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Diskussionsleder: Professor Jan Hellner, Sverige

Referent, generaldirektör Lars Ag, Sverige:

Varje år produceras en mängd författningar som direkt eller
indirekt har betydelse för den enskilde medborgaren. Tendensen
torde vara att denna produktion ökar snarare än minskar. En
central fråga som i det öppna samhället då måste ställas är: „Hur
skall individen — medborgaren, konsumenten — få tillgång till
rätt mängd korrekt rättsinformation när han bäst behöver den"?

Om detta handlar mitt skriftliga inlägg til debatten.
Problemet har hittills främst intresserat informatörer av olika

slag. Och de har ofta hantrat problem likartat antingen det gällt
att informera om tandkräm eller om nya bidragsbestämmelser.
När det gäller rättsinformation förutsätter denna — som jag ser
det — en dialog mellan samhällsinformatörer och jurister och,
kanske en attitydförändring hos många av juristerna.

Sedan gammalt har det juridiska tänkandet utgått ifrån att all-
mänheten presumerats få kännedom om enskilda författningar
genom att de publiceras i Svensk Författningssamling eller i något
annat offentligt tryck. Individen har att själv skaffa sig kunskap
om de författningar som kommer från trycket och innehållet i
dessa antingen genom att själv studera författningssamlingarna
eller genom att köpa sådan kunskap av någon expert på området —
en advokat eller annan rättslärd. Informationsansvaret sträcker sig
med detta synsätt inte längre än till författningspublicering.

Samhällets ambitioner när det gäller rättsinformationen ligger
numera på en betydligt högre nivå. I olika sammanhang — inte
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minst efter påtryckningar från fackliga och andra organisationer
— har framhållits betydelsen av att informationsaspekten, när det
gäller författningsproduktionen, beaktas i större utsträckning än
som hittills skett. Exempel på detta nytänkande är instruktionerna
för vissa verk och myndigheter där det föreskrivs att verket eller
myndigheten har informationsansvar när det gäller författningar
som hör till verkets eller myndighetens kompetensområde. Således
har konsumentverket enligt sin instruktion bl.a. att på olika sätt
informera om lagstiftning av intresse för konsumenterna. Instruk-
tionen är inte begränsad till lagstiftning av offentligrättslig karak-
tär utan omfattar även civilrättsliga författningar. Ett annat exem-
pel på nytänkandet är ett uttalande i förarbetena till den svenska
konsumentköplagen, där man uttryckte betydelsen och vikten av
att lagen — för att den skulle kunna ge konsumenterna ett gott
skydd — blev allmänt känd. Det förefaller en icke-jurist vara något
självklart men det har sagts mig vara första gången som man så
direkt i lagstiftningssammanhang uttryckt sådana tankegångar. Be-
tydelsen av informationsaspekten i propositions- och budgetarbete
har också påtalats i andra officiella dokument. Frågan gäller så-
ledes inte om vi skall sprida rättsinformation utan snarare hur vi
skall sprida rättsinformation och om vad.

Konsumentverket började sin verksamhet den 1. januari 1973.
Informationen kring konsumentköplagen var verkets första projekt
för rättsinformation. Vi började med att försöka samla oss kring
ett begrepp som var hanterligt för både jurister, informatörer och
allmänheten. Det blev konsumenträtt.

Det var inte någon lätt uppgift, verket gav sig i kast med. Som
konsumentlag måste konsumentköplagen betecknas som kompli-
cerad. Till detta bidrar kopplingen till den allmänna köplagen
och lagens språkdräkt. Uttryck som dröjsmål "av ej ringa betydelse",
"händelse för vilken köparen står faran" och "häva köpet" är
komplicerade att förklara t o m för vidareinformatörer.

Lagens civilrättsliga karaktär underströk ytterligare de svårig-
heter som skulle möta informatörerna. Lagen uppställer endast
vissa krav som konsumenten kan ställa i specifika situationer. Om
kraven är berättigade, med beaktande av samtliga omständigheter,
är däremot överlämnat till de rättstillämpande myndigheterna.
Dessutom är civiljuridiken ett såväl inom ungdoms- som vuxen-
undervisningen kraftigt försummat moment. Allmänhetens grund-
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kunskaper när det gäller köprättsliga frågeställningar är därför
begränsade. Riskerna för missförstånd av informationsbudskapet
kunde inte uteslutas.

Utan att gå in på alla detaljer i det projektet kan jag omnämna
att informationen planerades och genomfördes som en „tvåstegs-
raket". Planeringen skedde i samråd med två arbetsgrupper be-
stående av företrädare för de större näringslivsorganisationerna och
vissa andra myndigheter.

Steg 1 — första halvåret 1974 — innebar att informationen i första
hand riktades till olika mellanledsinformatörer, dvs funktionärer
som i rådgivning och vägledning kunde tänkas få frågor från en-
skilda konsumenter. — I steg 2 — andra halvåret 1974 — har infor-
mationen riktat sig direkt till allmänheten via olika massmedier
bl.a. television.

Bland mellanledsinformatörer kan nämnas journalistseminarier,
näringslivsseminarium, internutbildning, länskonferenser i varje
län, lärarkonferenser, produktion och distribution av konsument-
rättsligt informationsmaterial.

Efter detta projekt vill man gärna stanna upp ett tag och ställa
frågan: "Har vi lyckats'?, "Är vi inne på rätt väg"?

På den första frågan är svaret enkelt. Konsumentverket har —
i samarbete med näringslivet—förvånsvärt väl lyckats nå ut med den
svårtillgängliga informationen om konsumentköplagen. Jag hop-
pas att det är frukten av ett informationsstrategiskt tänkande och
inte någon slump. Effektmätningar ger vid handen att allmän-
heten väl kände till både konsumentköplagen som begrepp och
det huvudsakliga innehållet i lagen. Det är således fullt möjligt
att — även i vårt överhettade informationsklimat — förmedla första-
handskännedom — primärinformation — även om komplicerade
civilrättsliga lagar till konsumenterna. Men är vi därmed inne på
rätt väg? Har vi därmed också givit konsumenten större möjligheter
att bättre tillvarata sina intressen, dvs har vi också konsumentpoli-
tiskt stärkt hans situation? Detta var ju avsikten med den nya
lagen. Svaret på den frågan är inte i förväg given.

I den typiska reklamationstvisten räcker det oftast inte med den
ytliga kunskap om lagen verket i sin primärinformation lyckats
förmedla. Den måste följas upp med konkret information, sekundär-
information om Ni så vill. Det är här jag tvekar om vi är inne
på rätt väg. Informationen om konsumentköplagen har varit "lag-
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orienterad". För att bättre anpassas till allmänhetens behov av
rättsinformation tror jag att informationen måste bli mera "indi-
vidorienterad" eller „problemorienterad". Konsumenten skall inte
behöva känna till namnet på alla de lagar som reglerar hans rättig-
heter på det konsumentpolitiska området. Oavsett lagstiftningen
måste konsumenten däremot få veta att han har möjligheter att
få vägledning och rättelse och var han kan få detta.

Rättsinformationen måste arbeta genom mellanled. I detta ar-
bete ingår inte minst att göra jurister i allmänhet mera motiverade
att lämna information, att i vissa situationer göra de förenklingar
som den oinitierade medborgaren kan behöva och att försöka tala
konsumentens språk. Förenklad, ofullständig men naturligtvis kor-
rekt information är från individens utgångspunkt många gånger
bättre än ingen information alls. Härutöver måste vi bygga ut
samhällets resurser för sekundär information. I detta avseende ser
jag den svenska riksdagens beslut om en utbyggd kommunal konsu-
mentverksamhet som det bästa sättet att nå ut med rättsinformation
till de grupper som bäst behöver den. En väl fungerande kommunal
konsumentverksamhet är — som jag ser det — en förutsättning för
att individen skall få tillgång till rättsinformationen när han bäst
behöver den. Därmed tror jag att jag har gjort en någorlunda
sammanfattning av mitt skriftliga inlägg till eftirmiddagens diskus-
sion.

Korreferent, amanuensis Ståle Eskeland, Norge:

Jeg skal ta mitt utgångspunkt der Lars Ag sluttet. Han sa bl.a.
at ,,i den anonyma massan döljer sig människor av kött och blod
med skilda utgångspunkter för förståelse och inlevelse". Dette er
utvilsomt riktig. Men bildet er ikke kaotisk. Samfunnet har en
struktur som ofte angis ved å si at det er lagdelt eller klassedelt.
Det er altså i virkeligheten upresist og derfor tilslørende når det i
tittelen på denne sesjonen snakkes om „almenheten". Mit utgångs-
punkt vil nettopp være at almenheten er sammensatt av ulike
grupper og at man ikke vil kunne få en ordentlig forståelse for
eventuelle behov for eller nytte av rettsinformasjon uten å se på
ulike grupper. Med dette som utgångspunkt skal jeg referere noen
erfaringer fra Norge som kan kaste lys over den aktuelle problem-
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stillingen. Herunder skal jeg si litt om rettshjelp i vid forstand
— om behov, tilbud og nytte. Det hele munner ut i en diskusjon
av selve problemstillingen — almenhetens behov for rettsinforma-
sjon — som etter min mening lett fører til en debatt om lite
vesentlige spørsmål for dem det gj elder.

I Norge har spørsmålet om almenhetens behov for rettsinforma-
sjon vært sett på som en del av et større problemkompleks. Med
forskj eilige utgångspunkter og ulike metoder har man stilt spørs-
målet om hva slags behov for rettshjelp som foreligger i ulike be-
folkningsgrupper. Når spørsmålet har vært stilt på denne maten,
har man nettopp holdt åpent spørsmålet om det foreligger et even-
tuelt udekket behov for informasjon om rettsregler (rettsinforma-
sjon) fra forvaltningen, eller om behovet f.eks. består i utvidet ad-
gang til bruk av advokater.

Den første norske undersøkelse som kastet systematisk lys over
disse spørsmål, var Rettshjelpsundersøkelsen 1971, omtalt i boka
„Rettshjelp" av Just Finne og undertegnede (Pax forlag 1973). Vi
fant frem til noen boligblokker i Oslo hvor beboerne stort sett
var arbeidere eller trygdede. Boligstandarden var stort sett lav,
leilighetene var små, ofte dårlig vedlikeholdt og uten bad. Hus-
standene ble oppsøkt og intervjuet med sikte på å finne frem til
problemer som kunne løses ved tradisjonelle rettshjelpsmetoder.
I den utstrekning man fant problemer, ble husstandene tilbudt
gratis rettshjelp av intervjuerne — som var jurister — til å løse
problemene. Ett funn har direkte interesse for det tema vi drøfter
her: Det viste seg at de fattigeste i utvalget hadde flest problemer.
Særligt markert var forskj ellen mellom dem som bare hadde trygde-
inntekt å leve av og dem som levde av arbeidsinntekt. Den første
gruppen hadde gjennomsnittlig over dobbelt så mange problemer
som sistnevnte gruppe.

