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The primary aim of this thesis is to examine female lawyers´
relationships to information from different angles. The starting-
point is that the legal information, retrieved from through different
information sources, is not free from values and subjectivity. The
commonly presumed objectivity of legal information is questioned,
based on the fact that this kind of information has developed and
changed historically in the context of, and in relation to, society.
Another aim is to find out how the female lawyers experience their
situation in a traditionally masculine working environment.

Qualitative interviews have been carried out with seven female
lawyers involving questions about their daily work about the
sources that they are using.

The findings show that the female lawyers in my investigation
mainly use traditional sources of information. To some extent
however they use IT to find information, although they regard the
search by electronic sources as being more difficult and more
demanding than the traditional search methods.

They have no wish to change their information habits since they
manage well with the traditional habits, which they have learnt in
law school.

Being a female in a traditionally masculine work context is not
easy, but it has not held back any of my interviewees from
continuing to practice the profession.

The conclusion of my investigation is that there is no explicit
consciousness of the fact that jurisprudence is unfair in regard of
not taking any notice of gender perspectives.

Nyckelord genus, kvinnor, advokater, information, rättskällor, IT
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1 INLEDNING
Mitt val av uppsatsämne bestämdes av att jag under termin två på Bibliotekshögskolan i Borås
parallellt läste en juridisk baskurs. I samband med juridikstudierna stötte jag nämligen på
Eva-Maria Svenssons avhandling Genus och rätt – en problematisering av föreställningen om
rätten och idén till att undersöka sambandet mellan juridik och information föddes.
Information är något som vi alla stöter på dagligen och den kan behandlas ur många
perspektiv. Jag anser att informationsbehandling i juridiska sammanhang är en viktig fråga,
både ur den individuella samhällsmedlemmens synvinkel och i ett större perspektiv. Vi är alla
rättssubjekt och för mig är det viktigt att kunna känna trygghet och veta att jag betraktas som
jämställd med alla andra rättssubjekt i samhället. Alla ska ha rätt till lika behandling oavsett
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning o.s.v. Jag har valt att använda mig av ett
genusperspektiv i min undersökning vilket inspirerats av Eva-Maria Svenssons avhandling
samtidigt som jag har begreppet information i fokus.

Min undersökning berör den kvinnliga advokatens relation till information i hennes
yrkeskontext. Sättet att hantera information ur olika källor är beroende av klimatet i den
juridiska diskursen. Effekterna av hanteringssättet påverkar både enskilda individer, d.v.s.
klienterna, och samhället i en vidare betydelse. Mitt intresse ligger i att ta reda på om mina
informanter, sju kvinnliga advokater, uppfattar den praktiska juridiken som bristfällig då den
inte tar hänsyn till kön och om de anser att klienten blir lidande av detta.

För att förstå problemställning och syfte med denna uppsats kan det vara en fördel att läsa
igenom kapitel 3 och 4 eftersom de förtydligar vilken betydelse jag lägger i de två begreppen
information och genus.

1.1 Disposition
Varje kapitel inleds med en förklaring av vad som kommer att behandlas i de olika avsnitten.

Kapitel 1 behandlar mer ingående anledningen till att jag valt mitt specifika problemområde.
Rättsvetenskapen definieras och problemställning och syfte med denna magisteruppsats
förklaras.

Kapitel 2 är en metoddel där jag redogör för hur jag gått tillväga för att få kvinnliga advokater
att ställa upp på intervjuer och hur jag gjort urvalet av dem. Vidare går jag igenom de
avgränsningar som kommit till under arbetets gång.

Kapitel 3 diskuterar definitionen av begreppet information och begreppets betydelse i
kontextsammanhang. Dessutom går jag i stora drag igenom det teoretiska resonemanget som
är relevant i samband med analys av intervjumaterialet.

I kapitel 4 definieras och diskuteras genusbegreppet. Jag förklarar även här begreppets
betydelse för själva analysen av informanternas uttalanden.

I kapitel 5 presenterar jag intervjupersonerna och gör korta sammanfattningar av deras
uttalanden.

