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I. Inledande anmärkningar

Det kan vid första anblicken förefalla som om det föreliggande ämnet skulle
ligga en bit på sidan om den typ av frågor som traditionellt har behandlats vid de
nordiska juristmötena. Delvis är ämnet sådant att sakkunskapen på området finns
på andra håll än bland juristerna. Ämnet kunde vara ägnat att diskuteras t.ex. av
informatiker eller representanter för massmedierna. När det gäller möjligheterna
att utforma myndigheternas information om lagstiftningen kunde det vara skäl att
utnyttja den sakkunskap som marknadsförare har. I många avseenden får en
jurist tackla ämnet med hela den aningslöshet som kännetecknar en glad ama-
tör.

Samtidigt tangerar ämnet emellertid några grundläggande frågor om lagstift-
ningens effektivitet. Ämnet bör analyseras också utegående från de uppgifter som
lagstiftningen förutsätts uppfylla i samhället och med de erfarenheter som juris-
terna har beträffande kunskap om lagstiftningen hos målgrupperna för den och
beträffande lagstiftningens möjligheter att faktiskt fylla sina uppgifter.

Ämnet har behandlats eller tangerats i utredningar i Danmark,1 Norge2 och
Sverige.3 Det behandlas här främst utgående från ett finländskt perspektiv. Jag
antar att en del av de existerande rutiner som beskrivs i dag sköts annorlunda i de
övriga nordiska länderna än i Finland. Avsikten med debatten på juristmötet är
emellertid inte att få en detaljerad genomgång av hur rutinerna i de olika länder-
na skiljer sig från varandra. I stället söks svar på frågan vilka problem som är för-
knippade med informationen om lagstiftningen eller - kanske snarare - med bris-
terna i den information som lämnas. I debatten söks också svar på frågan hur in-
formationsbehoven i framtiden kan tillgodoses och om det kan vara lämpligt att
försöka utveckla svaren tillsammans i de nordiska länderna.

1 Udvidet statlig information om love m.v. Betænkning nr. 787/1977, och Betænkning
om offentlig information. Betænkning nr. 117/1987.

2 NOU 1978:37, Offentlig informasjon.
3 Bl.a. SOU 1984:68, Samordnad samhällsinformation.
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2. Lagstiftningen

Lagstiftningen har flera uppgifter. Med tanke på det aktuella ämnet kan man
peka på att lagstiftningen utgör ett medel att styra samhällsutvecklingen. Lagstift-
ningen kan också innehålla regler för förhållandena mellan individer, företag och
myndigheter. Ibland skall den kanske bara fylla en symbolfunktion. Att stad-
ganden tas upp i lagstiftningen kan bero på att statsmakterna vill visa sin principi-
ella inställning i en fråga också om man antar eller åtminstone hoppas att lagstift-
ningen i fråga aldrig skall behöva tillämpas. Lagstiftningen om folkmord kan i de
nordiska länderna vara ett exempel på detta.

För att lagstiftningen skall kunna styra samhällsutvecklingen och för att den
skall tillhandahålla fungerande spelregler, måste den anpassas till förändringar i
de förhållanden som den reglerar. I ett statiskt samhälle kan lagstiftningsbehovet
vara litet. I ett samhälle av den typ som vi lever i och som är underkastat snabba
förändringar finns det ett betydligt större behov av lagstiftning. Detta gäller obe-
roende av om förändringarna ligger i medborgarnas eller beslutsfattarnas värde-
ringar - t.ex. i en ny syn på behovet att ingripa mot miljöförstöring - eller i den
vetenskapliga, tekniska eller ekonomiska utvecklingen.

Samtidigt måste man emellertid också vara uppmärksam på att alla missför-
hållanden i samhället inte kan korrigeras genom beslut av riksdagen i form av lag.
En begränsning ligger i att många frågor inte är ägnade för en sådan styrning. En
annan begränsande faktor är att målgrupperna för lagstiftningen måste känna till
de regler som gäller för att lagstiftningen skall kunna påverka deras beteende och
att det finns gränser för vad som målgrupperna kan behärska. Det finns således
uppenbarligen ett samband mellan lagstiftningens omfattning och dess effektivi-
tet.

Frågan om lagstiftningens omfattning får således en viss betydelse för den föl-
jande diskussionen. En möjlighet skulle då vara att stämma in i den kör som an-
ser att lagstiftningen är alltför omfattande för att kunna absorberas av målgrup-
perna. Om det till äventyrs skulle krävas att påståendet bevisas, kan man alltid
hänvisa till antalet författningar i författningssamlingen och sälja sin argumenta-
tion med devisen att det tillkommer en ny lag eller förordning var åttonde tim-
me.4

För att skapa ett underlag för en mera nyanserad diskussion i ämnet gjordes vid
lagberedningsavdelingen vid justitieministeriet i Finland en serie undersökningar
av lagstiftningens omfattning och inriktning.5 Bland annat undersöktes antalet
författningar under år 1980 i relation till publicerade författningar under perioden
1920-1984.6

Undersökningen gav vid handen att år 1920 publicerades 338 författningar, år
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1950 680 och år 1980 1107. Författningarna hade således grovt taget fördubblats
från 1920 till 1950 och något mera än tredubblats från 1920 till 1980. Ökningen fö-
refaller våldsam. Samtidigt kan man emellertid konstatera att antalet publicerade
författningar under tiden 1973-1984 har varit relativt stabilt och varierat mellan
1 031 (1984) och 1156 (1976). Ökningen har således inte fortgått.