Dette funnet har senere fått støtte gjennom de erfaringer som
er vunnet gjennom Juss-Bussens virksomhet. For dem som ikke
kjenner til dette tiltaket, nevner jeg kort at siden 1971 har juri-
diske studenter tilbudt gratis rettshjelp til enhver i Oslo-området
fra en buss innredet for formålet — derav navnet Juss-Buss. Til-
taket har også nedsatt spesielle arbeidsgrupper som har hatt til
oppgave å ta seg av problemer for spesielt utsatte grupper, eksem-
pelvis uteliggere og herbergister, sigøynere og fremmearbeidere.
Arbeidet i Juss-Buss har bidratt til å underbygge et generelt for-
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hold, nemlig at lagdelingen i samfunnet har sitt motstykke i et
varierende behov for rettshjelp: Jo lenger ned man kommer mot
samfunnets bunnskikt, jo mer akutt og påtrengende blir behovet
for rettshjelp.

Ser man på tilbudet av rettshjelp, er forholdet det omvendte:
Tilbudet er dårligere jo lenger ned man kommer i lagdelings-
strukturen. Privatpraktiserende advokater tilbyr i første rekke sine
tjenester til personer og institusjoner som er i stand til å betale
for tjenestene. De eksisterende ordninger med fri rettshjelp er
— i hvert fall i Norge, — svært dårlig utbygget, og ikke på noen
mate egnet til å møte det behov som er tilstede.

Dette bringer meg over til spørsmålet om hvilken nytte ulike
befolkningsgrupper kan ha av rettshjelp i vid forstand og av retts-
informasjon mer spesielt. I Norge er det slik, og forholdet er neppe
vesentlig annerledes i de andre nordiske land, at advokatene brukes
i betydelig større utstrekning av ressurssterke personer enn av al-
minnelige folk og lavstatusgrupper. Det er også slik at privatprakti-
serende advokater i betydelig utstrekning er nært knyttet til næ-
ringslivet i form av styreverv eller som funksjonæradvokater. Fra
juristhold blir det ikke sjelden hevdet at disse gruppene har større
behov for rettshjelp enn de grupper som ikke bruker advokater i
samme utstrekning. Bl.a. Rettshjelpsundersøkelsen 1971 og erfa-
ringer fra Juss-Bussens arbeid har vist at dette ikke kan være riktig.
Derimot er det all grunn til å tolke bruken av advokater som et
uttrykk for den nytte ulike befolkningsgrupper kan ha av advo-
kater. Hvilken nytte den enkelte kan ha av rettshjelp, vil i første
rekke avhenge av hva som kan oppnås gjennom hjelpen. Det sier
seg da nesten selv at folk i de høyere sosiale lag vil ha større nytte
enn andre av rettshjelp. Det å tilhøre de høyere sosiale lag, betyr
jo nettopp pr. definisjon at vedkommende har flere materielle
ressurser å forsvare. Dels gjelder det å forsvare det man eier mot
angrep, f.eks. forsvare eiendom mot skade, reguleringsinngrep,
ekspropriasjon, dels gj elder det å utnytte det man har gjennom
rettslige disposisjoner, f.eks. inngå avtaler som gir avkastning. Folk
som befinner seg langt nede i lagdelingsstrukturen, har pr. defini-
sjon lite å forsvare og lite å utnytte for avkastningsformål. Likevel
har de, som nevnt, et stort behov for rettshjelp. Det store behovet
henger sammen med at lavstatusgrupper har et stort antall proble-
mer som etter sin art er av tradisjonelt rettslig art. Det gjelder
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særlig i forhold til forvaltningen, jfr. en sterkt forgrenet og de-
talj ert sosiallovgivning, men også i forhold til private, f.eks. når
det gjelder bolig. Når nytten likevel er liten, kommer det bl.a. av
at lagdelingen stort sett består innenfor gjeldende rett, eller sagt
på en annen mate: det å være fattig er en tilstand som stort sett
ikke kan endres gjennom å påberope gjeldende rett eller ved å
utnytte gjeldende rett til egen fordel gjennom avtaler.

Dette tilsynelatende paradoks — stort behov — liten nytte —
har ført til at mange av dem som har forsøkt å gi tradisjonell
rettshjelp til svakstilte grupper, har understreket nødvendigheten
av at rettshjelp også må inkludere mer generell — rettspolitisk
— virksomhet. Det gir i lengden lite tilfredsstillelse å fordele retts-
lige smuler når det som trengs er politisk brød. Jeg vil tro at mange
umiddelbart vil rykke tilbake over den sammenblanding av rett
og politikk som her antydes. Jeg er imidlertid helt sikker på at
mye av de forestillinger jurister bærer til torvs når det gjelder
skillet mellom juss og politikk, ikke holder for en nærmere gransk-
ning. Ikke minst gjelder det at mye av den virksomhet som drives
av advokater under betegnelsen rettshjelpsvirksomhet, f.eks. når
de som samfunnets autoriserte interesserepresentanter går i bresjen
for mektige forretningsforetak. Jeg skal ikke gå videre på dette
her, men tar det gjerne opp i den etterfølgende debatt.

Jeg skal i steden gå litt mer i detalj når det gjelder spørsmålet
om rettsinformasjon spesielt.

Et markert trekk i Rettshjelpsundersøkelsen 1971 var at mange
av klientene var uvitende om eller usikre på sin egen rettsstilling
i spørsmål hvor de hadde en klar og aktuell interesse i å forsøke
å oppnå noe fra en motpart. Det gjaldt særlig ytelser fra det offent-
lige som skulle dekke „delbehov", f.eks. bostøtte eller skattereduk-
sjoner på grunn av sosiale kriterier. Tilsynelatende forelå det et
stort udekket behov for rettsinformasjon. Det er liten tvil om at
dette i mange tilfelle vil være en gal slutning. En rekke barrierer
gjør at det er begrenset hvor langt informasjon kan rekke. Antage-
lig vil verdien være mindre jo lenger ned man kommer mot sam-
funnets bunnskikt. En alkoholisert herbereist som var klient i Tuss-
Buss uttrykte det hele i ett nøtteskall da han uttalte: „Tanken på
speilegg er det eneste som står i hodet på meg".

En mate å omgå noen av de barrierer som gjør at primærin-
formasjon ikke virker, er å satse på informasjon av nøkkelperso-
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nell som kommer i kontakt med de aktuelle grupper, slik Lars Ag
var inne på. Ett spørsmål blir da innenfor hvilken institusjonell
ramme man tenker seg at sekundærinformasjon skal gis. Når det
er tale om det offentliges ansvar for å gi informasjon, har jeg inn-
trykk av at man uten særlig ettertanke legger til grunn at det må
være forvaltningstjenestemenn som skal sörge for det. Det er i og
for seg klart nok at forvaltningen alltid vil ha viktige informasjons-
oppgaver overfor publikum, ikke minst i saker hvor forvaltnings-
organet selv treffer vedtak. Men samtidig er det klart at forvalt-
ningen svært ofte er preget av passivitet i forhold til publikum.
Når forvaltningen har gitt generell informasjon om lover og frem-
gangsmåte kreves det som regel at den enkelte selv skal ta initiativ
og forfølge egne krav. Det er et faktum at store grupper i befolk-
ningen ikke er i stand til å oppfylle de meget store krav til aktivi-
tet som ofte stilles. Det gjelder ikke bare samfunnets bunnskikt,
men i stor utstrekning i alle lag av folket. Likevel er det liten
tvil om at de ressurssterke i større grad enn andre får løst sine proble-
mer på en tilfredsstillende mate. Dette skyldes ikke i første rekke
at informasjonen til de ressurssterke er bedre (skjønt det er den
nok i den forstand at den er formidlet av „likemenn" i forvalt-
ningen). Den viktigste grunnen ligger nettopp i at de ressurs-
sterke er ressurssterke. Bl.a. gir dette seg utslag i muligheter til å
danne organisasjoner og til å knytte til seg eksperter med fag-
kunnskap og prestisje fullt på høyde med eller større enn mot-
partens. I lys av dette — etter mitt skjønn av åpenbare — faktum,
virker det irrasjonelt at „oppdagelsen" av at store grupper i be-
folkningen ikke får det de har rettmessig krav på, blir tolket som
et udekket behov for rettsinformasjon og stort sett ikke blir møtt
med forslag om tilføring av ressurser i form av organisering eller
ekspertise. Selv advokaterne ser ut til bevisst å vegre seg for å
erkjenne at verdien av forvaltningens informasjonsforsøk nød-
vendigvis må bli begrenset. I en innstilling avgitt av ett utvalg
nedsatt av Den norske advokatforening i 1973, heter således:

„Om en person unnlater å søke eksempelvis bostøtte, pensjon,
trygd eller sosial hjelp på grunn av manglende kunnskap om ek-
sisterende ordninger, skyldes dette mer manglende informasjon
fra forvaltningens side enn manglende tilbud på rettshjelp". —
(Norsk Advokatblad 1973, s. 141-142).

Man kunne være fristet til å spørre: Hvorfor betaler nærings-
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livet millionvis av kroner til advokater for råd om skattespørsmål?
Ligningskontoret har jo veiledningsplikt?!

Jeg skal til slutt si et par ord om hvilken rolle jurister kan
spille når det spesielt gjelder svakstilte gruppers interesser. Jeg
er for så vidt enig med Lars Ag når han i sitt innledningsforedrag
uttalte at samfunnet har et særlig ansvar for det han kalte „in-
formationssvaga grupper". Mitt svar er: Lær av hvordan jurister,
og da tenker jeg særlig på advokater, i århundrer har arbeidet for
ressursrike grupper. Det innebær bl.a. at juristene må være villig
til å arbeide på de svakstilte gruppenes egne premisser. Gjennom
arbeid for dem må kunnskap fra det praktiske rettsliv samles,
systematiseres, akkumuleres, formidles og brukes igjen og igjen
til fordel for „oppdragsgiverne". Slik har gode og toneangivende
jurister alltid arbeidet. Men det er ingen lett oppgave å „skifte
side". Mange krefter trekker juristene mot de mektige. Bl.a. er
det jo slik at fordelingen av ressurser, eller klassedelingen, stort
sett består innenfor gjeldende rett. Man kan ikke da påberope
den samme gjeldende rett som grunnlag for mer fundamentale
endringer. Den progressive jurist er i denne forstand nødt til å
gå utenfor den etablerte rettsdogmatikken i langt større grad enn
jurister som spiller på lag med dem som har makt og innflytelse.
Jeg tror et stigende antall yngre jurister i dag føler nødvendig-
heten av å utvikle en ny yrkesideologi som gjør dette mulig. Det
vil kreve et møysommelig arbeid og ta lang tid, men spede spirer,
bl.a. dannelsen av Rettspolitisk forening i Norge høsten 1974, gir
håp for fremtiden.