Kapitel 6 analyserar och diskuterar informanternas uttalanden tillsammans med teoretisk
kommentar och egna reflexioner.

Kapitel 7 är slutligen en sammanfattning av hela uppsatsen.
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I slutet av uppsatsen återfinns en litteraturlista och en ordlista.

1.2 Bakgrund
Det som är kärnan i min undersökning är om det finns någon medvetenhet hos mina
intervjupersoner när det gäller den juridiska metodens svagheter. Om de okritiskt anammar
det traditionella sättet att lära sig den juridiska arbetsmetoden anser jag att möjligheterna till
ny kunskap hindras och effekterna för enskilda rättssubjekt blir den att alla inte har möjlighet
att få sin rätt prövad på lika villkor. Studenterna på juristutbildningen lär sig den juridiska
metoden genom att studera rättsfall (prejudikat) och ta efter domarnas metoder. Juridisk
metod lärs alltså genom övning i andras efterföljd vilket innebär att en stor del av den
juridiska kunskapen är omedveten. (Se vidare i avsnitt 3.2 och 3.3). Funderar mina
informanter närmare på de arbetsmetoder som de använder, främst när det gäller hanteringen
av den information som de erhåller i sin yrkesutövning? Mitt intresse ligger i att klienterna
som rättssubjekt ska kunna få sin sak prövad i ett system som tar hänsyn till olika aspekter av
det mänskliga livet. Detta tycker jag försvåras av att den juridiska diskursen till sitt väsen är
manlig. Både kvinnliga och manliga klienter kan bli lidande av ett system som utåt sett är
objektivt och neutralt fast det egentligen bygger på traditionellt manliga erfarenheter. (Se
vidare om detta i 4.2.1)

Att ha genusperspektiv på sin undersökning innebär att man använder kön som en relation till
det som undersöks. Jag jämför manligt och kvinnligt. Rättsvetenskapen och den praktiska
juridiken är till sin essens manlig och därför är det intressant att jämföra hur traditionellt sett
kvinnliga intressen behandlas. Extra intressant är det därför att undersöka hur kvinnliga
advokater uppfattar det rättsliga. Finns det någon medvetenhet hos dem om någon obalans
inom det juridiska?

Eva-Maria Svenssons avhandling ligger till grund för min definition av rättsvetenskapen och
mitt resonemang att det inom rättsväsendet råder obalans ur ett genusperspektiv.1 Hon
förordar inflytande från andra vetenskaper i rättsvetenskapen. Hon menar i stora drag att
rätten förenklar komplexa frågeställningar. Rättsvetenskapens ”modell” av världen är
förenklad och tar inte hänsyn till den komplexitet som faktiskt är utmärkande för mänsklig
tillvaro. Hon medger trots detta att det är nödvändigt med förenklingar av verkligheten för att
man överhuvudtaget ska kunna hantera tillvaron men hon kritiserar ändå det faktum att rätten
är blind för en stor del av människors livssituation. Detta ser hon bl.a. som ett hinder i
kunskapsutvecklingen.

Att i den juridiska disciplinen i större utsträckning ta hjälp av vetenskapssociologin för att
kartlägga rättsvetenskapliga sociala och normativa strukturer vore fördelaktigt för att se hur
kommunikationsprocesserna inom vetenskapen liksom även hur ”forskningens relationer till
det omgivande samhället” ser ut.2 Eva-Maria Svensson har i sin skrift med hjälp av
genusrelationen förklarat varför det rättsliga ser ut som det gör och hon anser att avsaknaden
av diskussion och insikt i inomrättsliga axiom är en stor brist. Förutom vetenskapssociologin
tror jag att man i detta sammanhang även skulle kunna ha hjälp av informationsforskningen
för att undersöka och få insikt i rättsvetenskapens förhållande till information i alla dess
former. Att försöka tydliggöra informationens betydelse i en vetenskap som ”behandlar