Också om man ser till sidoantalet i författningssamlingen och inte endast till an-
talet publicerade författningar är bilden mindre tröstlös: antalet sidor var 1920
897, 1950 1195 och år 1980 2 404. Avvikelsen i förhållande till antalet publicerade
författningar kan endast delvis förklaras med trycktekniska faktorer.

Undersökningen koncentrerades främst på de författningar - lagar, förord-
ningar, statsrådsbeslut och ministeriebeslut - som publicerades år 1980. Analysen
av dem gav följande bild.

Författningarna för år 1980 innehöll sammanlagt 4 932 paragrafer. Den största
paragrafproducenten var jord- och skogsbruksministeriet som stod för 19% av pa-
ragraferna. Undervisningsministeriet samt handels- och industriministeriet stod
vardera för 17%, finansministeriet för 14% samt social- och hälsovårdsministeriet
för 10%. Justitieministeriets andel var 3%. Denna fordeling antyder att en stor
del av lagstiftningen består i reglering av olika näringar. Justitieministeriets låga
andel tyder på att antalet författningar som gäller medborgarna i allmänhet och
som kan förväntas förbli i kraft under en längre tid är förhållandevis litet. Det
finns ett visst fog för den hypotesen även om också andra ministerier givetvis kan
producera sådan lagstiftning.

Samtidigt undersökte man också vilken typ av situationer lagstiftningen gällde.
Enligt den tillämpade indelningsgrunden, som givetvis lämnar utrymme för ett
visst godtycke, kunde en författning gälla ett nytt område, dvs. ett område som
inte tidigare varit föremål för reglering eller som tidigare har reglerats på ett an-
nat sätt. Författningen kunde också innebära ändring i en gällande författning.
Vidare särskildes en kategori av tidsbestämda författningar och ytterligare sådana
författningar som inte föll inom någon av de tre andra grupperna. Den sista grup-
pen omfattade bl.a. författningar, genom vilka tidigare författningar upphävdes
utan att ersättas av nya regler, författningar som innebar att internationella för-
drag bringades i kraft och författningar som innebar att tjänster inom statsför-
valtningen inrättades eller ändrades.

4.Björn Tarras-Wahlberg, Lagstiftning till döds? Stockholm 1980, omslaget.
5..Selvityksiä säädösvalmistelusta I—IV. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu

10-14/1985, 6/1986 (Utredningar rörande författningsberedningen. Justiteministeriet. Lag-
beredningsavdelningens publikation 10-14/1985, 6/1986).

6..Selvityksiä säädösvalmistelusta I. Säädös 1980. Hallituksen esitys 1980. Säädösehdotus
1980. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 10/1985 (Utredningar rörande för-
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Enligt denna indelningsgrund betecknades 241 författningar som nya medan
506 innebar ändringar i tidigare regler. Det bör dock observeras att också för-
fattningar som endast gäller en viss tid eller som har hänförts till kategorin övriga
författningar kan innebära en reglering av nya frågor. Antalet författningar som
reglerar nya frågor är således med stor sannolikhet större än vad de anförda siff-
rorna utvisar. Jord- och skogsbruksministeriet stod för 62 av de nya författningar-
na, handels- och industriministeriet för 42.

Man undersökte också författningarnas längd. Här blev bilden överraskande.
Av de 274 lagar som publicerades år 1980 omfattade 129 en enda paragraf och 88
2-5 paragrafer. Av de 462 förordningarna innehöll 189 en enda paragraf och 158
2-5 paragrafer. C:a. 77% av lagarna och förordningarna innehöll således maxi-
malt fem paragrafer.

Slutligen gjordes en kartläggning av de målgrupper som lagstiftningen gällde.
Här särskilde man mellan författningar som var riktade till medborgarna i allmän-
het eller till en obestämd grupp, författningar som var riktade till en definierad
grupp samt författningar som gällde de offentliga samfunden. Enligt denna in-
delning gällde 3% av författningarna medborgarna i allmänhet, 45% en definie-
rad grupp och 53% de offentliga samfunden.

Om man granskar författningsmaterialet i dess helhet finner man att det totala
antalet författningar ger en kraftigt missvisande bild om man vill bedöma om-
fattningen av det material som gäller en viss individ eller en viss typ av företag.
Hälften av författningarna faller bort på den grund att de gäller de offentliga sam-
funden. Av de 45% av författningarna som gäller definierade målgrupper till-
lämpas uppenbarligen endast ett begränsat antal på en viss individ eller ett visst
företag. Med ledning av författningarnas fördelning på olika förvaltningsgrenar
förefaller det som om lantbruket skulle vara den intensivast reglerade näringen.
Slutligen är en betydande majoritet av författningarna korta. Den totala text-
mängd som en enskild individ eller ett bestämt företag har behov av att känna till
är således av en helt annan dimension än vad man kunde tro på grundval av en
hänvisning till antalet årligen publicerade författningar.

