag - onsdag 11.00 - 14.00 och 
torsdagar 16.00- 18.00. Vanligast ar dock att allmanheten kontaktar radgivningen via telefon, 
mandag- torsdag 10.00- 12.00. Telefonema ar hart belastade och koema langa. De som inte 
har mojlighet att vanta uppmanas kontakta organisationen via brev eller fax. Under 1995 sokte 
5800 konsumenter hjalp via telefon och 1740 besokte lokalema pa Sveavagen (VB 1995, s 
57). 

Inom Konsument Stockholm arbetar 1 chef, 11 konsumentsekreterare samt 1 byraassistent. 
Darutover finns 3 projektansHi.llda vid skuldradgivningsbyran (se nedan) . 
I sitt arbete utgar Konsument Stockholm fran de mal for konsumentpolitiken som angetts av 
regeringen i propositionen Ak.tiv konsumentpolitik Gfr kap 3 Dagens konsumentverksamhet) 
(Verksamhetsprogram for 1996, opagin). 

"Konsument Stockholm arbetar for att starka och stodja konsumentema, 
paverka marknaden och hjalpa hushiillen att hushalla med sina resurser. Genom 
aktiva atgarder soker konsumentverksamheten mota och forebygga de 
konsumentproblem som uppstar i ett standigt foranderligt sarnhalle. Genom 
nidgivning och infonnation till saval enskilda som grupper kan invanarnas 
kunskaper som konsumenter oka. Konsumenter och grupper av konsumenter 
som har sarskilda behov satts framst. "(ibid) 

Konsument Stockholm har under flera ar efterfragat ett kommunalt konsumentpolitiskt 
program (konsumentsekreterare 1995). Med anledning av den beslutade stadsdelsreformen 
betonar organisationen i sitt verksamhetsprogram for 1996 att fragan nu ar an mer angelagen. 
Ett kommunalt program med tydliga mal skulle starka konsumentverksamheten saval i den nya 
organisationen som paden lokala marknaden (Verksamhetsprogram 1996, opagin) . 
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Konsument Stockholm bedriver verksamhet inom fOijande omraden: 

Konsumentradgivning och tvistelosning. Genom kunskap om gallande konsumentlagstiftning 
hos saval den lokala marknaden som hos konsumenterna kan tvister undvikas. Om tvister 
uppstar kan radgivningsarbetet forhindra att de f'ar alltfor stora konsekvenser (VB 1995, s 59). 

Hushallsekonomisk radgivning och skuldsanering. Under de senaste aren har ekonornisk 
radgivning i olika former tagit en alit stOrre del av konsumentverksamhetens resurser. Dessa 
arenden ar tidskravande och fordrar sa val ekonomiska som juridiska kunskaper 
(konsumentsekreterare). Skuldsaneringslagen som infordes 1994 har medfort ett okat ansvar 
for kommunerna. I november 1995 paborjades darfor en tvaarig forsoksverksamhet med 
Stockholms stads skuldradgivningsbyra. Byran har till uppgift att bista Stockholms stads 
budgetradgivare, ansvara for utveckling och samordning av metoder, information och 
utbildning samt att utveckla samarbetsformer med t.ex. fodringsagare och 
kronofogdemyndigheter. Organisatoriskt hor byran till Konsument Stockholm, verksamheten 
finansieras och bedrivs i samarbete med socialtjansten (VB 1995, s 59 ft). 

Miljo och miljoanpassade produkter. Konsumenterna tar information om hur rniljoanpassade 
val av produkter kan goras (ibid 61 fl). 

Marknadsbevakning. Konsument Stockholm bevakar i samarbete med Konsumentverket hur 
den lokala marknaden fOljer radande konsumentlagstiftning. De resultat som arbetet ger kan 
anvandas i radgivningsarbetet och i vissa fallleda till riktade informationskampanjer 
(konsumentsekreterare 1995). 

Konsument Stockholm i framtiden 

Ett samarbete har inletts mellan konsumentverksamheten och stadsdelsnamnden i Skarpnack. 
Konsument Stockholm har bl a ansvarat for en kortare utbildning av de generalister som ar 
verksamma pa omradets medborgarkontor. Utbildningen inneholl framst konsumentratt och 
reklamationshantering samt gav en introduktion i fragor som ror forkopsradgivning, rniljo och 
produktsakerhet. Avsikten ar att generalisterna skall ha en overgripande utbildning och slussa 
svarare fragor vidare till Konsument Stockholm (VB 1995, s 63). 

Aven i framtiden da en stor del av den kommunala verksamheten skall bedrivas av 
stadsdelsnamnder hoppas Konsument Stockholm att den centrala konsumentverksamheten 
skall finnas kvar. En organisation liknande den som samarbetet med Skarpnack syftar till ses 
som onskvard (Verksamhetsprogram 1996, opagin). 

For narvarande sker all arenderegistrering och dokumentation inom Konsument Stockholm 
manuellt. Organisationen har under flera ar sokt anslag for att kunna modernisera och 
effektivisera hanteringen med hjaJp av ny datateknik. Nagra pengar har dock inte beviljats 
(konsumentsekreterare 1995). Inom Stockholms stad pagar utvecklingen av ett 
kommunikationsnat byggt pa modem informationsteknologi. De nya stadsdelsnamnderna 
arbetar for att bygga upp ett system for gemensam arendehantering inom och mellan 
stadsdelarna. For framtiden ser Konsument Stockholm darfor mojligheter till snabb och 
Hittillganglig dokumentation av arenden. Likartade och aktuella konsumentproblem i skilda 

-52-



stadsdelar skulle darigenom kunna uppmarksammas och foljas av riktade atgarder 
(Verksamhetsprogram 1996, opagin. ). 

Pa de planerade medborgarkontoren kommer ny informationsteknik att anvandas for service 
och information. Konsument Stockholm ser det som angelaget att dagens informationsmaterial 
anpassas till den nya tekniken (ibid). 
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5. Konsumentradgivning pa bibliotek 

Radgivning pa Rinkeby bibliotek 

Avsnittet bygger i huvudsak pa en intervju med Liselotte Johansson (L.J.), 
konsumentsekreterare vid Rinkeby bibliotek. Intervjun genomfordes i mars 1996. 

Rinkeby, Skarpnack och Aspudden ingar sedan 1991 i en forsoksverksamhet med 
stadsdelsnamnder. Verksamheten innebar att en rad beslut fattas lokalt samt att ansvaret for 
vissa servicefunktioner, bl a konsumentvagledningen, bar utlokaliserats till stadsdelama (Nar 
Stockholm blir mindre blir du stOrre 1996, opagin). 

Fororten Rinkeby Jigger norr om Stockholm, ca 20 minuters tunnelbaneresa fran city. Omradet 
bar narmare 15 000 innevanare varav ca 74% ar fodda utanfor Sverige, motsvarande siffra for 
bela Stockholm ar ca 19%. Den disponibla inkomsten for hushallen i Rinkeby ar betydligt lagre 
an for bela Stockholm. Arbetslosheten ar nastan dubbelt sa hog i omradet som for den ovriga 
staden (Statistisk arsbok for Stockholm 1996). 

Konsument Stockholm bedrev fram till arsskiftet 1990/1991 begrli.nsad lokal 
rftdgivningsverksamhet i Information Stockholms lokaler i Rinkeby. I samband med att 
forsoksverksamheten med stadsdelsnamnder paborjades overfordes konsumentradgivningen 
fran Konsument Stockholm till Rinkeby stadsdelsnamnd (VB 1984 s 20, VB 1990 s 19). Pa 
Rinkeby bibliotek bar konsumentsekreterare Liselotte Johansson sitt arbetsrum. Ursprungligen 
fanns verksamhet i andra lokaler men nar lokalbyte blev aktuellt fragade Johansson om 
biblioteket var intresserat av att ha konsumentvagledningen i sina lokaler. Bibliotekets personal 
tackade efter en viss betli.nketid ja. Nar verksamheten flyttat hittade konsumentema snabbt till 
de nya lokalerna. Liselotte Johansson anser att den stora fordelen med att bedriva lokal 
konsumentverksamhet ar narheten till konsumenterna. Nli.r den som i Rinkeby ar forlagd till 
stadsdelens bibliotek, ligger den i "samhallets vardagsrum", ett stalle dar det ar bade naturligt 
och trevligt att vara. Johansson tror att manga av dem som soker sig till 
konsumentvagledningen i Rinkeby bibliotek aldrig skulle soka sig till Konsument Stockholms 
lokaler pa Sveavagen. En stor del av konsumentsekreterarens arbetstid agnas at ekonomisk 
radgivning. Manga upplever det som mindre laddat att soka ekonomisk hjalp pa biblioteket an 
att ga till den sociala servicecentralen (L.J.). 

Konsumentsekreteraren och biblioteket samarbetar framst kring mindre utsUillningar. De bada 
verksarnheterna kan da kunskapsmassigt komplettera varandra. Diskussioner bar forekommit 
om att samordna konsumentlitteraturen, men tidsbrist har gjort att detta annu inte kommit till 
stand (L.J.). 

I framtiden ar det oklart om konsumentsekreteraren kommer att finnas kvar pa biblioteket. I 
samband med att verksamheten med stadsdelsnamnder permanentas, oppnas ett 
medborgarkontor med ansvar for den kommunala servicen, och det ar mojligt att 
konsumentvagledningen kommer att forliiggas dit. Rinkeby bibliotek bar brist pa lokaler vilket 
kan bidra till att konsumentverksamheten flyttar (L.J. ). 
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Tensta bibliotek 

Avsnittet bygger i huvudsak pa en intervju med Agneta Ehnmark (A.E.) bibliotekarie och 
omradeschefvid Tensta bibliotek. Intervjun genomfordes i mars 1996. 

Fororten Tensta Jigger en tunnelbanestation efter Rinkeby. Dessa tva omraden har samma 
karaktar: fororter byggda pa 1970-talet med hog andel invandrare och med lag medelinkomst. 

Tensta bibliotek ligger centralt nara en tunnelbaneuppgang. Pa biblioteket arbetar 5 
bibliotekarier (varav 3 deltid) 1 biblioteksassistent och 3 bibliotekskontorister (varav 2 deltid). 
I samma byggnad som biblioteket finns Vasterorts Vuxengymnasium med 
bl a Komvux. I Tensta rader stor skillnad mellan invanarnas utbildningsniva. Manga ar 
valutbildade och bar erfarenhet ocb kunskap om bibliotek. Andra stora grupper ar mycket 
ovana vid bocker eller analfabeter (A.E.). 

Pa eftermiddagarna kan skolbarn ra laxhjalp i biblioteket. Detar svenskar i olika atdrar ocb 
med skiftande bakgrund som star for verksamheten. Uixhjalpen uppskattas av saval biblioteket 
som av foraldrar och barn i omradet. Manga foraldrar i Tensta saknar tillrackliga kunskaper i 
svenska for att sjalva kunna bista sina bam vid laxlasning, och ar darigenom oroliga for sina 
barns skolgang. Det kan ocksa vara lattare for de elever som behover extra hjalp att ga till 
biblioteket framfor att ga tillbaka till sin egen skola efter skoldagens slut (A.E.). 