                                                          
1 Svensson, Eva-Maria, Genus och rätt – en problematisering av föreställningen om rätten, Iustus, Uppsala,
1997
2 Höglund, Lars & Persson, Olle, Information och kunskap, Informationsförsörjning – forskning och
policyfrågor, INUM, Umeå, 1985, s. 55
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människan och samhället” skulle kunna vidga perspektivet och blottlägga underliggande
normer som betraktas som naturliga och inte ifrågasätts. 3   

I rättssystemet tas det för givet att alla individer i samhället är stöpta i samma form och därför
kan bedömas utifrån samma normer. Problemet är att man inte vill utgå från ett
genusperspektiv i rätten. Eva-Maria Svensson menar att det rättsvetenskapliga paradigmet
idag är inne i det som benämns som normalvetenskapligt stadium, den betraktas som stabil,
axiom hålls för sanna etc.4 Den rättsvetenskapliga synen på samhället innebär att den inte är
speciellt intresserad av att i någon större mån ta hänsyn till genusperspektivet. Genus har inte
någon större betydelse för kunskapsbildning och vetenskaplig praxis inom området. Eva-
Maria Svensson menar att perspektivet på legitimiteten att ha rätt att utforma kunskapen har
ändrats från att det förr var männens rätt medan det idag i teori är allas rätt, d v s
genusperspektiv saknas. ”Männens privilegium att utforma kunskapen, epistemologin, rätten
och samhällets organisering överhuvudtaget legitimerades med hjälp av Gud, naturen och
vetenskapen /…/Det frapperande i den rättsliga föreställningen är idag i stället avsaknaden av
genus överhuvudtaget”.5

Jag vill i min empiriska undersökning ta reda på hur den kvinnliga advokaten förhåller sig till
information i arbetet. Informationskällorna är inom juridiken väldefinierade och sätten att
söka i dem likaså. Trots detta kanske där finns utrymme för någon slags kreativitetskultur som
gör att där finns utrymme för nya, annorlunda idéer och synsätt? Detta är en fråga av vikt
eftersom vi alla är rättssubjekt i ett samhälle och därför direkt är påverkade av hur rätten är
utformad. Trots att min uppfattning om rätten är påverkad av Eva-Maria Svenssons åsikter i
ämnet vill jag ändå inte utesluta att mina intervjupersoner gör uttalanden som inte är i enlighet
med alla de åsikter hon har avseende rättsväsendet. Är det verkligen nödvändigt, som Eva-
Maria Svensson menar, att för att få ett rättvist och jämlikt rättssamhälle ta hänsyn till bl.a.
könsaspekter? Är inte rättsväsendet tillräckligt rättvist ändå?

Anledningen till att jag valt just kvinnliga advokater är den att jag vill veta om de som
kvinnor uppmärksammar genusaspekter och om de tycker att det är angeläget. De kvinnliga
advokaterna arbetar, som jag ser det, i en kontext som är präglad av traditionella normer som
kan definieras som manliga samtidigt som de även ingår i en kvinnlig diskurs som
medlemmar i samhället i stort.6 Tycker en kvinnlig advokat att det finns några brister inom
det juridiska och hur gör hon för att hantera de tvetydigheter som jag anser måste uppstå
eftersom hon är kvinna i en manligt präglad kontext? Tänker hon på detta i bedömningen av
t.ex. klientinformation? Gör hon något för att förändra det rättsliga (ur sitt mikroperspektiv)
eller tycker hon att rättsväsendet tar hänsyn till olika företeelser i det mänskliga livet och hela
tiden utvecklas till något bättre?

När det gäller den kvinnliga advokatens sätt att förhålla sig till information i arbetet ska jag
närmare bestämt ta reda på hur hon är påverkad av olika faktorer i sin omgivning, d.v.s. den
kontext där hon befinner sig och är en del av. Jag har funderingar på hur hon förhåller sig till
den information som hon erhåller ur både formella och informella källor. Genom mina
intervjuer försöker jag att få en inblick i hur just mina informanter förhåller sig till
information i sin speciella situation. Jag vill ta reda på om de kvinnliga advokaterna har gjort

                                                          
3 id. s. 42
4 Svensson, s. 14
5 id. s. 14f
6 I Sverige är andelen kvinnliga advokater 16 %. Det finns i Sverige sammanlagt 3211 advokater varav 500 är
kvinnor. Uppgifterna har jag fått av Advokatsamfundet den 12 oktober 2000
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några reflexioner angående sin ställning i den juridiska kontexten och om de kanske på något
sätt vill påverka klimatet inom rättsväsendet eller om de är nöjda som det är.

