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Av generaldirektör LARS AG, Sverige

Svensk författningssamling innehöll under 1974 cirka 1 100 nya
författningsnummer. Ett flertal av dessa utgör nya författningar,
andra ändringar av tidigare utfärdade. Härtill kommer en betydande
mängd föreskrifter av statliga eller kommunala förvaltningsmyndig-
heter. Det är sammanlagt 40 statliga myndigheter som utfärdar
sådana föreskrifter i egna författningssamlingar. Som exempel på
sådana myndigheter kan nämnas arbetarskyddsstyrelsen, bostads-
styrelsen, socialstyrelsen och statens planverk. Härtill kommer kom-
munala och regionala myndigheter som ger ut föreskrifter. Det är
således en imponerande författningsproduktion som äger rum i
vårt land under ett år. Tendensen torde vara att denna produktion
Ökar snarare än minskar. Lägger man härtill mängden författningar
av äldre datum framstår den kunskapsmassa som en enskild med-
borgare bör behärska som helt ogripbar.

Naturligtvis klarar den enskilde medborgaren inte uppgiften att
hålla sig a-jour ens med de rättigheter och skyldigheter som omedel-
bart berör honom. Det finns ett slående exempel från svensk social-
lagsstiftning. Invalidbostadsbidrag hade fem år efter tillkomsten
inte sökts av fler än 177 personer. Efter ett nyhetsinslag på två
minuter i TV-Aktuellt om detta förhållande söktes bidrag av ytter-
ligare 700 personer.

Författningar styr i större eller mindre omfattning direkt eller
indirekt medborgarnas tillvaro. Oftast har de någon bakomliggande
målsättning. De syftar då till att genomföra samhällets intentioner
och har en direkt betydelse för den enskilde medborgaren i hans
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egenskap av privatperson. Allmänhetens behov av rättsinformation
är, som jag ser det bl. a. en fråga om demokrati, om genomförande
av samhälleliga intentioner och om undvikande av konflikter.

En betydande mängd författningar beslutas av de i demokratisk
ordning folkvalda riksdagsledamöterna. Det avstånd som ofrånkom-
ligen måste finnas mellan lagstiftaren/riksdagsledamöterna och all-
mänheten kan minska genom förbättrad information om produkten
av de folkvaldas arbete. I detta avseende har allmänheten inte
endast behov av information utan ett berättigat krav på informa-
tion. Allmänheten kan kräva att få information om vad de folk-
valda beslutat om sådant som berör vardagstillvaron. Informationen
torde i detta avseende vara befruktande för demokratin och intresset
av att få informera allmänheten torde därför vara minst lika stort
hos lagstiftaren som allmänhetens behov av information.

Särskilt när det gäller offentligrättslig lagstiftning har denna ofta
tillkommit för att genomföra vissa samhälleliga intentioner. Exem-
pelvis de bidragsbestämmelser som gäller kommersiell service i
glesbygd har tillkommit för att möjliggöra för dagligvaruhandlare
i glesbygd att kunna fortsätta rörelsen trots att de gängse lönsam-
hetskriterierna på grund av vikande kundunderlag inte är upp-
fyllda.

Om en handlare på en mindre ort tvingas slå igen butiken i
okunnighet om möjligheterna till glesbygdsbidrag kan ingen be-
strida att han hade behov av information om bestämmelserna. Men
om samtidigt den mindre orten därigenom blev i avsaknad av
kommersiell service har just avsaknaden av information motverkat
den samhälleliga intentionen som bestämmelserna om det kommer-
siella stödet i glesbygd är ett uttryck för. Förbättrad information
kan innebära förbättrade möjligheter att genomföra samhälleliga
intentioner. Exemplet visar också att den enskilde konsumenten
inte behöver vara den viktiga målgruppen. Huvudsaken är ju att
glesbygdshandlaren är informerad i frågan.

När det gäller civilrättslig lagstiftning — särskilt tvingande lag-
stiftning — kan okunnighet om innehållet i viss författning skapa
onödiga konflikter med åtföljande samhällsekonomiska kostnader.
Om en köpare mot säljarens bestridande kräver att få lämna till-
baka en vara som han köpt i en affär under hänvisning till att
ångerveckan alltid gäller är det klart att den köparen är i behov
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av rättsinformation. Även lagstiftaren har intresse av detta så att
onödiga konflikter kan undvikas.