Biblioteket samarbetar med den kommunala vuxenundervisningen. Nya studerande :tar alltid en 
visning av biblioteket. For manga kan det vara den fOrsta kontakten nagonsin med ett bibliotek. 
Det bandlar i sadana fall mycket om att beskriva vad ett bibliotek ar ocb bur man kan anvanda 
det, som att det finns studieplatser och att kurslitteratur gar att lana som referensexemplar. 
Personal en forsoker aven formedla att biblioteket ar ett lugnt stalle att vara pa och att man kan 
kanna sig valkommen. De studerande tar aven information om laxhjalpen for barn samt om 
konsumentradgivarens arbete. Bada verksambeterna vacker intresse (A.E.). 

Konsumentvagledning pa Tensta bibliotek 

Avsnittet bygger delvis pa en intervju med Margareta Moden (M.M.) konsumentsekreterare 
pa Tensta bibliotek. Intervjun genomfordes i mars 1996. 

Den 1 februari 1993 pabotjades forsoksverksamhet med konsumentvagledning pa T ensta 
bibliotek. Rosten 1994 diskuterades om projektet skulle avbrytas men verksamheten bar 
fortsatt och betraktas nu som permanent (M.M. ). 

Konsumentsekreterare Margareta Moden har byggt upp konsumentverksamheten pa Tensta 
bibliotek och ansvarar for det dagliga arbetet. Innan projektet paborjades radgjorde Moden 
med Liselott Johansson pa Rinkeby bibliotek. De bada bar sedan samarbetat en bel del, bl a 
genom utstallningar och matkostnadsundersokningar. Nar konsumentvagledningen pa 
biblioteket oppnat hittade konsumenterna snabbt dit. Den lokala Tensta Tidning skrev om 
verksamheten, social- ocb invandraresekreterare banvisade bjalpsokanden till biblioteket. Flera 
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konsumenter har valt att gora personliga besok i biblioteket framfor att kontakta 
konsumentsekreteraren via telefon (Moden 1994, s 1). 

For sitt arbete fick Moden till att borja med disponera en av bibliotekets tre studieceller (2,5 x 
2,5 m). Studiecellen ligger centralt placerad mittemot lanedisken. Studiecellens yta rackte inte 
till for bade besoksradgivning och fOrvaring av material. I samband med att bibliotekets 
resurser kraftigt skars ned blev ett storre kontorsrum ledigt och Moden erbjods da att 
disponera aven detta. Rummet Jigger mer avskilt och lampar sig darfor battre for enskild 
ekonomisk radgivning (M.M.). 

I anslutning till studiecellen finns aktuell forkopsinformation, "Tio-i-topp boxar" samt 
bibliotekets samlade konsumentlitteratur (Se vidare biblioteksprojektet). Fragor som ror 
radgivning fore kop hanvisas direkt till boxarna. Materialet anvands fOrutom av besokare och 
konsumentsekreteraren aven av bibliotekets personal for att besvara konsumentfragor. Moden 
ansvarar for konsumentmaterialet, inkop av litteratur samt prenumeration pa tidskriften Rad & 
Ron(M.M). 

I Tensta finns framforallt behov av ekonomisk radgivning. Moden arbetar i stor utstrackning 
med enskild budgetradgivning och skuldsanering. Enligt en redovisning som lamnades till 
Konsumentverket 1995 agnades mer an 50% av arbetstiden till budgetrad och skuldsanering. 
Nagon motsvarande siffia for bela Stockholm har jag inte haft att tillga. Daremot kan sagas att 
knappt 20 % av alia arenden i staden 1994 rorde hushallsekonomi och budgetn\dgivning (VB 
1994, opagin). Enligt den tidigare redovisade undersokningen fran KOV om 
konsumentvagledarnas arbetstider som genomfordes 1993 sa agnades 28 % av tiden till 
budgetradgivning och hushallsekonomisk radgivning. Siffrorna ar dock inte helt jamforbara, 
KOV:s matning ar fran 1992 och Tenstas fran 1994. Ijuli 1994 infordes skuldsaneringslagen, 
vilket kan ha medfort en okad efterfragan av ekonomisk radgivning. I Konsument Stockholms 
verksamhetsberattelse fOr 1995 sags att i Tensta ar det budgetnidgivning som dominerar bland 
alla radgivningsarenden (VB 1995, s 61). 

Siffrorna nedan bygger pa den redovisning som konsumentsekreteraren i Tensta januari 1995 
lamnade till Konsumentverket over hur arbetstiden fordelades mellan olika arbetsomraden. 
Siffiorna ar i procent. 

Konsumenthyllor pa 22 bibliotek (Rad fore Kop) 1 o, I 
Reklamationer 2,5 
Allmanna forfragningar om lagar, praxis inom konsumentratt 2,5 
Budgetrad och skuldsanering 54,4 
Samarbete med skolan 1,3 
Samarbete med organisationer 6,3 
Samverkan med andra kommunala forvaltningar 1 ,3 
Marknadsbevakning, naringslivskontakter 0,6 
Informationsinsatser 0,6 
Moten Sveavagen, administration, statistik mm 20,2 
(Moden 1995, s 2) 

Margareta Moden bar positiva erfarenheter fran sitt arbete som konsumentvagledare pa 
bibliotek. Hon anser att verksamheten befinner sig pa ratt plats nara manniskorna och deras 
problem. "Biblioteket bar varit en naturlig plats att vara pa" (M.M.). 
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Moden ser heist att konsumentvagledningen i framtiden finns kvar pa biblioteket och inte 
flyttas till det planerade medborgarkontoret. Det finns flera fdrdelar med att informationen 
finns kvar pa biblioteket: dar finns tillgang till annan litteratur som kan komplettera 
konsumentradgivningen och dar finns aven personal som ar utbildade i informationssokning. 
Dessutom lockar konsumentinformationen nya lantagare till biblioteket (M.M.). 

Bibliotekets syn pa konsumentradgivningen 

Avsnittet bygger i huvudsak pa en intervju med Agneta Ehnmark (A.E.) bibliotekarie och 
omnideschefvid Tensta bibliotek. Intervjun genomfordes i mars 1996. 

Agneta Ehnmark anser att det for bibliotekets verksamhet finns flera fdrdelar med att 
konsumentsekreteraren har sin radgivning forlagd till biblioteket. Personal kan hanvisa fragor 
av arten konsumentradgivning direkt till konsumentsekreteraren. Det ar ocksa positivt att ha en 
annan yrkeskategori pa biblioteket som kan tillfOra ny kunskap. I Tensta ses bibliotekets 
personal och konsumentvagledaren som foretradare fOr samhallet; de ses som representanter 
som man kan vanda sig till med alla mojliga sorters fragor. Personalen forsoker utifdin sina 
olika erfarenheter besvara fragoma. Konsumentvagledaren tillfor i sammanhanget nya 
kunskaper. Andra offentliga inrattningar man kan vanda sig till for nid och hjalp ar da framst 
socialforvaltningen men det ar mer laddat. Dit gar man om man har problem av olika slag. 
Biblioteket ar ofta oppet och man behover inte besHilla tid. Dit kan man vanda sig mer som en 
jamlike nar man pa eget initiativ vill ta reda pa nagot. Forutom sina yrkeskunskaper f'ar 
konsumentsekreteraren genom sin kontakt med invanarna i Tensta, en stor kunskap om 
levnadsvillkor och forhallanden i omradet, en kunskap som hon kan formedla till bibliotekets 
ovriga personal som i allmanhet bor i helt andra delar av staden. Den kunskapen ar mycket 
vard i bibliotekets arbete (A.E.). 

Ehnmark anser att konsumentinformation har en naturlig men inte nodvandig plats pa bibliotek. 
I samhallen med i huvudsak svensk befolkning, som kanske framst behover rad fore kop och 
hjalp vid reklamationer, kan konsumentradgivning fungera om den ligger centralt som 
Konsument Stockholm nu gor. I Tensta finns det ett stort behov av ekonomisk radgivning . 
Bland invanarna finns det manga som har bristfalliga kunskaper i svenska och manga av dessa 
aker s~illan in till Stockholms city. Det ar tveksamt om de skulle kontakta den centrala 
verksamheten (A.E.). 

Enligt bade Enmark och Moden ser en del av budgetradgivningens besokare det som en fordel 
att verksamheten ligger i biblioteket. Det ar mycket Hittare att ga till biblioteket an att ga till 
socialforvaltningen. Besokande till budgetradgivningen anvander ofta biblioteket som ett 
"vantrum". De gar runt bland hyllorna och tittar eller satter signer och laser i tidnings- och 
tidskriftshornan. Manga som inte annars skulle utnyttja biblioteket kan pa sa satt upptacka 
tidningar och tidskrifter pa sitt sprik och darigenom bli besokare pa biblioteket (M.M., A.E.). 

Konsumentsekreterarens ansvar for och inkop av konsumentlitteratur medfor att biblioteket 
gor farre besUillningar inom arnnesomradet. Om osakerhet rader kan biblioteket radgora med 
Moden innan beslut fattas (A.E.). 
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6. Stockholms stadsbibliotek 

Fran slutet av 1960-talet och ett par ar in pa 1970-talet var Greta Renborg anstalld som PR
bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek. Enligt min bedomning ar viss verksamhet som 
Renborg utforde redan innan bon borjade pa stadsbiblioteket av intresse for uppsatsen. Kapitlet 
inleds darfor med ett par avsnitt som beskriver Renborgs tidigare arbete. Sammanstallningen 
bygger dels pa en intervju med Greta Renborg fran januari 1996 (cit Renborg 1996), dels pa 
artiklar forfattade av Renborg. 

Det fdrsta "Dalaprojektet" 

Med avsikt att sprida och stimulera Utsintresset bland innevanama i Kopparbergs Ian 
genomfordes i slutet av 1950-talet ett bok- och biblioteksprojekt, "Dalaprojektet". 
Verksamheten finansierades av Biblioteksforbundet i Dalarna, en sammanslutning av Hinets 
bibliotek. For att praktiskt genomfora arbetet deltidsanstalldes som bokkonsulent bibliotekarien 
Greta Renborg. Renborg hade kunskaper om landsbygdens bibliotek och Iasvanor fran Sverige 
och utlandet, kunskaper som ansags vardefulla for projektet. Bokkonsulenten skulle bedriva en 
ambulerande verksamhet i Uinet och besoka saval stader som mindre samhallen. I konsulentens 
uppdrag ingick att na aven de som inte redan var vana biblioteksbesokare och boklasare 
(Olsoni 1956). 

Ar 1952 kom Bokutredningen (cit SOU 1952:23) och samma ar publicerades i England en 
artikel av bibliotekarien Fred Green med titeln "The missing three quarter" . Infer sitt uppdrag i 
Dalarna studerade och inspirerades Greta Renborg av saval den svenska bokutredningen som 
den engelska artikeln (Renborg 1996). Enligt en gallupundersokning som bokutredningen latit 
gora var det bland jordbrukare, husmodrar och glesbygdsbefolkning som de flesta "icke 
boklasarna" fanns (SOU 1952:23, s 30 ff) . Av dessa sa sig 65% inte ha lust att lasa och 22% 
ansag att sig inte ha tid (ibid, s 45 f) . I sin artikel hanvisar Fred Green till en undersokning over 
lfmtagare vid de engelska folkbiblioteken. Artikelns titel, "The missing three quarter", syftar pa 
den trefjardedel av den engelska befolkningen som inte var biblioteksbesokare. Som orsak till 
att de inte besokte landets folkbibliotek angav de, precis som de icke lasande i den svenska 
gallupundersokningen, brist pa tid och lust. Green ifragasatter i artikeln om biblioteken skall 
fortsatta att vanda sig till en biblioteksbesokande intellektuell elit eller om de aven bar ansvar 
att na andra grupper med god litteratur (Green 1955). 

