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Sammanfattning

Under år 2001 fick Sverige en ny konsumentpolitik som gäller till och med år
2005. Samtidigt avsattes medel som konsumentverket fick i uppgift att fördela
till olika typer av projekt inom konsumentområdet. Ett av dessa projekt, som
fick pengar, var Råd och Rätt som utvecklats av konsumentverksamheten i
Hagfors och Munkfors. Projektet startades under hösten år 2002 och
avslutades sista juni år 2004.

Bakgrunden till projektet var dels svårigheter för brukarna att få kontakt med
rådgivningen, dels att man - i förebyggande syfte - ville utveckla nya
arbetsmetoder och nå ut till nya grupper av brukare. Det innebar att man
skräddarsydde ett antal utbildningspaket, framförallt inom
konsumentlagstiftningen, riktade till specifika grupper såsom kommunala
politiker och tjänstemän, lärare och elever, näringsidkare och frivilliga
organisationer.

För att öka tillgängligheten påbörjades ett samarbete mellan energirådgivaren,
folkbildaren inom miljöområdet och konsumentrådgivaren och man flyttade
in i en gemensam lokal som var centralt belägen i Hagfors.

Undersökningens syfte har varit att utvärdera olika målgruppers upplevelse av
utbildningsinslagen och det förebyggande arbetet samt enskilda brukares
erfarenhet av den rådgivning som de har fått av konsumentvägledaren. Även
utvecklingen i projektet har studerats för att undersöka vilka faktorer som har
hindrat eller påskyndat processen.

Datainsamlandet har skett på flera olika sätt såsom deltagande observation,
intervjuer (både i grupp och enskilt) och genom en enkätundersökning.
Datamaterialet har sedan bearbetats både kvalitativt och kvantitativt.

Resultatet pekar på att de flesta grupper som har tagit del av utbildning är
nöjda och är positiva till det förebyggande arbetssättet. De grupper som har
upptagit mest tid för att skapa ett intresse för konsumentfrågorna är skolans
personal och näringsidkarna. Problemet att få upp konsumentfrågorna på
skolans agenda kan dels bero på att skolan ska ta ansvar för många områden
dels att konsumentområdet kan vara könsmärkt. När det gäller näringsidkarna
kan svårigheterna ses i ljuset av marknadsekonomins villkor.

Den strategi som projektledaren använt sig av i kontakten med skolan och
näringsidkare är att försöka bygga nätverk, vilket kan vara ett framgångsrikt
arbetssätt för att i förebyggande syfte sprida intresse och kunskap för
konsumentfrågorna.



De enskilda brukarna som har ingått i utvärderingen, upplever att
konsumentverksamheten är lätt att få kontakt med. Man kan se en tendens till
att ett förebyggande arbetssätt även påverkat sättet att ge rådgivning, i den
mening att respondenterna upplever att de numer i större utsträckning än
tidigare får hjälp till självhjälp.

Avslutningsvis kan konstateras att utvärderingen pekar på att den väg
projektledaren tillika konsumentvägledaren har slagit in på, kan på sikt vara ett
fruktbart sätt att arbeta, som gagnar både kommunens verksamhet och
enskilda kommuninnevånare. De politiker som ingått i studien menar att en
kvalitativ och kompetent konsumentverksamhet kan vara en strategisk fråga
för framtiden.



Förord

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till
uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten i Värmlands
kommuner. I institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten
med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller utvecklingsbehov inom
socialtjänsten som också har ett generellt intresse och som kan bidra till
långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs självständigt och utifrån ett
grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.

Denna rapport fokuserar ett område som inte så ofta låter tala om sig som en
del av kommunernas välfärdsarbete. Inte desto mindre är frågor och problem
knutna till rollen som konsument viktiga aspekter av ”det goda livet” – eller
dess motsats. Den kommunala konsumentverksamheten har därför ett större
släktskap med socialtjänsten än man i förstone tänker sig. Inom Hagfors och
Munkfors kommuner, som denna studie behandlar, ingår konsument-
verksamheten i socialtjänstorganisationen.

Rapporten utvärderar ett projekt med syftet att bredda
konsumentverksamheten och fokusera dess förebyggande funktion. Ett stort
antal kommuninnevånare får komma till tals på olika sätt. Flera olika metoder
har använts för att samla in, analysera och redovisa olika gruppers åsikter och
erfarenheter. Utvärderingen visar såväl på svårigheter som möjligheter för nya
arbetssätt inom den kommunala konsumentverksamheten. Den tillför därför
viktiga bidrag inom ett område som i ”konsumismens” tidevarv sannolikt
kommer att bli ännu viktigare än idag.

Utvärderingen har utförts av universitetsadjunkt Maiwor Grundh vid IKU.

IKU, Karlstads universitet, september 2004

Bengt G Eriksson
Föreståndare
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1 Inledning

Stöd till lokalt utvecklingsarbete på konsumentområdet

I november 2001 antog riksdag och regering en nationell handlingsplan för
konsumentpolitikens inriktning för åren 2001 till och med 2005. Samtidigt
avslutades en debatt, som förts under några år, huruvida konsument-
verksamhet på lokal nivå ska vara ett obligatorium eller ett frivilligt åtagande.
Det verkar som de flesta av våra politiska partier är överens om
nödvändigheten av välinformerade konsumenter, men om konsument-
rådgivning ska drivas i kommunal regi eller av konsumenters egna
intresseorganisationer råder delade meningar om. Beslutet blev fortsatt
frivillighet och för att stärka konsumenter i en gränslös värld avsattes 20
miljoner kronor till stöd för olika kommunala projekt.

Sedan 1970-talet följer Konsumentverket arbetet på den lokala nivån och har
uppmärksammat att den förebyggande verksamheten har minskat i
omfattning. Det innebär att konsumentverket är insatta i området och fick i
uppdrag att fördela det ekonomiska stödet.

I juni år 2002 hade 43 projekt i 80 kommuner fått del av pengarna och två av
dem var Hagfors och Munkfors. Konsumentverksamheten, som är gemensam
för de båda kommunerna, fick 400 000 kronor till projektet Råd och Rätt, vars
syfte är att utveckla nya sätt att arbeta med konsumentupplysning. Den
nationella handlingsplanen och utvecklingsstödet ligger till grund för den
projektplan som utarbetades och projektet skulle drivas under tiden september
år 2002 till augusti år 2003, men förlängdes till juni år 2004.

En del i projektet var att det skulle utvärderas, vilket Institutet för kvalitets-
och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet fick i uppdrag att göra.

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen är i huvudsak att undersöka och bedöma huruvida
man har uppnått de mål som formulerades i en plan för projektet. Det innebär
att undersöka och utvärdera

- olika gruppers erfarenhet och syn på det förändrade arbetssättet som
projektet innebär

- enskilda brukares erfarenhet och upplevelse av kontakten med
konsumentrådgivningen
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Jag gör även en enkel processbeskrivning i den meningen att jag följer
projektförloppet, följsamhet till projektplanen, liksom oplanerade och
oväntade händelser.

Rapportens disposition

Min ambition är att sätta in projektet Råd och Rätt i ett sammanhang eller -
om man så vill - ge en inramning till projektet.  Det innebär en kort
beskrivning av konsumtionssamhället, den svenska konsumentpolitiken och
kommunernas roll. Därefter görs en mer ingående redogörelse för projektets
bakgrund, syfte och mål, vilket är föremål för utvärderingen. Jag beskriver
sedan utvärderingens metod och genomförande. I resultatdelen redogör jag för
olika målgruppers upplevelser av projektet. Där redogörs även för de
utbildningsinsatser som jag deltagit i samt projektförloppet och en analys av
vad som kan ha utgjort möjligheter och hinder i processen. Därefter redovisas
resultatet av en enkätundersökning där man kan utläsa hur några av brukarna
upplever den konsumentrådgivning som de har fått. Projektledarens
erfarenhet, strategi och samverkan med energirådgivaren och folkbildaren i
miljöfrågor beskrivs i det näst sista avsnittet. Avslutningsvis drar jag ihop
trådarna av resultaten och gör en koppling till projektets syfte och mål. Som
svar på frågan; Hur blev det då? Uppnådde projektet Råd och Rätt sitt syfte
och sina mål? Vilka hinder och möjligheter fanns och som påverkade
utvecklingsprocessen?
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2  Konsumtionssamhället, den svenska konsumentpolitiken
    och kommunernas roll

Konsumtionssamhället

Vi lever i köpandets förlovade tid, utropar den engelske sociologen Zygmunt
Bauman lite ironiskt. Att handla tillfredsställer inte bara våra behov utan
skänker oss även lycka, glädje och nationell tillväxt. I konsumtionssamhället
följer inte konsumtionen enbart en nyttoprincip, det vill säga att vi
konsumerar för att överleva utan konsumtionen har blivit ett självändamål.
Vidare menar Bauman, att det som motiverar en konsumtion är inte bara våra
behov och begär utan numer också våra önskningar. Begäret kan tämjas och
regleras, men våra önskningar följer en annan logik. Om
konsumtionssamhällets hjul ska fortsätta att rulla i samma takt som utbudet av
nya varor och tjänster, så måste människornas önskningar frigöras.1

Under industrialismen har vi levt under vad Sigmund Freud kallade
realitetsprincipen. Det betyder att vi fick lära oss att tukta begäret och att
skjuta upp behovstillfredsställelsen för att realitetsanpassa oss. Vi utvecklade
en arbetsmoral och blev allt bättre på att producera de förnödenheter vi
behövde för vår överlevnad. Detta bidrog till att svält och fattigdom kunde
avskaffas i västvärlden. I konsumtionssamhället däremot, menar Bauman att vi
inte vädjar till realitetsprincipen, utan till den andra av Freuds poler, nämligen
lustprincipen.2 Nu räcker inte behov och begär till som marknadens drivkrafter
utan kompletteras med frigörandet av lustprincipen.

Även samhällsmedborgarens funktion har förändrats över tid. I industri-
samhället betraktades samhällsmedborgaren som producent, medan i dagens
postindustriella stadium engageras medborgaren som konsument. Både
produktion och konsumtion finns naturligtvis i båda samhällstyperna, men
det har skett en förskjutning av tonvikten. Skillnaden är så stor att Bauman
anser att det finns anledning att tala om ett konsumtionssamhälle.3

Hur och vad vi konsumerar har varierat över tid och påverkas av samhälls-
utvecklingen. Till exempel har informationsteknologins utveckling och
avregleringen av marknaden bidragit till nya konsumtionsmönster. Under år
2000 hade 80 procent av Sveriges befolkning tillgång till Internet, i hemmet,
på arbetsplatsen eller i skolan.4

                                                
1 Bauman, Zygmunt (1998, 2004)
2 a.a.
3 a.a. (1998)
4 Prop. 2000/01:135
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Genom informationsteknologin har vi luckrat upp betydelsen av tid och rum.
Vi kan när som helst under dygnets alla timmar konsumera via Internets alla
nätbutiker. Internet har öppnat upp för konsumtion i en global värld som är
gränslös, på gott och ont. I informationsteknologins bakvatten dyker nya
problem upp, problem som vi inte alltid har hunnit utveckla system för att
hantera, ett exempel är modemkapning.5

Några av de tjänster som tidigare utförts i offentlig regi har avreglerats,
privatiserats och konkurrentutsatts, vilket har ökat våra valmöjligheter. Numer
kan vi själva välja mellan olika leverantörer till exempel inom el- och
teleområdet. Vi ska själva bestämma var vi vill placera vårt pensionssparande,
vilket bland annat har inneburit att människor i allmänhet även sparar i aktier.
Under år 2000 ägde 80 procent av den vuxna svenska befolkningen aktier, som
kan förklaras av det nya premiepensionssystemet.6

Den stora valfrihetsrevolutionen har två sidor, den ökar våra möjligheter att
påverka, men den rymmer också risken att vi gör en mängd felval. Det ställer
krav på oss konsumenter. För att kunna välja och göra ekonomiskt och
kvalitetsmässigt bra val måste vi känna till och ha kunskap om olika alternativ
och dess konsekvenser. Kanske var det enklare förr när beslut, som idag har
decentraliserats till individnivå, låg på samhällsnivån.

Konsumtionssamhället har många dimensioner, det handlar inte bara om
ekonomisk tillväxt, valmöjligheter, produktion och konsumtion av varor och
tjänster, utan det påverkar också vår livsstil och identitetsutveckling. I
industrisamhället byggdes identiteter på arbetets grund, vi levde i ett
arbetssamhälle och utvecklade, som tidigare nämnts, en arbetsetik i linje med
Freuds realitetsprincip. Bauman menar, att i dagens samhälle skapas identiteter
även genom konsumtion, ”du blir vad du konsumerar”.7 Detta konstaterade
den engelske Nationalekonomen Adam Smith redan på 1700 talet. Han ansåg
att, eftersom konsumtionen bestämmer huruvida en individ är socialt godkänd
eller ej, så är den också identitetsskapande.8 Men i dagens samhälle får
identiteten inte vara statisk, den får inte utplåna begäret och önskningen efter

                                                
5 Modemkapning innebär att konsumenter med modemuppkoppling har fått höga telefonräkningar genom
att en så kallad dialer, ett uppringningsprogram, laddas ner i datorn. Dialern styr om modemet så att det
ringer ett annat telefonnummer istället för att ringa Internetleverantören. Företaget som äger detta nya
nummer identifierar det uppringande numret och abonnenten på detta nummer (så kallad A-
nummeridentifikation). Med hjälp av dessa uppgifter skickar bolaget en faktura till abonnenten för påstått
utnyttjad tjänst. Ett uppringningsprogram kan också ringa ett betalsamtalnummer (0900) eller ett
utlandsnummer. Dessa samtal debiteras på teleoperatörens faktura. Dialern kan konsumenten få in i
datorn på olika sätt. Det vanligaste är att konsumenten surfar på Internet och hamnar på den typen av
sidor där programmen finns, och inte förstår att man laddar ner programvaran. Men dialern kan även
komma till datorn via till exempel e-post eller fildelningsprogram. (Konsumentverkets hemsida 2004-08-
29)
6 Prop. 2000/01:135
7 Bauman, Zygmunt (1998)
8 Ahren & Svedberg (red.) (2002)
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andra, nya och bättre identiteter. Den spanske sociologen Manuel Castells9

menar till och med att identiteter inte utvecklas, som tidigare, enbart i
bestämda lokala kulturer, utan nya livsmönster utvecklas och sprider sig även
genom informationsteknologin via ett globalt nätverk.

Samtidigt har inte alla människor samma konsumtionsförmåga, eftersom den
har ett samband med inkomsten. Därför menar Bauman10att
konsumtionssamhället reser en stratifieringsstege och de som är fattiga löper
risken att bli definierade, och definierar sig själva som otillräckliga
konsumenter. Det är framförallt en persons otillräcklighet som konsument
som leder till en social degradering och det finns ingenting som kan motverka
skammen att inte duga som konsument. ”Det finns ingenting värre än att bli
kallad fattiglapp” så uttryckte sig en liten kille i en studie kring barns
ekonomiska utsatthet under 1990-talet.11

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att konsumtion är ett medel att hävda
sig i den sociala konkurrensen och har därmed också en kommunikativ
funktion. För att travestera Descartes; jag konsumerar, alltså finns jag. Kan jag
ingenting annat så kan jag i alla fall handla. Att ägna sig åt shopping har blivit
ett begrepp, ett tidsfördriv och det är något vi idag lär oss tidigt. Och har vi
inga pengar så kan vi alltid låna.

Den svenska konsumentpolitiken

I Sverige speglar konsumentpolitiken samhällsutvecklingen och har därför
varierat över tid. Den har sin början i slutet av 1940-talet, samtidigt som
industrisamhället inledde sin storhetstid. Precis som samhället då var inriktat
på produktion var även den tidiga konsumentpolitiken det, med den
skillnaden att det gällde den produktion som förekom i hemmen. Det man
fokuserade var hemmets rationalitet och hushållens ekonomi med inriktning
på hushållning av resurser. I det moderna industrisamhället ville man förbättra
arbetsvillkoren för husmödrarna i folkhemmets bostäder.12

En av de viktigare påtryckningsgrupperna för att få till stånd forskning och
information kring konsumentfrågorna var Sveriges skolkökslärarinnors
förening. De bidrog starkt till att Hemmets forskningsinstitut (HFI) bildades
1944, som var den första statligt organiserade verksamheten som övervakade

                                                
9  Castells, Manuell ( 1998)
10 Bauman, Zygmunt (1998)
11 Salonen, Tapio (2004)
12 Konsumentverkets rapport (2000:7)



12

området. Institutet ombildades 1956 till statens institut för konsumentfrågor,
vilket 1973 ersattes av nuvarande konsumentverket.13

Då hade det också skett en förskjutning av konsumentpolitiken från
produktion i hemmen till konsumtion, vilket dels är en effekt av att kvinnorna
i allt större utsträckning behövdes på arbetsmarknaden, dels att det skedde en
utveckling av färdiglagad djupfryst mat och andra halvfabrikat som
underlättade hemarbetet.

Den svenska konsumentpolitiken betraktas som ett självständigt politiskt
område och syftar till att tillvarata konsumenternas intresse. Med hjälp av
konsumentpolitiken vill staten skapa spelregler för marknadsekonomin och
även tillhandahålla ett oberoende övervakande organ, konsumentverket.

Utgångspunkten är att man är positivt till marknadsekonomin och anser att
marknadens mekanismer är ett smidigt signalsystem för både producenter och
konsumenter, framförallt avses prismekanismen. Emellertid är
marknadsmekanismerna otillräckliga och behöver kompletteras med ytterligare
spelregler.14

Hur dessa spelregler ska formeras har det sedan 60-talet funnits delade
meningar om. Konsumentpolitiken pendlade då mellan två skilda synsätt på
konsumenten. Den ena riktningen såg konsumenten som den svagare parten
på marknaden, medan den andra betonade konsumenternas maktsituation. I
en utredning om konsumentpolitiken pekade man på att det fanns två vägar
att gå, en regleringslinje och en konkurrenslinje. Den första inriktningen
handlade om att spelreglerna på marknaden skulle utgöras av en lagstiftning
som reglerade relationen mellan köpare och säljare, vilket kan härledas till att
man ser konsumenten som den utsatta parten som behöver skyddas från
marknadskrafterna.15

 Den senare utgick ifrån just prissättningen som reglerande mekanism. Det är
genom konsumenternas val av både produkt och inköpsställen som avgör
priset, men det kräver att konsumenterna bereds fullständig valfrihet, annars
blir priset som konkurrensmedel verkningslöst. Enligt detta synsätt bör
konsumentpolitiken främst främja konkurrensen på marknaden och det sker
bäst genom konsumentupplysning. Välinformerade och kunniga konsumenter
gör rationella val på marknaden och är en maktfaktor att räkna med. Vidare
ansåg man att konsumentupplysningen har en dubbel funktion, den skulle
riktas både till producenter och till konsumenter.16

                                                
13 Aléx, Peder (2003)
14 Sveriges Riksdag, prop (2000/01:135)
15 Aléx, Peder (2003)
16 a.a.
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I dagens konsumentpolitik finns inslag av båda synsätten. Vi har lagstiftning
och vi har konsumentupplysning och regeringen vill genom
konsumentpolitiken stödja de enskilda människorna i deras egenskap av
konsumenter. Man vill ge dem ett större inflytande och få dem att känna sig
trygga på konsumentmarknaden. Det finns även ett inslag av
fördelningspolitik, i den meningen att man vill främja människors möjlighet
att hushålla med knappa resurser.17

I dagens Sverige har vi - genom avreglering av vissa delar av marknaden - gett
marknadskrafterna mer lösa tyglar, vilket innebär att det skett en förskjutning
mot konkurrenslinjen. Förändringen ställer krav på välinformerade
konsumenter. Genom kunskap och information dels om gällande lagstiftning,
dels om marknadens utbud av varor och tjänster, kan man skapa
förutsättningar för konsumenter att göra rationella val. I sin förlängning kan
det även leda till att mindre seriösa aktörer slås ut. Det betyder att man kan
betrakta konkurrensen som en sanerande marknadsmekanism.

Sedan juni 2001 finns konsumentpolitikens viljeinriktning samlat i ett
handlingsprogram, vilket innehåller mål och delmål. Programmet ska vara
styrande både för den nationella konsumentpolitiken och Sveriges arbete i EU
och andra internationella arenor. Följande mål är fastlagda:

- Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas
- Hushållen ska ha goda möjligheter att effektivt utnyttja både sina

ekonomiska och andra resurser
- Konsumenternas säkerhet och hälsa ska skyddas
- Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar

påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling
- Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och

utbildning18

Dagens svenska konsumentpolitiska fält är således omfattande och man kan
konstatera att med hjälp av konsumentpolitiken vill man värna om både
människor och vår miljö såväl nationellt som internationellt och det ska ske
med hjälp av kunskap.