När jag här nämner information ur formella och informella källor så avser jag med formell
källa främst den juridiska litteraturen som erhålles ur både elektroniska och tryckta medier.
Informella källor är möten med kolleger och klienter. En advokat stöter på olika typer av
information exempelvis i samband med utredningen av ett uppdrag. Frågan är om det går att
förhålla sig neutral. Informationen som fås genom formella källor inom juridiken anses inte
vara speciellt präglad av några personliga synfallsvinklar. Hur förhåller sig den kvinnliga
advokaten till detta? Funderar hon någonsin på den objektivitet som man förutsätter att
exempelvis en lagtext har?

1.3 Problemställning och syfte
Syftet med min uppsats är att ta reda på:

• Hur förhåller sig de kvinnliga advokaterna i min undersökning till informationssökning
och informationskällor i samband med yrkesutövningen och hur är deras åsikter avseende
detta påverkade av klimatet i den kontext där de befinner sig?

I arbetet med att ta reda på mina personers informationsmedvetenhet använder jag genus som
ett relationellt begrepp.

Frågeställningar som kan förtydliga syftet är:

• Vilka formella och informella informationskällor använder intervjupersonerna i
sin yrkesutövning? Hur söker de information ur dessa och hur värderar de den information
som de får fram?

• Har mina informanter någon makt att föra in något nytt i den juridiska (enligt mig,
manliga) kontexten och därmed även i värderingen av information?

• Ifrågasätter mina intervjupersoner den förmodade (enligt mig, manliga) objektiviteten i
det rättsliga, d.v.s. det faktum att det rättsliga definieras som objektivt och därmed som
motsats till subjektivitet?
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2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Jag har i stora drag planerat att intervjumaterialet ska analyseras så att en diskussion om
informationsbegreppet och kontextens betydelse för informationshantering tillsammans med
genusperspektivet ska ge ett intressant resultat. Jag använder alltså genusrelationen för att
försöka avtäcka aspekter i en social realitet som tidigare inte varit synliga. Det som tas för
givet kanske inte är så självklart egentligen och här handlar det om att höja medvetandet så att
man kan börja ifrågasätta och diskutera sådant som anses naturligt.

Det är som Eva-Maria Svensson menar att om man tar utgångspunkt i språkets osäkerhet
måste varje språkligt uttryck alltid motiveras och analyseras. Det kan medföra att varje text,
skriftlig eller muntlig, varje uttryck i andra former, alltid bör läsas ur flera aspekter.7 En
människas tankeram kan komma till uttryck i olika uttalanden. Jag analyserar mina
informanters uttalanden  ur ett genusperspektiv och överför betydelsen hos dessa uttalanden
även till andra intervjufrågor. Därigenom får jag fram åsikter som är underliggande och som
informanten själv inte är medveten om att hon har. Det är som Eva-Maria Svensson menar att
om man tar utgångspunkt i språkets osäkerhet måste varje språkligt uttryck alltid motiveras
och analyseras. Det kan medföra att varje text, skriftlig eller muntlig, varje uttryck i andra
former, alltid bör läsas ur flera aspekter.8 En människas tankeram kan komma till uttryck i
exempelvis skriftlig form. Jag kan analysera den ur mitt genusperspektiv och kanske
därigenom komma fram till att personen ifråga, som anser sig stå för rättvisa, inte tar hänsyn
till genusrelationen, trots att personen tror att hon/han är vidsynt och rättvis. Mina
informanters uttalanden analyseras utifrån den genusteori som bl.a. Yvonne Hirdman och
Eva-Maria Svensson står för.

