
Hultsfred 2011-05-09

Statsrådet Birgitta Ohlsson
Statsrådsberedningen

Begäran om snabb insats för att förhindra nedläggning av 
Sveriges Konsumenter i Samverkan – just som utredning 
tillsatts för ökat konsumentstöd

Först vill jag gratulera till ett mycket bra och efterlängtat initiativ, att utreda 
konsumentstödet. Konsumentstödet har alltid varit en traditionell verksamhet 
med inarbetade former som inte är tidsenliga, men traditionella med basen i en 
myndighet och lokala konsumentvägledningar. Det har också varit resursmässigt 
av underordnad karaktär jämfört med tilldelningen till näringslivet. 
Konsumenterna är ju av väsentlig betydelse för näringslivet, som inte skulle 
komma långt utan oss konsumenter. Konsumenter har tagit för givet att går det 
fel kan de vända sig till någon instans för att få hjälp. 

Att däremot söka information och kunskap för att kunna göra bättre och väl 
grundade val har inte varit lika självklart. Här har vissa organisationer från det 
civila samhället utvecklat viss rådgivning i syfte att få konsumenter att handla så 
att det gynnar just den organisationens syften, mera än konsumenternas bästa. 
Mest vakna över denna möjlighet att påverka konsumenterna har några 
miljöorganisationer, djurskyddsorganisationer och rättviseorganisationer varit.

Media har också utvecklat sin verksamhet med ”konsumentvägledning”, mer 
eller mindre väl utförda tester och även lösnummersäljande braskande rubriker 
har varit väl värt att satsa på för dem..
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En grundlig analys och utredning är verkligen på plats. Oerhörda summor har 
investerats för att stödja näringslivet, trots att näringslivet självt har gott om 
resurser. Det kan man inte påstå att konsumenterna har och inte heller fått det 
stödet som skulle behövas för att utveckla sina egna organisationer. 
Konsumenternas representation har av tradition, enligt tidigare statsministern 
Göran Persson, alltid skötts av fackföreningarna. Bifogar utskrift av hans 
uttalande i intervju med Ulf Elving.

Bifogar också en del funderingar omkring detta att ”påverka konsumenterna i 
egna syften” 

Vår organisation, som frivillig och obunden konsumentorganisation har under ett 
par decennier försökt just organisera konsumenterna till att agera, opinionsbilda 
och påverka, varande den verkligt viktiga parten på marknaden, som kan betyda 
mycket för den egna situationen och samhällets bästa i viktiga frågor som hälsa 
och välbefinnande, personlig ekonomi, hållbarhet och uthållig utveckling. Det 
har inte varit lätt då konsumenterna inte är vakna för att arbeta organiserat utan 
vants vid att vara ”beskyddade” och att stat och myndighet ser till att det 
fungerar. Det är värt att notera att Sverige är ett av de länder där det är svårast 
att bygga upp en konsumentorganisation enbart på medlemsbas av de enskilda 
konsumenterna. 

Beskyddet kommer inte enbart från Konsumentverket utan och i synnerhet i dag 
också Livsmedelsverket, som är mitt inne i en förtroendekris för sina 
näringsrekommendationer och kostråd, något förlegade men framhålls ändå idag 
som ”sanningar”.

Sedan en tid har vissa stöd utdelats till konsumentorganisationer och senare 
också till organisationer som arbetar med konsumtionsfrågor, men inte primärt 
utgående från konsumenternas intressen. Det har t o m gått stöd till rena 
marknadsföringsorganisationer, som uppfattats som arbetande för positiv 
utvecklig inom livsmedelsområdet men som haft producenter bakom sig. Korta 
projekt, som inte haft någon varaktig effekt har ofta prioriterats av 
Konsumentverket.