Kommunernas ansvar för konsumentfrågorna

Trots att man på nationell nivå har beslutat att konsumentvägledning ska vara
ett frivilligt åtagande från kommunernas sida, så har de flesta av landets

                                                
17 Sveriges Riksdag, prop. (2000/01:135)
18 a.a.
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kommuner denna typ av verksamhet. Det underlättar för regering och riksdag
att nå ut med konsumentpolitiken. Målgrupperna är både konsumenter och
näringsidkare och konsumentvägledarnas kunskap om den lokala marknaden
och närheten till dessa grupper gör att man kan nå ut med såväl information
som att man snabbt kan lösa eventuella konflikter som kan uppstå mellan
parterna.19

Sveriges riksdag har gett rekommendationer om vad den kommunala
konsumentverksamheten bör omfatta. Det är dels förebyggande arbete som ska
stärka konsumenternas ställning på marknaden, dels rådgivning i frågor som
rör konsumenträtt, hushållsekonomi och reklamationshantering.20

Det förebyggande arbetet omfattar bland annat att bevaka den lokala
marknaden och genomföra marknadsundersökningar, informera näringslivet
om juridiken på området samt arbeta med varu- och serviceförsörjningsfrågor.
Vidare ska man samarbeta med skolan och samverka med andra offentliga
verksamheter samt stödja lokala föreningar.21

För att kunna bedriva en hygglig kommunal konsumentverksamhet, har
konsumentverket räknat ut att det behövs en heltidsanställd konsument-
vägledare per 20 000 innevånare. Märk väl att då ingår inte budgetrådgivning
och skuldsaneringsfrågor, som till skillnad från konsumentvägledning, är en
obligatorisk verksamhet för kommunerna.22

Flera vill dock hävda att det finns ett samband mellan konsumentvägledning
och budget- och skuldsaneringsfrågorna. En aktiv och kvalitetsmässig bra
konsumentvägledning är lönsam och man tror att den på sikt bidrar till att
behovet av budget- och skuldsanering minskar.

De kommunala konsumentrådgivarnas stöd i arbetet är konsumentverket som
svarar för utbildning och information inom området samt utgör en länk
mellan den nationella och den lokala nivån.

Konsumentrådgivningen i Hagfors och Munkfors

Hagfors och Munkfors ligger i hjärtat av Värmland. Nuvarande Hagfors
kommun bildades 1974 och är en sammanslagning av fyra kommuner. Under
90-talet skedde en stor utflyttning som höll på att dränera kommunen. Det var
framförallt ungdomar som flyttade och för att få trenden att vända, så satte

                                                
19 a.a.
20 Konsumentverket (rapport 2000:10)
21 a.a.
22 Konsumentverket (rapport 2003:1)
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man in kraftfulla insatser. Även Munkfors drabbades och idag samarbetar de
båda kommunerna för att gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för
utveckling av bland annat näringsliv och arbetstillfällen, turism och
gymnasieskola. Ett av dessa samarbetsområden är konsumentverksamheten.
Tillsammans har kommunerna cirka 18 000 innevånare.

Konsumentverksamheten i Hagfors bedrivs av en heltidsanställd
konsumentrådgivare. Sedan 1987 köper Munkfors en del av tjänsten, idag 20
procent. I båda kommunerna omfattas konsumentverksamheten av
konsumenträtt, konsumentrådgivning, budget- och skuldsanering, samt
förebyggande insatser. Budget- och skuldsanering upptar 65 procent av
tjänsten, resterande tid ägnas åt konsumentrådgivning och förebyggande
arbete.

I båda kommunerna har konsumentverksamheten sin organisatoriska
tillhörighet på socialförvaltningen.

Råd och Rätt, ett försök att utveckla nya arbetssätt

Bakgrunden till projektet Råd och Rätt är dels den nationella handlingsplanen
och de pengar som regeringen avsatt för att stödja utvecklingen på
konsumentområdet, dels de problem som konsumentrådgivaren själv
upplevde. Större delen av heltidstjänsten ägnades åt budgetrådgivnings- och
skuldsaneringsärenden, varför det blev mindre tid för rådgivning och det
förebyggande arbetet. Även miljöfrågor och marknadskontroller fick stryka på
foten. Det fanns också ett ökat behov av samarbete mellan konsument- och
energirådgivning, eftersom många reklamationer och avtalsfrågor som rörde
energiområdet hamnade på konsumentrådgivarens bord.

Trots att verksamheten är väl etablerad både i Hagfors och Munkfors så
upplevdes den svårtillgänglig dels på grund av den rumsliga placeringen på
socialkontoret, dels till följd av svårigheten att få kontakt med rådgivaren.

Ovanstående problem gav upphov till projektet Råd och Rätt där namnet
pekar ut vad man vill göra, nämligen att ägna mer tid till rådgivning och
rättsinformation inom konsumentområdet.

Syftet med projektet är att man vill skapa ett bredare och öppnare arbetssätt,
större tillgänglighet för brukarna och en satsning på förebyggande insatser för
att nå ”nya grupper”.
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De mål som lyfts fram i projektbeskrivningen är följande:

- att kommunens chefer och politiker ska vara mer medvetna och positivt
inställda till en god och för konsumenterna tillfredsställande konsument-
verksamhet

- att kommunen och näringsidkare skall känna att de har stor nytta av
konsumentverksamheten

- att invandrare ska känna till att verksamheten finns

- påverka att information om barns säkerhet översätts till 12 olika språk

- att nå ut till skolan och bidra till att man tidigt lär sig att ta kontakt med
konsumentrådgivningen eller andra informationskällor och göra dem till
kunniga konsumenter

- att reklamationsärenden kommer att lösas redan hos den lokala
konsumentrådgivaren genom kunskapssökande och större tidsutrymme

- snabbt kunna motverka oseriös handel och marknadsföringsmetoder 23

För att syfte och mål ska uppnås krävs det, enligt projektbeskrivningen, vissa
förutsättningar. Att konsumentverksamheten ska förläggas till annan lokal i
Hagfors, vilket förväntas öka tillgängligheten för brukarna. Lokalen ska
möjliggöra att verksamheten blir mer ändamålsenlig, i den meningen att man
kan anordna utställningar och genom en publik dator24 underlätta för
brukarna att kunna utnyttja webb-baserade tjänster. Eftersom kommunens
energi-, miljö- och konsumentrådgivare har beröringspunkter i sina respektive
verksamheter kommer de att samarbeta och vara rumsligt placerade i närheten
av varandra. Genom att kontoret är bemannat samtidigt som någon av dem
exempelvis bedriver utbildning eller är ute i andra ärenden tror man sig kunna
effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten. Utöver detta ska projektet
tilldelas en extra personell resurs på 55 procent av heltid.

Ordinarie konsumentrådgivare ska använda 50 procent av sin heltids-
tjänstgöring som projektledare och ansvara för genomförandet av de planerade
aktiviteterna, vilket förutsätter att en extra resurs anställs under projekttiden.

                                                
23 Projektplanen för Råd och Rätt
24 En dator med Internetuppkoppling som finns tillgänglig för kommuninnevånarna i
   konsumentverksamhetens lokaler
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3 Utvärderingens metod och genomförande

Utvärdering, vad är det?

Enligt Vedung är utvärdering en bedömning som görs i efterhand, ett
tillbakablickande där man undersöker det som varit för att få en vägledning in
i framtiden. Man samlar in kunskaper som sammanställs och värderas i
relation till något, till exempel att en tidigare prestation jämförs med en senare
prestation av samma slag eller att en faktisk situation ställs mot en önskvärd
situation. Denna kan vara formulerad som en målsättning, en verksamhets
syfte och mål är vanliga referenspunkter och då talar vi om en måluppfyllelse
analys. Andra referenspunkter kan vara en teori, värdenormer eller andra
kriterier.25

Ytterligare en modell är processutvärdering som kan vara av lite olika slag,
men ett sätt är att följa utvecklingsförloppen och undersöka vilka faktorer som
har påverkat processen i positiv eller negativ riktning.

Utvärderingens metod

Utvärderingen av projektet Råd och Rätt är i första hand en målupp-
fyllelseanalys. Det innebär att projektets syfte och uttalade målsättningar ska
jämföras med och värderas i förhållande till den faktiska situationen, vid
projektets slut. Har man nått sitt syfte och sina mål om inte, vad kan det bero
på? Jag har även försökt att följa projektförloppet i den meningen att jag
studerat följsamheten till projektplanen, liksom oplanerade och oväntade
händelser som kan få effekter på huruvida man uppnår mål och syfte.  Det är
således en mer processinriktad utvärdering.

Eftersom konsumentverksamheten både är mångfacetterad och ganska allmän
till sin karaktär, har jag inhämtat underlaget för utvärderingen på flera olika
sätt.  Den metod eller de metoder man väljer är beroende dels på vad det är
man vill veta, dels av de resurser som står till förfogande. De
datasinsamlingsmetoder som jag har använt för min utvärdering av Råd och
Rätt är inläsning av dokument, fokusgrupper, enskilda intervjuer, deltagande
observation och traditionella postenkäter. Man kan också betrakta de olika
sätten för datainsamlingen som delundersökningar av olika grupper som
sammanställs till en helhet.

                                                
25 Vedung, Evert (1998)



18

Jag beskriver de olika metoderna under egna avsnitt och avslutar metodkapitlet
med en diskussion kring datakvalitet.

Individuella intervjuer

För att kunna beskriva projektförloppet och följsamheten till
projektbeskrivningen har jag kontinuerligt genomfört intervjuer med
projektledaren tillika konsumentrådgivaren.

En intervju kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. I en
strukturerad intervju bestämmer man på förhand ett antal frågeområden som
ska diskuteras. Vill man ha en intervju som dels ger ett utrymme för en friare
diskussion, dels minskar risken att intervjuarens förförståelse påverkar och
fortplantar sig i gruppen, så väljer man en ostrukturerad.26

 Intervjuerna med projektledaren har skett vid olika tillfällen och varit mer
eller mindre halvstrukturerade. Samma frågor har varit återkommande och har
handlat om vad som händer i projektet, vilka hinder och vilka möjligheter som
projektledaren har sett samt viktiga händelser påverkar processen i positiv eller
negativ riktning. Några av intervjuerna är inspelade på band, vissa gånger har
jag fört skriftliga anteckningar och i båda fallen har intervjuerna transkriberats.

Jag har även genomfört en intervju med energi- och miljörådgivarna eftersom
de ingick i projektet. Samarbetet mellan dem och konsumentrådgivaren är ett
led i att effektivisera verksamheten och skapa en ökad tillgänglighet. Vid dessa
tillfällen har intervjuerna varit ostrukturerade och min fråga har rört hur de ser
på samarbetet. Båda intervjuerna har bandats för att sedan skrivas ut och
tolkas.

Fokusgrupp

I följande avsnitt kring fokusgrupper för jag ett resonemang om varför jag har
valt att arbeta med grupper och hur jag har gått tillväga vid urvalet och
genomförande av intervjuerna.

Fokusgrupper som arbetsform

En fokusgrupp är att föredra som datainsamlingsmetod om man vill veta hur
och vad en viss grupp tänker kring ett specifikt fenomen eller företeelse.

                                                
26 Wibeck, Viktoria (2000)
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Istället för att intervjua enskilda individer, intervjuar man en grupp och
fokuserar på en viss fråga eller ett visst ämne som man vill ha belyst.26

Grupperna kan vara homogent eller heterogent sammansatta och bör inte
bestå av fler än fem eller sex personer. Är det för få finns risk för att det inte
blir någon dynamik i gruppen och är det för många kan det vara ett hinder för
alla att komma till tals. Vilken sammansättning man väljer beror på vad man
vill ha ut. Är tanken att olikheter, såsom olika bakgrund och intressen ska
speglas i gruppen, då är en heterogen grupp att föredra. Vill man istället
jämföra olika grupper synsätt på en viss företeelse, ja då kan det vara lämpligt
att välja homogena grupper.27

När man genomför en fokusgruppsintervju ska det helst finnas en person som
sköter intervjun och en som antecknar vad som avhandlas. Det underlättar för
intervjuaren att kunna både vara uppmärksam på kroppsspråk och att alla
kommer till tals. I min studie har jag varit både moderator och sekreterare.

I projektet Råd och Rätt är syftet att konsumenterna ska bli kunniga i
konsumentkunskap och i projektbeskrivningen har man identifierat olika
grupper såsom lärare, elever, näringsidkare, invandrare, kommunala politiker
och chefer, föräldrar, frivilligorganisationer och föreningar som föremål för
riktade utbildningsinsatser.  För att kunna undersöka hur dessa grupper ser på
det nya arbetssättet, som projektet innebär, är det lämpligt med just
fokusgrupper. Jag har valt homogena grupper, eftersom det är att föredra om
man vill jämföra synsätt hos olika kategorier av människor. Ett annat skäl som
kan tala för homogena grupper är, att olika kategorier av människor befinner
sig i olika styrkeförhållanden i samhället, det vill säga relationen kan vara
ojämlik. Om jag till exempel skulle blanda näringsidkare, politiker, chefer och
skolelever i en heterogen grupp är det risk för att en sådan sammansättning
kan hämma eleverna, att de har svårt att komma till tals.

Däremot finns det naturligtvis olikheter i en homogent sammansatt grupp,
inom kategorin näringsidkare finns det småföretagare från olika branscher och
inom lärarkategorin finns det lärare från skolans olika nivåer och ämnen.
Detta förhållande kan bidra till en dynamik i grupperna.

                                                
26 Wibeck, Viktoria (2000)
27 a.a.
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Val av fokusgrupper

Vilka grupper som ska intervjuas har beslutats av mig som utvärderare dels
utifrån resursmässiga kriterier dels utifrån kriteriet att få en spridning i både
kategori och ålder. Resursmässigt var det möjligt att intervjua fem
fokusgrupper och för att få en spridning både i åldrar och i olika kategorier
valdes elever, lärare, näringsidkare och en pensionärsorganisation samt
kommunala politiker och chefer. Dessa grupper har varit föremål för
utbildning eller information via projektet Råd och Rätt.

Inom varje kategori gjordes ytterligare ett urval. Till exempel valde jag
näringsidkare inom olika branscher, lärare från skolans olika nivåer och
ämnen. Urvalet gjorde jag utifrån att det är tänkbart att det även inom varje
kategori kan finnas skilda synpunkter på konsumentkunskap och därmed på
projektet.

Kontakten med de enskilda individerna förenklades av att det fanns
deltagarförteckningar tillgängliga. I första hand togs kontakten telefonledes i
syfte att utröna huruvida det fanns ett intresse av att delta i en fokusgrupps-
intervju. Den fokusgrupp som det var allra svårast att samla deltagare till var
skolelever, trots att kontakten skedde via de lärare som hade mycket kontakt
med eleverna. Detta har påverkat urvalet i den meningen att jag valde att
samla ytterligare en grupp med elever, jag har således intervjuat två
elevgrupper. Lärargruppen rekryterades vid utbildningsdagar i
konsumentkunskap för lärare och där jag som utvärderare deltog.
Pensionärsorganisationen var enklast, där blev jag inbjuden att intervjua
styrelsen.

Till vissa grupper skickade jag även ut en skriftlig inbjudan och dagen före den
planerade intervjun togs ytterligare en telefonkontakt som en påminnelse och
en försäkran att de skulle komma.

Genomförande av fokusgruppsintervjuer

Trots telefonkontakter och skriftliga inbjudanden blev inte alla grupper
fulltaliga. Några grupper bestod av fem medan andra omfattade endast tre
personer. Oavsett gruppstorleken fungerade i stort sett dialogen bra. Det var
bara i elevgrupperna det var svårt att få i stånd ett flödande samtal och det
berodde lika mycket på mig som intervjuare som på eleverna. Det visade sig
vara svårare att intervjua unga tonåringar än äldre personer och denna
erfarenhet säger mig att man förmodligen ska använda en annan
intervjuteknik.
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Intervjuerna var ostrukturerade och grupperna fick endast temat
konsumentkunskap att föra ett resonemang kring, vad är konsumentkunskap
och vad betyder det för medlemmarna i gruppen. Anledningen till att jag
valde en ostrukturerad intervju var att jag ville att grupperna skulle diskutera
fritt kring temat och så lite som möjligt påverkas av min förförståelse av
området. Min uppgift som intervjuare var att ge en kort information om
projektet Råd och Rätt och min roll samt försöka att ”trigga” igång en dialog.
Vid behov ställde jag följdfrågor eller bad om ett förtydligande och jag var
observant på att alla kom till tals. I vissa grupper skötte jag både intervjun och
dokumenterade vad som avhandlades. I andra grupper spelades samtalen in på
band. Varje fokusgruppsamtal varade i cirka en timme förutom två som var
kortare beroende på svårigheten att upprätthålla en diskussion.

Deltagande observation

I några utbildningsaktiviteter har jag varit närvarande som deltagande
observatör. Det har gällt informationsdagar om Tinnitus och
konsumentkunskap för elever på högstadiet, utbildningsdagar i Grythyttan för
lärare samt information om barnsäkerhet till nyblivna föräldrar.

Anledningen till att jag deltog vid dessa tillfällen var dels att få kunskap om
fältet dels för att ta del av reaktioner från dem som deltog i utbildningen. Vid
dessa utbildnings- och informationstillfällen har jag lyssnat, gjort en tolkning
av skeendet och av vad som sägs som sedan har dokumenterats skriftligt.

Enkätundersökning

Under projekttiden har den ordinarie konsumentverksamheten bedrivits, som
vanligt, i form av rådgivning till enskilda brukare. Det har skett antingen via
telefon eller via besök, ibland både ock. Genom en traditionell
enkätundersökning ville jag göra en form av kvalitetsmätning, där man
eventuellt skulle kunna se om det finns någon skillnad på brukares
erfarenheter av konsumentrådgivningen före och efter projekttiden. Detta
förhållande har påverkat både urvalet och enkätens frågeställningar.

Enkäten omfattar 20 frågor28, varav de fem första är bakgrundsfrågor såsom
ålder, kön, civilstånd, hur familje- och arbetssituationen ser ut. Genom dessa
frågor kan man få en bild av vad som är kännetecknande för en person som
vänder sig till konsumentrådgivningen.  En fråga handlar om under vilket eller
vilka år som respondenten har haft kontakt med konsumentverksamheten. Här

                                                
28 se bilaga 1
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har man kunnat fylla i flera svarsalternativ och tanken bakom frågan är att se
om det går att utläsa någon skillnad i upplevelsen av konsumentverksamheten
före och efter projekttiden.

En av idéerna bakom projektet är att öka tillgängligheten av konsument-
verksamheten för brukarna. Hur ska enkätfrågor, som fångar in en verksamhets
tillgänglighet formuleras?  Vad innebär tillgänglighet? Det kan betyda flera
olika saker, bland annat om brukarna känner till att verksamheten finns och
var den finns, men det kan också handla om hur tillgänglig
konsumentrådgivaren är. Kan man nå denne via telefon eller genom ett besök
i lokalen? Hur upplever brukarna konsumentrådgivarens bemötande, sett i en
professionell empatisk mening?

Ovanstående resonemang ligger till grund för flera av enkätfrågorna, bland
annat hur man fick kännedom om konsumentrådgivningen och vilka åtgärder
man vidtagit innan kontakten. Hur den första kontakten skedde och om det
var lätt att få kontakt med konsumentrådgivaren. Frågor kring hur man
upplevde lokalerna och bemötandet från konsumentrådgivaren kan också
härledas till tillgänglighet.

Hur man upplever konsumentrådgivningen kan också kopplas till
respondenternas förväntningar, därför finns det frågor som rör både hur man
ser på den hjälp man fick och på sättet att arbeta, vilket även kan kopplas till
projektet och dess nya arbetssätt.

För att få kunskap om hur man de facto upplevde rådgivningen frågar jag om
man skulle vända sig till konsumentverksamheten igen och om man till och
med vill rekommendera den till vänner och bekanta.

Sista frågan är öppen, där man kan lägga till sånt som inte framkommit under
de andra frågorna.

Att bestämma undersökningsgruppen medförde vissa svårigheter. Hur få fatt i
brukarna och till hur många och till vilka skulle enkäten skickas? Eftersom
konsumentverksamheten griper över ett stort område med många varierande
frågor, gjordes inget slumpmässigt urval, utan istället valde jag ett strategiskt
urval som kan spegla bredden på den efterfrågade rådgivningen. Även
könstillhörighet har beaktats vid urvalet.

I mars år 2004 uppgick statistiken över handlagda ärenden vid konsument-
verksamheten i Hagfors och Munkfors till 1005, vilka har handlagts under året
2003 och fram till och med den 22 mars år 2004. Urvalet består av cirka 15
procent av denna population, totalt 157 personer och svarsfrekvensen ligger på
cirka 50 procent. I absoluta tal betyder det 80 svar.
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Statistiken anger dock inte vilka som vänt sig till konsumentrådgivning, men
konsumentrådgivaren för ett eget register över de personer som efterfrågat
tjänsten, under förutsättning att de vill uppge namn och adress. Det är utifrån
detta register som jag har gjort mitt urval. Emellertid var det mer sällan
personerna har uppgivit både namn och adress utan vanligast var att bara för-
och efternamn finns registrerat. Det innebar att jag fick ta telefonkatalogen till
hjälp för att få fram adresser och det var inte alldeles enkelt, eftersom flera
kommuner är möjliga bostadsorter.