Justitierådet Henrik Granqvist, Finland:

Herr ordförande.
Jag skall i det här skedet av debatten komma med vissa allmänna syn-

punkter. Ståle Eskeland sade här i början av sitt inlägg, att det är inexakt
och mindre lyckat — eller hur han formulerade det — att tala om „allmän-
heten", för allmänheten är inte ett enhetligt begrepp. Och det är ju full-
komligt klart, att allmänheten ibland kan vara den ena gruppen, ibland
den andra, när det är fråga om rättsinformation. Men allmänhet är, enligt
vad jag förstår, i det här sammanhanget den grupp, som i vart och ett särskilt
fall berörs av en viss rättsnorm eller ett normkomplex.

Jag har uppfattat det här diskussionsämnet så, att det är fråga om informa-
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tion om gällande rätt, om de rättigheter och skyldigheter man har enligt
gällande rätt. M. a. o., här är det inte fråga om information om rättspolitik,
vilka rättigheter man borde ha och ville ha och hur man skall skaffa sig dem
genom att åstadkomma ändringar i lagstiftningen. Det är ju också en form
av rättsinformation för allmänheten, förstås, att upplysa om, i vilka avseenden
lagstiftningen är bristfällig, var förändringar och förbättringar borde genom-
drivas. Men det är en annan fråga.

När det i rubriken talas om allmänhetens behov av rättsinformation, så
tror jag, att alla kan vara ense om, att ett sådant behov finns. Man blir
förvånad över, hur oerhört litet folk vet om sina rättigheter och skyldig-
heter, när man talar med vanligt enkelt folk om till och med helt vardagliga
juridiska problem. Den här bristen på information leder ofta till, att i och
för sig välmenande och välplanerade lagstiftningsreformer blir slag i luften;
folk kan inte utnyttja de förmåner, som samhället i det ena eller andra
avseendet vill ställa till förfogande, därför att de inte känner till, vilka
rättigheter de har. Å andra sidan kan allmänheten också drabbas av oange-
näma påföljder, straff och andra sanktioner, genom att den inte vet, vilka
förfaranden, som är förbjudna eller eljest belagda med någon oangenäm
påföljd.

Behov av rättsinformation finns alltså otvivelaktigt. Jag håller också med
Lars Ag om, att vilja att ge informationer numera föreligger hos myndig-
heterna i betydligt högre grad än tidigare. Det blir slutligen fråga om
förmågan att ge den information som behövs, och när det är fråga om
förmågan, då är det fråga om vilka resurser, som ställs till förfogande för
den här informationen och vilka kanaler som skall användas.

Tidigare fanns det ett enkelt och på sin tid effektivt sätt att ge allmän-
heten rättsinformation om gällande rätt. Åtminstone i Finland var vägen
den — och sannolikt i de andra nordiska länderna också — att nya lagar och
författningar lästes upp i kyrkan. Allt folket gick i kyrkan på den tiden
och där fick de sin rättsinformation. Numera är detta förstås ett opraktiskt
och helt onyttigt sätt att försöka sprida rättsinformation på; man måste
använda andra kanaler, och där tror jag, att juristerna i många fall kommer
till korta. Juristerna kan juridik, men juristerna kan inte informations-
teknik och informationspsykologi och allt vad därtill hörer. Därför måste
också annan form av sakkunskap anlitas.

I referatet har vi fått höra och läsa om den stora insats, som man i
Sverige har gjort för att göra konsumentskyddslagstiftningen känd, för att
få den att slå igenom på det sätt, som har avsetts. Det här är i och för sig
förtjänstfullt, men jag är rädd för, att resurserna inte förslår, inte ens i
Sverige, till en lika effektiv information på alla rättsområden. Och också
om de skulle förslå — alltså de rent ekonomiska resurserna — så skulle
allmänheten råka ut för ett sådant informationsflöde, att ingen orkade ta
emot all information och smälta den. Då har man egentligen inte vunnit
någonting på den stora satsningen på den här informationen. Därför tror
jag för min del, att den rätta vägen, eller åtminstone en god väg i det här
avseendet, är att lära folk att anlita sina rättshjälpsbyråer. Jag tror, att
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man den vägen kan ge den information som i vart och ett särskilt fall behövs.
Då vet allmänheten till vilken instans den kan vända sig. Rättshjälpsby-
råer eller motsvarande organ skall finnas i tillräckligt stor utsträckning,
där man kan få den information man behöver, och inte bara information,
utan också den rättshjälp av annat slag man behöver, allt efter omständig-
heterna. Denna rättshjälp bör vara avgiftsfri, om man inte har ekonomiska
förutsättningar att ens delvis stå för kostnaderna.

Innan jag slutar skall jag nämna en liten detalj om information till
allmänheten. Det gäller ett experiment med rättsinformation, som vi gjorde
i Finland för kanske två år sedan. Det hade anknytning till butiksstölderna,
som också i Finland är ett problem och en allmänföreteelse, som säkert är
välkänd i alla länder. Där gjorde man det, att man på justitieministeriets
initativ, men i samarbete med både informationsfolk och köpmannaorganisa-
tioner, åstadkom en affisch, som finns uppsatt i de flesta affärer. En affisch
med rubriken ,,Visste Du detta om butiksstöld?", där det helt kort berättas
om påföljderna av butiksstöld. Detta är alltså ett exempel på rättsinforma-
tion, som syftar till att folk inte skall råka ut för oangenäma påföljder på
grund av bristande information.

Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, Danmark:

Jeg skal blot gøre nogle spredte bemærkninger om dette vidtgående emne.
Jeg hørte forleden dag her, at nogle mente, at dette emne lå på grænsen

af, hvad man burde forhandle ved de nordiske juristmøder — at det mere var
et emne af politisk karakter og derfor mere et emne for Nordisk Råd end
for juristmødet. Det glæder mig imidlertid at se, at der er næsten lige så mange
til stede her i dag, som der var til stede i går, hvor man talte om den økonomiske
kriminalitet. Jeg er glad for at se, at interessen for dagens emne er stor.

Personligt mener jeg, at emnet er væsentligt, og at det i høj grad hører til
på juristmødet. Der er ingen tvivl om, at de forskellige landes regeringer og
folketing har forsømt opgaven at sælge deres varer bl. a. med den konse-
kvens, at den parlamentslede, som er så dominerende i hvert fald i Danmark,
har kunnet vokse på grund af manglende interesse for og manglende forståelse
for lovgivningsarbejdet. Det, jeg gerne vil tangere under diskussionen, er den
del af emnet, som blev berørt i indlederens skriftlige redegørelse om det
forberedende lovgivningsarbejde. Foruden det behov for information, der er
hovedpunktet i redegørelsen, er der også et meget stort behov for information
om lovgivningsarbejdet, før loven er endelig. Dette krav om information
opfyldes ikke ved, at man laver TV-transmissioner fra forhandlingerne i
Folketinget. Disse diskussioner føres i hvert fald i Danmark på en sådan
måde, at folketingsmedlemmerne ikke taler til hinanden, men til vælgerne,
og man får på denne måde slet ikke fornemmelsen af det lovgivningsarbejde,
som pågår. Hertil kommer, at størstedelen af lovgivningsarbejdet i dag fore-



282 Jon Palle Buhl

går i udvalg og derfor ikke udkrystalliserer sig i debatten i Folketinget. En
information på det tidspunkt, hvor loven ikke er endelig, har den interesse,
at en offentlig debat kan føre til ændringer i lovforslaget, før det er blevet
vedtaget. Nok er der ingen tilbageholdenhed i de nordiske lande med hensyn
til at ændre vedtagne love, men det er dog fortsat lettere at få gennemført
ændringer i lovforslag end i love. Det må erkendes, at information om love
under forberedelse kompliceres af den kendsgerning, at man i det politiske
klima, som hersker i næsten alle de nordiske lande, må forhandle sig til rette
ved kompromisser for at nå et resultat.

Med hensyn til information om de endelige love må man, indtil man
når bedre løsninger, formentlig i høj grad støtte sig på de informationer,
organisationer og sammenslutninger kan give. Jeg mener i hvert fald ikke,
at det er en advokatopgave. Advokaterne vil slet ikke kunne overkomme en
sådan løbende information. Advokaterne skal på den anden side ikke frygte,
at opgaver går fra dem, fordi man lægger en informativ virksomhed over
på organisationer og sammenslutninger. Et videre kendskab til lovens indhold
er befrugtende for en debat om, hvad lovene går ud på og dermed for den
fortolkning, som er advokatens opgave. Skulle advokaten få lidt tid til sin
rådighed, ja, så kan han anvende den tid på selv at sætte sig ind i lovene.

Det er fremhævet i det skriftlige indlæg, at lovsproget må simplificeres.
Jeg er enig i, at lovene i dag fremtræder i en helt utilstrækkelig sproglig
udformning. Man bør imidlertid ikke kritisere de jurister, som i de for-
skellige lande arbejder med lovenes forberedelse. De får ikke den fornødne
tid. Det er politikernes ansvar, at lovene er så utilstrækkeligt formuleret. Jeg
synes på den anden side, at indlederen går for vidt, når det anføres, at udtryk
som ,,at hæve købet" bør udgå af en lovtekst, fordi det er for vanskeligt at
forklare. Der er her tale om gode gamle udtryk, som man i en vis udstrækning
bør holde i hævd, og det kan ikke være rigtigt, at love skal skrives i en
sådan form, at de kan forstås på ethvert udviklingstrin.

Afslutningsvis lægger jeg vægt på at sige, at jeg finder, at det billede,
navnlig korreferenten gav af advokatens stilling, ikke er retfærdigt. Advokaten
blev fremstillet som de riges og kun de riges beskytter, de store erhvervsvirksom-
heders håndgangne mand. Dette er ikke rigtigt. Advokaten i de nordiske lande
er efter min opfattelse i højere grad individets beskytter over for samfundet
og i meget høj grad også i det gældende lovvildnis den enkeltes og den
ubemidledes beskytter over for samfundsindgreb.