Jag har med dessa exempel sökt illustrera det i och för sig själv-
klara att det i det individuella fallet föreligger behov av rätts-
information. Exemplen aktualiserar emellertid en demokratisk
aspekt av generell räckvidd. I vilken omfattning har samhället ett
ansvar? Räcker det att samhället publicerar nya författningar eller
finns ett längre gående ansvar? Det står ju öppet för envar att
köpa den information han behöver av t. ex. advokater och kon-
sulter. Den som inte vill köpa information kan själv inventera
tillgängliga författningssamlingar t. ex. på bibliotek eller på andra
ställen där dylikt tryck förvaras.

Under senare år har dock statsmakterna klart uttalat att sam-
hället har ett informationsansvar som sträcker sig längre än för-
fattningspublicering. För olika informationssvaga grupper är denna
ambition särskilt angelägen.

Det ligger mycket i talesättet „kunskap ger makt". Det är en
demokratisk fråga att bristande resurser eller intellektuell överlägs-
enhet inte får vara utslagsgivande när det gäller att få tillgång till
erforderlig rättsinformation. Den högre ambitionsnivån har således
bl. a. tillkommit för att fördjupa demokratin och kontakten mellan
väljare och folkvalda, för att genomföra samhälleliga intentioner
eller för att undvika konflikter.

Information när det gäller en enskild författning innebär först
och främst att man måste känna till att författningen existerar. En
sådan primärinformation är en samhällelig uppgift som lagstiftaren
själv bör ta ställning till när det gäller ambitionsnivån. Den sekund-
ärinformation som allmänhetens kunskap om en viss författning
förvärvad genom sådan primärinformation, skapar behov av, är
oftast likaledes en samhällelig uppgift.

Sedan gammalt gäller den s.k. „ignorantia iuris nocet"-principen.
Det åligger samhällsmedborgarna att själva skaffa sig kunskap om
innehållet i de författningar som kommer från trycket. I och med
publicering i Svensk författningssamling eller annan författnings-
samling har det ansetts att samhället fullgjort sitt informations-
ansvar.

Det är klart att de rättslärde i sina diskussioner om rättsvillfarelse
och andra problemställningar varit besjälade av en önskan att få
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en klar tidpunkt vid vilken kännedomen om författning antas in-
träda. Det är därför naturligt att de endast i begränsad utsträck-
ning intresserat sig för frågan om ett samhälleligt informations-
ansvar som sträcker sig längre.

Samhällets ambitionsnivå har, inte minst när det gäller rätts-
informationen, på senare år höjts högst påtagligt. Jag kan ge några
exempel på detta.

Under andra världskriget då framförallt olika priskontroll-
lagar undergick snabba förändringar var det nödvändigt, för
att få erforderlig efterrättelse, att välja mera effektiva metoder
för författningspublicering. Genom framförallt radiomedde-
landen tillkännagavs viktiga författningsändringar. Radion
var ju på den tiden en särskilt viktig informationskanal.

I och med tillskapandet av nya verk och myndigheter har
i stor utsträckning i respektive verks instruktion införts bestäm-
melser om att myndigheten skall ha informationsansvaret inom
sitt förvaltningsområde. Konsumentverket har ett generellt
mandat att informera allmänheten om lagstiftning av intresse
för medborgarna i egenskap av konsumenter.

En särskild utredning som haft till uppgift att föreslå åt-
gärder för tillskapande av bättre överblick över lagar och
andra bestämmelser har i betänkandet (SOU 1973: 23) under-
strukit den högre ambitionsnivå som samhället valt när det
gäller rättsinformation. Utredningen diskuterar bl. a. om kun-
görande av nya författningar skall ske genom officiella publika-
tioner eller genom annonsering i dagstidningar eller andra
informativa metoder. Av flera skäl, särskilt önskemålet att
bestämmelserna under en längre tid skall vara lätt åtkomliga
föreslår utredningen att alla författningar skall införas i offi-
ciella publikationer. Det är i detta sammanhang värt att notera
att utredningen särskilt pekar på behovet av att komplettera
denna författningspublicering med informativa åtgärder av
olika slag och den rekommenderar att myndigheterna i större
utsträckning än f. n. söker sprida kännedom om författningar
t. ex. genom annonsering i dagspress och upplysning genom
radio och TV.