Etiska frågor kring förfaringssättet diskuterades med den tjänsteman som, i
Hagfors kommun, handlägger frågor som omfattas av personuppgiftslagen.
Denne gav klartecken att jag kunde använda mig av registret under
förutsättning att jag garanterade respondenterna sekretess, i den meningen att
deras personliga svarsalternativ skyddas från offentlighet. Detta garanterades i
ett följebrev som bifogades i enkätutskicket.29

Bearbetning av datamaterialet

Samtliga intervjuer och observationer har dokumenterats skriftligt och
materialet har genomgått en systematisk bearbetning där jag till del influerats
av Grounded Theory. Det gäller i första hand de fem fokusgruppsintervjuerna
och intervjuerna av energirådgivaren samt folkbildaren i miljöfrågor.

Grounded Theory är ett sätt att strukturera ett datamaterial i syfte att försöka
synliggöra det som vid första anblicken är osynligt. Jag har så att säga
förutsättningslöst gett mig i kast att tolka utsagorna och genom en så kallad
kodning har jag försökt att identifiera kategorier och huvudkategorier.30

Jag har inte haft ambitionen att till alla delar följa arbetsgången i Grounded
Theory, men genom metoden har jag kunnat få fram vilka bevekelsegrunder
som ligger bakom respondenternas uppfattning om konsumentverksamheten.

För att få kunskap om respondenternas uppfattning om konsument-
verksamheten har jag ställt fyra frågor till mitt datamaterial, vilka är relevanta
för utvärderingen av projektet. Dessa frågor är följande:

Vad är konsumentkunskap?
Vilken inställning har man till konsumentverksamhet?
Vilka behov har man av konsumentkunskap?
Vilken uppfattning har man om projektet Råd och Rätt?

                                                
29 se bilaga 2
30 Glaser, Barney G. (1978)
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Tanken bakom frågorna är att eftersom konsumentområdet är omfattande kan
människor ha olika uppfattningar om vad det är. Detta i sin tur kan påverka
förhållningssättet till konsumentkunskap som kan ha betydelse både för
upplevelsen av utbildningsbehov och inställningen till projektet Råd och Rätt.
I några av de fokusgruppsintervjuer, som jag genomfört, har jag även bett
deltagarna att betygsätta den information de har fått genom Råd och Rätt på
en skala 1 –10, där 1 står för det lägsta och 10 för det högsta betyget.

Enkätmaterialet har bearbetats med hjälp av SPSS (Statistical Package for the
Social Science), där jag har kvantifierat svarsalternativen och i redovisningen
får de en beskrivande karaktär. I några fall har jag även försökt att se om det
finns ett samband mellan olika variabler. Jag redovisar inte alla de frågor som
förekom i enkäten utan endast dem som jag uppfattar som mest relevant för
utvärderingen.

Datakvalitet

Tidigare i avsnittet har jag redogjort för mina metoder och metodmässiga
överväganden och jag har redovisat det konkreta tillvägagångssättet. Eftersom
data har samlats in på olika sätt är det svårt att uttala sig rent generellt om
mina datas kvalitet. Den del som är mest problematiskt, när det gäller
tillförlitligheten i resultatet, är enkätundersökningen där bortfallet är 50
procent. Varför bortfallet är så stort är svårt att svara på. En förklaring kan vara
att de personer som inte har svarat, är de som vid ett enstaka tillfälle har haft
kontakt med konsumentverksamheten och enbart under år 2000 eller tidigare.
Det stora bortfallet medför att man inte kan dra några stora växlar utifrån
resultatet och göra generaliseringar till en större grupp.

Det finns även ett internt bortfall i flera av frågeställningarna, vilket betyder att
respondenterna inte förstått frågan eller av andra skäl inte velat uppge ett
svarsalternativ. Frågan som rör respondenternas upplevelse av
konsumentrådgivarens bemötande har det högsta bortfallet, vilken kan bero på
att frågan är känslig eller att den är svår att svara på om man bara haft en
kontakt med rådgivningen.

Bortfallet kommer inte att behandlas på annat sätt, vilket betyder att i
redovisningen av enkätresultatet utgår jag enbart ifrån de som faktiskt har
svarat.

Ovan har jag pekat på bristerna i enkätundersökningen, men den har
naturligtvis också fördelar. Genom en enkätundersökning har jag kunnat
studera en större grupp av enskilda brukares erfarenheter och upplevelser av
kommunens konsumentrådgivning. Det hade varit svårt att göra på annat sätt.
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4 Redovisning av resultatet

I följande avsnitt redovisas och tolkas resultaten av de olika delstudierna, det
vill säga fokusgrupperna, de enskilda intervjuerna, observationerna och
enkätundersökningen. Hur upplever näringsidkare, skolans intressenter,
pensionärer, politiker och tjänstemän konsumentverksamheten och det nya
arbetssätt som projektet Råd och Rätt vill utveckla. Vilka är brukarnas
erfarenhet och upplevelse av kontakten med konsumentrådgivningen? Har
samarbetet mellan energi- och konsumentrådgivaren samt folkbildaren i
miljöfrågor ökat tillgängligheten för brukarna?  Vilka faktorer kan ha påverkat
processen i projektet, vilka hinder och vilka möjligheter kan man se? Har man
uppnått syftet och de uppsatta målen för Råd och Rätt? Om inte, vad kan det
bero på? Det är frågor som jag ska försöka att besvara.

Eftersom fokusgrupperna består av olika kategorier redovisar jag dem var för
sig, men gör det i avsnitt där jag för samman några av grupperna. Under
huvudrubriken skolan redovisar jag resultatet från lärar- och elevgrupperna,
samt den kunskap jag har fått genom att delta som observatör på några av de
utbildningsinsatser som riktats till skolan. Politiker och tjänstemän får också
ett eget avsnitt.  Småföretagarna och pensionärsgruppen hamnar i ett
gemensamt avsnitt under rubriken Näringsidkare och deras kunder, eftersom
jag vill sätta dem i relation till varandra i den meningen att de kan representera
konsumtionsmarknadens parter, det vill säga köpare och säljare.

Förvisso är alla konsumenter i en mening, men alla ingår inte i utvärderingen i
egenskap av att de är konsumenter. Visserligen betraktas eleverna som
konsumenter, men jag vill se dem som en del av skolan och den information
som ges där kring konsumentfrågorna.

Tanken bakom upplägget är att jämföra några av gruppernas inställning till
konsumentfrågorna. Till varje avsnitt gör jag även en koppling till
projektförloppet och de problem eller händelser som har påverkat processen.

Som framgår i metodavsnittet genomfördes intervjuer i fem fokusgrupper som
sammanställts, analyserats och tolkats. Redovisningen tar sin utgångspunkt i
de frågor som ställdes till materialet. Det betyder att jag först beskriver hur
grupperna definierade konsumentkunskap, därefter redovisar jag deras
förhållningssätt till konsumentfrågorna, behov av utbildning på området och
hur man uppfattar projektet Råd och Rätt. Varje avsnitt sammanfattas,
analyseras, tolkas och värderas både utifrån inställning till konsumentområdet
och utifrån bevekelsegrunderna för inställningen. I min önskan att förstå
skeendet, sätter jag in resultatet i ett teoretiskt sammanhang.
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Därefter redovisar jag, analyserar och tolkar resultatet av enkätundersökning.
Jag gör också en beskrivning av projektets organisation, för att undersöka
huruvida den gynnar eller möjligen kan hindra processen.

Således består redovisning av resultatet av följande delar: Redovisning av olika
målgruppers upplevelse av konsumentinformation och av brukares erfarenhet
av konsumentrådgivning, samt en redovisning av projektledarens arbete och
strategi. I ett avslutande avsnitt drar jag ihop alla trådar och gör en koppling
till projektets syfte och uppsatta mål.

Kommunala politiker och tjänstemän

En av de första kategorierna som projektledaren riktade sina
utbildningserbjudanden till, var politiker och tjänstemän i kommunen.
Erbjudanden vände sig till politiker och tjänstemän i samtliga
Värmlandskommuner. Följande avsnitt behandlar projektledarens syn på
kontakten med målgruppen och hur politiker och tjänstemän upplever den
utbildning de har fått via Råd och Rätt. Avsnittet avlutas med en kort
sammanfattning, analys, tolkning och en värdering av resultatet.

Projektledarens synpunkter

Syftet med utbildningssatsningen var att få kommunala politiker och
tjänstemän intresserade av och förstå både vikten och vidden av att ha en
konsumentverksamhet på lokal nivå. För att skapa goda förutsättningar för ett
deltagande förde projektledaren en dialog med målgruppen kring deras
önskemål om såväl innehåll som längden på utbildningen.

Sammanlagt deltog 17 personer från fem kommunen, vilket var färre än
väntat. Projektledaren hade önskat fler, men förklarar det låga deltagandet med
att tiden för utbildningen inföll strax efter ett riksdags- och kommunval. Valet
hade inneburit ett regimskifte i flera kommunen och man hade inte hunnit
med att konstituera sig, varför det var oklart vem eller vilka som skulle ta del
av utbildningen.

Utbildningen genomfördes av personal från konsumentverket och behandlade
den nationella konsumentpolitiken. Enligt projektledaren var deltagarna
väldigt nöjda med utbildningen.

Andra insatser som riktats till politiker, inom ramen för projektet Råd och
Rätt, är att projektledaren har bistått kommunfullmäktige i Munkfors med
konsumentupplysning.
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Vad betyder konsumentfrågorna och Råd och Rätt för politiker och tjänstemän?

Hur upplever då politiker och tjänstemän i kommunen den information de
har fått av projektet Råd och Rätt. Vad betyder konsumentkunskap för dem
och vilket förhållningssätt har de till området. Gruppen som jag intervjuade,
bestod av två politiker och en tjänsteman där två var kvinnor. Samtalet i
gruppen flödade utan svårighet och alla kom till tals.

Vad är konsumentkunskap

När gruppen diskuterade konsumentfrågorna fokuserade man i huvudsak på
privatekonomi, konsumentjuridik och till viss del även reklam. Man ansåg att
det är lätt att låta sig luras och lockas av alla erbjudanden som florerar på
marknaden. Gör man det, är det risk för att man lever över sina tillgångar och
hamnar i skuldfällan. Därför behövs ett förebyggande arbete i
konsumentfrågorna.

Förhållningssätt till konsumentfrågorna

Dagens konsumtionssamhälle reser stora krav på att samhällsmedborgarna blir
medvetna konsumenter. Marknaden blir allt mer otydlig och särskilt utsatta är
barn och ungdom. Det är förklaringen till varför gruppen ansåg att behovet av
konsumentkunskap ökar. Vidare menade de, att utvecklingen går så snabbt
och medför att dagens föräldrar och barn lever i olika världar. Föräldrar har
ofta inte en aning om vad deras barn utsätts för.

Alla i gruppen var mycket positiva till en konsumentverksamhet på lokal nivå
och menade att en aktiv konsumentupplysning kan bidra till att minska
kommunens kostnader för såväl budget- och skuldsanering som socialbidrag.
Man lyfte även frågan om verksamhetens placering i den kommunala
organisationen.  Någon ville placera konsumentfrågorna under en egen
nämnd, en konsumentnämnd, för att visa på områdets bredd och dignitet.
Andra ansåg att dagens placering under socialnämnden är det mest lämpliga.

Behov av utbildning

Mot bakgrund av ovanstående resonemang pekades konsumentkunskap ut
som en särskild viktig kunskap i dagens samhälle. Tillsammans med föräldrar
har skolan en viktig roll. Man menade att det är skolans uppgift att socialisera
barn och ungdom in i konsumtionssamhället, varför konsumentfrågorna
borde få ett större utrymme där. Emellertid var man inte överens om huruvida
ämnet borde ingå som en del i skolans läroplan. Däremot var man överens om
att dagens skola bär en stor börda och förväntas ta ansvar för många områden
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och därför torde man ta bort sådant som inte med nödvändighet kan betraktas
som relevant kunskap. Här nämnde man till exempel ämnet historia. För att
kunna orientera sig i dagens samhälle ansåg man att konsumentkunskap är
viktigare än att ha kunskap om gamla kungar, när de levde och verkade. Vidare ansåg
man att om konsumentkunskap inte blir något eget ämne borde det
åtminstone ingå i ämnet samhällskunskap. Just för att tydliggöra att området är
viktigt ur ett samhällsperspektiv.

Det är inte bara till barn och ungdom som det förebyggande arbetet ska riktas
till. En grupp som man pekade ut som speciellt okunniga på området var de
förtroendevalda, alltså deras egen grupp. Framförallt gällde det politiker som
respresenterar de ”hårda” förvaltningarna och där tog man tekniska nämnden
som exempel. Att just dessa nämnder och förvaltningar är okunniga, ansåg en i
gruppen, bero på att de i huvudsak befolkas av män. Implicit skulle det betyda
att män som kategori är ointresserade av konsumentfrågorna. Dock var man
inte överens om att intresset kan vara könsrelaterat.

Inställning till projektet Råd och Rätt

Den utbildning som de själva fått genom projektet Råd och Rätt var de mycket
nöjda med. De menade att det är särskilt angeläget att förtroendevalda får en
förståelse för vad en aktiv konsumentvägledning kan betyda för kommunen
och dess innevånare. Det är ett behov som fortfarande finns och några i
gruppen har själva försökt åtgärda bristerna. Bland annat har politikerna i
Munkfors socialnämnd sett till att de får regelbunden information om
konsumentverksamheten. I Hagfors har man utsett en politiker som ska
fungera som en länk mellan de förtroendevalda och konsumentverksamheten.

Eftersom gruppen poängterade vikten av medvetna konsumenter, så var man
väldigt positiv till projektet Råd och Rätt och utvecklingen av ett förebyggande
arbetssätt. Den rumsliga placeringens betydelse, för att verksamheten ska vara
lättillgänglig för kommuninnevånarna, lyftes särskilt fram. Även den publika
datorn, som placerats i konsumentverksamhetens lokaler, ansågs vara en
tillgång för brukarna. Den underlättar ett självständigt kunskapsinhämtande
för dem som inte har tillgång till egen dator.

Positivt omdöme gav gruppen även till de artiklar om konsumentfrågorna som
med jämna mellanrum tas upp i det lokala veckobladet. Det är informativa
artiklar och gruppen menade att genom dessa visar konsumentverksamheten
både att de finns och kan väcka ett intresse för området.

När gruppen skulle värdera, på en skala mellan ett till tio, den information de
har fått, så protesterade delar av gruppen. Man menade, att det är svårt att göra
en sådan värdering för när man värderar något så gör man det i relation till
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något annat och den värderingen var man inte beredd att göra. Andra gav
informationen ett värde som pendlade mellan åtta och nio. Att det inte blev
högre berodde på att man ansåg att ingenting är så bra att det inte kan bli
bättre.

Sammanfattning, analys, tolkning och värderande kommentarer

Chefstjänstemän och politiker är viktiga kategorier för den kommunala
verksamheten. Det gäller framförallt politiker eftersom de beslutar om vilka
verksamheter som ska omfattas av den kommunala organisationen.

Konsumentrådgivning är - som jag tidigare har nämnt - ett åtagande som
bygger på frivillighet. Dessutom tycks det vara en ideologisk fråga vem som ska
ansvara för konsumentfrågorna. Är det kommunerna eller är konsumenternas
egna organisationer bättre skickade för uppgiften?  Det betyder att politikers
inställning till området och dess betydelse för kommunen är avgörande för en
kommunal konsumentverksamhets existens. Förhållande skulle även kunna
förklara varför deltagande var lågt på den utbildning som riktades till
förtroendevalda och tjänstemän inom de Värmländska kommunerna. Lokal
konsumentverksamhet kan ligga långt ner på politikers prioriteringslista.

Den intervjuade gruppen ansåg dock att konsumentfrågorna var viktiga för
kommunen och kommuninnevånarna. Dagens konsumtionssamhälle ställer
krav på att man är insatt i konsumentjuridik och har ordning på sin ekonomi.
Framförallt ansåg man att skolan har en viktig uppgift i att orientera barn och
ungdom i konsumentfrågorna och konsumtionssamhällets villkor. Emellertid
var man inte överens om att det skulle lyftas in i skolans läroplan. Precis som
frågan om att ha konsumentrådgivning på lokal nivå, är även innehållet i
skolans läroplan en politisk fråga.

Gruppen var positiv till projektet Råd och Rätt och instämde i vikten av att
göra konsumentrådgivningen mer tillgänglig för kommuninnevånarna.
Överhuvudtaget ansåg man att en aktiv konsumentverksamhet som vill
utveckla metoder för ett förebyggande arbete kan vara en strategisk fråga för
framtiden. Man menade att det kan bidra till att minska kommunens
kostnader för budget- och skuldsanering samt socialbidrag. Av resonemanget
kan man dra slutsatsen att ett förebyggande arbete kan vara ekonomiskt
rationellt både för kommunen och för den enskilda individen. Men vad
händer om konsumentverksamheten inte klarar av att leva upp till dessa
förväntningar? Det är väl allmänt känt att många kommuner i Sverige har dålig
ekonomi och är konsumentvägledning en verksamhet man prioriterar om
ekonomin blir ännu sämre?
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Skolan

I följande avsnitt behandlar jag skolan och redovisar jag mina intryck från de
utbildningsinslag på konsumentområdet som jag deltagit i som observatör. Jag
redovisar också dels vad som har diskuterats i fokusgrupperna dels
projektledarens uppfattning om de hinder och möjligheter som har påverkat
interaktionen med skolan. Avslutningsvis gör jag en sammanfattning med
vidhängande analys, tolkning och värdering.

Projektledarens beskrivning av kontakten med skolan

Projektledaren menar att för projektet Råd och Rätt är skolan en av de
viktigaste målgrupperna. I förebyggande syfte ska barn tidigt introduceras i
konsumentfrågorna eftersom det kan minska risken att de i vuxenålder hamnar
i ekonomiska svårigheter. Att även barn behöver kunskap på området beror på
att dessa blir konsumenter och ekonomiska aktörer i allt yngre åldrar. Just
därför är skolan, både lärare och elever, tillsammans med föräldrar viktiga
intressenter för projektet.

Emellertid upplevs skolan och dess personal som svårflirtad och man visar ett
svalt intresse för konsumentfrågorna. Projektledaren har försökt på olika sätt
engagera skolans personal för området utan att egentligen ha lyckats fullt ut.
Allra svårast är det att få kontakt med gymnasiet. Projektledaren har egna
funderingar kring vad det kan bero på. Bland annat att skolan har och
förväntas ta ansvar för så många områden att de kanske värjer sig för att ta in
ytterligare ett. Eventuellt förväntar sig skolan att projektledaren själv ska
erbjuda sig att informera och undervisa elever i konsumentkunskap. Dock
finns det inte resurser för detta och ska barn och ungdom bli medvetna
konsumenter krävs det att skolan själv tar ett ansvar för området.

Kontakten med skolan har skett på flera sätt. Inför utbildningsinsatserna inom
ramen för Råd och Rätt har kontakten förts via rektorerna, oavsett det har rört
sig om information till lärare eller elever. Rektorerna har i sin tur informerat
lärarna som har fått anmäla sitt intresse. Det är dock osäkert huruvida
informationen fått den förväntade spridningen. Vid andra tillfällen har
projektledaren tagit direktkontakt med lärarna eller tvärtom. Det gäller
framförallt information till elever som läser hemkunskap i grundskolan. Skolor
som inte tillhör det reguljära skolväsendet, till exempel folkhögskolor, har
också kontaktat projektledaren med en önskan om information.

Strategin för att implementera konsumentfrågorna i skolan, är att skapa ett
nätverk tillsammans med lärare både från grundskolan och från gymnasiet.
Tanken är att lärarna ska få utbildning i konsumentkunskap så att de dels
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själva kan undervisa på området, dels förankra och sprida intresset vidare till
andra lärare.

Trots att skolan har varit svårtillgänglig har det genomförts ett antal
utbildningsdagar och informationstillfällen för både lärare och elever. Det är
satsningar som har skräddarsytts för respektive målgrupp dels i motiverande
syfte, dels för att svara mot det behov som gruppen upplevs ha.

Till exempel försökte projektledaren att skapa en positiv inramning till två
inspirationsdagar genom att förlägga dem till Grythyttan som är ett gästgiveri
med tillgång till konferenslokaler. Utbildningen var planerad för 20-25 lärare
både från grundskolan och från gymnasiet. Eftersom lärare har elever att ta
hänsyn till var dagarna förlagda till skolans inplanerade fortbildningsdagar.
Det kom 12 lärare varav en av dem var från gymnasiet. Även om det inte blev
”full grupp” så var projektledaren positiv och menade att de som kom var de
rätta.