Renborg ville genom sitt arbete i Dalarna framja laslusten bland icke Utsare sa att de bade skulle 
fa lust att lasa och ta sig tid att lasa. For att na dessa grupper vande Renborg sig till 
organisationer och foreningar som agnade sig at praktiska fardigheter, som tradgardsskotsel, 
skogsplantering, vavning, hemarbete och liknande. Hushallningssallskapets konsulenter inom 
jordbruk, slojd och hemarbete fanns bland de organisationer som fick erbjudande om 
forelasningar kring bocker och lasande. For Renborg som sedan tidigare hade en 
jordbruksutbildning och aven hade gatt ett ar pa lanthushallsskola var konsulentema sjalvklara 
samarbetspartners (Renborg 1996). 

Dalaprojektet genomfordes under vintrarna 1956/57 och 1957/58. Sammanlagt besokte 
bokkonsulenten 92 orter och 6 sHider i 40 av Kopparbergs lans 44 kommuner, 169 foredrag 
genomfordes for sammanlagt 7 400 lyssnare (Renborg, 1958). Forelasningar bolls pa skolor: 
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folkskolomas klass 6, realskolor, folkhogskolor, lanthushallsskolor, sjukskoterskeskolor, 
lantmannaskolor; for foreningar, husmodersforeningar, foreningen for Fred och frihet, 
fora.Jdraforeningar . Vidare forekom sk "attentat", foredraget var da insatt i ett annat program 
och avsikten var da framst att na manga bland icke boklasare, "the missing three quarters" 
(ibid). Renborg hade som arbetshypotes att for att na grupper som inte redan var 
biblioteksbesokare skulle bokkonsulenten besoka organisationema och inte tvartom. Faredrag i 
bibliotekets lokaler skulle enbart locka vana biblioteksbesakare (Renborg 1996). 

"Attentat" forekom vid : 
"A. Vid kurser. 
a . Vid ungdomskurser, t. ex. da pojkar i 4-H-organisationen traffades for att tala om 

motorsagens anvandning. De fick da aven lyssna till prat om backer. Vilket ar da naturligare 
an att utga fran bocker om de djur de moter i skogen och de vaxter och trad de agnar sig at. 

b. Vid kurser, som anordnas av konsulenterna vid lanets hushAllningssallskap, t. ex. nar 
hemkonsulenten har en kurs om hemmets elektriska maskiner eller nar tradgardskonsulenten 
lar ut konsten att arrangera blommor. Husmodrarna har aven fatt hora om bocker om 
elmaskiner resp. blomsterarrangemang, om backer for hemmet och bocker for barnen. Sedan 
hamnar man snart i prat om bocker i storsta allmanhet" (Renborg 1958). 

Andra tillfallen da ''attentat" kunde anvandas for att na kontakt med personer som mer sallan 
kom till foredrag om bocker var husmoderssemesterveckor och syforeningsmbten. Metod en 
anvandes aven vid underhallningskvallar som karusellkvallar och bykvallar (ibid). 

Nagon vetenskaplig utvardering av Dalaprojektet genomfordes inte. De lokala bokhandlarna 
kunde dock, efter det att bokkonsulenten besokt och forelast, fa en okad efterfnigan pa de 
bocker som konsulenten talat om. Om Renborg kom pa ett andra besok till ett samhalle blev 
besokarna fler an vid det forsta. Dalaprojektet fick stor uppmarksamhet i lokalpressen 
(Renborg 1988, s 70). Projektet fortsatte i mindre skala under ledning av andra konsulenter 
fram till 1966 (ibid s 72). Efter aren i Dalarna arbetade Renborg med liknande verksamhet i 
Sadermanland. TV:n hade da slagit igenom pa allvar och farre besokare kom till foredragen 
(Renborg 1996). 

Uppsokande verksambet i Norden 

Ar 1961 genomforde Greta Renborg en enkatundersokning bland nordiska bibliotek. A vsikten 
var att fa en overblick av bibliotekens uppsokande propagandaverksamhet. Undersokningen 
tog upp olika metoder som biblioteken anvant sig av utanfor de egna lokalema enligt foljande: 

1 Specialarrangemang 
2 Reklamverksamhet i form av trycksaker och affischer 
3 Information via press och radio, tv och film 
4 Hembesok 
5 Muntlig presentation 

Formular sandes ut till de bibliotek i Danmark, Finland, Norge och Sverige som under ar 1960 
hade minst en heltidsanstalld bibliotekarie. Fnigoma gallde de aktiviteter som biblioteken 
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bedrev utanfor bibliotekets lokaler. Den genomsnittliga svarsprocenten var 80% (Renborg 
1963, s 27 t). 

Under rubriken Muntliga presentation tar Renborg upp den information om bibliotek och 
bocker som skett utanfor bibliotekets lokaler med undantag for massmedia. I undersokningen 
anvandes det amerikanska uttrycket "book talks" (BT). Antalet bibliotek som anvant sig av 
BT varierade mellan Iandema. Danmark med 26% hade den lagsta siffran foljt av Norge med 
43%, i Finland och Sverige var siffioma hogre bar hade 53% av de bibliotek som besvarat 
enkaten anvant sig av 11book talks". 

Vid foljande sammankomster hade BT anvants. 

Da Fi No Sv S:a %avBT 
K vinnoforeningar 15 9 21 36 81 15 
Internationella sarnmanslutningar 
(Rotary, Lions, Zonta, Soroptimist) 8 11 10 46 75 14 
Y rkesskolor 7 8 13 30 58 11 
Underhallningskvallar 2 8 14 28 52 10 
Politiska foreningar 3 3 21 23 50 9 
F oraldraforeningar 2 4 19 14 39 7 
Kornmunala myndigheter 8 8 10 26 5 
Ungdomsforeningar 7 13 4 24 4 
F olkhogskolor 1 4 3 16 24 4 
F ackforeningar 1 13 5 19 4 
Nykterhetsforeningar 6 11 17 3 
Ungdomsgardar 11 1 4 16 3 
Hembygdsforeningar 5 3 4 12 2 
Industriinformationer 1 2 5 3 11 2 
MiliHirforband 2 1 1 7 11 2 
Kooperativa foreningar 1 1 3 4 9 2 
Ovriga foreningar 3 2 1 2 8 1 
Kurser anordnade av jordbrukets 
organisationer och konsulenter 1 4 1 6 1 
Lantmannaskolor 1 1 2 
Kyrkliga foreningar 1 1 

Summa 65 67 159 250 541 99 

B T i folkskolor och studieorganisationemas sarnmankomster har inte tagits med i 
sarnmanrakningen (Renborg 1963, s 35). 

Som tidigare beskrivits bedrevs konsumentupplysning pa 1960-talet framst av 
hushallningssallskapens hemkonsulenter. De siffior som ar intressanta for denna uppsats 
aterfinns darfor pa tredje raden nerifran "Kurser anordnade av jordbrukets organisationer och 
konsulenter". 

Enligt Renborg visar sarnmanstallningen att BT -verksamhet i stor utstrackning bedrevs bland 
organisationer som stod biblioteken nara. Ett forhallande som Renborg i och for sig finner 
naturligt. I foreningar med hoga medlemstal och med stora grupper potentiella lantagare var 
verksamheten inte lika vanligt forekommande. Som exempel namns Hushallningssallskapens 
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praktiska kurser som arligen drag ca 120 000 deltagare. Att jamforas med det sammanlagda 
antalet medlemmar i Rotary Lions och Zonta som var 19 000 (ibid, s 35 f) . 

PR-verksamhet vid Stockholms stadsbibliotek 

Greta Renborg anstalldes 1968 som Stockholms stadsbiblioteks forsta PR-bibliotekarie med 
ansvar for uppbyggnaden av en PR-avdelning. Enligt Renborg hade 
PR-avdelningen tva funktioner: informationsverksamheten, extern och intern; allmank:ulturell 
verksamhet, program och utstallningar (Renborg, 1986, s 55 f). Redan samma ar som PR
avdelningen inrattades skedde en markant okning av antalet utstallningar och program. Mellan 
aren 1965-1967 visades arligen ett 15-tal utstallningar och 1 0-tal program arrangerades . .Ar 
1968 fordubblades programverksamheten och utstallningarna okade fran 23 till 122 (ibid). 

I Stockholm som i Dalarna sokte Renborg kontakt aven med de institutioner och 
organisationer som "inte lag sa nara de laslystnas kretsar". Bland dessa fanns Stockholms 
Hemkansulenter sam fick f6rfdigan om att framstalla mindre vandringsutsHHlningar till 
biblioteken (Renborg 1996). 

Greta Renborg sag utstallningsverksamhet som en PR-metod som borde locka nya lantagare 
ach overhuvudtaget stimulera till fler boklan. Till utstallningarna skulle det all tid finnas 
litteraturlistor och dessa skulle var relevanta. For att listorna skulle bygga pa sakkunskap 
skedde urvalet i samrad med utsUillaren. SSB inventerade och sammanstallde forst sitt forrad 
av litteratur inom det aktuella amnet. Utstallaren fick sedan granska och lamna synpunkter pa 
listan. Vid behov kunde biblioteket gora kampletterande inkop. Listorna fick inte vara for 
omfattande utan utformade pa ett sadant satt att besokarna garna tog med sig ett exemplar 
hem. Utlaningen skulle aven stimuleras av att de becker sam skyltades i anslutning till en 
utstallning alltid skulle vara mojliga att lana (Renborg, 1996). 

"Bibliotek i storstad " 

Biblioteksnamnden i Stockholm tillsatte 1967 en kommitte med uppgift att utreda stadens 
framtida biblioteksverksamhet. Fyra ar senare overlamnade utredningen sitt slutbeHinkande, 
Bibliotek i storstad, till biblioteksnamnden. Kommitten ansag att den framtida 
biblioteksorganisationen borde ha resurser for att fylla de ansprak som samhallet staller pa 
kommunala bibliotek (Program for bibliotek 1975, s 94 f). 

"Biblioteken skall fungera som resurscentra saval for individens studier, 
yrkesarbete och intellektuella rekreation som for kommunala och andra 
institutioner, foreningar, foretag etc. i deras verksamhet. De skall utgora 
informationscentra med tillracklig kapacitet for snabb och aktuell information. 
De skall vara kulturcentra/samhallscentra inom de omraden (stadsdelar, 
stadsdelsgrupper) dear avsedda att betjana, stimulerande inslag i den lokala 
miljon, som genom inbjudan utformning, brett verksamhetsregister och 
generost oppethcillande ar en till gang for alia kategorier av manniskor 
oberoende av faktorer som alder, utbildning etc.[ ... ] 
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Biblioteken skall forutom att erbjuda sina besokare - till hemlan eller for 
utnyttjande i biblioteket- media for fOrmedling av kunskap, ideer, praktisk 
information, konstnarlig upplevelse och forstroelse, aven bedriva utstallnings
och programverksamhet" 
(ibid, s 99 f). 