Hovrättsrådet Hans Bergqvist, Sverige:

Jag vil gärna lämna litet kompletterande information om svenska förhål-
landen utöver det som har framgått hittills. Inledningsvis vill jag säga att
rättsinformation egentligen bara är en del av ett större helt i en annan
mening än den som korreferenten nämnde. Som jag ser det är rättsinforma-
tionen en del av vad man bör kalla samhällsinformation. Samhällsinformation
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kan enklast beskrivas som information om de krav samhället ställer på med-
borgarna och om den hjälp, det bistånd och den service som samhället erbjuder
medborgarna. Centralt i denna information är naturligtvis information om
rättigheter som tillerkänns och skyldigheter som åläggs på grund av lag,
men rättsinformationen täcker inte all den information, som medborgarna
behöver.

Samhällsinformationen är förenad med åtskilliga praktiska problem. Det
har bland annat sagts att många av oss är så översköljda med information av
olika slag att samhällsinformationen druknar i denna flod. Ett större
problem och viktigare problem är naturligtvis att det finns grupper i sam-
hället, som av olika skäl, — medicinska, psykologiska, sociala och kanske
framför allt språkliga — är mycket svåra att nå med samhällsinformation.
Man behöver bara tänka på våra invandrare eller gästarbetre och deras
familjer. De kanske inte ens kan svenska eller i varje fall kan svenska så
bristfälligt att de omöjligt kan tillgodogöra sig annat än mycket enkel
information.

Ett annat problem är tidpunkten när informationen skall vidarebefordras
till människorna. Ingen kan rimligen bära på all information för jämnan
utan den behöver aktualiseras vid de tidpunkter då den är aktuell för
vederbörande. Sett från sändarens, alltså myndigheternas, synpunkt är det
viktigt att samordna och effektivisera samhällsinformationen. Ty i det
ekonomiska system som vi har kommer det alltid att vara så, att annan
information, framför allt kommersiell information dvs reklam, får större
ekonomiska resurser än samhällsinformationen. Därför gäller det att se till
att samhällsinformationens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. I
Sverige har man uppmärksammat detta och inrättat ett särskilt centralt organ,
en nämnd för samhällsinformation.

Nämndens viktigaste uppgift är att undersöka vilka behov av samhälls-
information människorna har och hur detta på bästa sätt skall tillgodoses.
Särskilt skall nämnden undersöka hur man skall kunna få fram information
till dem som är svåra att nå. Nämnden skall vidare verka för en samordning
och effektivisering av myndigheternas information. Den får genom sitt
arbete en överblick och kan alltså finna att på olika håll planeras information
som lämpligen skall samordnas. I så fall skall en samordning göras och det
har också redan gjorts i många fall. Nämnden skall undersöka om det är
möjligt att åstadkomma någon sorts erfarenhetsbank där man kan samla
uppgifter om samhällsinformationen och där man alltså i framtiden skall
kunna falla tillbaka på vunna erfarenheter av negativ och positiv art. Nämnden
skall bedriva undervisning och fortbildning i informationsfrågor till myndig-
heter. Man har anordnat konferenser för verkschefer och för informations-
tjänstemän hos myndigheterna. Slutligen har nämnden till sitt förfogande
pengar som på ansökan av myndighet kan anslås till oförutsedda informa-
tionsbehov. Visserligen är det så att man medvetet syftar till att integrera
informationen i lagstiftningsarbete och annat samhälleligt arbete. Men man
kan inte räkna med att detta alltid fungerar tillfredsställande. Vidare kan
det dyka upp helt nya och akuta behov för information. Sådana behov kan
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i Svjrige tillgodoses med det särskilda anslag som disponeras av nämnden
för jamhällsinformation.

Hittills finns mycket begränsad forskning rörande samhällsinformation.
Däremot finns det en hel del forskning om reklamens, den kommersiella in-
formationens verkningar. Men resultatet av denna forskning går inte utan
vidare att överflytta på samhällsinformationen eftersom målsättningen är
en helt annan när det gäller reklam än när det gäller samhällsinformation.
Nämnden för samhällsinformationen har därför forskning på sitt program,
närmare bestämt fyra projekt rörande centrala frågor på samhällsinforma-
tionens område. Dessutom har nämden internordiska och internationella
kontakter i samhällsinformationsfrågor.

Den som vill tränga djupare in i samhällsinformationens problem, in-
klusive rättsinformationsproblematiken, kan kontakta nämndens kansli, där
det redan finns åtskilliga erfarenheter av både negativ och positiv art
samlade. Nämnden har bedrivit en hel del försöksverksamhet både centralt
på riksplanet och lokalt i vissa kommuner.

Nämndens kansli finns i Stockholm och har sitt kontor i det så kallade
Wennergren Center. Addressen är Sveavägen 166.

Hovrättsrådet Carl Johan Cosmo, Sverige:

De talare som tidigare har yttrat sig har ganska mycket ägnat sig åt
civilrättsliga frågor. Min erfarenhet är begränsad till straffrättsliga och
straffprocessuella områden. Jag skall försöka säga något om detta.

Det verkade som om alla tidigare talare varit ense om behovet av informa-
tion och det kan man väl i och för sig vara. Dock anser jag emellertid
att vi måste börja ett steg tidigare när vi börjar diskutera om och hur sam-
hället skall informera om rättsregler. Jag menar, att lagstiftaren förr eller
senare måste lära sig inse att det inte går att få ut hur mycket som helst
av effekt och efterlevnad genom regler och bestämmelser. Vi får inte kompli-
cera vårt samhällssystem för mycket. Jag har från det området jag arbetat
med, flera exempel på att man inte i tid har tänkt på att regelsystemet
inte får göras hur komplicerat som helst. Vi genomförde t.ex. i Sverige
för några år sedan en ny trafiklagstiftning. Där lyckades lagstiftaren bl.a.
åstadkomma tre ikraft-trädande tidpunkter inom loppet av två år för en
viss lagstiftningsprodukt.

Det är ett typexempel på att det inte är i juristernas skrivkunnighet utan
i lagstiftarens bristande förmåga och vilja att förenkla som felet ligger. Jag
tror alltså inte att man skall se juristernas ordval som en av de stora och
primära frågorna. Jag tror att innehållet i lagstiftningen är avsevärt betydelse-
fullare. Det är i fortsättningen nödvändigt att lagstiftaren på ett helt annat
sätt än f.n., åtminstone när det gäller straff- och straffprocessuell lagstift-
ning, har en intim kontakt med allmänheten. Folk måste uppleva att det
systemet vi vill genomföra är vettigt. Det finns flera exempel inom straff-
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processen på regler, som allmänheten inte upplever som vettiga. Där vet
jag att det fortfarande är helt omöjligt att få allmänheten att inse gällande
regelsystem trots alla ansträngningar som görs från informatörer som talar
om vad gällande rätt är.

Sedan en annan fråga i samband med detta. Det är att jag inte är helt
övertygad om att man i den utsträckning som nu sker kan lämna över
utformningen av informationen till informatörer. Det gäller också att lämna
en riktig information. Det gäller inte bara att lämna en enkel information.
Jag var med om att införa ordningsförelägganden för ett tiotal år sedan.
Då sändes också ett förhållandevis omfattande TV-program, där man gav en
förenklad och delvis felaktig version av lagstiftningen. Jag är övertygad om
att många människor i Sverige har lidit rättsförlust på grund av den
information som lämnades i det TV-programmet. Den var helt klart felaktig,
men den var förenklad. Jag tror alltså att det är viktigt att vi får med
juristerna i den här informationsdelen. Där jag själv för närvarande arbetar
så ser vi, när vi åstadkommer någon form av information, det som en
absolut nödvändighet att ta med representanter för båda yrkeskategorierna.
Självfallet måste vi ha journalister, men lika självfallet måste vi ha folk
som kan tolka lagstiftningen, och jag tror att man förbiser detta ganska ofta.

Sen är jag något tveksam om den prioritering som i dag sker vid rätts-
väsendets informationsverksamhet. Jag är inte så övertygad om att annonser
och foldrar osv. är den rätta vägen att åstadkomma information på. Det gäller
inte minst på det straffprocessuella området. Men jag tror, att det också
gäller information om t.ex. bidrag av olika slag. Vi vet ju alla, att t.ex.
socialbidrag i olika former inte utnyttjas av alla. Jag är övertygad om att
med den kunskap, som vi har om medborgarnas personliga förhållanden,
och med den datateknik, som vi håller på att utveckla, så har vi mycket stora
möjligheter att nå ut med information direkt till den som verkligen behöver
den. Detta gäller helt klart den civilrättsliga sidan, bidragssidan och sådant.
Men det gäller också inom straffprocessen. Där har vi ju enligt min uppfatt-
ning totalt förbisett det viktiga informationsbehov om t.ex. ordningsföre-
läggande, strafföreläggande och stämning. Jag tror således att det finns ett
mycket stort behov av information i samband med att någonting har hänt.
En sådan information saknas i alla fall i Sverige i dag totalt.

Jag skulle också vilja säga att jag anser dagens ämne är felformulerat. Jag
ser inte frågan som ett allmänhetens behov av rättsinformation. Jag ser det
som samhällets behov av allmänhetens rättsinformation. Jag menar att det
finns en stark tendens till att vi håller på att få ett ensidigt informations-
flöde. En myndighetsinformation till en allmänhet, som skall vara den passive
mottagaren. Jag vill inte påstå att detta är avsikten, men jag tycker att
informationsarbetet har en tendens att utvecklas i den riktningen. Jag tror
att man på det sättet inte heller får informationen att nå fram. Jag vill
också, som jag tror att en talare från Danmark sa, mer se informationen
om rättsväsen som ett led i en fortlöpande lagstiftningsprocess, där man
skall försöka åstadkomma någon respons — ett återflöde — från den som
har mottagit information. Det bör alltså vara en dialog, som jag ser det.
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Vi har ett annat område för informationen som vi inte alls har nämnt i
dag. Det är skolorna, där ju rättsinformationen dock är förhållandevis om-
fattande. Men jag tror även i detta fall att det inte bara måste bli ett
berättande om ett statiskt regelsystem. Jag anser sammanfattningsvis att mass-
media mycket har försummat sin roll som en förmedlare — som en länk för
kontakt — mellan lagstiftaren och den enskilde medborgaren och v.v.