Det sagda skall inte uppfattas som ett försök att förringa de problem som häng-
er samman med lagstiftningens omfattning. 30 författningar årligen som gäller
medborgarna i allmänhet är en ur informationssynvinkel betydande textmassa.
Ifall man tänker på en individ som är verksam i en regleringsintensiv bransch
mångfaldigas problemen.

Också den givna bilden är delvis vilseledande. Den grundar sig på uppgifter för

fattningsberedningen I. Författningar 1980. Regeringens propositioner 1980. Författnings-
förslag 1980. Justitieministeriet. Lagberedningsavdelningens publikation 10/1985.
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ett enda år. Dessa uppgifter kan i sig ge en skev bild av helheten. Bilden ger inget
svar på frågan vilken ny textmassa en individ bör tillgodogöra sig när han eller
hon blir medlem av en ny målgrupp genom att t.ex. få barn, bli pensionerad eller
börja idka en viss typ av näring. Den ger inte heller svar på frågan hur ofta inne-
hållet i reglerna ändras så att information som vederbörande har tillgodogjort sig
blir missvisande. På den punkten förefaller det som om vi skulle stå inför ökande
problem. Den snabba utvecklingen och de snabba förändringarna i samhället le-
der till ett snabbare tempo i lagstiftningen. Det leder i sin tur till att det blir svårt
att skapa överskådliga lagstiftningshelheter. I stället kan man bli tvungen att ty
sig till begränsade lappverk av existerande regler med den följden att rättssyste-
mets överskådlighet blir sämre.

3. Informationsbehovet

Uttrycket „informationsbehov" i rubriken för ämnet är tvetydigt. Det kan ta
sikte på den informerande partens behov att berätta om sig och sin verksamhet,
men kan också avse målgruppernas behov att få information om lagstiftning som
gäller dem. När det gäller information om lagstiftning är vardera infallsvinkeln av
intresse. Målgruppernas behov att få information tillgodoses i en viss utsträckning
genom myndigheternas behov att lämna information.

Behovet att informera om lagstiftningen får inte ses som en isolerad företeelse.
Om man är uppmärksam på de problem som är förenade med att göra lagstift-
ningen effektiv genom att informera om den, kan man bli uppmärksam på möjlig-
heterna att eliminera problemen på andra sätt. Man kan komma att reflektera
över möjligheterna att försöka lösa det föreliggande problemet enbart genom in-
formation utan ny lagstiftning. Det är inte givet att skärpningar av lagstiftningen
t.ex. för att reglera trafiken är effektivare än information om trafikriskerna. Man
kan också komma till att lagstiftningen bör utformas på ett annat sätt än vad man
tidigare hade tänkt för att minska de svårigheter som är förenade med informatio-
nen. Förmåner kan ges automatiskt utan att förmånstagaren behöver ansöka om
dem och man kan föreskriva att myndigheterna på eget initiativ skall kontakta
den som kan komma i åtnjutande av en förmån för att göra vederbörande upp-
märksam på den.

3.1. Myndigheternas behov att informera
Lagstiftningen styrs av politikerna och bereds av tjänstemän eller utredningar.

Det ligger i det politiska systemets natur att politikerna har ett behov att visa re-
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sultat av sin verksamhet. Tjänstemännen åter har ett behov att motivera sin exi-
stens och att peka på behovet av ökade resurser. Det finns således hos vardera
kategorin ett behov att informera om sin verksamhet och om resultaten av den.
Samtidigt har den information som myndigheterna lämnar om förslag till ny lag-
stiftning också till syfte att sälja förslaget. Försöken att motivera kontroversiella
element i förslagen får gärna en stor tyngd i informationen om de inte förtigs helt.

Behovet att informera kan gestalta sig på följande sätt:
När en utredning av större politiskt intresse tillsätts informeras allmänheten of-

ta om att så har skett, vanligen genom ett kort pressmeddelande som i bästa fall
publiceras av tidningspressen. Informationen utformas ur den informerandes syn-
vinkel: avsikten är inte nödvändigtvis att skapa en debatt om den fråga som skall
utredas. Pressmeddelandet anger också vem som kan lämna ytterligare upplys-
ningar i frågan. Både myndigheterna och massmedierna förefaller att utgå från
att informationen om uppgiftslämnaren enbart är riktad till massmedierna. Upp-
giften återges inte i massmedierna. Den informerande myndigheten har knappast
heller resurser att svara på hänvändelser från allmänheten som publiceringen av
uppgiften kunde föranleda. Enligt min erfarenhet är det ovanligt, men förekom-
mer, att informationen också nu föranleder hänvändelser från allmänhetens sida.
Vidare kan man räkna med reaktioner från de målgrupper som anser sig ha blivit
åsidosatta när utredningen har tillsatts.

Det är ovanligt, men förekommer, att en utredning under arbetets gång på eget
initiativ går ut med information om arbetet och dess inriktning.