Genom protokoll den 2 maj 1974 har statsrådsberedningen
framhållit betydelsen av informationsaspekten i propositions-
arbetet och budgetarbetet. Vid utarbetande av en proposition



Allmänhetens behov av rättsinformation 7

skall övervägas behovet av särskilda informationsåtgärder i
samband med att den reform propositionen avser är beslutad.
Om större informationsinsatser bedöms nödvändiga skall sär-
skilda medel begäras för detta ändamål i propositionen. Arten
och omfattningen av de planerade insatserna skall där anges.
Redan vid utarbetandet av direktiv till olika utredningar skall
informationsfrågan tas upp till övervägande. Om det kan för-
utsättas att genomförande av utredningens blivande förslag
gör det nödvändigt med mer betydande informationsinsatser
bör det uppdras åt utredningen att dra upp riktlinjerna för
dessa. Vidare skall i samband med budgetarbetet varje höst
inom varje departement en särskild genomgång äga rum av
vilka insatser som är nödvändiga för att allmänt öka känne-
domen om medborgarnas rättigheter och skyldigheter och om
hur samhället fungerar.

Den „nya ambitionsnivån" för allmänhetens rättsinformation
innebär att lagstiftaren redan på utredningsstadiet beaktar informa-
tionsaspekten.

Genom att t. ex. knyta informationsexperter till en utredning
kan utredningen ta ställning till möjligheterna att informera om
den blivande författningen, huvudbudskapet i informationen, val
av informationskanaler, kostnadsaspekter m. m. Härigenom kan för-
fattningen inplaceras i relation till individerna. Förutsättningarna
för att informationen får rätt volym och rätt budskap samt riktar
sig till relevanta målgrupper ökar därigenom.

Behovet av att sätta författningstexten i relation till en målgrupp
bör även kunna få positiva effekter när det gäller den språkliga
utformingen av författningen. Med positiva effekter menar jag att
läsvärdet ökar utan att fördenskull stringensen behöver minska.
Detta är — enligt min mening — försummat i lagstiftningsarbetet.
Konsumentköplagen hade i sin språkliga utformning säkert sett
annorlunda ut, om informationsaspekten beaktades i större omfatt-
ning. Särskilt när det gäller lagstiftning som berör konsument-
kollektivet kan man begära att den slutliga författningstexten har
undersökts för sin läsbarhet.

En särskilt viktig fråga som berör valet av ambitionsnivå för
primärinformation är frågan om erforderliga resurser för sekundär-
information. Jag vill belysa detta med ett exempel från konsument-
verkets arbetsfält. Det gäller den informationskampanj som verket
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ålades av statsmakterna inför ikraftträdandet av konsumentköp-
lagen. Den innebar i sig en nyhet och ytterligare ett steg i riktning
mot en förbättrad rättsinformation till allmänheten.

När konsumentverket påbörjade informationen kring konsument-
köplagen var verkets ambition när det gällde primärinformationen
hög. De planerade informationsinsatserna omfattade förutom pro-
duktion av TV-spots, folders, affischer och liknande material även
en dagspressannonsering enligt totalitetsprincipen. Först sedan
planeringen genomförts uppkom frågan om tillgängliga resurser
för sekundärinformation skulle räcka till. Sekundärinformationen
skulle lämnas av kommunala konsumentvägledare, hemkonsulenter,
allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket. Det var att
vänta att primärinformationen skulle resultera i ett flertal förfråg-
ningar från allmänheten om innehållet i konsumentköplagen. Dessa
förfrågningar skulle i första hand kanaliseras till de kommunala
konsumentvägledarna. Den kommunala konsumentverksamheten är
emellertid för närvarande under uppbyggnad. Det är endast 50
kommuner av totalt 278 som har någon form av kommunal konsu-
mentverksamhet. Det framstod därför som klart att tillgängliga
resurser för sekundärinformation inte skulle komma att räcka till.
Av denna anledning blev det nödvändigt att dra ner ambitions-
nivån och att ge informationsplaneringen en något mera långsiktig
inriktning. Av denna anledning inställdes den planerade annons-
kampanjen.

Konsumentköplagen är en tvingande civilrättslig lag. Den ger
konsumenten ett grundskydd i första hand när säljaren råkat i dröjs-
mål och när varan är behäftad med fel. Den omständigheten att
lagen ger köparen vissa rättigheter utesluter på intet sätt de avtals-
eller lagbundna skyldigheter som åvilar köparen. Det är därför fullt
förståeligt att näringslivet inför verkets planerade informations-
insatser uttryckte en viss oro inför riskerna för en överbetoning av
köparens rättigheter. Ur verkets synvinkel var syftet med informa-
tionen att hos alla medborgare skapa kännedom om konsument-
skyddet enligt lagen och med utgångspunkt härifrån lära konsu-
menterna ett rationellt handlingsmönster.