Till slut någonting om organisationerna och dess medverkan i informa-
tionsarbetet. De som har deltagit i den svenska debatten, vet att det är
en mycket aktuell fråga i Sverige att diskutera i vad mån organisationer
skall användas som informationskanaler. Jag instämmer helt i tanken, som
Lars Ag också företräder, att det är väldigt viktigt att nå ut till allmänheten
genom organisationerna. Samtidigt tror jag att det ligger stort medansvar
på samhället. Organisationerna, åtminstone i Sverige, har idag inte resurser,
och inte heller möjlighet att klara alla de uppgifter, som kan komma att
läggas på dem. Skall vi nu, som jag också anser viktigt, försöka få deras
medverkan i den här informationsprocessen, så tror jag att samhället på något
sätt måste ha någon kanal, som prioriterar samhällets önskemål. Vi får inte
ha för stora anspråk på organisationerna. Jag vet att inom organisationerna
i Sverige finns redan många, som är tveksamma till alla dessa nya uppgifter.
Dessa säger: „Hur skall vi kunna prioritera?" —, „är det konsumentköplagen
eller är det traffikrätt vi skall intressera oss för?" Vilket är det viktigaste
för medborgaren? Skall vi ha en situation där myndigheter lockar organisa-
tionerna med olika resurstillskott? Det kan här uppstå en konkurrens-situa-
tion, som jag tror inte är så särskilt lycklig. I det sammanhanget får vi inte
glömma, att trots att Sverige är genomorganiserat så är det oerhört många
människor, som inte nås genom organisationerna. Detta är som jag ser det
ett av de stora problemen. Hur skall vi nå de resurssvaga? De som vi inte
når på den enklaste vägen, dvs. genom t.ex. annonser och organisationer.

Diskussionsiederen:

Jag vill lämna en kompletterande information, som jag hoppas är korrekt.
Carl Johan Cosmo talade om den institution, som han företräder. Det är
väl brottsförebyggande rådet, som det talas om.

Kammarrättslagman Carl Axel Petri, Sverige:

Herr ordförande.
Jag har bett om ordet för att något focusera sociallagstiftningen. Den

har berörts här utav flera talare och den är kanske det område där det är
viktigast, att man ser till att samhällets intentioner genomförs — att den
svage får den rätt, som samhället vill att han skall ha. Med den svage menar
jag självfallet då inte bara den ekonomiskt svage, utan också den andligt
svage. Man har lagt ner ett stort arbete på dessa frågor i Sverige. Redan
på 60-talet började man forska om detta. Socialdepartementet i samarbete
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med Sociologiska institutionen i Stockholm kartlade då olika kontaktvägar,
och på grund av det forskningsarbetet och andra erfarenheter har man
drivit en mycket bred informationsverksamhet om sociallagstiftningen. Natur-
ligtvis har man använt press, TV och andra massmedia. Men man har också
utarbetat något som kallas för socialkatalogen, som man har sänt till alla
svenska hem. Denna är helt enkelt en kortfattad beskrivning av den
enskildes rätt i olika situationer. Den ger även upplysning om vart han
skall vända sig för att få hjälp. Men inte heller detta är särskilt bra när
det gäller att nå den svage. Det som nämnts här utav flera, den uppsökande
verksamheten, är viktig. Där vill jag nämna några vägar, som man framför
allt på socialförsäkringens område har använt för att nå ut till de svaga.
Man har t. ex. när det gäller rätt till pension sett till, att den som blir
änka automatiskt får sig tillsänt ansökningshandlingar för änkepension och
en broschyr, som upplyser om hennes rätt. Den som uppnår åldersgränsen
för rätt till ålderspension får liknande information. Man försöker alltså
välja ut den situation då det kan vara aktuellt att vederbörande skall få
sin rätt. Man har när det gäller sjukförsäkringen försökt gå längre med
datateknikens hjälp. Där är det viktigt att den enskilde är rätt placerad i
sjukpenningshänseende. Hans rätta inkomst måste vara anmäld till för-
säkringskassan, så att han får riktiga förmåner när han blir sjuk. Man vet
att folk underlåter att anmäla sin inkomst i mycket stor utsträckning. Där-
för har man med datateknikens hjälp jämfört den inkomst vederbörande
har anmält till försäkringskassan och hans taxerade inkomst. Föreligger stora
skillnader så sänder man ut förfrågningar om orsaken och uppmanar den
enskilde, att anmäla inkomsten. Ibland ringer man upp honom, och frågar
om han nu är rätt placerad i sjukpeningklass. Man har också på vissa håll
undersökt vilka personer, som inte har någon sjukpenninggrundande in-
komst anmäld, och undersökt om de har varit i behov av några sociala för-
måner, eftersom de uppenbarligen inte har någon inkomst. Man har också
försökt utveckla olika rutiner för att just få fram den som är i behov av
hjälp. Andra metoder som man använt är att låta personer t. ex. i för-
säkringskassorna deltaga i fackliga möten och redogöra för gällande rätt och
efteråt ge råd i t. ex. socialförsäkringsangelägenheter. Man försöker informera
på pensionärsträffar och andra sådana sammankomster, där just den grupp,
som kan vara i behov av information är närvarande. Men man når inte alla
på detta sätt. En uppsökande verksamhet, som går mycket längre, är av
behovet påkallad. Just nu har regeringen beslutat om en ny forskningsinsats
i samarbete med Sociologiska Institutionen i Stockholm, för att kartlägga
ytterligare kontaktvägar. På grundval av detta skall man ytterligare under-
söka möjligheterna till information.

Jag vill, herr ordförande, bara tillägga några ord om rättshjälpslagstift-
ningen i Sverige med anledning av det som har sagts här. Det är nu så att
den som helt saknar tillgångar kan, i princip, i varje rättslig angelägenhet
få hjälp utav en advokat eller annat juridiskt biträde. Det finns alltså möjlig-
het för advokaten att börja knacka på dörren om han vill och säga: Vill ni
ha hjälp? Om det är en rättslig angelägenhet, som faller inom systemet, så
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får han betalt för detta. Man har emellertid svårigheter trots betydande
insatser, att här bedriva en uppsökande verksamhet. I TV har man gjort
bra reklam för systemet, men det är omöjligt att med datateknikens hjälp
finna dem som går i skilsmässotankar och ge dem råd. Jag tror emellertid,
att den stora fördelen med rättshjälpslagstiftningen är att den successivt
kommer att leda till att advokaterna blir roade av sådana områden där de
traditionellt inte har arbetat, t. ex. socialförsäkringen, och att vi successivt
kommer att få en mera utbildad och mera intresserad advokatkår på dessa
försummade områden. Det behöver vi, det vill jag verkligen säga utifrån min
erfarenhet av tillämpningen av socialförsäkringslagstiftningen.

Jag vill bara sluta med att säga, angående den refererande rättshjälpslag-
stiftningen, att jag hade önskat att informationen i ett hänseende hade gått
till på annat sätt. De nämnder som administrerar den svenska rättshjälps-
lagstiftningen gavs nämligen namnet Rättshjälpsnämnd. Nämndernas upp-
gift är inte att hjälpa folk i rättsliga angelägenheter, det skall ju advokat-
erna göra, utan att administrera systemet. Namnet har emellertid — inte utan
fog — givit allmänheten den uppfattningen att rättshjälpsnämnderna ger
rättshjälp. Detta har lett till att många vänder sig till rättshjälpsnämnderna
och begär hjälp i sina rättsliga angelägenheter. Då får de den upplysningen
att rättshjälpsnämnden visst inte ger dem rättshjälp. Det är naturligt att
de då blir väldigt ledsna. De hänvisas naturligtvis vidare till advokat och
kommer till sist rätt. Men deras första kontakt med systemet blir inte så
positiv såsom man hade önskat.

Forskningsstipendiat Jon T. Johnsen, Norge:

Jeg har vært med på en undersökelse av rettshjelpsbehovet i utkantströk
i Nord-Norge og vil gjerne knytte noen synspunkter til inniegget til Ståle
Eskeland.

Som fremhevet av Eskeland, utgjör spörsmålet om rettsinformasjon bare
en del av det totale rettshjelpsproblemet. Et fullstendig rettshjelpssystem må
bestå av tre elementen nemlig for det förste et system for generell informa-
sjon om rettslige spörsmål til de profesjonelle brukere av rettssystemet,
da særlig advokater, forvaltningstjenestemenn, dommere o.s.v. Det andre ele-
mentet er et system for individuell veiledning av samfunnsmedlemmene. De
må få opplysninger om hvordan deres konkrete rettslige situasjon er, altså
om hvilke krav de kan fremme, hvilke plikter de må etterkomme, hvilke
muligheter de har til å inngå avtaler o.s.v. Det tredje leddet i et slikt
system er et apparat for partsrepresentasjon, altså en bistand til de som
selv ikke kan hevde sine interesser på en tilfredsstillende mate, enten dette
nå skyldes sakens kompliserte karakter eller at de individuelle forutsetningene
ikke er tilstrekkelige. Denne partsrepresentasjonen kan gjelde konflikter —
rettslige tvister — men den kan også gjelde rettslige disposisjoner, altså inn-
gåelse av avtaler og kontrakter av alle slag.
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Det som jeg oppfatter som tema her i dag, er först og fremst betydningen
av ökt generell informasjon om rettslige spörsmål til almenheten. Etter
mitt skjönn og etter erfaringene i den undersökelsen jeg har vært med på,
ligger det klare begrensninger i hva man kan oppnå ved ensidig satsing her.
Man må se dette i sammenheng med de andre elementene i rettshjelpssys-
temet, som jeg nevnte. I hvert fall på bakgrunn av situasjonen i Norge,
hvor det offentlige rettshjelpssystemet for veiledning og partsrepresentasjon
er svakt utbygget, tror jeg man kommer svært kort bare med informasjon.
For det som vil være den åbenbare effekt av en mer effektiv opplysnings-
virksomhet om rettslige spörsmål, er at folk i större utstrekning vil bli klar
over at de har rettslige problemer. Men våre erfaringer med vanlige men-
nesker i landdistrikt i Norge tyder på at disse gjennomgående har vanskelig-
heter med å nyttiggjöre seg opplysninger av generell karakter om ordninger
til å avgjöre om de selv kan bruke disse eller ikke. De er ikke i stand til
å utföre den operasjon som jurister trenes til gjennem mange år, nemlig å
subsumere enkelttilfelle under generelle regler og avgjöre om et konkret til-
felle kan falle under regelen. Vi har en rekke eksempler på at folk har hatt
mer eller mindre vage forestillinger om at det eksisterer ytelser de kan benytte
seg av, men at de vil ha hjelp til å vurdere nærmere om de kan påberope
seg disse eller ikke. Det kan til og med være mennesker som har vært i
besittelse av brosjyrer og kommet og pekt på regler og spurt: Kan jeg
benytte meg av dette? Det kan godt gjelde brosjyrer beregnet på almenheten.
Dette har jeg stött på i forbindelse med bostötte, skattefradrag, trygdeytelser
og i en rekke andre tilfelle. I hvert fall går vår konklusjon ut på, at en
mer omfattende rettsinformasjon först og fremst vil öke föleisen av behov
for bistand til å utnytte alle de rettslige mulighetene man etterhånden
blir klar over at man har. Dette vil resultere i ökt press på rettshjelps-
systemet isteden for å avhjelpe rettshjelpsbehovet.