När Alliansregeringen tog över, omorganiserades stödverksamheten och lades på 
Konsumentverket. Regelverket och instruktionerna var väl inte ordentligt 
genomtänkta och fick därför i vissa fall tragiska konsekvenser. Har påpekat detta 
i tidigare brev. Principiellt är det ett misstag att anlita en myndighet som har 
egna intressen att bevaka och ser långsiktigt verkande organisationer som delvis 
konkurrerande. I ett tidigare skede hade t ex verket i uppgift att vara 
opinionsdrivande för ekologisk odling och konsumtion. När detta togs ifrån 
verket märktes en klar irritation över att ha tappat en verksamhet. Systemet att 
allt stöd skulle sökas årligen med kortsiktiga effekter är dessutom helt omöjligt 
för en organisation som väsentligen är beroende av statsstöd, som ju de 
renodlade konsumentorganisationerna är. Att få ett avslag en bit in på 
__________________________________________________________________________

Box 88, 577 22 Hultsfred,  Tel 0495-498 34, 413 15
skis-h  (at)konsumentsamverkan.se  ,

hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

http://www.konsumentsamverkan.se/
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/2/f/a/2fa9672e3170d3b568d72da729058a6f/skis-h@konsumentsamverkan.se
file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/2/f/a/ALLM%C3%84NT/Ulf%20Elfvings%20intervju%20med%20G%C3%B6ran%20Persson%2014%20september%202006%20i%20Meny.doc


verksamhetsåret skapar ju en ohållbar situation, med hyreskontrakt med 9 
månades uppsägning, personal med upp till 3 månaders uppsägning och därmed 
en avveckling som gör det näst intill omöjligt att återkomma. Organisationer 
som enbart partiellt berörs av stöd är inte lika utsatta. En finansieringsform som 
bättre är anpassad till en konsumentorganisation borde utformas och någon mer 
neutral part måste få bedöma om organisationen är av allmännyttig karaktär och 
ska behandlas med mera långsiktiga rutiner. Det omöjliga med nuvarande 
system har just drabbat oss, där man för ett enda papper och utan välvilja kallt 
avrättar en organisation.

När nu frågan ska genomlysas ordentligt är det viktiga att också undersöka 
möjligheterna att bättre nå ut på ett proaktivt sätt och i förebyggande syften och 
åtgärder, från organisationer i det civila samhället och på områden som 
traditionellt inte ålegat konsumentvägledningarna, t ex friskvård, friluftsliv, 
motion, hälsosamt leverne, nyttiga matvanor och matvaror samt 
opinionsverksamhet mot avarter i den tekniska utvecklingen, som inte gynnar 
konsumenternas situation.

Med den marknadsekonomi vi idag har, med en allt starkare position för den 
tillverkande och säljande parten och den allt svagare köpande parten, krävs 
ordentliga åtgärder för att få en bättre balans just på markanden, en viss återgång 
till hur det var förr när säljare och köpare såg varandra i ögonen och inte hade 
tillgång till raffinerad teknik och övertag i informationsbruset. Vi har förstått 
detta och utvecklat vår information gentemot konsument via Internet, blogg och 
Facebook. (Nära 10 000 lagrade dokument på hemsidan). Detta är en viktig 
verksamhet och som behöver utvecklas snabbt och betydligt och inte avvecklas 
just nu. Vi har bra exempel på att vår information t o m har fått stora 
producenter att ändra på sina regler och rutiner. Konsumentopinionen blev för 
stark och när man såg att man förlorade kunder, ändrade man sina rutiner.