2.1 Metod
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning och djupintervjuat sju kvinnliga advokater,
verksamma inom den privata sektorn. De är utvalda ur telefonkatalogen, inte helt
slumpmässigt. Jag har försökt att välja ut både kvinnor som arbetar som egna företagare och
kvinnor som är anställda på en advokatbyrå, antingen ensamma bland män eller på en byrå
där personalen består av både kvinnliga och manliga advokater. Jag valde ut 14 personer ur
telefonkatalogen. 10 advokater skickade jag e-post till för att senare kunna ringa upp och
referera till detta. De som inte har någon e-post, 4 stycken, skickade jag vanliga brev till.
Breven som jag skickade ut förklarade varför jag behöver deras medverkan och naturligtvis
inom vilket ämne jag skriver och att intervjuerna skulle bandas men att de kommer att få vara
anonyma. Vidare upplyste jag om tre områden som jag skulle ta upp till diskussion vid
intervjuerna:

• Hur ser Din dagliga arbetsgång ut?

• Berätta om själva processen då Du ska ta fram uppgifter i Ditt arbete med en klient,
använder Du speciella databaser, Internet, egen boksamling eller ett bibliotek?

• Tror Du att Du, tillsammans med andra kvinnor i det juridiska, kan tillföra rättsväsendet
något positivt eftersom Du är kvinna?

Följande motivering till frågorna lämnades inte i brevet till advokaterna.

                                                          
7 Svensson, s. 52f
8 id. s. 52f
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Fråga nummer ett har till syfte att lätta upp stämningen och ge mig en insikt i arbetsgången
eftersom jag inte var speciellt insatt i den från början.

Fråga nummer två innebär att jag vill jämföra om advokatens sätta att leta efter information
stämmer överens med de vedertagna och om mina intervjupersoner genomför sin
informationssökning på samma sätt. Dessutom ställde jag i samband med detta följdfrågor om
inställningen till informationskällorna och värderingen av informationen som erhålls ur dem.

Fråga nummer tre är mycket allmän och med hjälp av den kunde jag få fram olika mer eller
mindre uttalade åsikter, användbara i genussammanhang. Maktaspekten är här av central
betydelse. Har kvinnor någon makt inom det juridiska? Intressanta tidigare uttalanden i en
intervju använde jag i efterföljande intervjuer vilket i sin tur ledde till nya perspektiv som
kunde prövas i nästa intervju. Detta kan synas vara ett kontroversiellt och ostrukturerat sätt att
arbeta på men faktum är att jag på detta vis fick fram information vars relevans är tydlig för
min undersökning.

Alla tre frågorna resulterade i svar som är grunden till mina personliga tolkningar när det
gäller genusperspektivet. I mina tolkningar hämtar jag stöd i olika teorier. Vissa uttalanden i
samband med en av frågorna kunde med fördel användas för att belysa andra delar av
undersökningen. Detta kvalitativa arbetssätt komplicerar naturligtvis strukturen i min uppsats
men gör att det lika komplicerade ämnet kan få en mer nyanserad behandling än vad som
hade tillåtits av en fast struktur med väl definierade frågor. Ett mer direkt sätt att ställa frågor
hade kunnat resultera i att informanterna inte hade velat samarbeta i någon större utsträckning
eftersom min undersökning bygger på känsliga och kontroversiella åsikter som bygger på
Eva-Maria Svenssons avhandling.

Jag använde mig av bandspelare vid intervjutillfällena och hade endast ovanstående tre frågor
som jag konsekvent ställde, i övrigt lät jag diskussionen ha ganska fria former vilket innebär
att intervjupersonerna olika utförligt talat om olika ämnen. Vissa av informanterna ville ha
mer konkreta frågor medan andra kunde tala fritt utan någon speciell styrning. Visserligen
blev det så under samtalen att några av intervjupersonerna talade om liknande företeelser och
då föll det sig naturligt att jag mer ingående frågade personerna om det och även använde mig
av det materialet i mina efterföljande intervjuer.