Följande gång lämnas information när en utredning har blivit färdig. Normalt
ges ett pressmeddelande om resultaten av utredningen. Om utredningen antas ha
ett allmänt intresse, ordnas ibland ett informationsmöte med företrädare för
massmedierna. I den mån målgrupperna för lagstiftningen kan definieras får de
ingående information i form av begäran om ett remissutlåtande. Det är inte ovan-
ligt att också andra än remissinstanserna kommer in med synpunkter på förslaget.
Sådana synpunkter behandlas i den fortsatta processen på samma sätt som de
egentliga remissvaren.

Under eller efter remissbehandlingen inleds också den typ av information till
olika definierade målgrupper som består i föredrag och andra informationsmöten.
När beredningsprocessen har slutförts är det inte längre fråga om blandade in-
formationsmöten och rättspolitiska seminarier utan om renodlad information och
undervisning.

Det är också vanligt att information ges till massmedierna om viktigare pro-
positioner när de ges till riksdagen. Det är fråga om en kort beskrivning av inne-
hållet i förslaget. En liknande information lämnas också när riksdagen har antagit
en viktigare lag. Slutligen hör det till rutinerna att man vid varje årsskifte lämnar
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information om lagstiftning som då träder i kraft. Genom att det är fråga om en
sammanställd information av all viktigare lagstiftning som då träder i kraft blir
det vanligtvis fråga om en mera kortfattad beskrivning av innehållet i den nya
lagstiftningen än den som har lämnats redan tidigare.

Däremot förekommer det inte någon systematisk information om lagstiftning
som träder i kraft vid andra tidpunkter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheterna tillgodoser sina egna
informationsbehov relativt väl. De kan välja att inte lämna information om lag-
stiftning som är under beredning och de har en möjlighet att utforma sin in-
formation på det sätt som är viktigt för dem själva vid olika tidpunkter.

3.2 Målgruppernas informationsbehov
Den information som myndigheterna lämnar tillgodoser i viss utsträckning ock-

så målgruppernas informationsbehov. Den innehåller en allmän orientering om
den föreslagna eller godkända lagstiftningens innehåll. I senare skeden görs mål-
grupperna uppmärksamma på möjligheterna eller behovet att vidta åtgärder eller
företa dispositioner på grund av en antagen lagstiftning. Sedd ur målgruppernas
synvinkel är informationen dock långt ifrån alltid tillräcklig.

Det är svårt att bedöma målgruppernas informationsbehov och därigenom ock-
så att utforma informationen på ett ändamålsenligt sätt. Det finns få undersök-
ningar av medborgarnas kunskap om lagstiftningen. De undersökningar som finns
gäller ofta begränsade områden.7 Vi saknar i hög grad kunskap om de olika mål-
gruppernas kännedom om den existerande lagstiftningens innehåll. Den finger-
spetskunskap som finns är inte särdeles uppmuntrande. Det förefaller t.ex. på
grundval av antalet brott mot lagstiftningen om marknadsföring som om kun-
skaperna bland marknadsförare om innehållet i reglerna på området skulle vara
mycket bristfälliga, trots att information på området i förhållandevis stor ut-
sträckning riktas till dem genom kanaler som borde vara effektiva. När det gäller
bredare medborgargrupper finns det knappast skäl att räkna med att kunskaper-
na skulle vara djupare. Vissa tecken tyder på att kunskaperna ofta är föråldrade.
Detta har bl.a. blivit intrycket från lagstiftningen på äktenskaps- och arvsrättens
områden. För det andra saknar vi också bredare kunskap om hur informationen
bäst skulle nå målgrupperna. Här finns uppenbarligen ett forskningsområde, där
mycket kunde göras. Det förefaller också som om det kunde vara ändamålsenligt
att diskutera och genomföra denna forskning tillsammans eller i koordination i de
olika nordiska länderna.

7. Här bör dock nämnas Aubert, Eckhoff och Sveri, En lov i søkelyset. Oslo 1952. Se
även Aubert, Rettssosiologi. Oslo 1967 s. 57 ff.
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Man kan ställa frågan varför myndigheterna skall ansvara för informationen.
För det första kan konstateras att myndigheterna traditionellt har skött den upp-
giften, t.o.m. med en viss effektivitet på den tid då läskunnigheten i våra länder
var begränsad och då att nya lagregler lästes upp i kyrkan, där närvaron var mer
eller mindre obligatorisk. Då var lagstiftningen visserligen anspråkslösare till sitt
omfång och informationsmetoden är kanske också av andra anledningar mindre
effektiv i dag. Från den tiden härstammar principen att ny lagstiftning inte träder
i kraft förrän den har gjorts tillgänglig för allmänheten genom publicering. I dag
sker publiceringen i författningssamlingen. För en stor del av målgrupperna har
detta på sin höjd en symbolfunktion: en isolerad regelproduktion som endast
kommuniceras till de olika målgrupperna genom att reglerna publiceras i för-
fattningssamlingen kan lätt bli ett slag i luften.8 Tanken bakom kravet på kommu-
nikation av regler till målgrupperna är emellertid i dag minst lika angelägen som
när den formulerades. Målgrupperna har ett etiskt krav på att vara informerade
om sin rättsliga stalling, dvs. rättigheter, rättsliga möjligheter och skyldigheter.9

Behovet av information ökar också med att normsystemet blir mera komplicer-
at. Samtidigt ställer det komplicerade samhället nya krav på informationens inne-
håll.