Under en dag, cirka ett halvår senare, följdes utbildningssatsningen upp och då
deltog 11 lärare. Tanken var att undersöka huruvida lärarna har haft nytta av
den kunskap de fick sig till livs. Man ville även diskutera hur samarbetet
mellan projektledaren och lärarna skulle kunna utvecklas vidare. Även denna
gång förlades dagen till en tidpunkt som passade lärarna.

Information till elever har genomförts i olika former. Både nya grepp har tagits
och mer traditionella former har använts. Till det senare hör information
inom ramen för ämnet hemkunskap. De nya arbetsmetoderna kan
representeras av en information på temat Tinnitus och konsumenträtt. Här
togs ett vidare grepp på konsumentfrågorna, där även miljöfrågorna lyftes in.
Genom ett samarbete med kommunens folkbildare i miljöfrågor anordnades
en utställning på området. Den lokala och kända popgruppen Poets hade
engagerats för att bjuda eleverna musik i deras smak. Totalt omfattades 800
elever från Hagfors, Munkfors och Ekshärad av informationen Dagen var
förlagd till Hagfors, varför projektledaren hade organiserat att eleverna från de
andra kommunerna bussades till platsen för informationen.

I några av dessa utbildningsinslag har jag som utvärderare deltagit i som
observatör och jag redovisar mina iakttagelser i följande avsnitt.

Iakttagelser från utbildningsinsatser riktade till lärare

På den utbildning som riktades till lärare deltog, som jag redan nämnt, 12
lärare från årskurs fem till och med nio i grundskolan. En av dem undervisar
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på gymnasieskolan. Av dessa tolv var två lärare män. Förutom lärarna deltog
tre föreläsare, samt projektledaren. Samtliga var kvinnor.

Dagarna inleddes av att projektledaren informerade om projektet Råd och Rätt
och de förväntningar som finns på skolan i att medvetandegöra
konsumentfrågorna i unga människors liv.

Lärarna aktiverades på ett tidigt stadium och de fick redovisa vilka
förväntningar som de hade på utbildningsdagarna. De önskemål som
redovisades var att de ville veta mer om reklamens funktion, de ville få
kunskaper om miljöområdet och i konsumenträtt. Gruppen ville även ha tips
och idéer om hur man metodmässigt - relaterat till barns ålder och mognad –
kan arbeta med konsumentfrågorna i skolan. Frågor som restes var; hur gör
man, när är barn mogna att förstå området och vad finns det för material att
tillgå? Lärarna ansåg att i skolan är man dålig på att ta upp
konsumentkunskapen. Det antogs bero på att lärare känner sig osäkra. De har
varken ämneskunskap eller kunskap om hur man kan arbeta rent pedagogiskt
med frågorna.

Efter inventeringen tog föreläsningar och andra diskussioner vid. Man gick
igenom konsumtionssamhällets villkor, konsumtionsmönster, reklamens
betydelse för människors köpvanor och vad det kan få för konsekvenser för
privatekonomin. Både föreläsare och lärarna var överens om att privatekonomi
är ett tabubelagt ämne och har låg status i det offentliga rummet. Lärarna
konstaterade att föräldrars ekonomi är ett känsligt ämne för eleverna och att
dagens barn är som regel väldigt ekonomiskt omedvetna.

Vidare fick lärarna information om skolprojektet ”KULT” som är en
förkortning av Konsumtion, Ungdom, Livsstil och Trend. Projektet riktar sig
till elever och handlar i huvudsak om ungdomars konsumtionsvanor, men
också om globalisering, kommersialisering, media, makt och inflytande. Bland
annat fördes en diskussion om hur den svenska konsumtionen påverkar såväl
arbetsvillkor och arbetsmiljö som den yttre miljön i låglöneländer. Våra behov
och önskningar att handla billigt ger negativa effekter i andra länder. Det är
baksidan av vårt konsumtionssamhälle och våra konsumtionsmönster.

En föreläsare från konsumentverket berättade att de under många år har
försökt att bearbeta skolan. De har och har haft kontakt både med skolverket
och med utbildningsdepartementet för att få in konsumentkunskap i skolans
läroplaner, utan att lyckas. Precis som projektledaren upplever man även på
konsumentverket att skolan är svårtillgänglig och undrar varför. Uppfattas
konsumentfrågorna som oviktiga? Eller upplevs det vara ett tråkigt område? I
så fall, hur kan man göra det roligt?
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Från konsumentverket fick lärarna många idéer och tips på material som finns
att hämta på verkets hemsida. De var också intresserade av att gemensamt med
landets lärare utveckla nytt undervisningsmaterial.

Avslutningsvis informerade projektledaren själv om lagstiftningen, såsom
konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vidare fick
lärarna kännedom om konsumenternas försäkringsbyrå, elbyrå, bank- och
finansbyrå, vilka alla står för gratis rådgivning inom respektive område och kan
därför vara en resurs även för lärarna.

Dryg ett halvår senare följdes dagarna upp. Då deltog - som jag tidigare nämnt
- 11 lärare, varav en var man och en av dem undervisar på gymnasiet. Sex eller
sju av dem hade deltagit på inspirationsdagarna. Lärarna sa sig vara nöjda med
den kunskap de fått och under dagen diskuterades hur man jobbat med
frågorna i skolan. Det tycks som om det mest framgångsrika sättet att arbeta
med konsumentkunskap är att ta utgångspunkt i elevernas vardag. Att tala om
vad olika produkter kostar och sätta det i relation till de pengar man har,
verkar fånga elevernas intresse.

Projektledaren var mån om att konsumentverksamheten ska betraktas som en
resurs för lärare, både när det gäller information om nyheter på området och
tips om material. Lärarna kan också låna det material som finns tillgängligt på
konsumentverksamheten.

Hur upplever lärare konsumentverksamhetens satsning

Gruppen som jag intervjuade bestod av sex kvinnor. De var lärare som
undervisar i skilda ämnens såsom samhällskunskap, matematik, hemkunskap,
svenska och engelska. Fem av dem finns inom grundskolan och undervisar i
årskurs fem upp till och med nio. En av dem undervisar på gymnasiet.
Dialogen var aktiv och alla fick tillfälle att uttrycka sin mening om
konsumentfrågorna och den utbildning de fått genom projektet Råd och Rätt.
Påpekas bör att intervjun genomfördes före uppföljningsdagen.

Vad är konsumentkunskap

När gruppen talade om konsumentkunskap fokuserade de i huvudsak på
privatekonomi, lagstiftningen på området, reklamens roll och om
hemkunskap. Man visade också ett intresse av konsumtionssamhället och dess
konsekvenser genom att lyfta fram skolprojektet ”KULT”.
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Förhållningssätt till konsumentfrågorna

Lärarnas utgångspunkt är att konsumentkunskap är ett område som berör alla.
De anser att det är skolans ansvar att ge barn och ungdomar den kunskap de
behöver för att de ska kunna orientera sig i konsumtionssamhället. Problemet i
skolan är att det är så många områden som förväntas att lärarna ska
introducera eleverna i. Det är inte bara konsumentfrågorna utan även sex och
samlevnad, alkohol och droger. Vi ska avskräcka dem från allt som en av lärarna
uttryckte det.

Ytterligare ett hinder för att få konsumentfrågorna på schemat är att lärare
bevakar sina egna särintressen och anser att det egna ämnet är viktigast.
Dessutom har ämnen olika status. Högst status i skolan har matematik,
svenska och engelska och lägst status har de praktiska ämnena och dit räknas
hemkunskap. Förhållandet skapar en tröghet när det gäller att introducera och
implementera konsumentkunskap i andra ämnen och överhuvudtaget i skolan.

Även om konsumentfrågorna har sin plats inom hemkunskapen så tycks
området bli väldigt styvmoderligt behandlat, vilket speglas i vad en av lärarna
påpekade Nu är det mycket hemkunskap och så finns det lite extra konsumentkunskap,
men det räknas inte.

De förväntningar som finns på ämnet hemkunskap är att eleverna ska lära sig
att sköta de uppgifter som förekommer i hemmet och att göra en
hushållsbudget. Även eleverna har dessa förväntningar, eftersom de tycker att
det är kul att laga mat och att baka.

Detta till trots så såg lärarna möjligheter och menade att det inte borde finnas
någon motsättning. Det går alldeles utmärkt att integrera konsumentkunskap
med andra ämnen. De gav flera exempel på hur de själva har jobbat. Till
exempel hur man kan kombinera privatekonomi med matematik, hur man kan
ta upp reklamens funktion i samhällskunskapen och så vidare. Emellertid kan
man inte tvinga andra lärare att bli intresserad av konsumentkunskap utan,
som en av dem menade de måste lockas, Jag kan visa och säga, kolla vilket roligt
material jag har fått eller De ska få titta på oss så att de blir riktigt sugna.

En lösning för att öka intresset för konsumentkunskap, som lärarna föreslog, är
att det blir ett eget ämne i skolan. Samtidigt ansåg lärarna att det är positivt så
som de arbetar idag, tematisk, där man integrerar konsumentfrågorna med
andra ämnen. Dock förutsätter det ett samarbete mellan lärare, vilket lärarna
menade inte är alldeles enkelt.



35

Utbildningsbehov

I första hand diskuterades elevernas behov av kunskap, men förutsättningen
för detta är att lärarna själva är insatta i konsumentkunskap. En av lärarna har
redan kunskaper i juridik. Dock anser man att området är så mycket större och
de allra flesta av dem känner sig som rena amatörer. Därför upplevdes
utbildningsdagarna i Grythyttan mycket positivt. Framförallt uppskattade
lärarna att de fick lite nya idéer och tips på material och vad som finns att
hämta på konsumentverkets hemsida. Emellertid såg de vissa problem.
Eftersom skolan inte har tillräcklig med tillgång på datorer är det svårt att låta
elever arbeta självständigt med material som finns tillgängligt via Internet.

Andra positiva effekter, som utbildningen bidragit till, är att lärarna inspirerats
till att samarbeta mer kring konsumentfrågorna. Det gäller samarbete både
med lärare i olika ämnen och på olika årskurser. Genom ett samarbete tror
lärarna att man kan rationalisera undervisningen, i den meningen att man kan
minska risken för dubbelarbete. Det är slöseri med resurser och gagnar inte
helheten om lärare, i olika ämnen och på skilda nivåer i skolan, lyfter samma
frågor på konsumentområdet.

Inställning till projektet Råd och Rätt

Det framkom egentligen inte några specifika synpunkter på projektet Råd och
Rätt, men lärarna var väldigt nöjda med den utbildning de har fått inom
ramen för projektet. Den kritik som gruppen riktade mot utbildningsdagarna,
är att projektet ”KULT” inte fick ett större utrymme. Lärarna vill veta mer om
hur man faktiskt arbetade i skolan med frågorna som rör konsumtion,
ungdom, livsstil och trender.

De beklagade också att inte fler gymnasielärare deltog på utbildningsdagarna,
eftersom där torde konsumentfrågorna vara mer aktuella med tanke på
ålderskategorin. Någon trodde att det berodde på att informationen brast
någonstans i kedjan. Alla lärare kände inte till erbjudandet om utbildningen.

När lärarna skulle bedöma utbildningen på en skala mellan ett och tio
hamnade betyget mellan en sjua och en åtta.

Iakttagelser från Temadag i konsumenträtt och Tinnitus

Som jag tidigare nämnt, riktades utbildning och information även till elever i
grundskolan och gymnasiet. En av dessa satsningar var informationsdagen
kring konsumenträtt och Tinnitus. Dagen var indelad i tre pass och i rollen
som utvärderare och observatör deltog jag i två av dessa. Till varje pass kom
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cirka 250-300 elever och inleddes med att projektledaren informerade om vilka
rättigheter eleven har i sin roll som konsument. Informationen var anpassad
till målgruppen och tog utgångspunkt i de produkter som tonåringar vanligtvis
köper. Trots det så verkade eleverna måttligt intresserade. Förmodligen var de
flesta tysta, men de stökiga tog överhanden och projektledaren fick ägna
mycket tid till att gjuta olja på vågorna. Det var få lärare som ingrep.

Alldeles tyst i salen blev det först när informationen om Tinnitus började. Den
förmedlades av en ung och svartklädd ”rockbrud” som utgick ifrån sin egen
erfarenhet och berättade om hur och varför hon drabbats av Tinnitus. Ämnet
verkade intressera ungdomarna. Kanske hade det en viss betydelse att det var
en ung tjej som berättade. Hon lyckades dessutom att skapa en kontakt med
eleverna och få till stånd en viss dialog, trots att de var många. Möjligen låg
problematiken kring att få Tinnitus närmare eleverna än vad de bör tänka på
som konsumenter.

Efter information kunde ungdomarna ta del av en utställning kring vår miljö
och lyssna på popgruppen Poets. Ingen av aktiviteterna tycktes intressera
eleverna. Istället for de rastlöst omkring i lokalerna. Innan dagen var slut fick
de frukt och godis, samt en påse som innehöll öronproppar, broschyrer om
både konsumenträtt och Tinnitus. Eftersom temadagen skulle följas upp i
skolan, fanns även en A 4-sida med frågor med. Frågan är om eleverna fick
med sig innehållet. Det mesta verkade ligga kvar på golvet, när de rusade ut till
de väntande bussarna.

Båda grupperna följde i princip samma mönster. Den skillnaden jag kunde se
var att vid ena tillfället deltog fler lärare, men ändå var de få.

Hur upplever eleverna konsumentfrågorna

Låt oss nu se hur eleverna upplever information de fick om Tinnitus och
konsumenträtt. Vad är konsumentkunskap för dem och hur pass intresserade
är de?

 Det var inte alldeles enkelt att få någon av de två grupperna att föra en
diskussion kring konsumentfrågorna. Det svårt att ”trigga” igång ett samtal,
några pratade mer än andra och någon sa ingenting alls.

Den ena gruppen bestod av elever från årskurs åtta och den andra från årskurs
nio. Totalt intervjuades nio ungdomar varav två var pojkar. Samtliga elever
hade deltagit i temadagen kring konsumenträtt och Tinnitus. En grupp hade
även fått konsumentinformation av projektledaren inom ramen för
hemkunskap.



37

Vad är konsumentkunskap

När ungdomarna talade om konsumentkunskap så skedde det i termer av
ekonomi och vilka rättigheter man har som konsument. För dem handlar det
således om konsumentjuridik och privatekonomi. De menade att det handlar
om att lära sig att sköta och planera sin ekonomi genom att vara medveten om
inkomster och utgifter. Som en av flickorna uttryckte det man måste lära sig
själv att kunna tänka; att det jag köper nu bestämmer vad jag kan köpa sedan.

Förhållningssätt till konsumentfrågorna

Det visade sig att konsumentkunskap inte prioriterades särskilt högt av någon
av ungdomarna. De ansåg att de är för unga och det som är viktigast för dem
just nu, är att ha kompisar och en bra fritid. Ungdomarna trodde att
konsumentfrågor är både mer aktuellt och mer intressant för gymnasieelever.
Det är efter gymnasiet man vanligtvis flyttar hemifrån, får en egen ekonomi
och ska klara sig själv.

Behov av utbildning

Ungdomarnas förhållningssätt till konsumentfrågorna speglar deras behov av
utbildning. Flera ansåg att i deras ålder finns inget behov, men några menade –
och det var framförallt flickorna – att trots sin ungdom och att de har andra
intressen, så är det viktig med kunskap på konsumentområdet. De berättade
att de gärna ser på TV-programmen REA och PLUS, som båda behandlar
området. Några ansåg att konsumentkunskap borde ha sin tillhörighet i ämnet
samhällskunskap, eftersom det är en viktig samhällsfråga. Medan andra tyckte
att det är föräldrarnas uppgift att orientera sina barn i vad som gäller, eftersom
ungdomar som går i skolan, är beroende av föräldrarnas ekonomi.

Uppfattning om projektet Råd och Rätt

Inte någon av eleverna diskuterade projektet Råd och Rätt, utan bara den
information de har fått via projektet. Däremot visste de att de kan vända sig
till konsumentverksamheten om de får problem som konsument.

I båda grupperna var man helt överens om att temadagen om konsumenträtt
och Tinnitus var bra. Särskilt framhöll de föreläsningen om Tinnitus. De
upplevde att den unga tjejen som framförde budskapet var väldigt trovärdig,
vilket berodde på att hon utgick ifrån sin egen erfarenhet. Dessutom var de
imponerade över att hon klarade av att skapa en bra kontakt med sin publik.
Informationen om Tinnitus har gjort ett djupt intryck på eleverna och de
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menade, att numer tänker de sig för och har inte för hög volym, när de lyssnar
på musik.

Den negativa kritik som ungdomarna framförde handlade dels om att det var
stökigt i lokalerna vid temadagen, dels att det inte var en paus mellan de olika
föredragen. Några var även kritiska till Poets medverkan och hade hellre velat
höra Vikingarna eller en grupp från Karlstad. Man diskuterade även huruvida
konsumenträtt ska tas upp i en så stor grupp som det var på temadagen eller
om det är bättre i en mindre grupp. Eleverna enades om att en mindre grupp
är att föredra, eftersom då kan man diskutera med varandra.

När eleverna skulle betygsätta de aktiviteter de deltagit i, var de inte överens.
Några ville ge fem poäng, andra sju och en tredje åtta poäng. Förmodligen
finns det ett samband mellan det betyg de gav och deras inställning till
konsumentfrågorna.

Sammanfattning, analys, tolkning och värderande kommentarer kring skolan.

Skolan betraktas vara en viktig aktör när det gäller att socialisera barn och
ungdom in i konsumtionssamhället och göra dem till medvetna och kunniga
konsumenter.  Därför har man inom Råd och Rätt skräddarsytt utbildningar
för både lärare och elever.

Utbildningsdagarna i Grythyttan visade på bredden på konsumentområdet
och speglade det svenska konsumtionssamhället och dess villkor samt den
svenska konsumentpolitiken. Man tog upp privatekonomi, lagstiftning och
hur olika livsstilar skapas med hjälp av konsumtion. Vidare handlade det om
konsumtionens effekter på miljön, både arbetsmiljö och den yttre miljön,
särskilt i låglöneländer.

I skolan behandlas konsumentfrågorna företrädesvis inom ämnet hemkunskap.
Trots att dagens samhälle är mer inriktat på konsumtion än på produktion, är
skolan fortfarande mer inriktad på produktionen i hemmet och
hushållsekonomi.  Det betyder inte att hemkunskap ska utmönstras, men man
skulle kunna tänka sig en viss förskjutning av fokuseringen.

Förutom att det är lärare i hemkunskap som tar upp konsumentfrågorna,
behandlar även andra lärare området, men det sker på frivillig basis.
Konsumentfrågornas vara eller icke vara, är beroende av lärarnas eget intresse.
Vanligen behandlas konsumentkunskap genom att området integreras i andra
ämnen. Lärarna berättade att de i undervisningen utgår ifrån vardagsnära
frågor, såsom vad saker och ting kostar satt i relation till inkomst. Även om
lärarna använder ett pedagogiskt undervisningsmaterial så tar de hjälp av sin
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egen vardagskunskap. Om lärare skulle ta upp konsumentfrågorna i vidare
bemärkelse, till exempel miljöfrågorna i ett globalt perspektiv och
konsumtionssamhällets funktionssätt, är det kanske svårare att utgå ifrån sin
vardagskunskap.

Av förda resonemang kan jag se två problem. Det ena är att om
konsumentfrågorna överhuvudtaget ska komma upp på skolans agenda är det
avhängigt lärarnas eget intresse, vilket inte med nödvändighet leder till en
struktur och en bra organisation av ämnet, i den meningen att man får en
ämnesmässig progression. Som lärarna själva uttryckte det; för att få kontroll
över ämnets innehåll och på vad man tar upp i olika ämnen och på olika
nivåer, krävs det att man organiserar ett samarbete, annars går helheten
förlorad. Om ämnet funnits med i läroplanen hade det förmodligen sett
annorlunda ut, men det är en fråga för våra politiker. Det andra problemet –
som jag ser det – är att lärarna behöver mer utbildning på området. De säger
själva att de är okunniga och osäkra, vilket bland annat speglas i att de ville ha
mer information om projektet KULT och de områden som projektet riktade in
sig på.

Projektledaren och även konsumentverket har haft problem att väcka intresse
för konsumentfrågorna i skolan. Förklaringen kan ligga i det som lärarna själva
anser; att skolan förväntas ta ett allt större ansvar för barn och ungdomars
socialisering in i samhället. En annan förklaring kan vara att området i sig är
lågvattenmärkt. Enligt lärarna har ämnen varierande status i skolan.
Konsumentkunskap omfattas ju företrädesvis av hemkunskapen som är ett
praktiskt ämne och har därför låg status. Ämnen med låg status röner mindre
uppmärksamhet och får mindre plats i skolan, vilket kan göra det svårt att
skapa ett intresse för konsumentområdet i dess fulla bredd.