När jag ringde runt till de utvalda advokaterna blev jag i två fall redan av sekreteraren upplyst
om att den tilltänkta respondenten avböjer med motiveringen tidsbrist. Tre advokater upplyste
mig personligen på telefon om att de inte har någon möjlighet att ställa upp. En advokat
skickade ett ”nej tack” via e-post och en tackade nej via ett vanligt brev.

Sju ställde upp av 14 tillfrågade. Av dessa är fyra egna företagare, tre av dem, Eva, Ella och
Elisabet ingår i s.k. kontorsgemenskap. En sitter ensam på sitt kontor, Elin. Två är ensamma
kvinnliga advokater på byrå bland manliga advokater, Barbro och Bitte. En arbetar bland både
kvinnliga och manliga advokater, Tina. Namnen är pseudonymer.

Efter de sju intervjuerna ansåg jag mig ha tillräckligt med material för att kunna genomföra
min undersökning eftersom jag vid de sista intervjuerna i viss mån kunde förutsäga vad
respondenterna skulle säga, innebörden i det sagda började likna tidigare uttalanden.



11

2.2 Avgränsningar
I Norstedts juridiska ordbok ges ordet advokat följande förklaring: ”Advokat kan endast den
kalla sig som är ledamot av Sveriges advokatsamfund. För inträde krävs det bl.a. att man är
svensk eller annan nordisk medborgare samt bosatt i Sverige/…/, att man är jur. kand. eller
avlagt juristexamen samt att man under minst fem år utövat praktisk juridisk verksamhet. Att
utan att vara advokat använda sig av titeln är straffbart./…/”

Anledningen att jag har valt färdiga advokater och inte exempelvis juridiska biträden är den
att de färdiga advokaterna har större erfarenhet av det rättsliga arbetet och är mer insatta i den
vedertagna arbetsgången och dessutom förmodligen är mer förtrogna med det kulturklimatet
som råder inom juridiken. Dessutom kanske de redan är fast rotade i ett visst sätt att arbeta
och det är de vanorna jag är intresserad av att blottlägga.

Jag har valt den privata sektorn framför den offentliga eftersom det är av intresse att se om
och på vilket sätt en ekonomisk aspekt på den juridiska verksamheten inverkar på mina
intervjupersoners situation i det dagliga arbetet. Respondenternas åldrar varierar från 34 år till
75 år och motiveringen till att jag valt en så bred åldersspridning är bl.a. att ge en bild av hur
förändringar i arbetsklimat och åsikter om information uppfattas hur man upplever den
nuvarande situationen.
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3 INFORMATION
Jag diskuterar i det följande vad det allmänna begreppet information  innebär för mig i den
här undersökningen (avsnitt 3.1). I mina påståenden stödjer jag mig på olika teorier. Främst
intresserar jag mig för användarperspektivet.

Nya elektroniska informationsmedier har lagts till de pappersbundna. Ämnet informatik är ett
designorienterat ämne i gränslandet mellan teknik och samhällsvetenskap. Teorier och
metoder för att beskriva, förstå och utveckla IT-användningen inklusive realiseringen av
informationssystem är sådant som informatiken behandlar. Rättsinformatik  (se avsnitt 3.1.1)
är en blandning av informatik och juridik. Att jag nedan går igenom rättsinformatiken beror
på att den har betydelse för advokatens yrkesutövning och att man i framtiden i större
utsträckning kommer att få anledning att analysera dessa mediers betydelse för rättsbildning.
(Se avsnitt 3.1.2 och 3.2.3)

Informationssökningen är central för en advokats yrkesutövning och informationens
tillgänglighet är i sin tur väsentlig för användningen av den. Vidare är värderingen av olika
slags information av vikt för hur den utnyttjas i arbetet. (Se avsnitt 3.2 med underrubriker)

Kontexten för kunskapsbildning är beroende av vilket klimat som är den rådande inom en
vetenskap. (Avsnitt 3.3) Om vetenskapen har en öppen inställning till förändring och
ifrågasättande av det etablerade tror jag att effekten blir den att ny kunskap kan bildas.
(Avsnitt 3.3.1) Inom rättsvetenskapen skulle effekterna av ett sådant förhållningssätt bli att
informationsanvändningen i den praktiska juridiken blir mer mångsidig. (Se avsnitt 3.3.2)

Samtidigt som jag redogör för olika teorier infogar jag till dessa egna åsikter.