För det andra uppkommer en betydande risk för att en reform misslyckas, om
den inte förs ut till målgruppen. Målgruppen kan inte reagera på lagstiftning som
den inte känner till. Det finns också risk för att reaktionen blir negativ när mål-
gruppen senare får kännedom om reformen och dess innehåll, kanske just på den
grund att målgruppen inte har hållits informerad. Bristande information kan ock-
så bidra till känslan av alienation.10 Det är således också ur politisk synvinkel vik-
tigt att information lämnas inte endast utgående från den informerande partens
behov utan också med beaktande av målgruppernas informationsbehov. Ur en
annan synvinkel sett innebär detta att information kan öka medborgarnas insyn i
förvaltningen och därigenom eliminera friktion mellan myndigheterna och med-
borgarna.

De olika målgrupperna för lagstiftningen kan ha olika behov av information.
Det kan vara skäl att se på vilket behov det finns t.ex. hos medborgarna i allmän-
het och medborgarorganisationerna, hos på förhand definierade begränsade med-
borgargrupper, hos företag i allmänhet och företag av en viss typ eller i en viss
bransch samt hos de myndigheter som skall administrera lagstiftningen inklusive
domstolarna.

8 .Betænkning nr.117/1987 s. 9.
8 .Betænkning nr. 117/1987 s. 23.
10. Ibid.
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Det är banalt att konstatera att medborgarna i allmänhet behöver information
om den lagstiftning som gäller dem. Informationen är viktig för att undvika lag-
brott, planera dispositioner och utnyttja rättigheter. Informationen om ny lagstift-
ning bör följaktligen efter omständigheterna ta sikte på vad som kommer att gäl-
la, från vilken tidpunkt de nya reglerna kommer att gälla, huruvida det är nöd-
vändigt eller möjligt att vidta några åtgärder med tanke på de nya reglerna och,
vid behov, var konkreta uppgifter och råd om de nya reglerna kan fås. På den
sistnämnda punkten kan man hänvisa t.ex. till de myndigheter som administrerar
de nya reglerna eller till den rättsliga rådgivning som lämnas av advokater eller
rättshj älpsby r åer.

En särskild uppmärksamhet bör ägnas de s.k. svaga medborgargrupperna. Det
är problematiskt att nå dessa grupper med reformer som tar sikte på att ge dem
ökade möjligheter att tillvarata sin rätt. Detta har varit ett problem t.ex. i konsu-
mentskyddslagstiftningen. Samtidigt finns det en betydande risk för att de grup-
per som har svårast att övervinna de trösklar som utövandet av sådana rättigheter
innebär också är svåra att nå med information. Svårigheterna kan inte till alla de-
lar övervinnas genom att utforma den lagstiftning som gäller dessa kategorier så
att förmåner tillhandahålls eller målgruppernas interessen annars tillvaratas auto-
matiskt. Där informationsbehovet är som störst är det svårast att tillgodose och
förutsätter särskilda kanaler.

Det går inte att fastställa någon allmän regel för den tidpunkt då man bör in-
formera om lagstiftning som riktar sig till medborgarna i allmänhet. Det beror
bl.a. på lagstiftningens innehåll. Det är emellertid uppenbart att man inte uppnår
maximal effekt, om tyngdpunkten i informationen ligger vid den tidpunkt då en
ny lagstiftning har antagits av riksdagen och inte vid den tidpunkt då lagstift-
ningen träder i kraft. Mycket tyder på att verkan av information är övergående:
informationen har sin största effekt i fråga om sådana mottagare som har ett ak-
tuellt problem med den fråga som informationen gäller när informationen tas
emot. Informationen om ny lagstiftning bör därför i regel lämnas när den nya
lagstiftningen träder i kraft och när föreliggande problem således kan lösas med
hjälp av den. Om den nya lagstiftningen förutsätter någon form av anpassning un-
der en övergångstid innan den träder i kraft - det kan t.ex. vara nödvändigt eller
förmånligt att vidta någon åtgärd dessförinnan - är det givetvis viktigt att gå ut
med information vid en lämplig tidpunkt före ikraftträdandet.

Ovan hävdades att verkan av information är övergående. Det kommer t.ex. till
uttryck i att informationen kan föranleda en intensiv aktivitet när den ges, för att
sedan falla i glömska. Om det t.ex. på grund av ett konkret fall uppstår en dis-
kussion om möjligheterna att göra en rättighet gällande, t.ex. att kräva korrige-
ring av eller ersättning för fel i en elektricitets- eller telefonräkning, eller om hur
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en korrigering bör krävas, kan effekten lätt bli den att sådana krav aktualiseras i
ett betydande omfång omedelbart efter att diskussionen har uppkommit. Utan in-
formationen skulle vederbörande kanske inte ha observerat att det finns en lös-
ning på problemet. Verkan av informationen avtar emellertid väsentligt någon
vecka efter att informationen gick ut.