Som utvärderare har jag ytterligare en reflektion, som kan bidra till att förklara
varför det är svårt att skolan intresserad av konsumentkunskap och varför
hemkunskap har låg status. Det tycks som om konsumentfrågorna i skolans
värld i huvudsak intresserar kvinnor. På utbildningen i Grythyttan deltog tio
kvinnor och två män. De tre föreläsarna var kvinnor och projektledaren är
kvinna. I fokusgrupperna var majoriteten kvinnor. I lärargruppen var det
samtliga och i elevgrupperna var det sju flickor och två pojkar. Om det är i
huvudsak kvinnor som ser konsumentfrågorna som viktiga, kan detta
förhållande utgöra ett hinder i att få genomslagskraft för konsumentfrågorna i
skolan?

Inom genusforskning menar man att yrken är könsmärkta. Det innebär att
arbetsuppgifter blir märkta, antingen som kvinnliga eller manliga, vilket får till
följd att i yrken där det finns män anställs män och i yrken där det finns
kvinnor anställs kvinnor. Traditionellt anses kvinnor vara mer lämpade för
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arbetsuppgifter inom vård- och omsorg, medan män passar bättre för det
tekniska området. Det medför att män och kvinnor befinner sig inom olika
domäner på arbetsmarknaden, som i sin tur leder till att män och kvinnors
kunskaps- och erfarenhetsvärldar skiljer sig åt.31

Könsmärkning av olika yrken betraktas också som ett uttryck för
maktrelationen mellan män och kvinnor. Flera forskare använder begreppet
könsmakt, en av dem är Harriet Holter. Hon representerar ett relationellt
synsätt och menar, att vilket kön som värderas högst är kontextberoende och
kan variera över tid. I dagens samhälle betraktas kvinnan i många
sammanhang som en avvikare och män favoriseras. Det män gör och säger har
ett högre värde i vårt samhällssystem. Männen befinner i större utsträckning
på högre positioner och de har fortfarande högre löner än kvinnor. Den
manliga makten tar sig både synliga och osynliga uttrycksformer och till det
senare hör bland annat makten över kunskap.32  Det betyder att det är de som
bestämmer vad som är viktig kunskap eller ej.

Kan det vara så att konsumentkunskap är könsmärkt? Faller det inom ramen
för det som räknas till den kvinnliga domänen, det vill säga det som kan
relateras till vård och omsorg. Ja, om konsumentfrågorna företrädesvis
behandlas inom ämnet hemkunskap, där man får lära sig de uppgifter som
förekommer i ett hem. Då kan det ge överspridningseffekter på
konsumentkunskap, i den meningen att det är ett kvinnointresse.

Huruvida hemkunskapslärare är ett kvinnodominerat yrke, det vet jag inte,
men det förefaller som troligt att det kan vara så. Om vi ser det ur ett historiskt
perspektiv så var det – som jag tidigare nämnt – skolkökslärarinnor som på 40-
talet fick konsumentfrågorna på dagordningen.

Emellertid är det inte bara hemkunskapslärare som ingår i min studie, utan
även andra lärarkategorier, men även där var kvinnorna i majoritet. Om
området är märkt som kvinnligt, förefaller det som troligt att det lockar
kvinnor och inte män. Enligt projektledaren så är även kvinnor i majoritet
bland Sveriges konsumentvägledare.

Om konsumentkunskap är könsmärkt så kan det vara en förklaring -
tillsammans med andra som nämnts - varför både konsumentverket och
projektledaren ännu inte lyckats fånga skolans intresse. Det implicerar dock,
att det är män som har makt över vilken kunskap som ska behandlas inom
ramen för det reguljära skolväsendet.

                                                
31 Westberg-Wohlgemuth, Hanna (1996)
32 a.a.
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Resonemanget kan vara en av flera förklaringar till varför även eleverna visar
ett svalt engagemang. Uppfattningen om vad som är kvinnliga respektive
manliga yrken kan reproduceras i skolan genom en dold läroplan eller den
immanenta pedagogiken. Det är ett begrepp för en typ av informellt lärande
och är en påverkansprocess som man utsätts för på ett omedvetet sätt. Enkelt
uttryckt kan det förklaras som, att det man gör och säger påverkar inte lika
mycket som det man inte gör och inte säger. I återskapandet av den
existerande samhällsordningen och samhällsmedborgarnas förhållningssätt
spelar den immanenta pedagogiken en stor roll.33

Av resonemangen kan man anta, att genom den immanenta pedagogiken
reproduceras de könsmärkta arbetsuppgifterna och yrkena. Ser vi i huvudsak
bara kvinnor och inga män, som undervisar i hem- och konsumentkunskap,
lär sig eleverna att det ett kvinnoyrke, dit män inte söker sig. Är det dessutom
så, att det kvinnor gör och säger, inte värderas lika högt som det män gör och
säger, ja då är det ett yrke som inte har så hög status. Detta skulle kunna
förklara varför flera av de intervjuade eleverna inte betraktar området som
viktigt och därför visade ett svalt intresse. Å andra sidan kan samma
förhållande förklara varför de kvinnliga eleverna var mer engagerade än
pojkarna (både i viljan att delta i en fokusgrupp och vid intervjun) och såg
vikten av att ha kunskap om konsumentfrågorna. Genom den immanenta
pedagogiken - skulle man kunna påstå - flickor rekryteras till konsument-
kunskap.

Även om eleverna överlag inte gav konsumentkunskap någon högre prioritet,
ansåg de att det var bättre att frågorna togs upp i små grupper i skolan än i
större sammanhang.  Det är en uppfattning som stämmer med lärarnas
erfarenhet. Små grupper, menar både lärare och elever, ger bättre
förutsättningar för diskussion och erfarenhetsutbyte, där alla kan komma till
tals. En stor grupp ger inte dessa möjligheter och det ställer dessutom stora
krav på att föreläsare har förmågan att fånga en publik.

Avslutningsvis kan jag konstatera att trots projektledarens svårigheter att få
skolan engagerad i konsumentkunskap, är lärarna nöjda med den utbildningen
de har fått via projektet Råd och Rätt. Ingen av eleverna uttrycker sitt
missnöje, men de är inte lika överens om hur de vill värdera den information
de har deltagit.

                                                
33 a.a.
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Näringsidkare och deras kunder

I följande avsnitt redovisar jag både hur näringsidkarna och
pensionärsföreningen upplever den information de har fått via projektet Råd
och Rätt. Mitt motiv för att lägga dem under samma avsnitt är att det ger en
större dynamik i redovisningen, eftersom de speglar relationen mellan
marknadens parter säljare och köpare eller om man så vill småföretagare och
kunder. Visserligen är de andra intervjuobjekten också konsumenter, men de
är med – som jag tidigare nämnt - i utvärderingen utifrån andra egenskaper
och roller.

Avsnittet inleds med projektledarens beskrivning av kontakten med
näringsidkarna och pensionärsföreningen. Därefter redogör jag för fokus-
gruppsintervjuerna med respektive kategori för att avslutningsvis göra en
sammanfattning med vidhängande analys, tolkning och värderande
kommentarer.

Projektledarens beskrivning av kontakten med småföretagare och
Pensionärsföreningen

Tillsammans med skolan är näringsidkarna en av de viktigaste målgrupperna
för Råd och Rätt. Att gruppen är viktig beror på att det är mellan näringsidkare
och kunder som det uppstår problem, som konsumentverksamheten ibland
involveras i. I förebyggande syfte är det därför angeläget att småföretagare är
insatta i konsumentjuridiken. Genom att informera dem om lagstiftningen på
området, det som reglerar rättigheter och skyldigheter både för konsumenter
och för näringsidkare, kan eventuella tvister förebyggas.

Precis som med skolan upplever projektledaren att småföretagarna är en
svårflirtad grupp. Det har varit svårt att få dem intresserade och komma på de
informationsträffar som erbjudits. Framgången har varierat och vid något
tillfälle har informationen fått ställas in. Det låga intresset vill projektledaren
förklara med dels att inbjudan skedde via en annons i den lokala tidningen,
dels att näringsidkarna kan ha en negativ inställning till konsumentfrågorna,
eftersom medvetna konsumenter ökar kraven på dem.

Trots svårigheterna har projektledaren inte låtit sig nedslås utan ständigt
försökt att hitta nya sätt att fånga intresset bland näringsidkarna. Detta har lett
till att fem informationstillfällen för småföretagare genomförts, vilka enligt
projektledaren har rönt stor uppskattning. Vid dessa tillfällen fick
näringsidkarna en personlig inbjudan och tidpunkten för informations-
träffarna anpassades till deras behov. Det medförde att träffarna förlades
antingen på kvällstid eller som frukostmöten. Vid ett tillfälle skapade
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projektledaren ett intresse hos en enskild näringsidkare och denne i sin tur
påverkade andra näringsidkare, vilket fick till följd att småföretagare själva tog
initiativ till en träff och bjöd in projektledaren att informera dem om
konsumentlagstiftningen.

Projektledaren upplever att kontakten med näringsidkarna har lättat något
under den senare delen av projektet, den tidsperiod som projektet förlängts
med. Vid den senaste träffen bildades en referensgrupp som projektledaren –
även när projektet har avslutats - kan ha kontinuerlig kontakt med för att
sprida nyheter på konsumentområdet. Vitsen med det förebyggande arbetet är
inte att kontakten enbart består av några enstaka informationstillfällen utan
projektledare vill att den ska vara mer stabil. Tanken är också att
näringsidkarna ska känna att konsumentverksamheten är en resurs för dem och
att de ska kunna vända sig dit för att få stöd och hjälp. En annan idé som
projektledaren har är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte dels mellan
näringsidkarna själva dels mellan konsumentrådgivaren och näringsidkarna.

Ytterligare målgrupper som projektet Råd och Rätt riktar sig till är frivilliga
organisationer och kontakten med dem sker på lite olika sätt. Det är inte
ovanligt att dessa organisationer själva vänder sig till konsumentverksamheten
för att få information. En sådan grupp var den pensionärsförening som på
egen hand bedrev en studiecirkel i konsumentkunskap. Vid ett tillfälle bjöds
projektledaren in för att ge en mer professionell syn på konsumentfrågorna.
Informationen till dem rörde i huvudsak lagstiftningen på området. Enligt
projektledaren ser denna grupp sig själva inte bara som konsumenter utan även
som informationsspridare.

Näringsidkarnas erfarenhet av konsumentupplysning

Låt oss då se hur näringsidkarna upplever den information de har fått. Vad är
konsumentkunskap för dem och hur förhåller de sig till området? Är det av
intresse för dem att upprätta en relation med konsumentverksamheten?

Gruppen som jag intervjuade bestod av tre män och var småföretagare i olika
branscher. Det var inga problem att hålla igång dialogen och alla kom till tals.

Vad är konsumentkunskap

När gruppen talade om konsumentfrågorna skedde det framförallt i termer av
lagstiftningen på området och vem som gynnas av den. Man diskuterade även
privatekonomi och reklamens funktion och hur reklamen lockar människor att
överskrida sina ekonomiska tillgångar. Diskussion kring dessa områden
speglade även deras förhållningssätt till området.
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Förhållningssätt till konsumentfrågorna

Hon lär ut till den andra sidan, om man säger, kunderna. Hon ger råd i det här
sammanhanget. Det tror jag kan vara lite bra att hon gör, att hon talar om regelverket
för dem. Men för vår del – och så tror jag det är ofta och det tror jag gäller för allihopa –
så gör vi kommersiella avväganden i det vi gör.

Uttalandet speglar näringsidkarnas förhållningssätt till både konsument-
frågorna och de villkor som styr ett småföretagande. Lagstiftningen ansågs i
första hand gagna konsumenterna medan de själva gör kommersiella
avväganden, vilket betyder att det kan vara gynnsamt för affärsmöjligheterna
att behandla kunderna väl. Om man överhuvudtaget ska vara med på banan så
menade gruppen, att man måste hålla sig till spelreglerna. Vanligen löser de
själva de problem som uppstår och oftast får kunden rätt, eftersom det lönar
sig på sikt. Nöjda kunder ger företaget en bra goodwill. Som en av
näringsidkarna uttryckte det: Det är väldigt lätt att sprida de negativa sakerna, men
väldigt svårt att få tillbaka det förtroende som man mist.

Att behandla sina kunder väl ansågs vara särskilt viktigt i en liten kommun,
eftersom där är de marknadsekonomiska villkoren mer genomskinliga. Om
man inte är en seriös företagare, utan lurar kunderna, slås man ut. Den sociala
kontrollen är stor, varför ett dåligt rykte sprider sig med vindens hastighet.

I gruppen fanns det skilda uppfattningar om konsumentjuridikens betydelse
för företagandet. En av åsiktsriktningarna var att det är marknadskrafterna som
skapar seriösa företag och en annan var; att följa lagstiftningen är ett sätt att
göra affärer. De är olika synsätt på hur man behåller sina kunder och får nya
att strömma till.

Näringsidkarnas kluvna förhållningssätt till konsumentlagstiftningen blev mer
samstämmigt när de jämförde med hur det är i USA. Där finns inget
rättssystem som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument.
Istället löper företag risken att bli stämda på stora skadeståndsbelopp av
missnöjda kunder. Så ville man inte ha det och man var överens om att den
svenska konsumentlagstiftningen faktiskt skyddar både företagare och
konsumenter.

Samtidigt som näringsidkarna utgick ifrån sig själva som näringsidkare i sitt
förhållningssätt till konsumentfrågorna, kunde de skifta perspektiv och
diskutera utifrån sig själva som konsumenter. Detta visade sig i deras misstro
mot näringslivets toppar. Här relaterade de till den senaste tidens händelser
inom försäkringsbranschen. Några i gruppen hade själva blivit drabbade som
köpare av pensionsförsäkringar. Det är bland näringslivets toppar som moralen
brister och det ger överspridningseffekter på småföretag. Gruppen ansåg att det
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är den typen av händelser som bidrar till att människor i allmänhet tror att
företagare fuskar och vill föra kunder bakom ljuset. I allmänhet är folk inte
medvetna om att småföretagare lever under helt andra villkor än de stora
företagen.

Behov av utbildning

Trots att näringsidkarna som grupp visade en kluven inställning till
konsumentlagstiftningen, ansåg de att det finns ett behov av att sprida
kunskap på området. De menade att många företag i dagens
konsumtionssamhälle lockar kunder både med produkter och med lättvindiga
kreditmöjligheter. Mest utsatta ansågs barn och ungdom vara och de behöver
skyddas från marknaden. I första hand är det föräldrarnas uppgift att fostra
sina barn, men även skolan ansågs ha ett ansvar för konsumentupplysning.

Näringsidkarna själva får den information de behöver av sina egna
branschorganisationer, men kan även tänka sig att ta del av den kunskap som
konsumentrådgivaren har. Speciellt om det sker något nytt på området. De vill
inte få, som de säger kunskap bakvägen, det vill säga genom att hamna i tvister
hos konsumentnämnden.

Inställning till Råd och Rätt

Näringsidkarna är mycket nöjda med den information de har fått via Råd och
Rätt och vill gärna rekommendera den till andra småföretagare, trots att de har
egna informationskanaler. De säger sig ha liten förståelse för de näringsidkare
som inte griper tillfället att få information och gruppen misstänkte, att det är
den kategorin av företagare som får kunskapen bakvägen, genom tvister i
konsumentnämnden.

Överhuvudtaget var näringsidkarna nöjda med kommunens konsument-
verksamhet och ansåg att det är viktigt att den finns på lokal nivå. Den ska
också vara lättillgänglig både i tid och rum.

Pensionärsgruppens upplevelse av konsumentupplysning

 Hur upplever äldre personer information kring konsumentfrågorna. Är det för
dem ett angeläget område? Gruppen som jag intervjuade bestod av sju
pensionärer, varav två var män. Diskussionen gick i vågor och det var
kvinnorna som pratade mest. Bland annat redogjordes för olika situationer, där
man hade haft nytta av den kunskap man fått.
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Vad är konsumentkunskap

Flera av pensionärerna menade att de inte hade någon erfarenhet av
konsumentverksamheten och några av dem visste inte ens – fram till alldeles
nyligen - att den finns. I diskussionen kring området fokuserade gruppen i
huvudsak på konsumentjuridiken, vilka rättigheter man har som konsument.
De menade att om man inte känner till sina rättigheter så kan det kosta
pengar.

Förhållningssätt till konsumentfrågorna

I dagens samhällen har konsumentfrågorna blivit allt viktigare. Gruppen ansåg
att detta beror på att utvecklingen går så fort och det händer så mycket på
marknaden. Det har inneburit att de själva känner en stor osäkerhet inför alla
de valmöjligheter som de ställs inför. Framförallt pekade pensionärerna på den
tekniska utvecklingen inom elektronikbranschen och avregleringarna på
energiområdet. Den osäkerhet de känner förstärks av att de har ett lågt
förtroende för näringsidkare och de menade att det finns alltför många som är
oseriösa.

Behov av kunskap

Utifrån ovanstående resonemang ansåg pensionärerna att det torde finnas ett
stort behov av konsumentkunskap idag. Framförallt gäller det barn och
ungdom, som ansågs vara särskilt utsatta. Där har skolan ett stort ansvar för att
ha konsumentfrågorna med i utbildningen. För den stora allmänheten har
media en viktig uppgift i att medvetandegöra området genom att lyfta upp och
belysa konsumentfrågorna.

Pensionärerna upplever också att det finns en generationsskillnad i
möjligheterna att söka kunskap. De yngre använder Internet som
informationskälla, vilket inte är lika självklart för äldre. Därför är information
via media betydelsefull för dem och de berömde de artiklar, som
konsumentrådgivaren skriver i det lokala veckobladet. Pensionärerna ansåg att
kunskap är oerhört viktigt, eftersom kunskap ger makt.

Inställning till Råd och Rätt

Deltagarna kände sig väldigt nöjda med den information som de har fått via
Råd och Rätt har rekommenderat den till andra föreningar och organisationer.
Någon hade redan haft praktisk nytta av den kunskap de fått om gällande
lagstiftning. Annars ansåg deltagarna att som pensionär är man inte en lika
aktiv konsument som i yngre år och därför är det inte givet att de har någon
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egen nytta av informationen. Däremot ser de sig själva som kunskapsspridare
och vidarebefordrar det de vet till barn och barnbarn, vänner och bekanta.

Sammanfattning, analys, tolkning och värderande kommentarer

Både näringsidkare och pensionärer var nöjda med den information de har fått
genom projektet Råd och Rätt. I diskussionen kring området fokuserade båda
grupperna i princip på samma saker, det vill säga lagstiftning och
privatekonomi. Näringsidkarna lyfte även upp reklamens funktion på
marknaden. Däremot har de olika förhållningssätt till området, vilket skulle
kunna förklaras av att de har olika positioner på marknaden. Pensionärerna tar
utgångspunkt i att de är konsumenter medan näringsidkarna i huvudsak tar
utgångspunkt i att de är företagare. Det får till följd att de har lite olika
bevekelsegrunder för sina åsikter.

Som konsumenter är pensionärerna misstänksamma mot marknaden och
menade att det finns så många oseriösa företagare. Därför är
konsumentkunskap viktig och ger makt. Här kan man tala om
konsumentmakt. Kunniga och kritiska konsumenter får makt på marknaden,
vilket ger förutsättningar både till att ställa krav på företag och att välja bort de
oseriösa.

Näringsidkarna är inte lika tydliga i sitt förhållningssätt till
konsumentfrågorna, i den meningen att kunskap på området ger makt. De har
en dubbel inställning, där den ena åsiktsriktningen var, att det är
marknadskrafterna som skapar seriösa företag och slår ut de oseriösa. Företag
konkurrerar med varandra om kundernas köpkraft och blir kunder lurade,
återvänder de inte och företaget förlorar en kund. I en liten kommun, menade
näringsidkarna, att ett missnöje bland kunder sprider sig snabbt, vilket får till
följd att man får lägga ned sitt företag. Det betyder att de ansåg att det är
marknadskrafterna skapar villkoren för ett företags överlevnad.

Resonemanget kan problematiseras och sättas in i ett tidsperspektiv. För det
första; vill alla företag överleva på marknaden? Man kan faktiskt tänka sig att
det finns företag som vill tjäna snabba pengar och ser på kunderna i ett
kortsiktigt perspektiv. Här finns det ett utrymme att vara mindre seriös, för
trots allt tar det lite tid innan konsumenter, som grupp, blir medvetna och
väljer bort ett oseriöst företag.
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Således ger det marknadsekonomiska systemet ett utrymme och ett incitament
att driva näringsidkare in i sammanhang som präglas av ljusskygghet, girighet och
manipulation.34

I sin jakt på att locka kunder och tjäna ”snabba” pengar kan således
marknadskrafterna mer eller mindre locka företag till skumraskmetoder. Ett led
i att eliminera förhållandet kan vara att det finns en lagstiftning, som ser till att
man inte ostraffat för konsumenter bakom ljuset.