3.1 Information och data
Enligt Nationalencyklopedien definieras ”information” på följande vis: (Lat. Informa`tio, av
info`rmo ’utbilda’, ’undervisa’, eg.’ge form åt något’), generell beteckning för det
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Detta kan numera ses
som en alltför enkel beskrivning av begreppet ”information”. En annan tolkning som
härstammar ur biblioteks- och informationsvetenskapen visar att begreppet har vidgats.

Förr var begreppet information ofta liktydigt med bildning, d.v.s. att ge form åt medvetandet
eller karaktären. När allt fler verksamheter i samhället innefattar lösning av problem som kräver
tillgång till information är det nödvändigt att ge informationsbegreppet en vid definition både i
termer av vilken typ av information som avses, hur den sprids och till vilka målgrupper den
vänder sig.9

Enligt Peter Seipel, professor i rättsinformatik vid juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet, kan man diskutera begreppet information i förhållande till kommunikation mellan
människor, kommunikation mellan maskiner och kommunikation mellan människor och
maskiner. Man kan vidare intressera sig för informationens förhållande till beslutsfattande,
styrning, problemlösning o s v. Informationen kan vara materialiserad på olika sätt (en
trätavla, en bok, ett datormedium o s v) eller också kan den vara icke-materialiserad och bara
finnas som erfarenhet e d hos människor. En bred definition är minskning av osäkerhet eller
ökad ordning.10

                                                          
9 Höglund & Persson, s.42
10 Seipel, Peter, Juristen och datorn, Introduktion till rättsinformatiken, Norstedts Juridik, Stockholm, 1994, s.
23



13

Peter Seipel anser att definitionen tillåter att begreppet används på ett meningsfullt sätt både i
förhållande till människor och till maskiner. Vill man främst diskutera information i
förhållande till människor anser han att information kan uppfattas som tillskott till kunskap
eller sättas liktydigt med kunskap.11

I det här sammanhanget är det förstås viktigt att försöka definiera vad ordet data kan
innebära. Ordet ”data” är pluralisformen av latinets ”datum” (= något som är givet). På
vardagsspråk betyder data ofta ungefär detsamma som ”fakta” eller ”uppgifter”. Peter Seipel,
påpekar att i IT-sammanhang har ordet data en annorlunda och mer precis innebörd.
Definitionen lyder nämligen i detta sammanhang så här:

• representation av fakta, begrepp eller instruktioner i en form lämpad för överföring,
tolkning eller bearbetning utförd av människor eller av automatiska hjälpmedel.

Data har till uppgift att förmedla information. Data bildar således meddelanden som kan
tolkas av en mottagare och därmed ge mottagaren information. Tolkningen förutsätter
förståelse – både av reglerna för hur data sätts samman till meddelanden (grammatiken) och
för datas innebörd (semantiken). För att förstå data kan det ofta också vara nödvändigt att
känna till praktiska förhållanden för deras användning (pragmatiken).12

Det är inte lätt att definiera vad information är men i detta arbete ser jag det, kortfattat
uttryckt, som uppgifter/data/fakta som en person erhåller och som eventuellt kan ha betydelse
vid problemhantering. Jag menar att information är ”liktydigt med externa argument eller
fakta som aktören för tillfället inte har. Informationen kan då sägas bestå av potentiellt
relevanta data.” Information kan vara av nytta i en specifik situation men det är inte säkert att
informationen direkt kan ha betydelse för problemhantering eller ge ett direkt
”kunskapstillskott eller ökad säkerhet”.13 Men jag anser att information mellan människor och
mellan människa och maskin även måste betraktas ur ett kontextperspektiv för att den ska
kunna definieras på ett mer mångsidigt sätt. Information är ett komplext begrepp och jag
tycker inte att man kan säga att information är något neutralt eller objektivt som är fritt från
värderingar. Information betraktas inte alltid på samma sätt. Den kan ge olika effekter
beroende på vem individen är som mottar informationen. Informationen kan utformas på olika
sätt: ett och samma budskap kan formuleras på många olika sätt. Att informationen kan ge ett
kunskapstillskott eller ökad säkerhet kan lika väl resultera i det omvända: att eventuell
kunskap raseras och att osäkerheten ökar. Detta kan i sin tur ge andra effekter, exempelvis ny
kunskap eller ny insikt i sådant som man tidigare betraktat som självklart. Det är som Peter
Seipel påpekar, det existerar ingen enkel definition av begreppet information som
uttömmande förklarar det. Olika sammanhang och olika frågor kräver olika bestämningar,
kompletterande begrepp, åtskillnader o s v.14