När det gäller ny lagstiftning kan effekten av information också bli en annan.
Den som har ett problem på området aktualiserar det, också om den nya lagstift-
ningen t.ex. på grund av sitt tillämpningsområde eller på grund av övergångsstad-
gandena inte alls gäller situationen i fråga. Korrekt och effektiv information om
tidpunkten för ikraftträdandet och stadgandenas tillämplighet i tiden kan därför
vara rationell för att förhindra att klagomuren belastas med fall som den inte kan
lösa.

Företagens informationsbehov är i väsentliga delar likadant som medborgarnas.
Också här finns det svårigheter att nå alla slag av företag lika effektivt. Också
möjligheterna att tillgodogöra sig information varierar. Dessa båda omständig-
heter innebär gränser för hur omfattande och detaljerad den lagstiftning optimalt
kan vara som skall hanteras av små företag.

På åtminstone en punkt finns det en olikhet mellan företagens och allmän-
hetens informationsbehov. Den lagstiftning som riktar sig till företagen förut-
sätter ofta att företagen genomför ändringar i sin verksamhet, t.ex. lägger om
produktionen, marknadsföringen eller andra rutiner när lagen träder i kraft. Ny
lagstiftning kan också göra det nödvändigt att ordna intern utbildning i företagen.
Samtliga dessa omständigheter understryker behovet av information till företagen
i god tid innan den nya lagstiftningen träder i kraft.

När det gäller behovet av information hos de statliga och kommunala myndig-
heter och domstolar som skall administrera den nya lagstiftningen har inställ-
ningen traditionellt varit, att dessa målgrupper själva håller sig underrättade om
den nya lagstiftningen. Antagligen har detta antagande alltid varit alltför genera-
liserande och säkert också åtminstone delvis oriktigt. Med de textmassor som vi
rör oss med i dag är det uppenbart att det finns ett informationsbehov.

Myndighetarna och domstolarna kan ha behov av information om uppbygg-
naden av och systemet i den nya lagstiftningen. Det är alltså fråga om att ge en
översikt för dem som ställs inför konkreta tolkningsfrågor. Vidare kan det finnas
behov av information med sikte på att förenhetliga tolkningen, dels vid tiden för
lagens ikraftträdande, dels en tid efter detta.

När det gäller myndigheternas förmåga att utnyttja den information som för-
medlas i form av författningstext kan man hänvisa till en undersökning som har
gjorts i Sverige. Undersökningen gällde lagtexters begriplighet. I undersökningen
kartlades hur kommunala tjänsteinnehavare som tillämpar lagstiftning uppfattar
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texterna och vilket material de använder för att ta ställning till olika frågor.11 In-
tresset fokuserades på hur dessa tjänsteinnehavare faktiskt går till väga när de lä-
ser och tolkar lagtexter. Enligt undersökningen utnyttjar de i hög grad själva lag-
texten, medan förarbetena används mycket litet. Drygt hälften av de laganvända-
re som uppgav sig ha problem vid tillämpningen sade sig ha svårigheter med
tolkningen av hela meningar och stycken och nästan hälften med tolkningen av
termer och begrepp. Var femte ansåg att det var svårt att hitta rätt paragraf i la-
gen och var åttonde att det är svårt att hitta rätt lag.12

I sammanfattningen konstateras att det är frapperande hur litet material som
faktiskt utnyttjas vid lagtillämpningen och hur dålig tillgången till olika typer av
material är. Författaren ställer frågan om det är rationellt att så mycken möda
läggs ner på att utforma motiven fastän dessa i ringa utsträckning blir lästa av an-
dra än jurister och att så liten möda läggs ner på att göra lagtexter begripliga.

4. Informationsmetoder

Olika målgrupper har olika informationsbehov. Behoven för olika grupper kan
aktualiseras vid olika tidpunkter. Behovet för en och samma mottagare kan va-
riera från en tidpunkt till en annan. Det kan dels avse allmän kunskap om att en
ny lagstiftning har tilkommit, dels avse frågan vad den nya lagstiftningen innebär
för en viss individ eller ett visst företag. Informationsmetoderna måste utformas
med beaktande av alla dessa omständigheter.

Ovan har konstaterats att information genom publicering av regler i författ-
ningssamlingen inte gererellt sett är tillräcklig. I ett antal fall finns det emellertid
knappast behov av ytterligare information. Så kan det förhålla sig när adressaten
är en begränsad målgrupp som kan förutsättas följa författningssamlingen och
förstå texterna i den. Detta kan vara fallet med normer som uteslutande riktar sig
till en sektor av den statliga centralförvaltningen. Publicering i författningssam-
lingen kan också vara en tillräcklig information för en viss målgrupp medan ytter-
ligare information bör utformas med tanke på andra målgrupper.