För samråd när det gällde informationens inriktning och val av
distributionsformer tillskapades därför arbetsgrupper. Den ena ar-
betsgruppen bestod av företrädare för vissa myndigheter, däribland
justitiedepartementet. Den andra arbetsgruppen bestod av före-



Allmänhetens behov av rättsinformation 9

trädare för näringslivet. I samråd med dessa arbetsgrupper beslöts
att informationen om konsumentköplagen under ett första skede
skulle riktas till vidareinformatörer på olika nivåer och att in-
formationen till konsumenterna skulle genomföras under ett senare
skede. Det överenskom att näringslivet skulle svara för informa-
tionen inom den privata sektorn samt att konsumentverket skulle
svara för informationen till tjänstemän inom den offentliga sektorn,
organisationslivet och till konsumentkollektivet.

Under fas I som avsåg perioden januari t. o. m. juni 1974 ut-
arbetades erforderligt informationsmaterial. Sålunda producerades
en handbok för tjänstemän som hade att bistå konsumenterna med
sekundärinformation, folders och affischer, TV-blänkare samt AV-
hjälpmedel för undervisningsväsendet.

Under denna period genomfördes informationsinsatser till mel-
lanledsinformatörer. Vid 24 länskonferenser informerades ca. 2 000
mellanledsinformatörer och förtroendemän på lokal och regional
nivå, vid olika seminarier informerades bl. a. pressen, företrädare
för näringslivet och ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden.
Konferenserna följdes med stort intresse framför allt i lokal- och
regionalpressen.

Under fas II genomfördes primärinformationen till konsument-
kollektivet. Fem olika TV-blänkare sändes under hösten 1974 i
TV1 och TV2. Sändningarna pågick fram till årsskiftet 1974/75.
Dessa konkretiserade för allmänheten vissa typsituationer som reg-
leras i konsumentköplagen, nämligen dröjsmål (§ 3), fel i varan
(§§ 4 och 5), vilseledande uppgifter (§ 7), farliga produkter (§ 8)
samt begreppet „befintligt skick" (§ 9). Då TV-sändningarna på-
börjades hade det av verket producerade informationsmaterialet
distribuerats till de institutioner som hade att svara för sekundär-
informationen, nämligen hemkonsulenter och kommunala konsu-
mentvägledare.

Innan visningen av TV-blänkarna påbörjades genomfördes en s.k.
förmätning. Den syftade till att undersöka kunskapsnivån hos all-
mänheten när det gäller konsumentköplagen. Mätningen visade att
27% av de tillfrågade spontant erinrat sig konsumentköplagen och
att 65% av de tillfrågade identifierat lagen med hjälp erinran.
96% av de tillfrågade ansåg oavsett om de erinrat sig konsument-
köplagen eller inte att det förelåg behov av särskild lagstiftning
som skyddar köparen om han av olika skäl inte är nöjd med varan.
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En slutlig effektmätning kommer att äga rum vecka 4—5 1975 var-
för jag i skrivande stund inte kan redogöra för resultatet av den
direktriktade primärinformationen.

Projektet kring konsumentköplagen var konsumentverkets första
större projekt för rättsinformation. Vi har därför haft anledning
att försöka dra ut en del lärdomar ur detta projekt för att i möj-
ligaste mån kunna anpassa informationen till allmänhetens behov.
Jag skall i det följande särskilt peka på två erfarenheter som vi
gjort och som kan vara av intresse i detta sammanhang.

Tidpunkten för ikraftträdande har betydelse för myndighetens
planering (A).

En komplicerad lagkonstruktion kräver noggrannare informa-
tionsanvisningar från lagstiftaren (B).

(A) Konsumentköplagen utfärdades den 7 december, kom ut
från trycket den 11 december 1973 och trädde i kraft den 1 januari
1974, d. v. s. 11 arbetsdagar senare. Även om konsumentverket i sin
instruktion fått ett generellt mandat att informera om lagstiftning
av betydelse för medborgarna i deras egenskap av konsumenter
kände verket vid petitaarbetet avseende budgetåret 1974/75 inte
den omfattning verkets informationsskyldighet skulle få. Verket
hade därför inte reserverat några särskilda resurser för denna in-
formationsverksamhet. Ur verkets synvinkel hade det varit en för-
del om tiden mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande varit längre
så att verket fått mer tid på sig att planera informationsinsatserna.
Det finns ytterligare synpunkter på lagstiftningsarbete att anmäla
från den informationsansvariges utgångspunkt.