Vill man däremot - som de intervjuade näringsidkarna – överleva på
marknaden torde man se relationen till kunderna i ett mer långsiktigt
perspektiv. Det är kunden som är värdeskapande och inte de enskilda
transaktionerna. Om man ser kunden som värdeskapande bör man behandla
kunderna väl om man som näringsidkare ska vara kvar på marknaden.

Den andra åsiktsriktningen såg lagstiftningen som ett stöd i att bedriva
affärsverksamhet, vilket betyder att om man följer lagstiftningen så får man
nöjda kunder. Det kan till och med vara så att det ur ett långsiktigt perspektiv
faktiskt gynnar affärerna. Man kan – åtminstone rent teoretiskt - vara mer
generös mot kunderna än vad lagstiftningen kräver. Dessutom, när man satte
in sig själv som konsument, så var näringsidkarna positiva till lagstiftningen.
Man vill inte utsätta sig för att bli stämd på stora belopp av missnöjda kunder.
Sammanfattningsvis kan man säga att när näringsidkare såg sig själva som
småföretagare så uppvisade de ett dubbelt förhållande till konsumentkunskap.
Å ena sidan är det marknadskrafterna som är avgörande för affärsverksamhet
och å andra sidan är lagstiftning ett sätt att bedriva sin affärsverksamhet på.

Däremot, när näringsidkarna såg sig själva som konsumenter och jämförde
med hur förhållandet mellan företagare och konsumenter regleras på den
amerikanska marknaden, var de tämligen överens om att den svenska
lagstiftningen gynnar både konsumenter och näringsidkare.

Småföretagarnas förhållningssätt till konsumentfrågorna tycks spegla de olika
ideologierna som konsumentpolitiken vilar på, alltså både en
konkurrensfrämjande politik och en politik som lyfter fram nödvändigheten av
lagstiftning.

Ovanstående resonemang kan möjligen även belysa varför projektledaren har
haft vissa svårigheter att intressera näringsidkarna. Det kan vara så att den
intervjuade gruppen faktiskt speglar småföretagares inställning i allmänhet. Det
råder ett ambivalent förhållningssätt till konsumentkunskap bland

                                                
34 Lindblom, Charles E. (2003:160)
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näringsidkare, som gör att de inte springer benen av sig till information om
lagstiftningen på området.

Avslutningsvis kan sägas, trots att näringsidkarna var något dubbla i sin
inställning till konsumentområdet och menade att informationen egentligen
vände sig till den andra sidan, var både de och pensionärerna, väldig nöjda
med den information de fått genom Råd och Rätt och rekommenderar den
gärna till andra. Företagarna ansåg också att det var angeläget att ha
konsumentverksamhet på orten och att den är lättillgänglig för
kommuninnevånarna.

Diskussion kring samtliga grupper

Låt oss återvända till syftet med projektet Råd och Rätt. Det handlade om att
utveckla nya metoder i arbetet med konsumentfrågorna. Bland annat ville man
informera och medvetandegöra specifika grupper om det regelverk som gäller
för det konsumentpolitiska fältet. Det är ett led i att utveckla ett förebyggande
arbetssätt, som i sin förlängning ska medverka till minskad efterfrågan på
budget- och skuldsaneringsområdet.  Kunniga konsumenter lever inte över
sina tillgångar, gör färre misstag och gör kvalitetsmässigt goda val i relation till
sin ekonomi. Näringsidkare som följer lagstiftningen på konsumentområdet
hamnar inte i tvister hos konsumentnämnden.

I projektet Råd och Rätt har man skräddarsytt informationspaket till vissa
specifika grupper som specificerats i projektplanen. Utvärderingens syfte är att
undersöka hur dessa grupper upplever den information de har fått.

De grupper som har intervjuats är, kommunala politiker och tjänstemän, lärare
och elever, näringsidkare och pensionärer. I min analys ställde jag ett antal
frågor till intervjumaterialet. Jag ville veta vad grupperna ansåg att
konsumentkunskap är, deras behov av kunskap och inställning till Råd och
Rätt.

Oavsett grupp, så fokuserade man i huvudsak på konsumentjuridik och
privatekonomi. Det kan förklaras av att den kunskap som projektet ville sprida
i huvudsak handlade om regelverket på konsumentområdet. För några grupper
omfattade konsumentkunskap även reklamens funktion och lärargruppen
pekade på miljöfrågorna och konsumtionens betydelse för unga människors
identitetsskapande och ville veta mer om det.

De olika gruppernas förhållningssätt till konsumentområdet och behov av
kunskap skiljde sig åt, vilket kan förklaras av att de har olika bevekelsegrunder
för sina synpunkter. Emellertid kan man se vissa gemensamma drag för
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näringsidkare och pensionärer, kommunala politiker och tjänstemän och det
är att alla har ett ekonomiskt rationellt intresse. Näringsidkarna vill tjäna
pengar och överleva på marknaden, pensionärer vill inte bli lurade på pengar
och kommunen politiker och tjänstemän vill att konsumentverksamheten ska
vara ekonomisk lönsam både för kommunen och för den enskilde individen.
Från kommunens sida förväntar man sig således att information och kunskap
om konsumentfrågorna i sin förlängning ska leda till minskade kostnader för
både budget- och skuldsanering och socialbidrag.

Lärarnas utgångspunkt är i skolans roll i samhället. Skolan har en fostrande
roll och lärarna förväntas socialisera barn och ungdom in i
konsumtionssamhället. Därför behöver lärarna konsumentkunskap. Däremot
skulle man kunna tänka sig att eleverna skulle ha ett ekonomiskt intresse men
de identifierade sig inte som konsumenter. De visade ett svalt intresse och tror
att när de får en egen ekonomi blir konsumentkunskap även vikigt för dem,
men det sker först efter gymnasiet.

Gemensamt för de flesta grupperna var att de ansåg, att i dagens samhälle är
konsumenter mer utsatta än någonsin. Pensionärsgruppen känner sig osäkra
inför allt nytt på marknaden. Särskilt utsatta anses barn och ungdom vara. Det
tycks som om alla tror att de lockas mer av marknadens utbud och att de står
mer oskyddade än andra inför marknadskrafterna.

Implicit tyder dessa utsagor på att marknadskrafter inte bara är något positivt.
Framförallt blev det tydligt hos pensionärerna som riktade sin misstro mot
näringsidkare. Även den svenska konsumentpolitiken visar en viss misstro
genom att den säger att marknadssystemets prismekanism inte riktigt räcker till
för att balansera relationen mellan köpare och säljare utan behöver
kompletteras med lagstiftning och konsumentkunskap.

De finns de som hävdar att marknadsekonomin kan bara fungera fullt ut om
företag, bland annat, kontrolleras av sina kunder och att företag behöver leva
under hotet om sin egen undergång för att tvingas att anpassa sig till
kundernas behov och önskningar.35Det pekar på att konsumentkunskap även
är viktigt ur ett marknadsperspektiv.

Emellertid är det inte alldeles enkelt att som konsument vara insatt både i
lagstiftningen på området och i marknadens utbud av varor och tjänster.
Marknaden är så komplex idag att det kan vara svårt för den typiske
konsumenten att känna till vad som döljer sig bakom karossen i en
nytillverkad bil, vilken mobiltelefon som bäst eller vad som energibolagen
egentligen tar upp i sina räkningar etcetera. Som konsument kan man vara helt

                                                
35 Lindblom, Charles E. (2003)
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i händerna på företag på grund av okunskap om både produkters och tjänsters
prestanda och kvalitet, och om vad andra företag erbjuder. Det betyder att det
ibland kan vara lätt för ett företag att ge sämre köpevillkor än andra.36

Här är det kanske viktigt att påpeka att det är de ekonomiska strukturerna som
villkorar både näringsidkarnas och konsumenternas handlingar. Det handlar
således inte med nödvändigheten om omoraliska näringsidkare, utan om man
vill överleva som företag måste man anpassa sig till marknadssystemet. Det
finns en tendens till att individualisera strukturella fenomen, eftersom
strukturer gör sig synliga i individerna. Problem som genereras av de
ekonomiska strukturerna kan tolkas som att det handlar omoraliska
näringsidkare. Å andra sidan ger marknadssystemet, som jag tidigare nämnt, ett
utrymme för den som på ett oseriöst sätt vill tjäna snabba pengar.

Av ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att det även är på grund
av krafterna i det ekonomiska systemet som behovet av konsumentkunskap
har vuxit fram. I industrisamhället behövdes kunskap om produktionen i
hemmen och ämnet hemkunskap blev ett ämne i skolan.  Eftersom det i
dagens samhälle har skett en förskjutning mot konsumtion torde
konsumentkunskap vara en viktig fråga för skolan. Marknaden har blivit
alltmer komplex dels genom avregleringar på marknaden dels genom
möjligheterna till en gränslös konsumtion. Valmöjligheterna har blivit
betydligt fler vilket ställer stora krav på konsumenten. Emellertid är även
skolan en aktör som projektledaren har haft svårt att få intresserad och
konsumentverket har samma svårigheter.

En av skolans uppgifter är att socialisera barn och ungdom in i det svenska
samhället och ofta får skolan ta ett ansvar för att ta in allt nytt som händer.
Den ska dessutom ha en fostrande roll särskilt när gäller våra gemensamma
värderingar och vår demokrati. Skolan är således en arena för politik. Idag
finns det ideologiska skillnader i vem som ska ta ansvar för utbildning inom
konsumentområdet, vilket jag inledningsvis nämnde. Är det konsumenternas
egna organisationer som ska ansvara för kunskapsspridning eller ska det vara
ett obligatorium för kommunerna? Men om man betraktar frågan ur ett
demokratiperspektiv, skulle området då engagera skolan?

Ämnet statsvetenskap vid Karlstad universitet har intresserat sig för frågan och
menar att marknaden har blivit en arena för politik. Man menar att
konsumenter idag intar ett medborgarperspektiv och kräver, i större
utsträckning än tidigare, att företag ska ta politiska, etiska och miljömässiga
hänsyn när de tillverkar sina produkter. Det innebär att medborgare utvecklar

                                                
36 a.a.
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nya sätt att engagera sig politiskt.37Tillexempel kan konsumenter idag välja att
köpa rättvisemärkta varor.38 Skulle detta kunna kopplas till demokrati-
begreppet, att betrakta konsumenternas val, som ett sätt att delta och få
inflytande i samhället? Skulle förhållandet öka möjligheterna att få in
konsumentkunskap i skolans läroplan som ett led i att fostra barn och ungdom
i vår demokrati? Och i så fall kunna överbrygga om det är så att
konsumentkunskap är könsmärkt.

Vilka ämnen som skolans läroplan ska omfattas är en politisk fråga, vilket leder
in på hur kommunala politiker och tjänstemän uppfattade konsument-
frågorna. De ansåg att konsumentkunskap är en strategisk fråga för framtiden.
Ja, det torde tala för ett ökat intresse i att få in konsumentkunskap i skolan.

Enskilda brukares erfarenhet av konsumentrådgivningen

Redovisningen har hittills endast berört de grupper som har deltagit i projektet
Råd och Rätts utbildningsinsatser. Låt oss nu gå över till den andra delen av
projektet som riktar sig till enskilda brukares upplevelse av
konsumentrådgivningen. Hur jag har gått tillväga finns beskrivet under
metodavsnitt.

I följande avsnitt redovisas resultatet av den enkätundersökning som
genomförts bland några av de brukare som vänt sig till
konsumentverksamheten för rådgivning. Resultatet redovisas främst som
kvantitativa uppgifter kring enkätsvaren och hur dessa har fördelat sig på olika
svarsalternativ. Svarsfrekvensen, i absoluta tal, utgörs av åttio personer, men
resultaten anges i procent. Förutom i den första tabellen som redovisas i
absoluta tal. De viktigaste resultaten redogörs för både i tabellform och i
kommenterande text.

Förutom att undersöka enskilda brukares upplevelse, är min avsikt att också
jämföra om det finns någon skillnad i erfarenheten av kontakten med
konsumentrådgivningen före och under projekttiden. Därför behandlar en av
frågorna vilket år som respondenten har efterfrågat rådgivning. På den frågan
och några till, har man kunnat ange flera svarsalternativ, vilket påverkar den
totala svarsfrekvensen. Detta förhållande redovisas i berörda tabeller.

I några fall undersöker jag om det finns ett samband mellan olika
frågeställningar, vilket redovisas i korstabeller.

                                                
37 NWT (artikel 2004-06-28)
38 Rättvisemärkning betyder att både producenter och arbetstagare verkar under drägliga
   förhållanden och att båda parter får en rimlig ersättning för sina insatser.
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I tabellen nedan redovisas antalet brukare i undersökningsmaterialet, som har
haft kontakt med konsumentrådgivningen under de efterfrågade åren.

Tabell 1; Andelen respondenter som under åren 2000, 2001, 2002 och 2003
har haft kontakt med konsumentrådgivningen. Andelen redovisas i absoluta
tal och flera alternativ har kunnat anges
År 2000 2001 2002 2003
Antal kontakter     11       8    21    58

Det totala antalet kontakter är fler än det totala antalet respondenter, vilket
förklaras av att en och samma respondent kan ha haft kontakt med
rådgivningen under fler än ett av de berörda åren. Antalet kontakter är högst
under åren 2002 och 2003, vilket beror på att större delen av urvalet är gjort
bland dem som efterfrågat rådgivning under dessa år. Att en och samma
respondent kan ha haft kontakt under flera år kan påverka resultatet på så sätt
att den uppfattning man har fått under år 2003 kan färga av sig även på
tidigare års erfarenhet.

Vad är kännetecknandet för respondenter som vänt sig till konsument-
rådgivningen rådgivning

Vilka är det då som vänder sig till konsumentrådgivningen? Vad är
kännetecknande för brukarna i datamaterialet? De fem inledande fråge-
ställningarna är bakgrundsvariabler och genom dem har jag velat ringa vad
som är kännetecknande för respondenterna. Resultatet redovisas i följande
tabell.
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Tabell 2; Andelen av de svarande under åren 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade
på ålder, kön, civilstånd, familje- och arbetssituation samt inkomst per månad.
Procent

I tabell nummer två visar enkätmaterialet att det vanligen är kvinnor som
vänder sig till konsumentverksamheten för rådgivning. Det gäller alla åren
utom år 2002 då det var fler män. Under samtliga år är de flesta i åldern
mellan 41 och 50 år, men man kan se att det har skett en viss förändring i
åldersspridningen mellan åren. Under åren 2000 och 2001 var det betydligt
fler äldre som vände sig till konsumentrådgivningen än de två senare åren.
Istället har den yngre åldersgruppen ökat under dessa år.

År 2000 2001 2002 2003
Ålder
  15-20    2
  21-25    7
  26-30    5    7
  31-35    7
  36-40     9   12    9   19
  41-50   27   38   48   24
  51-60   27   25   19   12
  61>   37   25   19   22

Kön
  Kvinna     55    50    38     59
  Man     45    50    62     41

Civilstånd
  Gift/sambo    91   75    67    72
  Ogift    14    16
  Frånskild   25      9     7
  Änka/Änkling      9     10     5

Hur ser Din familjesituation ut?
  Gift/sambo utan barn   27   37   10  17
  Gift/Sambo med barn   64   38   57  55
  Ensamstående utan barn   14  16
  Ensamstående med barn   25   14    9
  Bortfall    9     5    3

Hur ser Din arbetssituation ut?
  Jag är egen företagare    9    2
  Jag har ett lönearbete   36   38   38   48
  Jag studerar    3
  Jag är arbetslös   12    5    9
  Annat   55   50   57   36
  Bortfall    2

Inkomst före skatt per månad
   5001-8000    9   10
    8001-10000   12
  10001-15000   27   12   33   19
  15001-20000   46   25   38   35
  20001-30000   25   14   15
  30001-40000    5
  40001-50000    5
  Mer än 50000    9   13    5    2
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De flesta av respondenterna är gifta eller lever i samboförhållanden med eller
utan barn, dock har det skett en viss minskning mellan åren. Vad som har
tillkommit under åren 2002 och 2003 är att ensamstående utan barn har
efterfrågat rådgivning.

När det gäller respondenternas arbetssituation uppger majoriteten ”annat”.
Emellertid är det en grupp som har minskat under åren. Under detta ”annat”
döljer sig lite olika förhållanden. En del är sjukskrivna, andra föräldralediga,
några är sjukpensionärer eller ålderspensionärer.  Den näst största gruppen är
de som har ett lönearbete och den andelen har ökat mellan åren 2000 och
2003. Få av respondenterna är arbetslösa och det gäller även de som har eget
företag. Dessa utgör 9 respektive 2 procent, vilket motsvarar en person i
absoluta tal. Jag vill påpeka att det kan röra sig om en och samma person som
har haft kontakt med konsumentrådgivningen både under år 2000 och år
2003. Även gruppen studerande är få och finns bara med under år 2003.

I vilken inkomstklass befinner sig då respondenterna? Ja, majoriteten har en
månadsinkomst föreskatt, som ligger mellan 15001 och 20000 kronor. Det
gäller samtliga år. Ökat i antal har de respondenter som har lägre lön.

Om jag ska försöka identifiera vad som är kännetecknande för den typiske
brukaren i enkätmaterialet som vänder sig till konsumentverksamheten för
rådgivning, så är det en gift eller sammanboende kvinna i åldern mellan 41
och 50 år med barn. Hon är förmodligen föräldraledig, sjukskriven eller
sjukpensionär och har en månadsinkomst mellan 15001 och 20000 kronor.

Två saker som kan lyftas upp är dels att det skett en ökning av den yngre
ålderskategorin dels att det är få näringsidkare som tycks uppleva
konsumentrådgivningen som en tillgång.

Upplevs konsumentrådgivningen som lättillgänglig

En av de framträdande delarna av projektet Råd och Rätt är att
konsumentverksamheten ska vara lättillgänglig för kommuninnevånarna och
att de ska känna till dess existens. Tabell nummer tre pekar på hur man får
kunskap om konsumentverksamhetens existens.
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Tabell 3 Respondenterna under åren 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på hur de
fått kännedom om konsumentrådgivningen. Flera svarsalternativ har kunnat markeras
Procent
År 2000 2001 2002 2003
Genom mitt arbete   18   12    9    5
Genom mina vänner och bekanta    9   63   33   31
Genom konsumentrådgivningens egen marknadsföring   27   25   48   45
Genom mina föräldrar    9   12    5
Genom mina barn    5    2
Genom information i skolan    2
På annat sätt, nämligen   37   13   29   24

Hur det har skett varierar över tid. Vanligen får man kännedom om
verksamheten genom vänner och bekanta eller genom konsument-
rådgivningens egen marknadsföring. Det senare har ökat mellan åren 2002 och
2003 och har således skett under projekttiden. Få av respondenterna säger sig
få kännedom om verksamheten via sina föräldrar, via sina barn eller genom
information i skolan. Däremot är det en del som fått vetskap på annat sätt och
här är svaren väldigt varierande. Allt ifrån att respondenterna har fått veta via
andra kommuner, via Internet, radio eller TV och till att det tillhör
allmänbildningen att känna till konsumentverksamhetens existens.

Enligt tabellen kan vi således utläsa att det skett en förändring under
projekttiden i hur man får kunskap om konsumentverksamheten. Kan det vara
en effekt av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Råd och Rätt?
Aktiviteter som har bidragit till att verksamheten blivit mer synlig och därmed
mer tillgänglig.

Det är uppenbart att respondenterna tycks veta vart de skall vända sig när de
har frågor och problem som rör konsumentområdet, men hur tar de den första
kontakten? Sker det via telefon eller gör man ett besök?

Tabell 4; Andel respondenter under 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på
hur de tog den första kontakten med konsumentrådgivningen. Procent
År 2000 2001 2002 2003
Per telefon   91  100   91   81
Genom besök hos konsumentrådgivaren    9    9   19

Tabellen ovan (4) visar att majoriteten av respondenterna ringer till
konsumentrådgivaren för en första kontakt och det gäller samtliga år. Under år
2001 var det dessutom det enda förekommande sättet för en första kontakt.
Det är väldigt få som vid det första tillfället faktiskt gör ett besök hos
konsumentverksamheten, men det har blivit några fler under år 2003.
Eventuellt skulle det kunna förklaras både av konsumentverksamhetens egen
marknadsföring och att verksamheten blivit fysiskt mer tillgänglig genom att
lokalerna är centralt belägna i Hagfors.
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En verksamhets tillgänglighet avgörs inte bara av huruvida den är synlig eller ej
utan också av hur snabbt man kan få kontakt med rådgivaren. Det tycks
dock inte vara något problem för konsumentverksamheten i Hagfors och
Munkfors.

Tabell 5; Andelen svarande under 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på huruvida de
upplever att konsumentrådgivaren var lätt att nå eller ej. Procent
År 2000 2001 2002 2003
Ja, jag fick kontakt med konsumentrådgivaren direkt   73   88   91   90
Efter ett visst besvär fick jag kontakt med konsumentrådgivaren   18    9   10
Efter ett stort besvär fick jag kontakt med konsumentrådgivaren   12

Tabell nummer fem visar att under samtliga år upplevde majoriteten av
respondenterna att det var lätt att få kontakt med konsumentrådgivaren. Det
har till och med ökat något under årens lopp.