Med publiceringsfrågan sammanhänger frågan om den form i vilken författ-
ningar publiceras. Vid sidan av publiceringen av författningar genom traditionellt
tryck finns det i dag åtminstone i Danmark, Finland, Norge och Sverige databaser
för författningar. Dessa databaser har inte samma status som den tryckta för-
fattningssamlingen. Orsakerna till att så är fallet ligger utanför ramen för denna

11.Britt-Louise Gunnarsson - Lena Edling, Laganvändning på kommunnivå. Uppsala
1985.

12. A.a. s. 70 f.
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framställning. Här är det skäl att understryka betydelsen av omedelbar tillgång
till aktuell och korrekt information om innehållet i författningar när behov av så-
dan information uppkommer. Ett sådant behov har t.ex. advokater och andra
rådgivande jurister samt de statliga och kommunala myndigheter som skall lämna
råd till enskilda eller svara på deras frågor.

Vi kommer förr eller senare att ställas inför frågan om inte databaserna bör få
samma ställning som den tryckta författningssamlingen. För att det skall kunna
ske måste man bl.a. införa ett myndighetsansvar för redigeringen av texterna i da-
tabasen. Samtidigt måste man lösa problematiken kring kostnaderna för abonne-
mang på databasen och rätten att på papper återge texterna i den.13 Det är viktigt
att informationen i databaserna inte blir allför dyr och att de som informerar om
lagstiftningen också kan lämna den som begär råd svar i form av texter på papper
från databasen. De problem som hänger samman med dessa frågeställningar före-
faller att vara av den art att de kunde övervägas i nordiskt samarbete.

När det gäller information till företag och företagare är det uppenbart att myn-
digheterna också i fortsättningen i hög grad måste förlita sig på en medelbar in-
formation: den allmänna informationen om lagstiftningen och de olika bered-
ningsskedena bör gå ut till företagarorganisationerna som får sköta om den vidare
distributionen till de enskilda företagen. Bl.a. lämnar Centralhandelskammaren
en omfattande information till sina medlemmar om ny lagstiftning i allmänhet och
om rättsutvecklingen mera i detalj på vissa områden, t.ex. konsumenträtten.
Samtidigt bör myndigheterna uppmärksamma att alla företag eller företagare inte
är organiserade och att de oorganiserade företagen har likadana krav på informa-
tion från myndigheterna som de organiserade företagen har. Det är inte myndig-
heternas sak att påverka företagarnas organisering genom att begränsa informa-
tionen om ny lagstiftning.

Informationsbehovet kan också tillgodoses genom att de som har deltagit i be-
redningen av ny lagstiftning inom ramen för beredningen också får i uppdrag att
beskriva förslagen i artiklar i dags- och fackpressen och att delta i föredrags- och
diskussionsverksamhet. Information behövs särskilt innan den nya lagstiftningen
har trätt i kraft och en tid efter att så har skett och konkreta problem har börjat
dyka upp inom företagen.

Däremot har jag svårt att tänka mig att tjänstemännen inom ramen för sina ar-
betsuppgifter skulle få producera kommentarer till ny lagstiftning i bokform.
Ståndpunkten grundar sig inte på principiella betänkligheter mot sådana kom-
mentarer utan på myndigheternas resursanvändning.

Information til myndigheter och domare torde kunna utformas enligt samma

13 Se Betænkning nr. 117/1987 s. 121 f.
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linjer som informationen till företagen. Här förekommer omfattande insatser av
de kommunala organisationerna.

Traditionellt har man åtminstone i Finland iakttagit en viss försiktighet i att
ordna föredragstillfällen för domare om ny lagstiftning. Man har här sett problem
med hänsyn till domstolarnas oberoende, om företrädare för ministerierna be-
rättar hur en ny lag egentligen skall förstås. Så låga tankar får man inte ha om
domstolarnas integritet. Den omständigheten att information lämnas innebär ju
inte att denna information skall godtas mindre kritiskt än annan information.

En realitet är att myndigheterna har begränsade anslag för att låta tjänstemän-
nen delta i kommersiellt driven utbildning. Därför måste det understrykas att
också myndigheterna själva bör ordna intern information, där detta är nödvändigt
för att nå ett tillräckligt stort antal tjänstemän eller domare. Det kan t.ex. vara
nödvändigt att föredragstillfällen ordnas på olika håll i landet för t.ex. alla be-
rörda domare eller tjänstemän.

De största problemen erbjuder informationen till medborgarna i allmänhet.
Problemen är mångfasetterade och sannolikt delvis olösliga.

Information om att en ny lagstiftning är under beredning eller har tillkommit
kan enligt vad som har förfäktats ovan attrahera en begränsad grupp av allmän-
heten under en begränsad tid. För att informationen skall vara interessant, måste
problemet vara aktuellt för den berörda individen. Dessa individer kan reagera
på information om att en ny lagstiftning som reglerar en angiven fråga kommer
att träda i kraft eller har trätt i kraft. Vidare kan det vara på sin plats att i större
utsträckning än hittills informera om vart den kan vända sig som vill veta mera
för att få närmare upplysningar i frågan. De individer för vilka informationen sak-
nar aktualitetsvärde, kommer långt ifrån alltid att notera informationen.