Biblioteksverksamheten skulle aven vara uppsokande, servicen skulle vara tillganglig for de 
som av olika anledningar inte kunde besoka biblioteken. Verksamheten skulle aven vara 
uppsokande i den bemarkelsen att den skulle na de grupper som inte upptackt eller lart sig att 
utnyttja den service som samhallet via de kommunala biblioteken erbjod (ibid). 
Ar1973 faststallde kommunfullmaktige de nya riktlinjerna for Stockholms kommuns framtida 
biblioteksverksamhet. Det hade da gatt sex ar sedan utredningen tillsattes. Flera av 
utredningens fOrslag hade redan mtt praktiska konsekvenser och beslutet innebar i viss m{m en 
bekraftelse av den policy som biblioteksnamnden redan forde (ibid, s 94 fl). 

Kommunal information pa Stockholms stadsbibliotek 

Ar 1986 kom Stockholm stads revisionskontor med rapporten Information - service - ny teknik 
- mal, organisation, resurser for Stockholms stads informationsverksamhet. Syftet med 
rapporten var "att skaffa en overblick over informationsverksamheten inom staden, att peka pa 
utvecklingsmojligheter samt att stimulera till en diskussion om och oversyn av forvaltningarnas 
informationsverksamhet" (Revisionsrapport, 1986:8, s I). 

Revisionskontoret tar i rapporten upp bibliotekens roll som formedlare av forvaltningarnas 
information. 

"Flera av forvaltningarna utnyttjar inte mojligheten att via biblioteken sprida 
sitt informationsmaterial. Enligt revisionskontorets bedomning finns det 
forutsattningar for att biblioteken i Stockholm skall kunna spela en viktig roll 
for stadens informationsverksamhet. Stadsbiblioteket har saledes ett start antal 
stadsdelsbibliotek, filialer mm, oppethiillandetiderna ar som regel goda, 
personal en ar van att soka och ge information samt att det inom 
biblioteksforvaltningen pagar ett aktivt utvecklingsarbete vad galler datorisering 
och informationssokning i databaser. Pa tva stadsdelsbibiliotek har inrattas 
kommunala hornor med viss personell bemanning fran andra forvaltningar." 
(ibid, s VI) 

Stockholms stadsbibliotek var i sitt utlatande till rapporten positivt installd till att :ra utokade 
funktioner och formedla information fran kommunernas forvaltningar. I sammanhanget 
poangterades vikten av klarhet vad betraffar ansvarsfOrdelning och ekonomi mellan biblioteken 
och forvaltningarna (Tjansteutlatande Dnr 107/139/86). Vid tidpunkten for rapporten pagick 
redan ett samarbete mellan SSB och IKN med kommunala informationshornor pa biblioteken. 
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Konsumentinformation pa Vallingby bibliotek 

Avsnittet bygger pa en intervju med Kerstin afMalmborg bibliotekarie och omradeschefvid 
Kungsholmens bibliotek. 

Pa 1980-talet arbetade Kerstin afMalmborg pa biblioteket i Vallingby. Till biblioteket kom 
manga besokare med konsumentfragor. (Som tidigare beskrivits upphorde Konsument 
Stockholm med sin lokala verksamhet i Vallingby 1981 ). Fragorna handlade mest om olika 
produkter, testfragor av karaktaren "vilken dammsugare ar bast?". Pa den tiden fanns inga 
tryckta register over olika varutester. For att underlatta sitt arbete framstallde darfor 
personalen pa biblioteket egna testregister. Med utgangspunkt fran Rad och Ron, Vi foraldrar, 
foto- och andra tidskrifter dar tester forekom, sammansHillde biblioteket ett register over olika 
produkttester. Registret blev inte helHickande men det var ett bra hjalpmedel for personal en. 
Arbetet med registret tog en viss tid, men for bibliotekets personal var det naturligt att forsoka 
besvara de fragor som stalldes. 

Pa biblioteket placerades alit material om konsumentfragor, bibliotekets eget testregister, 
broschyrer och annat material fran Konsumentverket och Konsument Stockholm, i en hylla 
tillsammans med bibliotekets ovriga samhallsinformation. Med anledning av bibliotekets 
konsumentarbete intervjuades Kerstin afMalmborg 1987 av Radio Stockholm. Vid samma 
tidpunkt var de kommunala konsumentvagledarna vid Konsument Stockholm overbelastade 
med arbete. For de som sokte kontakt med Konsument Stockholm innebar det Ianga vantetider 
i telefon. Manga av de fnigor som stall des var enklare forkopsfragor och detta samtidigt som 
konsumentvagledarna hade manga och svarare arenden av ekonomisk och juridisk karaktar. 
Efter intervjun i Radio Stockholm kontaktade Konsument Stockholm Vallingby bibliotek med 
forslag om att konsumentverksamheten skulle utarbeta konsumenthyllor som kunde placeras pa 
de stora biblioteken. Representanter for Konsument Stockholm respektive for Stockholms 
stadsbibliotek paborjade sedan det samarbete som beskrivits ovan. 

Bland bibliotekspersonlen tror afMalmborg att det fran botjan hos en del fanns en viss 
tveksamhet till satsningen pa konsumenthyllor. Denna installning kan ha varit en foljd av den 
"yra" som fanns under 1970-talet och borjan av 1980-talet da biblioteket skulle gora "alit". De 
nya satsningarna gjordes da samtidigt som det ofta saknades pengar till fortbildning av 
personal en. Kombinationen av nya uppgifter och brist pa utbildning kunde da leda till en kansla 
av att inte hanga med; att inte ha alla de kunskaper som behovdes for att infria de onskemal 
och forvantningar som allmanheten stallde pa biblioteken. Nar projektet med konsumenthyllor 
botjade fanns det ocksa en del besokare som uppfattade bibliotekarierna som 
konsumentvagledare och vantade sig mer hjalp an vad de kunde Ia.. Detta medforde en del 
problem fOr personalen. Nu har besokarna vant sig, de vet att materialet finns och att de Ia.r 
soka sig fram sjalva. Idag nar verksamheten funnit sina former ar det ingen som ifragasatter 
den. Det kan ocksa hero pa att biblioteken nu pa ett annat satt fungerar som naturliga 
informationscentra. 

Kerstin af Malmborg arbetar idag som bibliotekarie och omradeschef pa Kungsholmens 
bibliotek i centrala Stockholm. Biblioteket prenumererar pa konsumentpaketet som uppdateras 
tva till tre ganger per ar, tillrackligt ofta for att det skall var aktuellt. Servicen ar billig och 
boxarna har forbattrats under arens gang. Idag vore det inte mojligt for biblioteket ta over 
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verksamheten. Det finns ingen tid for det extra arbete som behovs for att Mlla materialet 
aktuellt. 

Samarbete mellan SSB och den kommunala konsumentverksamheten 

Avsnittet bygger pa en intervju med Karin Lofdahl (K.L.) chef for SSB:s 
informationsavdelning. Intervjun genomfordes i februari 1996. 

Som tidigare beskrivits hade Stockholms Hemkonsulenter och sedan Konsument Stockholm 
mellan c\ren 1976 till1984 sin huvudexpedition i andra hotorgshuset vid Sergels Torg. I samma 
byggnad fanns SSB:s centrala administration. Det var darigenom naturligt att kontakter togs 
och att man i samarbete producerade utstallningar. 

Sa Hinge som konsumentverksamheten genom sin egen forvaltning och sina egna lokaler i 
Kulturhuset kunde bedriva en ornfattande och utatriktad verksarnhet fanns fran deras sida inget 
storre intresse av att utveckla ett narmare samarbete med stadsbiblioteket. Det var da inte sa 
sjalvklart att biblioteken skulle anvandas for konsumentinformation. Nar 
konsumentverksamheten bantades och IKF lades ned uppstod ett behov av att soka upp nya 
kanaler for att ia ut informationen, att repliera pa sadana stallen dar man redan gav 
information. 

For biblioteket och bibliotekarierna ar det en naturlig uppgift att kunna sta till tjanst med 
konsumentinformation. Pa den tid nar konsumentverksarnheten inte tog biblioteken som 
sjalvklara for att sprida konsumentinformation, fick man fran bibliotekets sida arbeta mer aktivt 
for att ia till stand ett samarbete. 

I borjan av 1980·talet diskuterades hur konsumentinformation skulle presenteras pa 
biblioteken. For att kunna utveckla verksamheten kom det fran bibliotekariemas sida onskemal 
om battre kunskaper i amnet. Manga ansag sig inte ha de kunskaper som behovdes for att 
besvara konsumentfragor. Fran centralt hall holts kurser och seminarier om 
konsumentinformation. Dar diskuterades bl a vilket material som skulle finnas pa biblioteken 
och vilka tjanster som kunde erbjudas utan att gain pa en annan yrkesgrupps kompetens utan 
vara den som 11 Slussade" vidare. 

Bibliotekariernas syn pa konsumentinformation pa bibliotek 

Nedan foljer en sammanstallning av nagra av de synpunkter om konsumentinformation pa 
bibliotek som gavs av de tre intervjuade nu verksamma bibliotekariema. 

VARFOR SKALL KONSUMENTINFORMATION FINNAS PA BIBLIOTEK? 

lnformationsavdelningen Karin Lofdahl 
For bibliotekarierna har konsumentinformationen en naturlig och etablerad plats pa biblioteken. 
De fiesta har det med sig fran utbildningen. Biblioteken ar informationscentraler som skall ge 
information, inte bara samhallsinformation, utan aven kommunalinformation och med den 
hanger konsumentinformationen nara samman. Naturligtvis inte pa samma satt som 
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konsumentsekreterarna med sin specialkunskaper, men att de ska ha ett visst material och 
kunna slussa kunderna vidare. 

Kungsholmen Kerstin af Malmborg 
Sveriges folkbibliotek har vaxt fram underifran. Det borjade med foreningsbibliotek, 
forsamlingsbibliotek, lasestugor etc. Vara bibliotek ar nagot av en hjartesak fOr flertalet 
medborgare, de kanner att biblioteket ar deras. Att biblioteket som star pa folkets sida ocksa 
innehaller konsumentinformation, ar darfor helt naturligt. 

Fordelen med att forlagga konsumentinformationen till biblioteken ar att informationen blir 
tillganglig for manniskorna. Biblioteken ar geografiskt spridda, bor man i en forort skall man 
inte behova aka in till stan for att soka information. Dessutom har de fiesta ganska bra 
oppettider. Det ar ett naturligt inslag i bibliotekens verksamhet. Det ar stor skillnad mellan vad 
konsumenthyllorna kan ge och det arbete som konsumentvagledarna utfor. I 
konsumenthyllorna tar besokarna sjalva leta sig fram till den information de behover, medan 
vagledama ar viktiga nar det ga.ller andra och mer komplicerade fragor 

Tensta Agneta Ehnmark 
Konsumentverksamhet har en naturlig men inte nodvandig plats pa biblioteken. I Tensta finns 
det flera fordelar med att den ar forlagd till biblioteket. Det finns ett stort behov av ekonornisk 
radgivning bland invanare som ofta har bristfcUiiga kunskaper i svenska. Manga aker sallan in 
till Stockholms city och det ar tveksamt om de skulle kontakta den centrala verksarnheten. (Se 
vidare s 54). 

HAR KONSUMENTINFORMATION PA BIBLIOTEK iWEN SOM SYFTE ATT LOCKA 
NYA LANTAGARE? 