Hvis man for alvor er interessen i å sette folk i bedre stand til å
ivareta sine rettslige posisjoner, er det ikke nok å satse på informasjon,
det er andre vilkår, andre deler av systemet som må bedres först. Den mate
å gjöre dette på, er å pröve å bedre den alminnelige mottakerkompetansen,
altså folks generelle kompetanse, slik at de i större utstrekning kan takle
sine problemer selv. Dette vil innebære at trening i å vurdere sin egen
retsstilling må inn i skoleverket og utdanningssystemet for voksenopplæring.
Det må da satses på kurser o.l. Dette er sannsynligvis en ganske långsiktig
affære. Det som i förste omgang og på relativt kort sikt kan være et
botemiddel, er en kraftig utbygging av det offentlige rettshjelps- og vei-
ledningssystem, slik at folk kan gå til institusjoner og få den veiledning
de har behov for av profesjonelle. Jeg tror at disse to tingene må ses i
nöye sammenheng, når man vurderer spörsmålet om ökt satsing på retts-
informasjon.

Jeg har også lyst til å ta opp et annet aspekt ved informasjonsproblemene
som har vært lite fremme i debatten. Når vi snakker om informasjon og
opplysning om rettslige spörsmål, er dette ganske nöytrale uttrykk. Man
får lett inntrykk av at det er tale om en objektiv, upartisk og nöytral virk-
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somhet. Hovedproblemet er nærmest å få brakt tilstrækkelige mengder av
opplysninger ut til folk. Ut fra en slik tankegang tror jeg det er lett å
glemme at informasjonsmetoder har sammenheng med maktutövelse. En
forvaltning som föler seg i en presset arbeidssituasjon vil — forsåvidt av
legitime grunner — ha lett for å prioritere saksbehandling framfor generell
informasjonsvirksomhet. Det har liten hensikt å informere ytterligere, hvis
man ikke klarer, eller har problemer med å få behandlet de saker man
allerede har liggende, da er det bedre å få disse unna först. Forvaltnings-
organer generelt vil ikke være særlig interessert i å gi opplysninger til klienter
som kan skape noe som fra forvaltningens side kan oppfattes som unöd-
vendige problemer i form av tvilsomme krav, uholdbare klager, unödige
begjeringer om bistand til å fylle ut söknadsskjemaer eller om hjelp og råd-
givning av annen form. Slike holdninger tror jeg skaper motforestillinger
innenfor det offentlige mot en altfor omfattende og klientorientert informa-
sjonsvirksomhet. Hvis man ser spörsmålet fra almenhetens synspunkt kan
dette være en uönsket konsekvens av å legge en slik informasjonsvirksomhet
til forvaltningen. Det hensyn som taler for en ganske vid og åben tilgang til
informasjon også er informasjon som kan bli brukt på mater som forvaltningen
kanskje ikke er förnöyd med. Dette har med demokrati og kontroll med
forvaltningens virksomhet å gjöre. Dette aspektet tror jeg man skal tenke over
når man diskuterer de generelle informasjonsproblemene.

Konsumentombudsman Sven Heurgren, Sverige:

Herr ordförande.
Jag vill börja med att nämna, att jag arbetat i domstolar och med lagstift-

ningsfrågor i olika departement innan jag tillträdde den befattning, som jag
i dag har som konsumentombudsman (forbrukerombudsmann). I denna min
nya tjänst kom jag snart att överraskas av det enormt stora informationsbehov
som allmänheten har. Man vänder sig till konsumentombudsmannen i de mest
skiftande frågor. Det handlar i rätt stor utsträckning om köprättsliga pro-
blem, men det är också på många andra områden som man väntar sig att
konsumentombudsmannen skall kunna ge råd. Jag ser det som en självklar
uppgift, att vi i möjligaste mån söker besvara dessa förfrågningar. Vi har
lärt oss att ett problem många gånger kan lösas bara om den som frågar
får veta, vad lagen säger. Den enskilde är sedan många gånger beredd att
själv ta ställning till och försöka lösa den konflikt som har uppkommit.
Det finns naturligtvis andra fall där det visar sig att det är en konflikt
som man inte kan lösa på det sättet. Där är den naturliga vägen för oss att
hänvisa till advokat.

Jag tror att det är viktigt att man skiljer åt de olika typer av behov av
rättsinformation som finns. Det är självklart att man behöver den typen av
generella informationsinsatser, som Lars Ag inledningsvis har beskrivit. Lag-
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stiftaren måste ta på sig ansvaret för att allmänheten får kännedom om
viktiga författningar och om vilka rättigheter och skyldigheter som de
medför. Ståle Eskeland har kritiserat den här typen av information och
sagt, att den inte når ut till människor som bäst behöver den. Vi är väl alla,
som sysslar med informationsfrågor, klart medvetna om, att man inte kan nå
alla människor. Man får räkna med att 20—30% praktiskt taget inte är
mottagliga för allmän information. Men vi skall inte glömma bort de 70—80%
av människorna som kan nås och som i sitt framtida liv kan ha nytta av
allmän information om lagstiftning. Genom den generella informationen
kan den enskilde ges handlingsberedskap på olika områden. Men den
generella informationen kan inte vara tillräcklig i alla situationer. Den kan
ofta behöva kompletteras när den enskilde råkar i en akut konflikt. Då
måste han kunna vända sig till någon sakkunnig, som kan tala om för honom
vad rätten säger just i det enskilda fallet.

Där kommer frågan om rättshjälpen in, som Eskeland nämnde i sitt an-
förande. Rättshjälpen är självklart en del av detta problemkomplex, mea
jag tror att det skulle bredda debatten alltför mycket att här gå in på detalj-
frågor som rör allmän rättshjälp.

Den generella rättsinformationen via myndigheterna, i form av annons-
kampanjer, broschyrer, TV behöver kompletteras med information från
person till person. I den nya svenska rättshjälpslagen har man slagit in på
en riktig linje när man öppnat möjlighet till rådgivning hos advokat i
juridiska frågor. Jag tycker også att statsmakterna har gått vidare på ett
riktig sätt när man i den nya svenska lagstiftningen om förenklad process i
mindre tvistemål har ålagt domstolarna att informera allmänheten om vad
lagen säger. För de nordiska kolleger som inte känner till den lagstiftningen,
kan jag nämna, att lagen förutsätter att domstolarna skall ge information om
rättens innehåll, information om hur en stämning skall upprättas, vilken
bevisning man skall behöva föra i ett mål osv.

Jag anser att den attityd som jurister ofta har när det gäller att ge
information om lagstiftning, den negativa attityd som ofta finns, behöver
ändras. Många myndigheter och institutioner skulle — från sina utgångs-
punkter — behöva ta upp frågan om hur juristerna som finns hos myndig-
heten eller institutionen bäst kan ge allmänheten vägledning och kunskap om
rättens innehåll. Jag tror att det är ganska omöjligt för advokatbyråer att
få den specialkunskap på olika områden, som behövs. Varje myndighet för
sig har ett ansvar och varje jurist bör försöka, på sitt område, bidra till en
bättre informationsstandard.

Lars Ag har erinrat om fiktionen att medborgaren känner rätten och
att detta är en utgångspunkt för juristernas arbete. Jag tror att vi ofta
skall ha det i minnet att det är en fiktion, men också komma ihåg att varje
informationsåtgärd, som den enskilde juristen vidtar, kan bidra till att
närma den fiktionen till verkligheten.
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Jur. doktor Göran Portin, Finland:

Herr ordförande, mitt herrskap!
Vi har fått lära oss huru fordomdags vid en politisk-rättslig-idrottslig samling

vid Thingvellir, varvid hela det dåtida isländska samhället var företrätt, lag-
mannen vart år uppläste en tredje del af lagen för den samlade menigheten.
Till rätt sen tid har det förekommit att viktigare lagar jämte andra kun-
görelser upplästes från prediksstolen och genom effektiv skriftskolundervisning
och sträng kyrkotukt nådde kungörelserna de flesta vederbörande.

I dag gör lagböckernas omfång det praktiskt svårgenomförbart att högläsa
lagen inom rimlig tid och inte ens vid en friidrottslandskamp Finland—Sverige
skulle man nå en tillfredsställande andel av befolkningen. Uppläsning i
samband med kyrkliga kungörelser är i dag knappast för någon part en ända-
målsenlig utväg. Information till allmänheten om lagar och deras innehåll
är alltså inte något nytt. Det nya är att de tidigare informationskanalerna inte
mera fungerar.

Den första förutsättningen för att informationen skall nå fram är att lagen
är stilistiskt begriplig. Detta har referenten påpekat om än hans val av exem-
pel är något överraskande. Man kan, framför allt inom det politiskt bränn-
bara och brådskande fältet, finna lagar vilka är obegripliga utan hjälp av för-
arbeten och kanske t.o.m. intervjuer med lagarnas författare. Det är på
modet att säga, att lagen är en konsumtionsvara som snart skall ändras. Där-
för skall man inte lägga ned för mycket tid på dess utformning. Men slarv
eller likgiltighet vid utformningen av en lag innebär undergrävande av lagens
auktoritet.

Får en lagtext vara „juridisk"? Referenten synes besvara frågan nekande.
Uttryck som „häva", „stå faran" o.dyl. skulle lagstiftaren inte få använda.
Jag tror att detta är att kraftigt underskatta medborgarnas fattningsförmåga.
Gångna tiders människor kunde på ett tillfredsställande sätt fatta innebörden
av „fastebrev", „bördsrätt", „giftorätt", „giftoman" mm. Det finns knappast
anledning tro, att den ökade folkbildningen skulle ha medfört en väsentlig
försämring uti ifrågavarande avseende. Detta omdöme påverkas inte av den
omständigheten, att knappast något äldre eller nyare juridiskt uttryck kan
definieras på ett för alla jurister tillfredsställande sätt. — Med det sagda vill
jag självfallet inte förneka att lagtext så långt möjligt skall anknytas till fak-
tiska omständigheter och inte till rättsvetenskapliga konstruktioner.

Referenten propagerar för att „informationsexperter" skall överse texten i
lagförslag. Antagligen vet jag inte riktigt vad informationsexperter är, men
jag föreställer mig att det är folk, som på kort tid för ett temporärt behov
skall allmänt bekantgöra en relativt enkel sak. När man några gånger på
TV-skärmen sett Brigitte Bardot ur en sky av lödder från en Lux-tvål för-
klara att „my skin is my makeup" ger detta sannolikt för tittaren en med-
vetenhet om Lux-tvålens existens och förträfflighet. En lag kan knappast be-
kantgöras på samma sätt. Även om lagen, som jag inledningsvis berörde, byg-
ger på muntlig tradition är det knappast praktikabelt att börja skriva lagar i
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form av pratbubblor. I lagtext får man aldrig uppge kravet på stringens och,
informationsexperterna i all ära, vågar jag betvivla att de är lagstiftarnas bästa
läromästare i logik och stilistik.