Denna typ av information kan sannolikt bäst nå målgruppen genom en kombi-
nation av TV, radio och press. Ur myndigheternas synvinkel ligger det emellertid
ett problem i att medierna bedömer informationen ur journalistisk synvinkel och
utgående från dess nyhetsvärde. Myndigheterna har således begränsade möjlig-
heter att påverka beslutet huruvida ett medium ger information om ny lagstift-
ning och i vilken form detta sker. I den mån det finns ett behov att precisera den
information som massmedierna ger ur nyhetssynvinkel, kan det endast ske genom
betald annonsering i pressen. Det förutsätter att myndigheterna har tillräckliga
anslag för annonsering.

Ett särskilt problem uppkommer genom att ny lagstiftning i regel har nyhets-
värde endast en gång, vilket inte nödvändigtvis är tillräckligt ur informationssyn-
vinkel. I fråga om TV innebär detta att ytterligare information bara kan lämnas
om det finns tid reserverad för samhällets informationsbehov. I radio och press
kan man lappa på bristerna genom föredrag, artiklar och insändare i pressen.

21 Nordisk juristmøde



322 Leif Sevón

Också här begränsas myndigheternas informationsmöjligheter av mediets rätt att
välja det material som publiceras.

Av medierna kan endast pressen tillgodose behovet av mera detaljerade upp-
gifter så att medborgarna närmare kan bedöma sitt behov att få veta mera om
den nya lagstiftningen.

Utöver försök att nå individerna med information om att ny lagstiftning har till-
kommit kan man också försöka nå sådana kategorier som i sin tur har omfattande
kontakter med individer. Man kan informera organisationer för att genom dem
nå deras medlemmar. Någon större tro på detta alternativ som en generell in-
formationskanal finns det dock knappast skäl att upprätthålla. Metoden måste
också ses som ett komplement till annan information.

Inför lagstiftningens ikraftträdande kan det också vara skäl att indirekt ordna
informationen till allmänheten genom att informera dem som skall lämna närma-
re uppgifter om lagstiftningen. På många områden blir det fråga om representan-
terna för den statliga eller kommunala lokalförvaltningen. På andra områden sak-
nas lämpliga lokala informationskanaler. Det kan då bli fråga om att tillhandahål-
la information som medborgarna på grundval av eget initiativ kan ta del av t.ex. i
biblioteken.

Den ovan nämnda informationen gör ett stort antal individer uppmärksamma
på den nya lagstiftningen vare sig den är omedelbart aktuell för dem eller inte.
En större effektivitet kan sannolikt nås om man riktar in sig på personer när de
försätts i en ny situation, där informationen är nyttig. Det kan t.ex. vara fråga om
informationspaket till personer som snart skall bli pensionerade eller till personer
som gifter sig. Det kan vara fråga om att tillhandahålla information till brottsoffer
när de konfronteras med rättsskyddsmaskineriet. Det kan vara muntlig och/eller
skriftlig information i det ämbetsverk som behandlar den fråga som informatio-
nen avser eller information som lämnas på ett för ändamålet valt serviceställe så-
som i biblioteken eller på postkontoren. Slutligen kan det vara fråga om att de
normer som informationen gäller kommer till uttryck på det ställe där den verk-
samhet förekommer som informationen avser, såsom är fallet med trafikmärken
och trafikregler som kommer till uttryck på körbanan.

I många fall lämnas redan i dag information av det slag som det här har varit tal
om. I många fall tillhandahålls dock sådan information inte i dag och kan sanno-
likt inte heller tillhandahållas i framtiden. Den kan inte skräddarsys för den en-
skilda mottagaren. Den som har konkreta problem måste också i framtiden vända
sig till advokater eller rättshjälpsbyråer. Det finns inte heller resurser att in-
formera om all ny lagstiftning med samma effektivitet och att fortgående in-
formera om lagstiftning så att den når mottagaren vid varje enskild tidpunkt då
mottagaren skulle ha behov av sådan information.
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5. Konklusioner

I ett samhälle som blir allt mera komplicerat bör man noggrannare än tidigare
överväga de kommunikationsproblem som är förenade med ett lagstiftningspro-
jekt. Problemen bör övervägas som ett led i beredningsprocessen. Man bör t.ex.
fråga
- vilka resultater nås genom den lagstiftning som övervägs och kan motsvarande

resultat nås med en kombination av lättare reglering och mera information,
- kan de regler som utarbetas göras enklare så att de är lättare att begripa för

målgruppen för reglerna,
- kan nya regler utformas så att de kan fungera utan att det krävs särskild in-

formation om dem,
- vem skall bedöma vilken information om nya regler som behövs, till vem skall

informationen riktas och hur skall den ske,
- vem skall lämna informationen och vilka ekonomiska resurser och personalre-

surser kräver den och
- vilken effekt har informationen och hur når man den bästa effekten?

Vidare bör man kartlägga kunskapen hos olika målgrupper om den lagstiftning
som gäller dem och kartlägga existerande forskning och forskningsbehov rörande
information om lagstiftning.