Informationsavdelningen Karin LQfdahl 
Biblioteken har som overgripande mal att ta fler att lasa mer. Med varje nytt omrade som vi 
forsoker lagga under oss finns ocksa tanken att na nya grupper. Det ar mojligt att man genom 
konsumentinformation kan na nya grupper, men kanske inte enbart genom en konsumenthylla. 
Man kan ocksa tycka att det hor hemma pa ett stalle dar man hamtar information. 

Kungsholmen Kerstin af Maim borg 
All typ av samhallsinformation kan locka nya grupper till biblioteken. 

Tensta Agneta Ehnmark 
Sa har jag inte tankt, men den passar som sagt val in i var ovriga verksamhet. Och om nagon 
som letar efter konsumentinformation dessutom upptacker all annan nytta och gladje man har 
av ett bibliotek, sa ar det extra bra. 

FINNSDET NAGOT INTRESSE BLAND OVRIGA BIBLIOTEK FOR EN LIKNANDE 
KONSUMENTVERKSAMHET SOM DEN SOM BEDRIVS I TENSTA? 

Informationsavdelningen Karin Lofdahl 
Det var inte svart for Margareta Moden att hitta ett bibliotek som var intresserat nar hon 
frarnforde onskemal om att hon ville arbeta som konsumentsekreterare pa bibliotek. Pa Tensta 
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bibliotek hade man tidigare Information Tensta, sa de var vana vid att samarbeta kring sadana 
fdigor. Det ar ocksa en fraga om utrymme, att det finns lokaler. Jag tror att alia var positiva 
nar det var tal om att vi skulle ra konsumentsekreterama till var forvaltning. Vi fran 
bibliotekets sida diskuterade bur man skulle kunna samarbeta med konsumentsekreterama pa 
biblioteken. Manga bibliotekarier som sag det som ett lyft blev besvikna nar 
konsumentsekreterama foredrog att arbeta centralt, men intresset finns nog kvar. 

Kungsholmen Kerstin af Maim borg 
Ja, jag skulle vilja att en konsumentsekreterare arbetade har, inte heltid men regelbundet. Hon 
skulle da disponera ett rum dar hon kunde ta emot besokare och forvara sitt material. Det 
skulle vara utmarkt, det finns ett behov for sadan verksamhet. 

Tensta Agneta Ehnmark 
Det vet jag inte. Jag har dock svart att tanka mig att nagon skulle tacka nej. Den enda 
invandning som jag kan tanka mig att bibliotekarierna kan komma med ar att det kan vara svart 
att hitta utrymmen. Vi ar lyckligt lottade som har stor lokal. 

ANVANDER ALLMANHETEN KONSUMENTHYLLORNA? 

Kungsholmen Kerst in af Maim borg 
Ja, de anvands bela tiden. Det kanske inte ar sa sjalvklart for alia att konsumentinformation 
finns pa bibliotek, sa hyllornas placering har betydelse for att de skall utnyttjas. 

Tensta Agneta Ehnmark 
Ja, men det ar ingen rusning. Det kan bero pa att i omradet finns det ett storre behov av 
ekonomisk radgivning framfor radgivning fore kop. 

Kulturnamnden och Kultur Stockholm 

Den 1 januari 1992 slogs biblioteksnamnden och kulturnamnden samman och fick det 
gemensamma namnet kulturnamnden. Aven de tva forvaltningarna kultur respektive bibliotek 
skulle fran samma ar successivt samordnas under namnet Kultur Stockholm. Samma ar 
avvecklades informations- och konsumentnamnden och det beslots att 
konsumentverksamheten skulle tillhora kultumamnden (Stockholms kommunkalender 1995, s 
126). 

Stockholms stadsbiblioteks malsattning 

Folkbiblioteksutredningens betankande Folkbibliotek i Sverige (cit SOU 1984:23) formulerade 
folkbibliotekens mal och handlingslinjer. Utifran dessa delade utredningen upp folkbibliotekens 
funktioner i en kulturuppgift och en informationsuppgift (SOU 1984:23, s 1 f). Under 1980-
talet utarbetades en ny verksamhetsplan for SSB i enlighet med folkbiblioteksutredningens 
betankande (Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberattelse 1986 bd 3). 
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"De grundlaggande malen for Stockholms stadsbiblioteks verksamhet ar 

- att medverka till att varna yttrandefriheten 
- att stimulera manniskor att soka kunskap och kulturupplevelser 
- att garantera medborgama fri tillgang till information 
- att soka rninska klyftoma mellan oinformerade och valinformerade 
- att arbeta aktivt for att na ut med verksamheten till alit fler 
- att arbeta lasframjande och folkbildande 
- att soka undanroja sociala, fysiska och geografiska hinder for manniskor att 
anvanda biblioteket 

- att sarskilt uppmarksamma barns och ungdomars behov av backer och lasning 
- att spela en aktiv roll som samarbetspart i det lokala kulturlivet, i synnerhet i 

stadens ytteromraden" 
(Stockholms stadsbiblioteks malsattning, opagin) 

Biblioteket sags ha tva huvudfunktioner en kulturuppgift och en informationsuppgift. 
I malbeskrivningen namns inte konsumentinformationen specifikt Gfr. SOU1984:23). Om 
samhallsinformation sags: "Som ett komplement till Information Stockholm skall 
stadsbiblioteket aven tillhandahalla samhallsinformation". (Stockholms stadsbiblioteks 
malsattning, opagin). Nar malen for verksamheten formulerades fanns fortfarande den nu 
nedlagda Informations- och konsumentnamnden kvar och i den ingick Information Stockholm 
och Konsument Stockholm. 

Framtiden - bibliotek eller medborgarkontor 

I oktober 1995 fattade kommunfullmaktige i Stockholm beslut om att inratta 24 
stadsdelsnamnder. Vaije stadsdel skall styras av en politisk namnd. Fran 1997 kommer en stor 
del av de beslut som tidigare tagits i Stadshuset att flyttas ut till stadsdelsnamnderna (Nar 
Stockholm blir mindre blir du storre 1996, opagin). 

Beslutet syftar till att uppna tre mal 
1. Starka den lokala demokratin 
2. Forbattra kvaliteten i den kommunala servicen. 
3. Bedriva den kommunala verksamheten pa ett effektivare satt (ibid). 

Stadsdelsnamndema kommer att ha huvudansvaret for merparten av den kommunala servicen, 
daribland for konsumentradgivning. I varje stadsdel kommer det att finnas ett 
medborgarkontor. Till medborgarkontoren skall allmanheten kunna vanda sig med fragor som 
ror den kommunala informationen. Vaije stadsdel tar sjalv besluta om hur kontoren skall 
organiseras (ibid). 

For Konsument Stockholms del innebar stadsdelsnamndema att den centralt uppbyggda 
verksarnheten splittras mellan de olika stadsdelama. Var och hur konsumentinformation 
kommer att ges ar sedan en fraga for varje stadsdel (ibid). I Goteborg och Malmo har 
stadsdelsreformer genomforts, och i motsats till Stockholm har man dar beslutat att behalla en 
central konsumentverksamhet. Chefema for konsumentverksarnheten i Goteborg och Malmo ar 
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kritiska till de beslut som fattats i Stockholm. De anser att en central verksamhet behovs bl a 
for att paverka marknaden (Le Clercq, 1996) . 

Informationsavdelrungen vid Stockholms stadsbibliotek och Margareta Moden forbereder en 
kampanj kring den konsumentverksamhet med konsumenthyllor som finns pa 
stadsdelsbiblioteken. I kampanjen kommer man bl a att arbeta med affischer och vykort. Enligt 
Karin Lofdahl ar det viktigt att verksamheten uppmarksammas nu nar de nya 
stadsdelsnamnderna forbereds. Det finns annars en risk att den forsvinner i den nya 
organisationen med stadsdelsnamnder. 

Medborgarkontor eller bibliotek? 

Hur staller sig de intervjuade bibliotekarierna till de planerade medborgarkontoren 

VILL NI BERALLA KONSUMENTINFORMATIONEN AVEN SEDAN 
MEDBORGARKONTOR INRATTATS? 

Informationsavdelningen 
Vi bar inte nagon tradition av att ha konsumentsekreterare pa biblioteken, genom att de sjalva 
valde att inte jobba pa det sattet. Man kunde annars mycket lattare ha havdat att det ar dar de 
hor hemma. Det ar mojligt att man fran stadsdelsnamndemas sida tycker att verksamheten skall 
ligga i medborgarkontoren. 

Kungsholmen 
Ja, det viii vi absolut. Det ingar som en naturlig del av biblioteket. Det kommer alltid att finnas 
folk som behover personlig vagledning och de kanske gar till medborgarkontoret och dar 
kanske de ocksa har konsumenthyllor. Det vet jag inte annu hur det kommer att se ut. 

Tensta 
Vi viii behalla konsumentvagledningen pa biblioteket aven nar medborgarkontoren 
startat sin verksamhet. Det viktigaste ar att den finns kvar i omradet, men den tillfor biblioteket 
sa mycket att vi hoppas att den kommer att finnas kvar. 
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7. Sammanfattande diskussion 

A vsnittet inleds med en kortare sammanstallning over konsumentinformationens innehall och 
malsattning. Diskussionen kommer i ovrigt att koncentreras kring hur informationen fOrmed!ats 
till allmanheten, och da framst hur den kommunaia konsumentvagledningen och Stockholms 
stadsbibliotek samarbetat for att sprida konsumentinformation. 

Konsumentinformationens innehall och malsattning 

Enligt Jan Larsson harden modema svenska samhallsutvecklingen, folkhemsbygget, 
dominerats av en rationell overtygelse om att manniskan med fornuftet och vetenskapen som 
verktyg kan organisera det goda samhallet (Larsson 1994, s 15 f). Som jag ser det kan landets 
konsumentverksamhet ses som ett exempel pa denna organisation av samhallet. Genom 
kunskap byggd pa fornuft och vetenskap skall medborgama informeras och formas att i sin roll 
som konsumenter upptrada rationellt och gora kloka val. Vad som ansetts som ett rationellt 
beteende har i viss man varierat. Variationen har foljt samhallets forandringar och anpassats till 
vad som kan anses vara det for landet vid olika tidpunkter mest lonsamma beteendet. Under 
andra varldskriget informerades medborgarna via Aktiv hush!llning om hur de pa basta satt 
skulle kunna hushalla med landets begransade vamtillgang. Hemmens forskningsinstitut bedrev 
forskning som syftade tilt att rationalisera hush!llsarbetet och att hemmen pa basta satt skulle 
hush!Ila med resurserna. Under efterkrigstidens expanderande varumarknad satsades det pa 
vamundersokning och informationsverksamhet. Syftet var att underlatta for konsumenterna att 
i det vaxande varuutbudet gora rationella val. 

I takt med att saval samhallets som hushallens ekonomiska forutsattningar forsamrats har 
aven konsumentinformationen andrat inriktning. Sedan 1970-talet har hushallens ekonomiska 
situation Ia.tt en alit viktigare roll i det konsumentpolitiska arbetet. I regeringens proposition 
Aktiv konsumentpolitik sags att inforandet av en skuldsaneringslag har markerat vik:ten av att 
den kommunala verksamheten inriktas pa hushallens ekonomiska problem och att andra 
insatser inom den kommunala verksamheten minskar i omfattning. Budgetradgivning och 
skuldsanering ar den verksamhet som efterfragas mest i kommunerna. Enligt en utredning fran 
Konsumentverket ar budgetradgivning en svarmatbar verksamhet, men den har tydligt positiva 
effekter for samhallet. Aktiv konsumentverksamhet kan innebara att besparingar gors pa andra 
omraden. 