Referenten konstaterar, enligt min mening riktigt, att vi har ett överinfor-
merat samhälle. Detta medför speciella problem. För att nämna ett exempel.
Jag har inget jordbruk och jag är inte skattetjänsteman. Trots att upplysning
om lantbruksbeskattningen allmänt sätt är betydelsefull har den, när den träffar
mig, enbart en avtrubbande effekt. Det samma kan vara fallet med informa-
tion om saker som aktualiseras kanske någon enstaka gång under ens livstid.
Den onödvändiga informationen gör mig immun mot den nödvändiga.

Det sagda synes medföra att man till laginformationen får ta samma inställ-
ning som den gamle vivören till sin moral — den är så värdefull så man måste
spara på den. Dels måste informationen rikta sig till rätt och, såvitt möjligt,
endast till rätt person, dels måste man vara rätt återhållsam med informationen
till den stora allmänheten. När sådan information ges är det sällan fråga om en
engångsaktion som för en tvål, ett tvättmedel, en roman. Det växer upp nya
människor i behov av samma information som den, vilken gavs dem som
levde och verkade vid lagens tillkomst.

Informationen om lagar och deras innehåll är alltså slutligen mera en
fråga för skolan än för informationsexpertisen.

Kafka låter en av inkvisitorerna, förundersökarna, i Der Prozess säga „Siehe,
er gibt zu er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu
sein". Repliken kan anses och har ansetts ge en skräckvision av ett samhälle
där informationen inte fungerar, där den enskilde är utkastad i det okända.
Man behöver enligt min mening inte förstå saken så. Den undersökte, offret
hos Kafka, uttryckte sig visserligen inte i juridiska termer. Men han hade
uppfattat det väsentliga i lagens innehåll, han visste att han hållit sig inom
lagens råmärken och han kunde kommunicera med sina inkvisitorer. Dessa
förstod honom, men förhånade honom för otymplighet i framställningen på
grund av bristen på god vilja.

Vilka är då dessa Kafkas inkvisitorer? Det var och är det som med en viss
prydhet brukar kallas „samhället" företrätt av än den ena än den andra
tjänstemannen med svårbegriplig titel och obegriplig kompetens. Tjänstemän
är ofta jurister. Det finns onekligen behov av rättsinformation. Diskussionen
gäller, som jag ser saken, inte behovet som sådant utan endast medlen när
de gamla informationskanalerna stockats. Det som är minst lika viktigt är
tjänstemännens, juristernas, goda vilja att ta emot ekot av den information
som ges. Den rättssökande känner ofta lagen, bara juristen har vilja och tåla-
mod att ur en otymplig framställning lyssna fram det väsentliga.
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Advokat Hans Petter Lundgaard, Norge:

Herr ordstyrer.
Denne diskusjon har vel vist at det å gi informasjon som folk trenger, er

vanskelig og et problem som man ennu ikke har klart å löse i noen av de
nordiske land på en skikkelig mate. Det er flere grunner til at problemet er
vanskelig å löse. En av dem er selvsagt den alminnelige manns motvilje mot å
motta informasjon på et tidspunkt han ikke har bruk for denne informasjonen.

I Norge ble det umiddelbart för avstemningen om medlemskap i EF stillet
spörsmål til en representativ gruppe av nordmenn om hvor mange som
visste hvilke land som var med i det europeiske fellesskap, og da hadde
aviserne vært fulle av dette i et år. Det viste seg at 24% av befolkningen
var klar over hvilke andre land som var med. Dette var et viktig spörsmål som
Norge var opptatt av. Likevel hadde informasjonen nådd frem til så få.
Dette har gjort at min skepsis mot å nå frem med almen informasjon har ökt
ganske vesentlig.

Spörsmålet er for meg i alle fall, hvordan kan man nå frem med slik informa-
sjon som folk trenger i det öyeblikk de trenger denne informasjon. Jeg ser det
slik, at det det er behov for, er to typer opplysning. For det förste: opplysning
om hvor informasjon kan fås, dette være seg informasjon om alminnelige retts-
hjelpkontorer eller spesielle rettshjelpkontorer. Når man har et kjöpslovs-
problem, kan man gå til Konsumentrådet eller til Konsumentombudsmannen,
eller hvem det måtte være i det enkelte land. Har man et forsikringsproblem,
kan man gå til Forbrukernes forsikringskontor i Norge eller et tilsvarende
kontor i et annet land. Har man et sosialt problem, får man gå til et sosial-
kontor som har kompetanse til å opplyse og som har evnen til å sette den
enkelte persons problem i relasjon til de regler som gjelder. Jeg tror ikke at det
noen gang vil være mulig å gjöre den alminnelige forbruker så informert at han
uten hjelp klarer å anvende de lover og regler som vårt samfunn gir — og
jeg har ingen tro på at vårt samfunn blir særlig bedre når det gjelder å gi enkle
regler. Jeg har ingen tro på at den alminnelige mann vil klare å sette de fleste
regler i relasjon til sin egen situasjon; vi må derfor bygge ut det som kan gi både
informasjon og hjelp.

Skulle jeg avslutte med å sette opp et mål for hvor man skulle komme hen
med dette, så burde målet være det samme som man setter i medisin — nemlig
at hvert enkelt menneske en gang i året burde innkalles til en skikkelig
juridisk undersökelse, hvor alle hans problemer i ro og fred kan tas opp,
hans skatterettslige, boligrettslige, trygderettslige, forsikringsrettslige og kjøp-
rettslige, så fikk man klare opp de, og så får vi håpe at han er fornöyd helt
til neste år!
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Hovrättsrådet Olof Tranell, Sverige:

Herr ordförande.
Jag hade egentligen bara tänkt framföra en allmän reflexion, som inte har

någon anknytning till min nuvarande verksamhet. Men med anledning av
att den finske talaren Göran Portin påstod att folk förstår sådant som
giftoman och fastebrev o.s.v. vill jag först göra en liten kommentar på den
punkten. Från min verksamhet i allmänna reklamationsnämnden har jag
den bestämda uppfattningen, att folk i allmänhet inte förstår sådana uttryck.
I reklamationsnämnden har vi kontakt med konsumenter i mycket stor ut-
sträckning. Vi har 7000 registrerade ärenden och 20000 muntliga klagomål pr. år.
Jag kan säga, att folk i allmänhet inte ens förstår sådana uttryck som för jurister
kan förefalla mycket klara och tydliga, såsom att häva köpet. De använder
helt andra ord, såsom att de vill ha pengarna tillbaka eller köpet skall gå
tillbaka o.s.v. Och min slutsats är att lagspråket måste leva med i utvecklingen.
Det får inte vara så att det blir någon sorts frimureri att använda gamla
ord. Det är viktigt, att man kan kommunicera med varandra i samhället.
Men jag tror inte, att det räcker med att bara uttrycka sig enkelt och här
kommer jag till den allmänna reflexion, som jag först åsyftade.

Vi har väl här i dag fått klart för oss att det är ganska svårt att nå ut med
rättsinformation, åtminstone med innehållet i rättsinformationen; vad det
kan bero på. Det finns väl många anledningar. Men en som jag tror grund-
läggande orsak är att det i skolorna inte finns någon juridisk undervisning,
d.v.s. i de allmänna skolorna. Åtminstone i Sverige förefaller det som om
de som går ut grundskolan i allmänhet inte har någon aning om de mest
elementära spelregler i samhället som folk dagligen kommer mer eller mindre
i kontakt med, avtalsrätt, äktenskapsrätt, arvsrätt o.s.v.

Jag blev litet förvånad över att Carl-Johan Cosmo sade att det var rätt
betydande rättsinformation i skolorna. Jag vet inte vad han syftar på,
men så vitt jag vet är det i varje fall ingen undervisning att tala om. Och
det tycker jag personligen är högst beklagligt. Det skulle vara nyttigare
många gånger än att slå i sig en massa data om när konungar föddes och dog
o.s.v. Man kan väl knyta en annan reflexion till det här också. Det brukar
sägas, att jurister krånglar till allting och att de är litet svåra att förstå sig
på. Det är ju inte så konstigt, när man inte har på något sätt i skolan fått
sätta sig in i vokabulären och i de elementära frågorna. Så mycket som
propodeuten borde egentligen ingå i grundskolan. Det är också en trygg-
hetsfråga för folk. För min del skulle jag känna det mycket oroande om
jag inte visste någonting om de elemäntära reglerna. Jag tror att det
är angeläget, att man börjar redan i skolan med de här problemen. Rättsin-
formation vore lättare att nå ut med om de som skall ta emot den hade
åtminstone en aning om vad det är för någonting.
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Korreferenten, amanuensis Ståle Eskeland, Norge:

Jeg skal knytte noen få kommentarer til noen av de innleggene som er
kommet. Det har kanskje ikke vært så stor uenighet som man skulle vente.
Uenigheten har dels gått på hva som er viktig dels på hva vi egentlig
diskuterer. La meg for min egen del sammenfatte problemstillingen slik:
Folk har problemer som de önsker å få löst. Dels består disse problemene,
forsåvidt de knytter seg til rettsregler, i at det kan være noe å oppnå fra
det offentlige eller private, ved å henvise til rettsregler eller inngå av-
taler. Dels er rettsreglene slik, at problemet ikke lar seg löse ved rettslige
metoder, de er av politisk karakter.

Utgangspunktet for denne debatt har vært den förste problemstillingen,
hvor det er en diskrepanse mellom rettsregler og faktisk tilstand. For å böte
på dette kan man tenke seg en rekke tiltak. Man kan satse på informasjon
fra forvaltningen, man kan forenkle regiene, man kan utbygge ordningen
med rettshjelp, man kan satse på ombudsmannen og man kan, som det ble
nevnt her, satse på informasjon i skolen.

Efter min mening har problemet med at folk ikke får det de har krav
på, i alt for stor utstrekning blitt sett på som et informasjonsproblem. Jeg
tror det er uttrykk for at det er velinformerte personer som har definert
problemet, personer som selv til en viss grad makter å löse sine problemer
på grunnlag av generell informasjon. I forhold til mange grupper så
hjelper det ikke med informasjon av generell art, det trengs innspröyting av
ressurser i en eller annen form. Jeg tror at advokatene slik de fungerer i
vårt samfunn, som fritt stående interesserepresentanter, er ressurspersoner
av en betydelig kvalitet. Dette behöver man vel egentlig ikke forske så
veldig mye på for å finne ut, fordi vi vet jo at advokatenes tjenester kjöpes.
Det er forsåvidt de beste bevis på at de er nyttige. Vi må imidlertid erkjenne
at advokatene först og fremst er nyttige og brukes av de som har ressurser.
Dette er ikke noen anklage mot advokatstanden som sådan, det er et faktum
som man kan lese ut av forskning og av statistikk. I tillegg tror jeg man bör
erkjenne, at advokatene også kan være nyttige for de som bruker dem i
mindre utstrekning.