Man kan fråga sig om det är enklare att nå rådgivaren via telefon än genom ett
besök. Enligt tabell nummer sex är det egentligen ingen större skillnad. Dock
tycks det som att det har varit lite lättare att få direktkontakt genom ett besök.
Stort besvär att få kontakt med rådgivaren har endast 2 procent och det är
bland de respondenter som försökt få kontakt via telefon.

Tabell 6; Andelen svaranden som uppger telefon eller besök som det säkraste sättet
 att få kontakt med konsumentrådgivaren. Procent

Även om konsumentrådgivaren upplevs som lättillgänglig, så innebär det inte
med nödvändighet att rådgivaren är intresserad och serviceinriktad. Att vara
tillgänglig behöver inte enbart handla om kontaktbarhet i en fysisk mening
utan även av i en slags empatiskt mening. Där rådgivaren i sin profession har
en förmåga att känna in i brukaren och dennes problem. Följande tabell (7)
visar hur respondenterna upplever konsumentrådgivarens bemötande.

Per
telefon

Genom besök hos
konsumentrådgivaren

Jag fick kontakt med rådgivaren direkt   86   92
Efter ett visst besvär fick jag kontakt med
konsumentrådgivaren

  12     8

Efter ett stort besvär fick jag kontakt med
konsumentrådgivaren

    2
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Tabell 7; Andel respondenter under 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på huruvida de
i ganska hög grad och i hög grad anser att konsumentrådgivaren är hjälpsam,
intresserad, kunnig, moraliserande och tog sig tid för deras problem. Procent
År 2000 2001 2002 2003

I ganska
hög
grad

I hög
grad

I
ganska
hög
grad

I hög
grad

I ganska
hög
grad

I hög
grad

I ganska
hög
grad

I hög
grad

Hjälpsam   27   55   13   75   19   57   21   57
Intresserad    9   36   13   63   33   43   21   55
Kunnig   18   36   13   50   29   48   17   53
Tog sig tid för
mina problem

   9   36   13   63   33   43   22   45

Moraliserande   13   13   10    5   15   18

I enkätfrågan har respondenterna kunnat välja på svarsalternativen inte alls, i
liten grad, i ganska hög grad och i hög grad. I tabellen har jag valt att bara
redovisa svarsfrekvensen under alternativen i hög grad och i ganska hög grad.

Om man summerar svarsalternativen i ganska hög grad och i hög grad kan
man nog konstatera att den andelen av respondenterna som har svarat på
frågan upplever rådgivaren både hjälpsam, intresserad och kunnig som också
tar sig tid för att hjälpa respondenterna med deras problem. Det finns en liten
försämring mellan åren, men den är försumbar.

De respondenter som upplever att rådgivaren har ett moraliserande
förhållningssätt har ökat mellan åren. Från att ingen ansåg detta under år 2000
till att 33 procent menar att så är fallet. Detta kan förmodligen vara ett hinder
i brukarnas upplevelse av rådgivarens tillgänglighet, men kanske uppvägs det
av de övriga tillgångarna.

Vad är kännetecknande för konsumentrådgivarens arbetssätt

Förutom att göra konsumentverksamheten mer tillgänglig för
kommuninnevånarna har målsättningen i projektet även varit att utveckla nya
arbetsmetoder. Frågorna i följande tabell avser att belysa hur respondenterna
ser på den hjälp de har fått av rådgivaren.

Tabell 8; Respondenterna under 200, 2001, 2002 och 2003 fördelade på hur
de upplever den typ av hjälp de har fått av konsumentrådgivaren. Procent
År 2000 2001 2002 2003
Ja, konsumentrådgivaren har löst mitt
problem

  46   13   38   26

Ja, jag har fått hjälp till självhjälp   27   50   43   59
Nej, jag fick ingen hjälp   27   25   19   12

Tabell nummer åtta visar att det skett en förändring mellan åren i
uppfattningen om rådgivarens sätt att arbeta. Under år 2000 var det mer vanlig
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att konsumentrådgivaren löste problemen åt respondenterna medan år 2003 är
den vanligaste uppfattningen att respondenterna fått hjälp till självhjälp. Här
har det skett en ökning med 32 procent mellan åren 2000 och 2003. Under
samma tid har det skett en minskning med 20 procent av den andel som
upplever att rådgivaren löst deras problem. Eventuellt kan detta vara en effekt
av projektet satsning på att utveckla nya arbetsmetoder i ambitionen att verka i
förebyggande syfte. Om brukarna får hjälp till självhjälp kan det skapa
förutsättningar för dem att själva lösa andra konsumentproblem som de ställs
inför.

Ovanstående resultat kan sättas i relation till de förväntningar som finns på
konsumentrådgivningen.

Tabell 9; Andel svaranden under 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på
hur de upplever den hjälp de har fått av konsumentrådgivaren. Procent
År 2000 2001 2002 2003
Jag fick mer hjälp än den jag
förväntade mig

  18   13   24   16

Jag fick den hjälp jag förväntade
mig

  46   50   57   59

Jag förväntade mig mer hjälp än
den jag fick

  36   25   14   22

Tabell nummer nio pekar på att andelen respondenter som fått den hjälp de
förväntade sig har ökat mellan åren 2000 och 2003. Däremot har det skett en
liten minskning av den andel som upplever att de har fått mer hjälp än den de
förväntade sig. Även bland de respondenter som är missnöjda med den hjälp
de fått, har det skett en minskning från år 2000 till år 2003. Dock har andelen
ökat något mellan år 2002 och 2003, men är fortfarande lägre än år 2000.

Det kan vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan
upplevelsen av den hjälp man fått och de förväntningar respondenterna säger
sig ha på konsumentrådgivaren.

Tabell 10; Respondenterna fördelade utifrån sambandet mellan förväntningar på konsument-
rådgivningen och den hjälp de har fått. Procent

Ovanstående tabell (10) visar att de respondenter som upplever att de har fått
hjälp till självhjälp är i majoritet både när det gäller att man fick den hjälp man
förväntade sig eller att man fick mer hjälp än den förväntade. I båda fallen är

Jag fick mer hjälp
än den jag
förväntade mig

Jag fick den
hjälp jag
förväntade mig

Jag förväntade mig
mer hjälp än
den jag fick

Konsumentrådgivaren
har löst mitt problem

  46   35    5

Jag har fått hjälp
 till självhjälp

  54   61   35

Jag fick ingen
Hjälp

   0    5   60
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det mer än hälften av respondenterna. Samtidigt är det 35 procent av
respondenterna som är missnöjda med metoden att får en hjälp som ger dem
förutsättningar att själva lösa problem. Kanske förväntade sig dessa
respondenter att rådgivaren skulle lösa deras problem? För i de fall där
rådgivaren har löst problemen, där är det bara 5 procent av respondenterna
som är missnöjda med den hjälp de fick.

Bland de respondenter som förväntade sig mer hjälp än vad de faktiskt fick,
finns 60 procent i bland dem som upplever att de inte fick någon hjälp alls.
Anmärkningsvärt är kanske att 5 procent av respondenterna fick den hjälp de
förväntade sig, när de inte fick någon hjälp alls.

 Att konsumentrådgivarens arbetssätt överensstämmer med respondenternas
förväntningar betyder inte nödvändigtvis att de anser att arbetsmetoden är bra.
Följande tabell beskriver hur respondenterna upplever rådgivarens sätt att
arbeta.

Tabell 11; Respondenterna under 2000, 2001, 2002 och 2003 fördelade på hur
de bedömer konsumentrådgivarens arbetssätt
År 2000 2001 2002 2003
Jag anser att man arbetar på rätt sätt   46   38   57   53
Jag anser att man borde arbeta på annat sätt,
ange vilka……

   9   25    5    2

Jag kan inte bedöma huruvida man arbetar på rätt sätt   45   37   38   45

Tabell nummer 11 visar att den största gruppen av respondenterna tycker att
konsumentrådgivaren arbetar på rätt sätt och det gäller oavsett år. Emellertid är
det inte så stor skillnad mellan den delen och den andel som inte kan bedöma
rådgivarens arbetssätt. En liten andel är missnöjda med arbetsmetoden. De
förslag på förändringar som dessa respondenter nämner är en önskan om att
rådgivaren själv tar kontakt med berörd brukare eller att det behövs mer
personella resurser inom konsumentverksamheten.

Tabellen visar hur respondenterna förhåller sig till rådgivarens sätt att arbeta,
men den säger ingenting om vilken arbetsmetod de har synpunkter på. Är
rådgivarens sätt att ge hjälp till självhjälp eller är det att rådgivaren löser
problem som respondenterna har tagit ställning till? Tabell nummer 12 visar
hur sambandet mellan bedömningen av rådgivarens sätt att arbeta och den
arbetsmetod man upplever att rådgivaren har.
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Tabell 12; Andelen respondenter fördelade utifrån sambandet mellan hur de uppfattar
konsumentrådgivarens arbetssätt och hur de upplever det. Procent

Av dem som anser att konsumentrådgivaren arbetar på rätt sätt, så finns 56
procent bland de respondenter som fått hjälp till självhjälp och 42 procent av
dem som fått sina problem lösta. Den andel som anser att rådgivaren bör
arbeta på annat sätt finns bland de respondenter som anser att de inte fick
någon hjälp eller bland dem som fick hjälp till självhjälp. Det är ingen av
respondenterna där konsumentrådgivaren har löst deras problem som verkar
vara missnöjda med arbetssättet. Av detta kan man dra slutsatsen att
arbetsmetoden där rådgivaren ger hjälp till självhjälp upplevs inte entydigt
positivt, utan här finns det kritiska röster. Även bland de respondenter som
inte kan ta ställning till rådgivarens arbetssätt, finns den största andelen hos
dem som fått hjälp till självhjälp.

Möjligen skulle man kunna tänka sig att resultaten i tabell 10 och 12 kan peka
på en tendens till att respondenterna förväntar sig att få hjälp till självhjälp när
de vänder sig till konsumentrådgivaren. Å andra sidan tycks det som om
respondenterna har ett mer kluvet förhållningssätt till ett förebyggande
arbetssätt – som man kan betrakta att hjälp till självhjälp är – än till rådgivaren
som problemlösare.

Ett annat sätt att undersöka huruvida brukare är nöjda med den hjälp de har
fått av konsumentverksamheten är frågan om de kan rekommendera
rådgivningen till vänner och bekanta eller att själva återvända om de får
liknande problem.

Tabell 13; Andelen svaranden under åren 2000, 2001, 2002 och 2003
fördelade på huruvida de kan rekommendera konsumentrådgivningen
till sina vänner och bekanta. Procent
År 2000 2001 2002 2003
Ja   91   63   86   88
Nej   25    5    5
Vet ej   12    5    5

Tabell nummer 13 visar att majoriteten av respondenterna kan rekommendera
konsumentrådgivningen till sina vänner och bekanta. Det är endast ett fåtal av

Jag anser att
man arbetar på
 rätt sätt

Jag anser att
man borde arbeta
på annat sätt

Jag kan inte
bedöma huruvida
man arbetar på
rätt sätt

Konsumentrådgivaren
har löst mitt
problem

  42   18

Jag har fått hjälp
till självhjälp

  56   33   49

Jag fick
ingen hjälp

   2   67   33
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respondenterna som inte vet eller anser sig inte kunna marknadsföra
verksamheten.

Sammanfattning och värderande kommentarer

Undersökningsmaterialet visar att vad som är kännetecknande för respon-
denterna är att majoriteten, som vänder sig till konsumentverksamheten för
rådgivning, är gifta eller sammanboende kvinnor i åldern mellan 41 och 50 år
som har barn. De är inte yrkesarbetande utan är antingen föräldralediga,
sjukskrivna eller har sjukpension med en inkomst som ligger mellan 15001 och
20000 kronor per månad. Det har skett en viss förändring i åldersspridningen
mellan åren 2000 och 2003. Tidigare år var det fler äldre medan det under de
två senare åren har en yngre kategori tillkommit som efterfrågar
konsumentupplysning. Förhållandet skulle kunna förklaras av att
konsumentrådgivningen har blivit mer synlig under projekttiden.
Projektledaren har dessutom genomfört ett antal informationsinsatser riktat till
ungdomar.

Få av respondenterna är egna företagare, vilket kan vara anmärkningsvärt då
projektet Råd och Rätt även vänder sig till dem. Förmodligen har de
utbildningssatsningar som riktats till just näringsidkare inte fått en sådan
genomslagskraft än att det gör sig synligt i datamaterialet. Dessutom är det en
grupp som projektet har haft vissa svårigheter att nå ut till.

Hur upplever då respondenterna konsumentrådgivningen i Hagfors och
Munkfors och finns det någon skillnad mellan före och under projekttiden?
Överlag måste man nog säga att enkätundersökningen pekar på ett positivt
resultat. Man känner till att verksamheten finns och många har blivit
medvetandegjorda genom konsumentverksamhetens egen marknadsföring.
Där har det skett en ökning under projekttiden. Möjligen kan det förklaras dels
av att konsumentfrågorna görs synliga i Hagfors kommuns lokala veckoblad,
dels av lokalens placering och att rådgivaren själv är synlig vid olika
informationstillfällen.

Majoriteten av respondenterna tar den första kontakten via telefon och det
gäller oavsett år, men det är fler under år 2003 är det fler som gör ett besök hos
konsumentrådgivningen. Emellertid är det fortfarande få totalt sett.

Oavsett hur den första kontakten tas, så uppger respondenterna att det är lätt
att få kontakt med konsumentrådgivaren och det är ingen större skillnad
mellan åren. Vidare upplevs rådgivaren både kunnig och intresserad som tar
sig tid före respondenternas problem. Dock har den andelen sjunkit något
under år 2003, alltså under projekttiden. Visserligen är försämringen
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försumbar, men tendensen kanske ändå bör uppmärksammas av flera skäl.
Förhållande skulle kunna förklaras bland annat dels av att nya problem
uppstår som till exempel modemkapning, vilket tar tid att sättas sig in i, dels
av rådgivarens arbetsbelastning och därmed tidsbrist. Samtidigt som rådgivaren
är projektledare för Råd och Rätt skall ordinarie arbetsuppgifter utföras. Till
yttermera visso så kan ambitionen att synliggöra konsumentverksamheten leda
till att allt fler känner till dess existens och efterfrågar rådgivning, vilket i sin
tur leder till ökad arbetsbelastning.

Några av respondenterna upplever att rådgivaren har ett moraliserande
förhållningssätt och den andelen har ökat under år 2003. Det kan naturligtvis
vara så, men det kan även handla om projektion ifrån respondenternas sida.
Kanske kan det upplevas som skamligt att behöva vända sig till
konsumentrådgivningen, eftersom det kan tolkas som en oförmåga att själv
lösa problem. Förmodligen är det avhängigt frågans art. Ytterligare en
förklaring kan vara att nya grupper av konsumenter vänder sig till
konsumentrådgivningen. Till exempel är det fler yngre än tidigare som
efterfrågar råd och stöd och det kan tänkas att den kategorin av brukare har
andra förväntningar på bemötandet från rådgivaren.

Av enkätsvaren kan man se att det skett en förändring bland respondenternas
uppfattning om rådgivarens arbetssätt. Under år 2003 är det fler är tidigare år,
som anser att de har fått hjälp till självhjälp. Arbetssättet stämmer även
överens med de förväntningar som majoriteten har. Emellertid råder ett kluvet
förhållningssätt till arbetsmetoden, eftersom 35 procent under år 2003 är
missnöjda med den typen av hjälp. Den lägsta andelen missnöjda
respondenter finns bland dem som uppger att rådgivaren har löst deras
problem. Att rådgivaren är problemlösare uppges oftare under år 2000.

Det tycks som respondenternas upplevelse av rådgivningen har gått ifrån att
rådgivaren agerat som problemlösare till att rådgivaren ger hjälp till självhjälp,
vilket kan vara en effekt av ett förebyggande arbetssätt. Genom projektet Råd
och Rätt vill konsumentrådgivaren tillika projektledaren inte bara öka
tillgängligheten utan även utveckla nya arbetsmetoder. Att genomföra
utbildningsinsatser till specifika grupper är ett sätt, ett annat är att utveckla
metoder för rådgivning. I en förebyggande ansats kan det innebära att
rådgivaren inte löser brukarnas problem utan ger hjälp på ett sådant sätt att det
stärker den egna problemlösningsförmågan. I en förlängning kan de ge
förutsättningar för brukarna att själva lösa eventuella framtida konsument-
problem.

Emellertid är det inte säkert att förhållningssättet till arbetsmetoden är alldeles
självklart för brukarna. Av enkätmaterialet kan man utläsa att arbetssättet att ge
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hjälp till självhjälp uppfattas väldigt olika av respondenterna. Här finns både
de som är nöjda och missnöjda med rådgivarens sätt att arbeta.

Oavsett detta förhållande så är det få av respondenterna som är missnöjda med
konsumentrådgivningen vare sig det gäller tillgänglighet eller rådgivarens sätt
att arbeta. Under samtliga år upplever majoriteten att de nöjda att kan även
rekommendera verksamheten till sina vänner och bekanta.

Projektledarens arbete och strategi

Så här långt i arbetet kan konstateras att de grupper som tagit del av de
utbildningsinsatser, som genomförts inom ramen för projektet Råd och Rätt,
är nöjda. Nöjda är även de respondenter som fått stöd av konsument-
rådgivningen. Det kan vara på sin plats att redogöra för hur det har varit
möjligt att genomföra projektet, vilka förutsättningar som krävdes och hur
projektet har organiserats. Vad har underlättat och vad har försvårat
projektförloppet för projektledaren?

Resurser till projektet

Projektledaren för Råd och Rätt är i sitt dagliga värv heltidsanställd som
konsumentvägledare i Hagfors kommun. Som tidigare nämnts köper
Munkfors kommun 20 procent av tjänsten. Tillsammans har kommunerna
cirka 18 000 innevånare.  I båda kommunerna omfattas konsument-
verksamheten av konsumenträtt, konsumentrådgivning, budget- och
skuldsanering samt förebyggande insatser. Av dessa uppgifter ägnas 65 procent
av tjänsten åt budget- och skuldsanering. Detta kan jämföras med
konsumentverkets beräkningar kring hur stor tjänst som krävs för att kunna
bedriva en hygglig kommunal konsumentverksamhet, - en heltidsanställd
konsumentvägledare per 20 000 innevånare (då ingår inte budget- och
skuldsanering). Det betyder att konsumentverksamheten i Hagfors och
Munkfors har en låg ordinarie bemanning.

För att projektet skulle kunna genomföras var en av förutsättningarna att
konsumentrådgivaren frigjordes från 50 procent av de ordinarie arbets-
uppgifterna, för att kunna leda projektet på 50 procent. Det krävde i sin tur att
en extra resurs på 55 procent av en heltidstjänst tillsattes under projekttiden.
Den extra resursen skulle dels riktas till konsumentverksamheten, dels till
projektet.  Med dessa förutsättningar skulle man kunna realisera syftet och de
mål som formulerades i planen för projektet.
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Emellertid har man i kommunen inte lyckats med personalförstärkningen och
under projekttiden – september år 2002 till juni 2004 - har det funnits en extra
resurs endast under ett fåtal månader. Det har inneburit att
konsumentrådgivaren varit projektledare och samtidigt försökt sköta de
ordinarie arbetsuppgifterna.

Samarbete mellan Rådgivare

En av idéerna i projektet var att utveckla ett samarbete mellan kommunens
energirådgivare, folkbildaren på miljöområdet och konsumentrådgivaren,
vilket man även förespråkar från nationell nivå. Eftersom dessa tre rådgivare
har beröringspunkter med varandra, till exempel hamnar problem med
energibolagen på konsumentrådgivarens bord och konsumentpolitiken
omfattar även delar av miljöfrågorna.  Motivet till samarbetet är dels ett led i
utvecklandet av nya arbetsmetoder, dels ett led i att effektivisera
verksamheterna och öka tillgängligheten för samhällsmedborgarna.

I projektets inledningsskede flyttade man in i gemensamma lokaler. Efter en
tid skedde ett byte och i augusti år 2003 flyttade de tre rådgivarna till en lokal
som är centralt belägen. Att återigen få byta lokaler tog mycket tid från
projektet och det var ingenting som från början var inplanerat.