Hur konsumentinformationen iormedlats till allmanheten 

Utifran det material som uppsatsen bygger pa finns det inget som tyder pa att nagot utbrett 
samarbete forekom mellan de forsta konsumentupplysningsorganen och biblioteken. Aktiv 
hushAllning fonnedlade sin information via press, radio, film, kristidsnamnder, skolor, 
husmodersorganisationer, folkbildningsorganisationer, konsumtions- och kopmannaforeningar 
m fl. Bibliotek namns inte men kan inga i "m fl". Eventuellt kan detta tolkas som att om Aktiv 
hush!llning samarbetade med biblioteken sa var det inte nagot av de mest betydelsefulla 
organen for samarbete. Inte heller Hemmens forskningsinstitut tycks ha anvant sig av 
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biblioteken for att sprida sin information. De broschyrer som publicerades med n\d som riktade 
sig direkt till hushallen spreds via organisationer, detaljhandel och skolor, sarnt massmedia. 

De forsta 20 aren av den kommunala konsumentverksamheten i Stockholm har inte narmare 
studerats i uppsatsen. Det gar darfor inte att saga om nagot samarbete mellan 
hemkonsulentema och biblioteken forekom. Att doma av det PM fran 1946 dar de forsta 
hemkonsulentema besk:river hur de planerar att fora ut sin information till allmanheten, avsag 
de inte att soka upp biblioteken. Kontakt skulle tas med kvinnoforeningar, "vilkas program ar i 
linje med vart arbete", industriers personalkonsulenter, assistenter i sociala namnder samt med 
kornmunala bostadsbolag (Fakta om Stockholms stads hemkonsulentverksamhet 1961, s 1-2). 
En stor del av datidens konsumentinformation bested av praktiska kurser och demonstrationer 
varfor bibliotekens lokaler inte var Himpade for verksarnheten. 

Sedan 1970-talet har olika former av samarbete forekommit. Diskussionen kommer att 
koncentreras pa tva former av organiserat samarbete dar SSB och den kommunala 
konsumentverksamheten sarnarbetat for att sprida konsumentinformation. Konsurnenthornor i 
borjan av 1970-talet och de nuvarande konsumenthylloma. 

Konsumenthornor 

Orsaker till samarbetet 
Det tidigaste exempel pa folkbiblioteken som formedlare av konsumentinformation har jag 
funnit i utredningen Effektivare konsumentupplysning. Det ar i samband med hur 
konsumentpolitiken skall forankras pa det lokala planet. Utredningen framhaller 
vandringsutsHillningar som en metod att na sa manga konsumenter som mojligt. 
Hemkonsulenter och folkbibliotek bor enligt utredningen i storre grad kunna anvandas i 
upplysningsarbetet da de kan bidra till att fler konsumenter skulle nas. De argument som dar 
anvands fOr att framhalla folkbiblioteken som lampliga formedlare av konsumentinformation ar 
likartade de som migra av uppsatsens informanter i dag for fram. Bibliotekens spridning, 
oppettider samt tillgangen till annan litteratur och fackutbildad personal (SOU 1964:4, s 59 f). 

Att doma av den statliga hemkonsulentutredningens slutbetankade fran 1969, Den framtida 
hemkonsulentverksarnheten, okade folkbibliotekens insats vad galler konsumentupplysning. De 
lokala konsumentkommitteema hade i sex stader undersokt bibliotekens tillgang pa 
konsumentinstitutets skrifter. Undersokningen visade att biblioteken var val forsedda med 
dessa skrifter samt att skriftema ofta lanades ut. Forutom att tillhandah!Ila 
konsumentinstitutets skrifter fOrekom enligt utredningen att folkbiblioteken stallde sina lokaler 
till forfogande for informativa utstallningar fran konsumentinstitutet. 

Pa hosten 1971 inleddes i Stockholm en forsoksverksamhet med konsumenthomor i form av 
vandringsutstallningar pa bibliotek. Stadens hemkonsulentutredning initierade samarbetet och 
ville genom verksamheten att fler skulle nas av konsumentinformation. Satsningen pa 
konsumentinformation pa bibliotek i form av vandringsutstallningar tyder pa att den 
kommunala hemkonsulentutredningen tagit intryck av de tva ovan namnda statliga 
utredningarna. 

Den statliga hemkonsulentutredningen framholl att hemkonsutenternas verksamhet behovde 
marknadsforas da den var okand for manga. Stockholms Hemkonsulenter tycks ha tagit intryck 
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av utredningen. Genom konsumenthornoma ville de marknadsfora sin verksamhet. 
Konsumenthomorna skulle n ... ge en mer allman kannedom om den serviceverksamhet i 
konsumentfragor sam kommunen ger, men sam ej ar kand av det stora flertalet konsumenter i 
Stockholm" (Hernkonsulentemas konsumenthorna i Stockholms stadsbibliotek 1971, opagin). 

Under 1960- och 1970-talen debatterades den kommunala konsumentinformationen. I mars 
1971 fOreslog Konsumentutredningen i sitt slutbetankande Konsumentpolitik riktlinjer och 
organisation, att en frivillig kommunal konsumentverksamhet skulle byggas upp och att 
kommunema .kunde inratta konsumentnamnder. Biblioteken namns inte som tankbara 
formedlare av konsumentinformation pa det lokala planet. Nar regeringen 1975 fastsHillde den 
lokala konsumentverksamhetens uppgifter finns biblioteken med. De tillsammans med skola, 
socialnarnnd och halsovardsnamnd anses genom att bidra med lampliga lokaler och tillfallen 
kunna delta i arbetet med att sprida den allmanna konsumentinformationen. 

Utifriin det material jag haft att tillga ar det svart att saga vad som lag bakom S SB: s intresse av 
ett samarbete med hemkonsulentema kring konsumenthornor. Flera orsaker kan finnas. Ar 
1968 inrattades en PR-avdelning vid SSB och i samband med detta okade antalet utstallningar 
markant. Davarande PR-bibliotekarien Greta Renborg var sedan tidigare intresserad av att 
samarbeta med hemkonsulenter vilket kan ha haft en positiv inverkan pa arbetet. Renborgs 
tidigare samarbete med hemkonsulenter hade syftat till att sprida intresset for biblioteken och 
Hisandet. 

Ar 1973 faststallde kommunfullmaktige nya riktlinjer fOr Stockholms kommuns framtida 
biblioteksverksamhet. Beslutet togs efter flera ars utredningsarbete sam foljts av en lang 
remisstid. Den Umga tid sam forflutit sedan utredningen tillsattes innebar att 
kommunfullmaktiges beslut inom flera omraden var en bekraftelse av den policy som 
biblioteksnarnnden redan forde. Utifran det material sam uppsatsen bygger pa gar det inte att 
avgora exakt inom vilka omniden beslutet redan ratt praktiska konsekvenser. Enligt de nya 
riktlinjema skulle biblioteken bl a utgora informationscentra, de skulle vidare bedriva 
utstallnings- och programverksamhet. Detar mojligt att dessa tankar paverkat SSB:s beslut om 
att 1971 samarbeta kring konsumenthomor. Verksamheten med konsumenthornor kan i sa fall. 
passa in under saval informations- som utstallningsverksamhet. 

De nya riktlinjema fastslog vi dare att bibliotekens verksamhet skulle vara uppsokande, och da 
aven i den bemarkelsen II, , .att den so kef na kontakt med de StQfa grupper SQffi inte upptackt 
eller lart sig att utnyttja den service, som samhallet staller till forfogande genom de kommunala 
biblioteken'' (Program for bibliotek 1975, s 1 00). Formuleringen kan jamforas med vad Greta 
Renborg ville uppna med sitt arbete sam bokkonsulent i Dalarna. Genom att samarbeta med 
bl a hernkonsulenter ville Renborg fhimja laslusten bland icke lasare sa att de bade skulle ra lust 
att Iasa och ta sig tid att lasa. Samarbetet med hemkonsulentema kring konsumenthomor kan 
ha varit ett forsok att na de grupper sam inte "lart" sig att utnyttja biblioteken. 

Utstallningen Bokfloden som 1979 genomfordes i samarbete mellan hernkonsulentema och 
SSB kan aven den vara ett exempel pa uppsokande verksamhet som syftade till att na de som 
inte utnyttjade bibliotekens service. Bambibliotekarie Raihle skrev i BBL att manga barn och 
ungdomar aldrig hittar till biblioteken och de bra bockema och att " ... alia kanaler sam 
biblioteksfolket kan anvanda sig av for att fora ut bokinformationen bor och ska utnyttjas, 
biblioteken maste na ut till nya grupper och vi inom Stockholm tror att denna form av 
samarbete ar en vag" (Raihle 1979). 

- 71 -



I .. 
i 

: 

Organisation 
Konsumenthornoma var utformade som vandringsutsHillningar genom vilka hemkonsulenterna 
ville sprida kunskapen bland stadens invanare om hemkonsulentemas permanenta verksamhet . 
Det ansags aven viktigt att konsumenthornorna under viss del av dagen skulle vara bemannade. 

Resultat 
Hemkonsulenternas installning till hur konsumenthomor fungerade var i huvudsak positiv. 
Trots att huvudsyftet med verksamheten inte var att ge personlig radgivning var 
hemkonsulentema missnojda med att homoma inte kunde vara bemannade i den omfattning 
som de onskat. Arbetet upphorde och hemkonsulentema starkte i stallet sitt samarbete med 
den sociala centralnamnden, som enligt davarande planer skulle bli ny huvudman fOr 
hem.konsulentorganisationen. Andra fonner av vandringsutstallningar fortsatte dock att 
cirkulera pa biblioteken. 

Greta Renborg som i botjan av 1970-talet var PR-bibliotekarie vid SSB var positiv till att 
samarbeta med hemkonsulenterna. Att doma av de rapporter som hemkonsulentema 
sammanstallde om konsumenthornorna var bibliotekariema intresserade och positiva till 
verksamheten. 

Konsumenthyllor 

Orsaker till samarbetet 
Samarbetet kring konsumenthyllor pa bibliotek paborjades i slutet av 1980-talet, ett par ar efter 
det att en statlig utredning, Hushallning for valfard, ifd'tgasatt om personlig radgivning fore kop 
var ett effektivt satt att utnyttja den kommunala konsumentverksamhetens resurser. Samma 
utredning framholl att den lokala verksamheten gav mojligheter till samarbete med annan 
kommunal verksamhet. Verksamheten med konsumenthyllor pa bibliotek var bl a en foljd av att 
Konsument Stockholms resurser skurits ned och att verksamheten centraliserats. Redan i 
mitten av 1980-talet hade Konsument Stockholm borjat framstalla ett sjalvinstruerande 
material for enklare fragor. Verksamheten med konsumenthyllor skulle avlasta 
konsumentsekreterama arbetet med enklare fragor, men aven gora materialet mer tillgangligt 
for allmanheten. Enligt Karin Lofdahl fran Informationsavdelningen vid SSB var det forst nar 
informations- och konsumentnamnden lades ned och konsumentverksamhetens anslag 
minskade som SSB fick ett storre gensvar pa sin onskan om ett samarbete med Konsument 
Stockholm om konsumentinformation pa bibliotek. 