Den moderna markanden har sprungit ifrån den föråldrade synen på att från 
myndigheter företräda och skydda konsumenterna. Vi anser att en ny modern 
MARKNADSDEMOKRATI måste utvecklas där säljare och köpare, som förr, 
hade lika att säga till om, annars blev det ingen affär. Samhället i övrigt har 
utvecklats mot mera demokrati, men det släpar efter rejält när det gäller 
marknaden. Jag skulle inte gärna använda ordet konsumentmakt, det är inte makt 
konsumenter vill ha, utan inflytande och då passar ordet konsumentdemokrati 
bättre, en marknad där vi konsumenter har lika mycket att säga till om som 
säljande part. En bättre dialog skulle utvecklas. På dagens marknad spenderas 
ofantliga summor till påverkan, marknadsföring, som vi snällt får betala via 
varorna med alla påslag och skatter ovanpå kostnaden. Vi har i ett försök att 
väcka opinion på detta område räknat fram att en familjeförsörjare måste i 
genomsnitt arbeta 3 månader om året för att vi ska ”finansiera” reklamen: 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/uppror.htm
Bättre borde konsumenterna kunna disponera sin tid.
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Just nu när denna utredning startas är det beklagligt att vår organisation står 
inför hot om konkurs, förorsakad av effekterna av Konsumentverkets hantering 
av vår situation under snart 4 år. Med dramatiks nerbantning och personlig 
upplåning har vi orkat hit men inte längre. Medlemmarna tröttnar på att alltid 
uppvaktas för mera pengar och stöd. Det är precis motverkande till utredningen 
att en av de två organisationerna som betraktats som riktiga 
konsumentorganisationer nu ska behöva ge upp. Situationen blir bara ännu mer 
monopoliserad och detta är verkligen inte lyckat om man avser att ge 
konsumenterna mera stöd och inflytande. Vår organisation har haft konsumenter 
i styrelse och konsumenternas intressen i förgrunden. Den andra organisationen 
har däremot fackliga intressen samt några andra partsintressen i ledningen och 
det är naturligt att vi inte ser positivt på att det enbart ska bli denna organisation 
kvar.

Vi ber därför om ett omedelbart stöd för att undanröja konkursen och att få 
organisationen på fötter igen, samt ytterligare ett stöd för att återuppbygga och 
komma i ett läge till hösten att vi återigen kan drista oss att söka stöd via 
Konsumentverket.

Detta är inte första skrivelsen vi sänt. Bifogar en förteckning av brev till 
regeringen, brev som borde finnas registrerade. Diskussionerna och skrivelserna 
med Integrationsdepartementet lämnar vi därhän då de enbart hanterade 
bidragsfrågan och inget kunde göras.

Vi bifogar också en mer detaljerad uppställning över behov av akut insats skulle 
innebära.

Med förhoppning att ärendet snarast får en korrekt behandling

Vänligen

Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstam
Ordförande

Bilagor

Omedelbart stöd och ingripande behövs nu för att 
”Rädda Konsumentsamverkan”.

Denna rubrik har vi lagt ut på hemsidan http://www.konsumentsamverkan.se
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för att ytterligare klargöra för medlemmar och sympatisörer behovet av att ställa 
upp. Vi har där förklarat mera öppet vad som hänt och hur vi behandlats av 
Konsumentverket http://www.konsumentsamverkan.se/radda/kommentar.htm
och länkat till Konsumentverkets olika avslag i artikeln.

I tidigare brev har vi ställt frågan om monopolisering av konsumentområdet, en 
konsekvens om vi upphör.

I brevet daterat 2011-02-24 har vi närmare specificerat vad som planerats och 
behovet av stöd.

I brevet 2011-01-18 har vi också preciserat behovets storlek till 500 000 samt 
vad som akut behövde göras. Ytterligare för hösten och uppbyggnad igen av 
Stockholmskontoret samt planerade samarbeten beräknar vi behövs 1 000 000 
samt garantier om stabil och långsiktig framtida finansiering.

Konkursförhandlingen är nu utsatt till den 18 maj. Bifogar kopia. En 
framskjutning kan ev beviljas med 14 dagar.

Med hänsyn till storleken av begärda stöd sedan 2008 är beloppet för att rädda 
organisationen att ses som blygsamt men konsekvenserna för stora. Under 
perioden har den andra organisationen fått bidrag med närmare 15 miljoner.

Den akutaste delen att lösa är de första 500 000 kronorna och det allra mest 
akuta de 150 000 som gäller skatteverket som ansökt om konkursen.

Bengt Ingerstam
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