Att alla fanns på samma plats förväntades ge förutsättningar för bättre
öppethållandetider genom att lokalen har kunnat vara bemannad även om
någon av rådgivarna var ute på uppdrag. Det har således varit en strategi för att
öka tillgängligheten för verksamheterna. Frågan är hur viktig tillgängligheten är
för kommuninnevånarna. I den redovisade enkätundersökningen ansåg
respondenterna att konsumentverksamheten var lättillgänglig. Dessutom tog
de flesta kontakt konsumentrådgivaren via telefon. Det var få som gjorde ett
besök i lokalerna. Visserligen har besöken ökat under år 2003, det vill säga
under samma tid som rådgivarna har haft en gemensam lokal. Det kan tyda på
att konsumentverksamheten blivit mer synlig och därmed ökar antalet besök.
Huruvida det har medfört några positiva effekter när gäller tillgängligheten för
energi- och miljöverksamheterna ingår inte i studien.

De rådgivare som har haft flest beröringspunkter är folkbildaren i miljöfrågor
och projektledaren tillika konsumentrådgivaren. De har funnits tillsamman på
olika aktiviteter där de kunna komplettera varandra, till exempel anordnandet
av en miljöutställning i samband med temadagen om Tinnitus och
konsumenträtt. De har även genomfört vissa cykelaktiviteter tillsammans, där
konsumentrådgivaren har svarat för information om produktsäkerhet medan
folkbildaren ansvarat för miljöaspekter.
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Alla tre rådgivarna menar att de även har kunnat marknadsföra varandras
verksamheter, lämnat ut material och broschyrer. Man har även kunnat slussa
ärenden vidare och framförallt vill rådgivarna peka på att man har kunnat
hålla varandra informerade om respektive område.

De problem som rådgivarna lyfter fram är dels att de inte har samma
organisatoriska tillhörighet i kommunen, dels att alla tre inte varit delaktiga i
processen från början. Det har försvårat samarbetet, i den meningen att alla
inte från början har varit med och identifierat beröringspunkterna och på vad
sätt ett samarbete kan effektivisera deras skilda verksamheter. Ett annat
problem som lyftes var att två av rådgivarna tillsammans med ytterligare två
personer satt i en typ av kontorslandskap, vilket blev problematiskt i den
meningen att man inte kunde prata ostört med besökare. Projektledaren tillika
konsumentrådgivaren var den enda som hade eget rum på grund av att vissa
ärenden som behandlas är sekretessbelagda.

Trots att det funnits vissa problem är rådgivarna positiva till ett fortsatt
samarbete.

Nätverk som strategi

Förutom samarbetet mellan rådgivarna har projektledaren försökt att få till
stånd ett samarbete med de målgrupper som Råd och Rätt velat fokusera på.
Strategin har varit och är, att försöka bygga nätverk. Det gäller framförallt i
kontakten med skolan, där projektledaren har en uttalad nätverksstrategi.
Kontakten med näringsidkare har lett till bildandet av en referensgrupp, som
kan betraktas som en nätverksansats.

Idag har det blivit allt vanligare att – som man säger – nätverka. Det är i och
för sig inget nytt fenomen. Människor i allmänhet ingår i olika typer av
nätverk.  Ett exempel på ett yrkesnätverk som drev utvecklingsfrågor är de
skolkökslärarinnor, som på 1940-talet bildade en förening för en gemensam
satsning på bildandet av en konsumentverksamhet. Man kan skilja på nätverk
som uppstår spontant och nätverk som ett strategiskt verktyg för att sprida nya
idéer och innovationer, varav det senare har blivit allt vanligare.

Den spanske sociologen Manuell Castells som har skrivit boken
Nätverksamhällets framväxt definierar nätverk som kommunikativa strukturer.
Ett nätverk skapas och upprätthålls så länge  det förs en kommunikation
mellan de ingående delarna. Det är en lös struktur som kan vidgas och
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krympas utifrån att nya delar tillkommer eller faller bort utifrån en
kommunikativ aktivitet.39

Men hur sprids idéer i ett nätverk? Hur går den processen till? Vad är det för
mekanismer som ”triggar” igång en spridning av idéer?

Det finns flera teorier kring frågan och en grund för förståelsen är den så
kallade S-I-modellen (social interaktion). Modellen tar utgångspunkt i ett antal
antaganden om världen, bland annat att alla människor ingår i ett eller flera
sociala nätverk. Det kan vara både i arbetet, på fritiden och privat. Den
position man har i nätverket har betydelse för hur man kan påverka andra och
medverka till en idéers spridning. Man antar att formella och informella ledare
– och som är innovativa - har större förmåga att påverka än de som är
medlöpare eller eftersläntrare. Medlöpare är de som låter sig påverkas snabbare
än eftersläntrare, som är mest skeptiska till nya idéer. Ytterligare ett antagande
bygger på att gruppidentifikation är viktig för att nya idéer ska få
genomslagskraft. Det handlar således inte om att påverka enskilda individer
utan hela grupper. Grunden för idéers spridning är information och
kommunikation, där tillitsfulla relationer bidrar starkt till en god
implementering.40

Ovanstående resonemang innebär att när man inom Råd och Rätt bygger
nätverk för att sprida sina idéer bör man intressera de formella och de
informella ledarna i skolan. Särskilt de som är innovativa och har
förtroendefulla kontakter med andra och därför kan påverka både enskilda
lärare och grupper av lärare. Är det denna kategori av lärare som har tagit del
av den information och utbildning som erbjudits via projektet? Om det är så
kan de ge det förutsättningar för att intresset för konsumentfrågorna i skolan
kan öka. Är det däremot medlöpare eller eftersläntrare så skulle det kunna
innebära att konsumentfrågorna går i stå.

Samma sak gäller för näringsidkare och de nätverk som de ingår i. Vilka finns
med i den referensgrupp som bildats? Är det de som har en pondus och makt
att påverka andra småföretagare och som andra identifierar sig med.

Ytterligare ett antagande, som modellen bygger på, är att förändringsprocesser
kan liknas vid en S-kurva. Spridningen av idéer går långsamt i början och följs
av en snabbare fas för att därefter gå mycket långsammare. Det är först i denna
fas som de skeptiska eftersläntrarna tar till sig idéerna.41Det skulle betyda att
man inom projektet Råd och Rätt får ha lite is i magen och inte förvänta sig
att de förändringar man vill se, sker så snabbt.
                                                
39 Castells, Manuell (1999)
40 Skogen, Kjell & Sørlie, Mari-Anne (1995)
41 a.a.
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Om det sker någon förändring överhuvudtaget. Det är inte så säkert att alla
målgrupperna för projektet upplever att de tjänar på att bli kunniga i
konsumentjuridik. Vanligen gör man så att säga cost-benefit-bedömningar om
man ska vara med i spelet eller ej. Det betyder att även om man försöker
använda nätverk som ett strategiskt verktyg är det inte säkert att det sker någon
förändring. De människor som ingår måste känna att de har något att vinna på
att ta till sig ny kunskap, till exempel konsumentkunskap.

Är Råd och Rätt ett lyckat projekt?

För att kunna knyta ihop säcken och göra en värdering av Råd och Rätt vill jag
återvända till projektets syfte och mål. Genom projektet ville man utveckla ett
förebyggande, bredare och öppnare arbetssätt. Det har bland annat inneburit
att man skräddarsytt ett antal utbildningspaket – företrädelsevis inom den
rättsliga delen av konsumentområdet – riktade till specifika grupper. Dessutom
ville man genom samarbete med energirådgivaren och kommunens folkbildare
i miljöfrågor öka tillgängligheten för kommuninnevånarna.

Utvärderingens syfte är att undersöka några av dessa grupper erfarenhet av det
förebyggande arbetssättet och enskilda brukarens erfarenhet av
konsumentrådgivning. Vad säger då utvärderingen av dessa gruppers
upplevelse? Hur ser några av kommuninnevånarna på konsumentråd-
givningen?

Ett av målen är att näringsidkarna ska känna att de har stor nytta
konsumentrådgivningen. Just näringsidkare har man inom projektet haft vissa
svårigheter att fånga upp, vilket möjligen kan förklaras av att de intervjuade
småföretagarna visade en flertydig inställning till konsumentområdet.
Emellertid säger de sig vara nöjda med den information de har fått via Råd
och Rätt och anser att det är viktigt att konsumentrådgivning finns på lokal
nivå, men det har inte framkommit att de själva känner att de har stor nytta av
verksamheten. Man kan även göra en koppling till enkätundersökningen, där
var det ytterst få näringsidkare bland respondenterna, vilket kan peka på att det
inte - i nuläget - är självklart för dem att vända sig till konsumentverksamheten
för information och rådgivning.

Å andra sidan bildades en referensgrupp med näringsidkare i projektets
slutskede, vilket kan ge förutsättningar för ett ökat intresse. Förmodligen gör
företagare cost-benefit-bedömningar för se huruvida det finns något att vinna
på i att vara kunnig inom konsumentjuridiken. Möjligen skulle man kunna
möta näringsidkarna antingen i egenskap av att de är konsumenter eller för att
det är värdeskapande och en strategi för överlevnad på marknaden att följa i
lagstiftningen.
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Ytterligare en grupp som varit föremål för information är skolan, där målet för
projektet är att elever tidigt ska bli kunniga konsumenter som lär sig att ta
kontakt med konsumentrådgivningen eller andra informationskällor på
området. Utvärderingen pekar på att elever i grundskolans senare årsklasser
överlag är måttligt engagerade i konsumentfrågorna. Det beror på att de inte
upplever sig själva som konsumenter, eftersom de inte har någon egen
ekonomi. Den övervägande delen av de intervjuade ungdomarna ansåg sig
vara för unga för att intressera sig för och känna att de har nytta av
konsumentkunskap. Men, om konsumentkunskap ska tas upp på
dagordningen anser de att de ska ske i små grupper där de kan föra en dialog.

Lärarna instämmer i elevernas uppfattning. Om man ska få ungdomar att
tidigt intressera sig för konsumentfrågorna, anser lärarna att en framgångsrik
metod är att behandla konsumentkunskap genom att diskutera vardagsnära
frågor i små grupper. Det skulle betyda att det är bättre att projektledaren
tillika konsumentrådgivaren riktar sina utbildningsinsatser till lärarna, som på
ett pedagogiskt sätt kan behandla konsumentkunskap. Lärarna var ju dessutom
nöjda med den information de fått och de visar också ett intresse för frågorna.
Problemet i skolan, som lärarna själva lyfter, är att det inte är självklart sker en
ämnesmässig progression, eftersom ämnets vara och utveckling vanligen
bygger på lärarnas egna initiativ och samarbete. Därför borde man vara mer
tydlig när gäller vilken kunskap på området som ska riktas till olika
ålderskategorier.

Ett viktigt verktyg för att få spridning av intresset för konsumentfrågorna i
skolan, är det nätverk som projektledaren har skapat. Här skulle man kunna
arbeta ännu mer strategiskt genom att fånga upp eldsjälar som har förmågan
att påverka andra.

Även om majoriteten av de intervjuade ungdomarna visade ett svalt intresse
för konsumentfrågorna kände flera till konsumentrådgivningens existens. Även
enkätundersökningen visar att fler ungdomar känner till och vänder sig till
konsumentrådgivningen idag än under de tidigare åren, som utvärderingen
omfattar. Det kan vara ett resultat av att konsumentfrågorna har blivit mer
synliga genom projektet Råd och Rätt. Till yttermera visso har projektledaren
även informerat ungdomar utanför det reguljära skolväsendet. Dock har dessa
inte ingått i utvärderingen.

Vidare pekar enkätundersökningen på, att av de kommuninnevånare, som har
vänt sig till konsumentrådgivningen, upplever majoriteten av respondenterna
att det är lätt att få kontakt med konsumentrådgivaren och det gäller samtliga
år, som ingår i utvärderingen. En bärande idé i projektet har varit att öka
tillgängligheten – som jag tidigare nämnt – genom samarbete mellan
rådgivarna. Emellertid tycks det inte ha påverkat tillgängligheten, eftersom
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majoriteten inte upplever att det är särskilt besvärligt att få kontakt med
konsumentrådgivaren. Dessutom sker det vanligtvis via telefon. Det innebär
att samarbetet inte tycks ha haft någon större betydelse för just
tillgängligheten, som varit fortsatt god.

Projektledarens ambition att utveckla ett nytt arbetssätt gör sig synligt även i
enkätundersökningen. Från att projektledaren tillika rådgivaren under tidigare
år fungerat som problemlösare åt respondenterna, tycks arbetssättet ha
utvecklats till att ge hjälp till självhjälp, vilken kan betraktas som en
förebyggande ansats. Arbetsmetoden upplevs inte entydigt positiv bland
respondenterna, även om majoriteten känner sig nöjda.

Överhuvudtaget visar enkätundersökning att respondenterna är nöjda med den
hjälp de har fått av konsumentrådgivningen och det gäller oavsett år.

Ytterligare ett mål för projektet har varit att medvetandegöra kommunala
politiker och chefstjänstemän och att de ska bli positivt inställda till en bra
konsumentverksamhet och vad den betyder för kommunen. De som har ingått
i utvärderingen var mycket positiva till projektet Råd och Rätt och de var
överens om att en välutvecklad konsumentverksamhet är en strategisk fråga för
framtiden. Det betyder att de har förväntningar på de effekter som projektet
kan ge för framtiden. En tänkbar effekt kan vara en minskad kommunal utgift
för såväl budget- och skuldsanering som kostnader för socialbidrag.

Sammantaget kan man nog påstå att Råd och Rätt har nått ett gott resultat i
relation till syfte och mål, även om det finns en del kritiska punkter. Projektet
fick inte den tänkta extra resurs som planerats för att kunna genomföra
projektet, vilket medfört en ökad arbetsbelastning för projektledaren. Detta till
trots har de planerade aktiviteterna genomförts. Enkätundersökningen pekar
på att respondenterna tycker det är lätt att få kontakt med
konsumentrådgivningen och man kan även se en tendens till att ett nytt
arbetssätt är på väg att utvecklas.

Avslutningsvis kan också sägas att den väg man slagit in på, när det gäller
arbetssätt, kan vara fruktbar. Att utveckla nätverk kan vara ett bra sätt att
sprida och implementera konsumentkunskap.
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Bil 1

Några frågor till Dig som varit i kontakt med
Konsumentrådgivningen i Hagfors/Munkfors

1 Ålder                        2 Kön

  15-20 ❑  Kvinna      ❑
  21-25 ❑  Man           ❑
  26-30 ❑

  31-35 ❑

  36-40 ❑ 3 Civilstånd
  41-50 ❑

  51-60 ❑   Gift/sambo                    ❑
  61 > ❑   Ogift                              ❑ 

 Frånskild                      ❑
 

    Änka/änkling                 ❑

4 Hur ser Din familjesituation ut?

    Gift/sambo utan barn ❑ 

 Gift/sambo med barn ❑ 

    Ensamstående utan barn ❑ 

    Ensamstående med barn ❑ 

5 Hur ser Din arbetssituation ut? 6. Inkomst före skatt per
månad

(alla former av inkomst räknas
med)
    Jag är egen företagare ❑ mindre än 5000:- ❑

    Jag har ett lönearbete ❑ 5001- 8000:- ❑

    Jag studerar ❑     8001- 10000:- ❑

    Jag är arbetslös ❑ 10001- 15000:- ❑

    Annat…………………………………….. 15001- 20000:- ❑

20001- 30000:- ❑

30001- 40000:- ❑

40001- 50000:- ❑

mer än 50000:- ❑
_____________________________________________________________________
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7 Under vilka år hade Du kontakt med konsumentrådgivningen i Hagfors?
   (flera alternativ kan markeras)

   2000 eller tidigare ❑

   2001 ❑

   2002 ❑

   2003 ❑
____________________________________________________________________

8 Hur fick Du kännedom om konsumentrådgivningen i Hagfors?
  (flera alternativ kan markeras)

  Genom mitt arbete ❑

  Genom mina vänner och bekanta ❑

  Genom konsumentrådgivningens egen marknadsföring ❑

  Genom mina föräldrar ❑

  Genom mina barn ❑

  Genom information i skolan ❑
  På annat sätt, nämligen…………………………………………………..

9 Vilka andra åtgärder har du vidtagit innan Du vänt dig till
konsumentrådgivaren i
   Hagfors? (flera alternativ kan markeras)

   Försökt lösa problemet själv med berörda parter ❑

   Sökt kunskap via Internet på konsumentverkets hemsida ❑

   Tagit hjälp av min familj ❑

   Tagit hjälp av vänner och bekanta ❑

   Sökt information via konsumentrådgivningens publika dator ❑

   Inga åtgärder alls ❑
   Annat sätt, nämligen……………………………………………………….

___________________________________________________________________

10 Hur skedde den första kontakten med konsumentrådgivaren?

     Per telefon ❑

     Genom besök hos konsumentrådgivaren ❑

11 Var det lätt att få kontakt med konsumentrådgivaren?

     Ja, jag fick kontakt med konsumentrådgivaren direkt ❑
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     Efter ett visst besvär har jag fått kontakt med konsumentrådgivaren ❑

     Efter ett stort besvär har jag fått kontakt med konsumentrådgivaren ❑

  
  

12 Hur upplever Du ditt ärende? (ange ett alternativ)

      Mitt ärende var enkelt och reddes ut ❑

      Det var enkelt men reddes inte ut                  ❑ 

      Det var komplicerat och reddes ut                       ❑ 

      Det var komplicerat och reddes inte ut                 ❑

13 Hur har Du fått hjälp?

    Ja, konsumentrådgivaren har löst mitt problem                 ❑
 Ja, jag har fått hjälp till självhjälp                                      ❑
    Nej, jag fick ingen hjälp                                                     ❑
__________________________________________________________________

14 Om Du gjorde besök, hur upplevde Du lokalerna?
(gör en markering för var och en av aspekterna nedan) Om Du inte besökte
konsumentrådgivaren, gå vidare till nästa fråga.

                                                  inte alls   i viss grad   i ganska hög grad   i hög grad
    De var lätta att finna                  ❑    ❑    ❑       ❑
    De var trevliga         ❑    ❑    ❑       ❑
    De skapade en myndighets-
    känsla                ❑    ❑    ❑       ❑

15 Hur upplevde Du bemötandet från konsumentrådgivaren
(gör en markering för var och en av del olika aspekterna)

       inte alls   i viss grad   i ganska hög grad   i hög grad
    Hjälpsam           ❑    ❑     ❑       ❑
    Intresserad                                ❑    ❑     ❑       ❑ 

    Kunnig                                      ❑    ❑     ❑       ❑
    Tog sig tid för mina problem    ❑    ❑     ❑       ❑
    Moraliserande            ❑    ❑     ❑       ❑

_____________________________________________________________________

16 Hur ser Du på den hjälp Du fick? (ange ett alternativ)

     Jag fick mer hjälp än den jag förväntade mig                     ❑
     Jag fick den hjälp jag förväntade mig                     ❑
 Jag förväntade mig mer hjälp än den jag fick                     ❑
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17 Vad anser Du om konsumentrådgivningens sätt att arbeta?

     Jag anser att man arbetar på rätt sätt      ❑
     Jag anser att man borde arbeta på annat sätt. Ange vilka förändringar      ❑
     Du skulle vilja ha:…………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………..
     Jag kan inte bedöma huruvida man arbetar på rätt sätt      ❑

18 Kan Du rekommendera konsumentrådgivningen till dina vänner och bekanta?

     Ja ❑

     Nej ❑

     Vet ej ❑

19 Om Du får liknande problem igen skulle Du då vända dig till
     konsumentrådgivningen?
      Ja  ❑
      Nej           ❑ 
      Vet inte    ❑

20 Något Du vill tillägga som inte tidigare framkommit?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________

Tack för Din medverkan!
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Bil 2

Konsumentrådgivning i Hagfors och Munkfors

Konsumentrådgivningen i Hagfors kommun har bett oss på Institutet för kvalitets- och
utvecklingsarbete vid Karlstads universitet, att genomföra en utvärdering av projektet
”Råd och Rätt”. Det är ett projekt som vill göra det lättare för Dig att ta kontakt med
konsumentrådgivningen när Du som konsument stöter på problem. Projektet har pågått
sedan 2002 och kommer att avslutas innevarande år.  Avsikten med utvärderingen är att
undersöka hur Du som har haft kontakt med konsumentrådgivningen, upplever
verksamheten. Det är inte möjligt att låta alla som varit i kontakt med
konsumentrådgivningen lämna sina synpunkter utan genom konsumentrådgivaren har
jag fått namnet på några av Er. En del av Er har tidigare fått en enkät medan det för
andra är det den första.

För att lyckas med utvärderingen är min förhoppning att Du svarar på medföljande
frågeformulär och skickar tillbaka detta i bifogat svarskuvert snarast möjligt. Som Du
ser finns ett nummer på ditt svarskuvert och det är bara ett kontrollnummer. Efter
avprickning kommer kuvertet att kastas och därigenom blir utvärderingen helt
konfidentiell. Tanken med kontrollnumret är att Du som svarat inte skall få någon
påminnelse helt i onödan.

När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskild
persons svar kommer inte att kunna utläsas.

Om Du har några frågor kring utvärderingen så hör gärna av dig till mig.

På förhand tack för din medverkan !

Karlstad  maj 2004

Maiwor Grundh
tel: 054-7001500
Maiwor.Grundh@kau.se