De bibliotekarier fran SSB som intervjuats i uppsatsen anser att konsumentinformation har en 
naturlig plats pa bibliotek. Om de ar representativa for en allman installning gar utifran det 
insamlade materialet inte att bedoma. I den malsattning som Jigger till grund for SSB:s arbete 
sags att biblioteken har tva huvudfunktioner, en kulturuppgift och en informationsuppgift. 

Revisionskontorets rapport fran 1986, Information - service - ny teknik, visar pa ett intresse 
fran kommunens sida av att anvanda biblioteken for att sprida den kommunala informationen. 
Samma ar paborjades aven ett samarbete mellan informations- och konsumentnamnden och 
SSB for att via biblioteken gora den kommunala informationen tillganglig. Enligt Konsument 
Stockholm var konsumenthylloma en del av detta samarbete. 

- 72-



• 
; 

Pa 1980-talet fanns det bland SSB:s bibliotekarier ett intresse av att forbattra sina kunskaper i 
konsumentinformation. NedUiggningen av konsumentverksamhetens lokala expeditioner kan ha 
bidragit till detta genom att alit fler vande sig till biblioteken med konsumentfdigor. I Vallingby 
fanns Konsument Stockholms expedition kvar fram t o m 1981. Personal en pa biblioteket i 
Vallingby fick under 1980-talet konsumentfragor i en sadan omfattning att det for dem var 
meningsfullt att utarbeta ett eget testregister. 

Organisation 
De konsumenthyllor som nu finns pa stadsbiblioteken inneballer sjalvinstruerande material. 
Konsument Stockholm ansvarar for att materialet ar aktuellt. Pa biblioteken skall det finnas en 
kontaktperson som sorterar in det nya materialet. 

Resultat 
Konsumenthyllorna uppskattas av Konsument Stockholm for att de rationaliserar 
konsumentsekreterarnas arbete och gor informationen mer tillganglig. De bibliotekarier som 
intervjuats i uppsatsen ar nojda med bur konsumenthyllorna fungerar. Speciellt framhalls det 
faktum att materialet balls aktuellt. Konsumenthyllorna anses som en sjalvklar del av 
bibliotekens informationsarbete. 

Slutsatser 

Den undersokning av folkbibliotekens uppsokande verksamhet i Norden som genornfordes av 
Greta Renborg 1961 visar att det inte var vanligt forekommande med samarbete mellan 
folkbibliotek och hemkonsulenter. Trots att undersokningen endast avser bibliotekens 
uppsokande verksamhet ar det troligt att den aven ger en bild av ovrigt samarbete som 
biblioteken bedrev. Darigenom skulle man kunna dra den slutsatsen att det i boijan av 1960-
talet inte var vanligt forekommande med samarbete mellan hemkonsulenter och folkbibliotek. 
En stor del av datidens konsumentinformationen bestod av praktiska kurser och 
demonstrationer varfor inte bibliotekens lokaler var lampade for den typen av verksamhet. 
Det ar mojligt att biblioteken utan att samarbeta med hemkonsulenter tillhandaholl 
konsumentinformation genom att inforskaffa material fran de statliga organ som ansvarade for 
konsumentupplysning. Enligt 1969-ars hemkonsulentutredning var biblioteken da val forsedda 
med konsumentinstitutets skrifter. 

Enligt Jan Larsson innebar 1970-talet att kommunens roll som garant for trygghet och 
sysselsattning blev alltmer synbar. Detta genom en omfattande utbyggnad av valfards- och 
socialstatens organisation (Larsson 1994, s 230). Som jag ser det ar de beslut som fattades 
under 1970-talet om att en frivillig kommunal konsumentverksamhet skulle byggas upp ett 
exempel pa Larssons tankar. I forslaget ingick aven att kommunerna kunde inratta sarskilda 
konsumentnamnder. Tva statliga utredningar hade under 1960-talet framhallit folkbiblioteken 
som intressanta fOr att formedla konsumentinformation pa det lokala planet. Nar beslut fattas 
1975 om hur den frivilliga kommunala konsumentverksamheten skall bedrivas far dock 
folkbiblioteken ingen framskjuten plats. 

Nar samarbetet kring konsumenthornor inleddes i borjan av 1970-talet fanns det en stravan hos 
saval SSB som hos hemkonsulenterna att gora den egna verksamheten mer kand hos 
kommunens invanare. Detta kan ha bidragit pa ett positivt satt till att ett samarbete paborjades. 
Varfor samarbetet mellan konsumentverksamheten och SSB inte starktes kan utifran det 
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material som uppsatsen bygger pa inte avgoras. Hemkonsulenterna ingick istallet ett narmare 
samarbete med socialforvaltningen. Ett faktum som speglar den dubbla roll som 
konsumentverksamheten har, att dels ge allman information till storre grupper, dels bedriva 
personlig radgivning till de som har hamnat i svarigheter. Att den allmanna informationen 
passar val in i bibliotekens informationsarbete framhalls av de intervjuade bibliotekarierna. Den 
personliga nidgivningen kan biblioteken inte ansvara for. I Tensta och Rinkeby har aven den 
personliga radgivningen forlagts till biblioteken. En konsumentsekreterare ar da ansvarig for 
arbetet. Verksamheten passar inte for alia bibliotek. Ett hinder som framhalls av ett par 
informanter ar att biblioteken saknar utrymme. 

Ytterligare en orsak till att det samarbete som paborjades i borjan av 1970-talet mellan 
konsumentverksamheten och SSB inte starktes kan vara att det i Stockholm inrattades en 
informations- och konsumentnamnd. Konsumentverksamheten fick genom den egna 
organisationen en stark stallning och tillgang till stora lokaler. Enligt SSB var det forst nar 
konsumentverksamhetens resurser skars ned som biblioteket fick ett storre gensvar pa sina 
onskemat om samarbete. 

Vid enjamforelse av 1970-talets konsumenthornor och dagens konsumenthyllor kan man 
konstatera att Konsument Stockholm har andra avsikter med dagens verksamhet an med 1970-
talets. Konsumenthyllorna idag anvands for att rationalisera den egna verksamheten och gora 
informationen mer tillganglig for kommunens invanare. Konsumenthornoma anvandes fOr 
propagera for den egna permanenta verksamheten. 

Detar svarare att avgora om det finns nagon skillnad i SSB:s forhallningssatt till de bada 
samarbetsformerna. De intervjuade bibliotekarierna framhaller konsumenthyllorna som en del 
av bibliotekens informationsarbete. Om samma tankesatt fanns bakom 1970-talets 
konsumenthornor eller om de mer var avsedda for att locka nya lantagare till den verksamhet 
som biblioteken redan bedrev gar inte att avgora. Som namndes i uppsatsens inledning kom det 
fran 1960-talets slut och fram till mitten av 1980-talet en rad utredningar som diskuterade 
bibliotekens roll som formedlare av samhallsinformation. Utredningarna ingar inte i uppsatsen 
men det ar tank bart att den debatt som forts inneburit att samhallsinformation ratt en starkare 
och mer sjalvstandig roll pa biblioteken. Denna forandrade attityd kan i sa fall aven omfatta 
konsumentinformation. Enligt Kerstin afMalmborg fungerar biblioteken nu i hogre grad an pa 
1980-talet som naturliga informationscentra. 

Den framtida kommunala konsumentverksamheten 

Konsumentinformation skall nu formedlas till medborgama pa ett annat satt an pa 1960- och 
1970-talen. Den kommunala konsumentverksamheten var da inne i en expansiv period. Som 
exempel kan namnas den "Koptrana kampanj" som 1968 genomfordes av Stockholms 
Hemkonsulenter tillsammans med SPK. Kampanjen inneholl informationstraffar och 
diskussiontraffar, dessutom erbjods gratis barnvakt. Idag skall infonnationen formedlas pa ett 
betydligt rationellare satt. I regeringens proposition Aktiv konsumentpolitik framhalls att den 
nya informationsteknologin och nyinrattade medborgarkontor skall kunna anvandas for att 
sprida konsumentinformation. Detta kan jamforas med vad Jan Larsson skriver om den fortsatt 
starka stallning som teknik och vetenskap kommer att ha aven i overg!ngen till ett mer 
kunskapsorienterat samhalle. Enligt Larsson utgor de kulturella faktorer med sjalvforstarkande 
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drivkrafter i en fortsatt modernisering och rationalisering av ekonomi och samhalle. Tekniska 
genombrott som elektronik, forminskning och digital teknik kommer att paverka aven 
forvaltningen av samhallets institutioner (Larsson 1994, s 252). Nar nu regeringen forordar att 
medborgarkontor och informationsteknologi skall anvandas vid formedling av 
konsumentinformation till medborgama kan detta tolkas som att teknik och vetenskap nu 
paverkar inte enbart informationens innehall utan aven hur den fOrmedlas till allmanheten. 
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8. Kall- och litteraturforteckning 

Otryckta kiillor 

Stockholm 
Skolforvaltningen 
Verksamhetsberattelser 1964-1978 (cit VB 1964-1978) 

Stockholm 
Skolforvaltningen 

Utredning angaende hemkonsulentverksamheten i Stockholm 1972, inklusive remissvar 

Stockholm 
Skolforvaltningen 

Stockholms Hemkonsulenter 
Rapporter 1964-1978 

Fakta om Stockholms stads hemkonsulentverksamhet 1961, stencil 
Stockholms stads hemkonsulenter startar den 21 oktober 1968 en koptrana-kampanj 
Koptrana med hemkonsulenterna tillsammans med statens pris och kartellnamnd och 
Stockholms Sparbank, stencil 
Hemkonsulenternas konsumenthorna i Stockholms stadsbibliotek 1971, stencil opagin 
Hemkonsulenternas konsumenthorna i Tensta bibliotek 1972, stencil opagin 
Konsumenthoma biblioteket Hornsgatan 130 1972, stencil opagin 
Rapport och synpunkter fran konsumenthornan i Bagarmossens bibliotek, 1972, stencil 
Stockholms Hemkonsulenter- pa konsumentens sida- for battre varor och tjanster i 
vardagslivet, 1977, stencil 
Synpunkter fran bibliotekshoman i Skarholmen 1972, stencil opagin 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Informations- och Konsumentnamnden 

Konsument Stockholm 
Verksamhetsberattelser 1979-1991 (cit VB 1979-1991) 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Informations- och Konsumentnamnden 

Konsument Stockholm rapporter 1979-1991 
Bokfloden en utstallning om barn och ungdomsbocker, 1979, stencil 
Vattenskador i bostader och fukt och mogel i smahus pa biblioteken, 1983, stencil opagin 
Konsumentvagledning pa Kista, Tensta och Akalla bibliotek, 1983, stencil opagin 
Konsumentinformation pa bibliotek, 1989, stencil opagin 
Biblioteksprojektet under 1989, stencil opagin 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Informations- och Konsumentnamnden 
Namndens protokoll med bilagor 1979-1991 
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Namndens protokoll med bilagor 1979-1991 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Informations- och Konsumentforvaltningen 
Forslag till ny detaljorganisation av stadens informations- och konsumentforvaltning 
1991-08-23 

Stockholm 
Konsument Stockholm 

Verksamhetsberattelser 1991-1995 (cit VB 1991-1995) 