Lagstiftning kan ur juridisk synpunkt vara att föra till olika
fält (marknadsrätt, civilrätt, processrätt etc). För konsumenten må
saken ställa sig helt annorlunda: rättshjälpslagen (1/7 73), konsu-
mentköplagen (1/1 74) och lagen om förenklat rättegångsförfarande
(1/7 74) har beröringspunkter på ett för medborgarna vitalt sätt.
Hemförsäljningslag, avtalsvillkorslag och konsumentköplag likaså.
Informationsplikten uppfylles knappast genom folders vid varje
lags ikraftträdande. I den samlade bedömningen om vilken lag-
stiftning som är angelägen för konsumentens skydd måste ingå en
avvägning av hur och när information skall ges och hur den kan
kopplas till andra samhällets informationsåtgärder.

(B) Konsumentköplagen är komplicerad så till vida att den är
kopplad till innehållet i den allmänna köplagen. Denna koppling
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är betydelsefull men praktiskt taget obegriplig för konsumentkol-
lektivet i stort. Huvudbudskapet i primärinformationen måste
bortse från allmänna köplagen och vara ytterst begränsad och hän-
visa till de institutioner som kan lämna sekundärinformation, kom-
munala konsumentvägledare, hemkonsulenter, konsumentverket
m. fl.

Det finns vidare anledning anta att den slutliga lagstiftningspro-
dukten skulle ha fått en något annan språkdräkt om informations-
experter knutits till utredningen. Uttryck som dröjsmål „av ej
ringa betydelse", „händelse för vilken köparen står faran" och „häva
köpet" har varit komplicerade att förklara för icke juridiskt ut-
bildade mellanledsinformatörer. Även om språkdräkten kan vara
juridiskt motiverad skulle det för verket ha varit en fördel om lag-
stiftaren mot bakgrund av lagens komplexitet givit noggrannare in-
formationsanvisningar. Att konsumenter i allmänhet skulle känna
till den egentliga innebörden i dessa begrepp förefaller mig ytterst
osannolikt.

Rättsinformation till allmänheten framstår i dag som något själv-
klart och omistligt. Det har i ett antal utredningar och beslut av
statsmakterna slagits fast att samhället i detta avseende har för-
pliktelser långt utöver vad som tidigare gällt. Tillvägagångssättet
är dock ofta det traditionella: annonsering, folder, skrift, TV-
blänkare.

En viss professionalism börjar nu också förmärkas i ansvariga
myndigheters agerande. Man nöjer sig inte längre med det svart/
vita trycket. Färg och bilder hör till konkurrensmedlen om allmän-
hetens intresse. Nya medier prövas.

Medlen liknar de kommersiella och budskapet drunknar därför
lätt i den överhettade informationsmiljö som vi dagligen lever i.

Jag har inget övertygande argument för sparsamhet med utan-
verket. Ofta är det gjort för att hugga tag i människor som har kort
tid på sig att fånga det viktiga i ett budskap så tillvida är det ef-
fektivt. Men jag har en stilla undran om vi ändå är på rätt väg?

Det är i dag trängsel i de flesta kanaler av kommersiella och
ideella budskap. Vi har ett överinformerat samhälle. Hur skall vi
i mängden av likgiltigt brus känna igen den rättsinformation som
den demokratiska utgångspunkten krävde? Jag ser det närmast som
en fråga om motivation och engagemang från mottagarna om man
skall lyckas.

38
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I den anonyma massan döljer sig människor av kött och blod med
skilda utgångspunkter för förståelse och inlevelse. De kan inte med
framgång nås av informerande budskap ens i den primära informa-
tionsfasen. För människor som upplever att deras idéer och vilje-
yttringar inte spelar någon roll därför att de är socialt och poli-
tiskt utanför finns inga skäl att engagera sig och ta till sig den
information som ändå ges. Det är någonstans här vi måste börja.

For att minska informationsgapet måste rättsinformationen arbeta
genom mellanled. Folkrörelsernas olika förgreningar blir då viktiga
kanaler till dem som inte själva till handling omsätter den från
myndigheter utgående informationen. Kan människor på arbets-
platser och i studiearbete aktiveras för konsumentpolitiska frågor
blir de också mottagliga för budskap om konsumenträtt. Detsamma
bör gälla för andra områden av samhällslivet.

Det är inte troligt att ett mekaniskt trummande av annonser och
TV-blänkare ger bästa informationseffekten. Mycket talar i stället
för en uppsökande verksamhet med personliga kontakter i natur-
liga sammanhang där människor ändå kommunicerar. Ett av de
bästa resultaten av information om vuxenutbildning nåddes i en
svensk stad genom att tio personer gick runt och „knackade dörr".