Men — og der kommer jeg inn på noe som jeg synes er et viktig poeng —
nemlig dette med rettspolitikken. Det ble sagt her av en av de förste som
hadde ordet i debatten, at dette med rettspolitikk, det var et annet problem.
Jeg er ikke enig i det. Ser vi saken fra vedkommende persons side, som altså
önsker å få löst et akutt problem, så er det for ham knekkende likegyldig i
og for seg om problemet lar seg löse ved en henvisning til gjeldende rett, eller
om det er noe annet som skal til. Hvis det ikke lar seg löse innenfor
gjeldende rett, så må rettsreglene i en viss forstand ,,overskrides". Dette
tror jeg advokatene gjör i betydelig utstrekning for sine betalende klienter.
Men fordi at mange av disse klientene er mektige, så tar interessere-
presentasjon på det politiske nivå en annen form for disse klientene enn
for svakstilte grupper og kanskje for alminnelige folk. La oss ta en stor
bedrift som önsker å etablere seg et bestemt sted. Vel, da tar den politiske
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virksomheten form av forhandlinger med de aktuelle myndigheter for å
få de nödvendige tillåtelser o.s.v., forhandlinger med institusjoner om lån
o.s.v., som ender opp i en eller annen disposisjon som ofte vil ha stor
betydning, ikke bare for vedkommende bedrift, men for alle de mennesker
som bor i vedkommende region og i hele landet for den saks skyld. Det er
altså en slik beslutning, en prosess, som har med fordeling av verdier å gjöre.
Tar man en person som ikke har bolig og ikke har penger, da nytter det ikke
å ta dette opp på individuell basis med vedkommende forvaltningsorgan, da er
det en annen form for politisk virksomhet som skal til for å löse problemet.
Man må altså erkjenne at den virksomhet advokater driver har klare politiske
sider. Erkjenner man det, så blir det heller ikke noe mindreverdig å drive
med rettspolitikk for svakstilte grupper, det blir bare en konsekvens av
den situasjon som vedkommende klient befinner seg i.

Men som jeg sa i min innledning, jeg tror at det å drive rettspolitikk
for svakstilte grupper er en meget vanskelig prosess for jurister fordi man
av forskjellige grunner, som jeg ikke skal ta opp her, trekkes mot de mektige.

La meg si til slutt, at det er to trekk ved advokatrollen som jeg synes er
viktige og som jeg tror ikke bare de mektige, men også svakstilte grupper,
kan ha giede av. Det ene er at advokaten er tradisjonelt og i sin ideologi en
interesserepresentant, altså man opptrer som fullmektig for oppdragsgiveren
på hans premisser. Jeg tror at de som bruker advokaten opplever dette som
uhyre viktig. Det andre er at advokaten i utgangspunktet kan alt. Det kan
han selvfölgelig ikke, men han påtar seg i prinsippet alle typer av oppdrag.
Det tror jeg også oppleves av klientene som uhyre viktig. Når man kommer
til en advokat, så legger man hele mappen, hvis man har noen, på bordet og
så sier man: „Ta seg av dette problemet, jeg orker ikke det." Og så löser
advokaten på en eller annen mate dette problemet, og han löper da rundt —
eller ringer, eller skriver, eller hva han gjör — til alle de instanser som må
inn i biidet for å få löst det aktuelle problemet. Svakstilte grupper og al-
minnelige folk forsåvidt, som ikke har anledning til å benytte seg av eksperter
som de må betale for — de må selv löpe rundt. De blir henvist til en instans
og til en annen, ikke en gang, ikke to ganger, men ti ganger. Det er noe helt
annet enn det er å gå til en advokat og overlate problemet til ham og la ham
löpe rundt.

Jeg har vært borti ikke få klienter som rett og slett ikke har én krone til å
ringe for. Og hvis man har prövd å ringe til forvaltningen i rush-tiden, så
vet man hvor håplöst det er, selv om man har en telefon på sitt kontor —
for ikke å tale om den som står i kiosk for å ringe. Det vitner bare om liten
innlevelse når det sies: „La dem gå rundt selv, la dem gå til de forvaltnings-
organer som har informasjonsplikt."

Som sagt, jeg tror at advokatene har mye å tilföre ikke bare de gruppene
som de först og fremst betjener, men også andre. Det er nödvendig med
ressursinspröyting i form av bedre adgang til advokathjelp. Generell informa-
sjon gjör ikke samme nytten, selv om selvfölgelig også generell informasjon
er nödvendig.
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Referenten, generaldirektör Lars Ag, Sverige:

Fast kanske några av de tidigare inläggen kan tydas som om vi inte skulle
veta så mycket om hur man skall informera och som om man kanske skulle
ge upp för de svårigheter som många har talat om, så vill jag ändock säga
att vi vet en hel del, trots allt, om hur man skall nå människor. Vi vet att
för att få någon framgång det måste finnas någon form av — kalla det för
informationssug. Människor måste vilja få veta någonting, och utan den
plattformen, den grunden att arbeta ifrån, så finns det inte stor chans att
nå fram till medborgarna. Det är därför som vi bland annat då måste skapa
ett informationssug. Det kan ske i skolorna i undervisningen, men också i
en kontinuerlig informationsverksamhet via massmedier och andra organ.
Det kan dock inte bli fråga om något mekaniskt trummande av information,
vilket jag hoppas framgått utav mitt skriftliga inlägg och det kanske inte
ens en gång är så som man egentligen skulle vilja ha det även om man hade
oerhörda ekonomiska resurser. Jag tror att jag avslutade den här lilla skriften
med att säga, att den största framgången vid en jämförande prövning av olika
insatser har vi funnit i Sverige när 10 stycken psykologistuderande gick
omkring och knackade dörr i en mellansvensk stad. Dessa studerande lyckades
få ut informationsbudskapet betydligt mycket bättre än vad lokalpress och
lokalradio och alla andra massmedier hade kunnat göra. Men man kan
inte bara bygga på den typen av informationsverksamhet. Då räcker helt
enkelt inte människorna till. Vi skulle få dela upp oss i hälften informatörer
och hälften mottagare utav budskapen.

Jag reagerade också på uppfattningen att vi som nu talar ur förvaltnings-
synpunkt från myndighetssidan kanske skulle kunna utnyttja organisation-
erna, folkrörelserna, som vi brukar kalla dem i Norden. Det finns i varje
fall i Sverige ett rätt nyvaknat intresse för den möjligheten, och en talare sa
till och med att vi måste prioritera, så att vissa organisationer skulle kunna
göra en sak, vissa andra göra något annat: nu är budskapet färdigt för att
köras i den kanalen, nu får de vänta litet, de får inte så mycket pengar i
år och så vidare. Jag tror i längden ingen organisation, ingen folkrörelse,
vill arbeta på de villkoren. En folkrörelse är ju just människor av kött och
blod, som har slutit sig samman kring vissa frågor och de vill själva be-
stämma vad de skall syssla med och när de skall göra det. Jag tror alltså inte
att man som representant för förvaltningen kan „tycka" särskilt mycket själv.
I Sverige kan man lyckas i en energikampanj kanske också på några andra
områden. Men att i längden tro att man skall bygga upp informationen
enbart på folkrörelsernas lojalitet, det tror jag kommer att bli mycket svårt.

Som sagt vi vet, det vill jag slå fast, väldigt mycket. Vi vet t. ex. att
människor helst bara skulle vilja gå till ett ställe för att få den information
och hjälp som de behöver. Man vill inte springa från den ena myndigheten
till den andra, försöka få klart för sig vad myndigheten egentligen har
att handlägga. Jag tycker att det som Sven Heurgren här berättade om att
man till konsumentombudsmannen får ett stort antal frågor, som man
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kanske egentligen inte som myndighet har att handlägga men där man ändock
försöker hjälpa medborgarna tillrätta — visar att om man har kunnat skapa
ett begrepp som konsumentombudsmannen, så är det värdefullt att försöka
utnyttja det också på kommunal nivå. Man måste arbeta mycket lokalt i de
här frågorna. Jag skulle gärna vilja kommunalisera konsumentombudsmanna-
ämbetet ur den synpunkten. När vi vet att det blir lättare ur informations-
synpunkt om man har ett ställe att vända sig till får man kanske acceptera
specialmyndigheter för rådgivning och vägledning.

Det bästa förslaget, som jag hittills har hört — det är det om den selektiva
metoden fram till medborgaren, en personlig hälsokontroll för juridiska
frågor. Man kan kanske spinna vidare på detta uppkast i en konstruktiv anda.
Vi talar ju om medicinsk hälsokontroll, så varför skulle man inte kunna
ha en hälsokontroll på det här fältet också. Därmed tror jag att man förenar
fördelen av selektiva insatser med människornas eget behov av att medverka
i informationsprocessen. Den överdrivna tron att datatekniken skulle möjlig-
göra att man i varje steg skulle kunna skicka ut information till medborgarna,
när de pensioneras, när de gifter sig, när de får barn osv., den bygger i
grunden på att vi nu verkligen skall kartlägga medborgarnas liv. Vi skall
alltså börja upprätta sådana register, som det är en stark debatt om. Registren
är själva förutsättningen för denna typ av selektiv information. När debatten
har kommit en bit på väg, är jag inte så säker på att den kanalen kommer
att stå öppen för informatörerna.

Jag vill bara avslutningsvis säga ändock, att jag inte tycker att vi skall vara
frustrerade över de många hindren, som vi kan se på vår väg. Trots allt är
relativt traditionella informationsvägar värda att fortsätta att pröva. Och
för dem som kommit hit utan att riktigt läsa hela min skriftliga inlaga vill
jag bara avslutningsvis citera ett ex. på traditionell informationsgivning från
Sverige. När man införde invalidbostadsbidrag hade man 5 år efter till-
komsten av denna bidragsform funnit att inte mer än 177 personer hade
sökt bidrag. Efter ett enda litet nyhetsinslag på 2 min. i TV-aktuellt om
förhållandet så fick man omedelbart ansökningar från 700 personer. Jag
menar att det därmed var ytterligare 523 personer som fick del av en social
förmån de hade rätt till. Detta skall vi ta vara på och inte glömma bort i
sammanhanget.

Ordföranden tackade referenten och korreferenten och andra talare.