Stockholm 
Konsument Stockholm 

Mal for verksamheten och prioriteringar infer 1993 
Verksamhetsprogram 1996 

Tensta 
Konsument Tensta 
Moden, Margareta, (1994), Nara och effektivt: rapport fran ett ars konsumentvagledning 
lokalt i Tensta, stencil 
Moden, Margareta, (1995), Bakgrund, stencil 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Stockholms stads revisionskontor 
Information - service - ny teknik - mal, organisation, resurser fOr Stockholms stads 
informationsverksamhet. Syftet med (cit Revisionsrapport, 1986: 8) 

Stockholm 
Stadshusets arkiv 
Finansavdelningens skrivelse 1991-06-03 

Stockholm 
Stadsarkivet 
Kommunstyrelsens utlatande 1989 

Stockholm 
Stockholms stadsbibliotek 
Verksamhetsberattelser 1971-1994 

Stockholm 
Stockholms stadsbibliotek 
Stockholms stadsbiblioteks malsattning, opagin 

Stockholm 
Stockholms stadsbibliotek 
Tjansteutlihande Dnr 1 07/13 9/86 
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Intervjuer 
2 konsumentsekreterare fran Konsument Stockholm (cit konsumentsekreterare 1995) 
Liselotte Johansson konsumentsekreterare pa Rinkeby bibliotek 
Margareta Moden konsumentsekreterare pa Tensta bibliotek 
Agneta Ehnmark bibliotekarie pa Tensta bibliotek 
Karin Lofdahl bibliotekarie vid SSB:s Informationsavdelning 
Kerstin afMalmborg omradeschefpa Kungsholmens bibliotek 
Greta Renborg fd PR-bibliotekarie vid SSB 

Tryckta kiillor och litteratur 

Aktiv konsumentpolitk, (1995). - Stockholm: Civildepartementet.- (Prop. 1994/95:140) 

Bokutredningen, (1952) : betankande avgivet av sarskilda sakkunniga inom 
ecklesiastikdepartementet. - Stockholm : Ecklesiastikdepartementet. - (SOU: 1952:23) 

Budgetradgivning- ett postitivt alternativ (1993), Stockholm : Konsumentverket.- (Rapport 
1992/93:2) 

Den framtida hemkonsulentverksamheten, ( 1969) : betankande avgivet av 1965 ars 
hemkonsulentutredning. - Stockholm : Handelsdepartementet.- (H 1969:3) 

Den knappa tiden, (1994) : en undersokning om konsumentvagledarnas arbetstid fordelad pa 
arbetsomraden. - Stockholm: Konsumentverket.- {Rapport 1993/94:20) 

Effektivare konsumentupplysning, (1964) : betankande avgivet av 
konsumentupplysningsutredningen.- Stockholm : Esselte.- (SOU 1964:4) 

Eliasson, Gunnar & Henning, Roger, (1981), Konsumenten, politikerna och byrfuatin: en 
studie av konsumentpolitikens framvaxt. - Stockholm : Studieforbundet Naringsliv och 
Samhalle 

Folkbibliotek i Sverige, (1984): betankande av Folkbiblioteksutredningen. -Stockholm : 
Liber.- (SOU 1984: 23) 

Forslag till riktlinjer och organisation av samhallets konsumentpolitik, (1972:33). Stockholm : 
Regeringen. -(Prop. 1972:33) 

Green, F.S. , (1955), The Missing Three-quarter. II The Library Association Record. 
London : Libr. Association Rec. - Vol 57, s. 392-398 

Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. - Lund : Studentlitteratur 

Hushallning for valfard. Den framtida konsumentpolitiska inriktningen, (1985) : betankande 
fran konsumentpolitiska kommitten. - Stockholm : Finansdepartementet.- (SOU 1985:32) 
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Inriktning och omfattning av stodet tilllokal konsumentverksamhet, (1993).- Stockholm: 
Konsumentverket.- (Rapport 1992193:8) 

Kommunal konsumentpolitisk verksamhet, (1974) : innehall och organisation.- Stockholm: 
Handelsdepartementet. - (H 197 4: 1) 

Konsumentpolitik i en ny tid, (1994) : Konsumentpolitiska kommittens beHinkande. -
Stockholm : Civildepartementet. -(SOU 1994: 14) 

Konsumentpolitik riktlinjer och organisation, (1971) : betankande avgivet av 
konsumentutredningen.- Stockholm: Allmanna Forlaget.- (SOU 1971:37) 

Kvalificerad vidareutbildning fOr konsumentvagledare, (1992). - Stockholm : 
Konsumentverket, - (Rapport 1992/93 :7) 

Larsson, Jan, (1994), Hemmet vi arvde: om folkhemmet, identiteten och den gemensamma 
framtiden. - Stockholm : Arena 

Le Clercq, Litti, (1996), Konsument Stockholm Higgs ned : de nya statsdelsnamnderna tar over 
men ingen vet hur. -II DN 1996-07-02, s C 14 

Nationalencyclopedin (1989-.... ).- Hoganas: Bra Boeker 

Nar Stockholm blir mindre blir du storre, ( 1995), 
Stockholm: Stockholms stad (opagin) 

Olsoni, Tora, (1956), Bokkonsulenten i Kopparbergs Ian.- II BBL.- Arg 41, s 713-714 

Program for bibliotek, (1975) : 15 konkreta exempel. - Lund : Btj. - (Biblioteksdebatt 2) 

Proposition angaende den framtida organisationen av upplysningsavdelningen vid statens 
institut for konsumentfragor, (1964), Stockholm: Handelsdepartementet.- (Prop. 1964:91) 

Pa nya vagar, (1993): nagra exempel pa "nya" satt att ge forkopsradgivning i kommunerna, 
Konsumentverket.- Stockholm: Konsumentverket. -(Rapport 1993/94: 18) 

Raible, Gunlog, (1979), Bokfloden rinner till i Stockholm. -II BBL.- Arg 64:4, s 43 

Om den lokala konsumentverksamheten, Regeringens skrivelse 1990191 : 143. -Stockholm: 
Regeringen 

Om kommunal konsumentpolitisk verksamhet, (1975).- Stockholm: Regeringen. - (1975:40). 

Renborg, Greta, (1958), Laspropaganda pa landsbygden. -II BBL.- Arg. 43, s 413-417 

Renborg, Greta, (1963), Det uppsokande biblioteket: om bibliotekets mojligheter att stimulera 
lasintresset. -Lund : Btj. - (Biblioteksstudier, 0519-9522; 2) 
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Renborg, Greta, (1986), Bibliotekarien blir marknadsforare II Bibliotekarie ro11en i forandring : 
en vanbok till UlfDittmer stadsbibliotekarie i Stockholm 1978-1986.- Stockholm : Gotab. 
(Stockholms stadsbiblioteks skriftserie 1986: I) 

Renborg, Greta, (1988), Biblioteket-Hjartpunkten-ett urval artiklar 1954-1986. ·_ Bonis, 
Bibliotekshogskolan. - (Skrifter fran Hogskolan i Boras Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga studier 8) 

Starrin, Bengt, & Svensson, Per-Gunnar, (red), (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
- Lund : Studentlitteratur 

Statistisk arsbok for Stockholm, (1996), Stockholms stad Utrednings- och statistik kontoret.
Stockholm : Stockholms stad 

Stockholms Kommunkalender, (1944-1995), Stockholms stadskansli. - Stockholm : 
Nordstedts forlag AB 

Akerman, Brita m fl, ( 1984), Kunskap for var vardag - utbildning och forskning for hemmen. -
Stockholm: Akademilitteratur 

Akerman, Brita, (1994), 88 ar pa 1900-talet: bland vanner och ideer. - Stockholm : Fischer. 



kOptriina 
TILLSAMMANS MED 

H E M K 0 N S U L E N T E R N A OCH 

STATENS PRIS- OCH KARTELLNAMND 

VALKOMMEN TILL INF'ORMATIONSTRAFF PA 

NAGON AV NEDANSTAENDE PLATSER, 

Nt FAR BL, A, MOTA BUDGETKONSULENT 

ANNA-LISA HELLSTEN FRAN SVENSKA 

SPARBANKSFORENINGEN, EN PAUS AR INLAGD 

I PROGRAMMET oA Nt BJUOS PA KAF'FE MED 

DOPP OCH FAR TILLFALLE ATT STALLA FRAGOR, 

Vro TRAFFARNA PA DAGTID ERBJUDS Nt 

GRATIS BARNVAKT. 

UNDER NOVEMBER FAR N1 TILLFALLE ATT DELTA 

I DJSKUSS IONSTRAFFAR DA OLIKA VARUO IVIRADEN 

KOMMER ATT BEHANDLAS UTFORLIGT: LIVSMEDEL, 

HUSHALLSMASKINER, REDSKAP, KLADER, TEXTI

LIER, SYMASKINER, SOMNADS- OCH KLADVARDS

UTRUSTNING, MOSLER, ARMATUR OCH INREDNINGS-

TEXTILIER, 

PROGRAM VIO JNFORMATIONSTRAFFARNA: 

sA FAR VI BAST UTBYTE A.V VA.RA RESURSER 

PENGAR BETYDER INTE ALLT- MEN EN DEL 

T E 0 R I 0 M sA T T I p R A K T I K - EXEMPEL FRAN OLIKA VARUOMRADEN 

BREDANG MAN 21/10 

ANMALAN OCH UPPLYSNJNGAR: 

8REDANGSTORGET 13-17 TEL, 97 50 37 

VALLINGBY TIS 22/10 VALLINGBY PLAN 13 TEL, 87 30 84 

8ANDHAGEN ONS 23/10 8ANDHAGSPLAN 14 TEL. 86 62 07 

CENTRALA STADEN MAN 28/10 KUNGSHOLMSGATAN 16 TEL, 53 67 92 

FARSTA TIS 29/10 FARSTAPLAN 10 TEL, 93 67 37 

OAGTID KL. 13. 00 GRATIS BARNVAKT KVALLSTIO KL. 19. 00 

VAR VANLJG ANMAL BEHOV AV BARNVAKT PER TELEFONt 

81LJETTER OCH UPPLYSNINGAR AVEN I 

STOCKHOLMS SPARBANK 
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Saker du rad 
fore kopet? 

I KONSUMENTHYLLAN finns 

.. 0 

• BOXAR MED KOPRAD 
for: hi! 

barn 

fork & tvdtt 

dammsugare 

spis & mikrougn 

kyl & frys 

k6ksmaskiner 

diskmaskiner 

svmaskiner 

ljud & hi/d. 

• HANDBOCKER och FAKTABLAD 
fn1n Konsumentverket. 

e MARKNADSOVERSIKTER och 

prisjamfdrelser. 

e TESTLISTA med hanvisningar till 

publicerade tester i tidskriftema: 

VAND 

Alit om Mat, Elektronikvdrlden . 

Hifi-Musik, !CA -Kuriren. Rad&Ron, 

Tidningen Vi, Vi Bildgare. Vi Fordldrar 

och Var Bostad. 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hOgskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera bar. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omriidena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans Jokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafsk9lan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hOgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Biblioteksht>gskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I mclnga ar var bibliotekshogskolan i Bon\s Jandets enda 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta term i
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Ge>teborgs universitet. 
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lnstitutionen bibliotekshOgskolan 

.. .. Wnncdtnl::m i Boras 
Hogskolan i Boras IRAS 
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