3.1.1 Rättsinformatik
Peter Seipel förklarar att rättsinformatiken är ”ett förhållandevis ungt ämne inom juridiken.”
Han menar att den fortfarande är inne i ett etableringsskede men vissa grundläggande
egenskaper kan beskrivas som att rättsinformatiken har ett starkt intresse för modern

                                                                                                                                                                                    

11 id. s. 23f
12 id. s. 22f
13 id. s. 59
14 id. s. 23
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informationsteknik. Vidare menar han att den är tvärvetenskaplig och hämtar synsätt och
kunskaper från andra ”informationsvetenskaper”, t ex biblioteksvetenskap, språkvetenskap
och datavetenskap. Dessutom intresserar sig rättsinformatiken för IT-rättsliga frågor. Peter
Seipel förklarar att informationssystemet inom rätten har en bred och skiftande innebörd. Det
kan vara fråga om t ex ett omfattande och långvarigt arbete med projekt som utveckling av
Rättsväsendets informationssystem (RI) eller om ett specialiserat informationssystem som
Tulldatasystemet. Det finns alltså olika slags underavdelningar inom RI. 15

Rättsväsendets informationssystem som började utvecklas redan på 1960-talet, har haft till
mål att förenkla och förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna inom rättsväsendet
och myndigheter med vilka dessa har ett frekvent informationsutbyte. RI utgör inte något
enda, monolitiskt informationssystem utan består av flera delsystem och flera separata
tekniska delar. Kommunikationen mellan delsystemen är å andra sidan väsentlig och man har
bl a eftersträvat att åstadkomma automatiska totalsammanställningar av statistiska,
ekonomiska och andra data. Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI),
inrättades år 1966 med uppgift att bereda frågor om omläggning av rutiner inom rättsväsendet
för automatisk databehandling och med detta sammanhängande frågor. I SARI ingick
representanter för bl a Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Domstolsverket,
Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och Statskontoret. Numera är SARI nedlagt men
det förutsätts att den myndighet som är närmast ansvarig för ett visst delsystem skall svara för
att bereda frågor om förändringar, standarder m.m.

Utvecklingen av datoriserad rättslig IR i Sverige tar sin början i Rättsväsendets
informationssystem. Man intresserade sig där tidigt för möjligheterna att använda datorer för
olika former av texthantering. Arbetet var ursprungligen snävt inriktat på vad man kallade
lagstiftningscirkeln, d v s det kretslopp som leder från reformförslag via
utredningsbetänkanden, departementsbehandling och regerings- och riksdagsbeslut till
kungörande av författningar. Efterhand kom verksamheten att breddas och att omfatta också
rättsfall, bibliografiska uppgifter, handböcker och annat material samtidigt som allt fler
myndigheter och andra organisationer engagerades.16

Utvecklingen av rättsinformatiken har genomgått ett antal skeden. Huvuddragen i
utvecklingen sträcker sig över flera årtionden. Den hade länge att göra med tre
utvecklingsgrenar som var nära beroende av varandra. Sammanfattningsvis gällde det tre
grupper av databaser: Rättsdata, Riksdagens databaser och Förvaltningsdata. Utvecklingen
kan delas in i fyra skeden:

• LAGRI-skedet, 1968-1980. Termen LAGRI står för ”Systemet för lagstiftningsförfarandet
och rättspraxis”. Under detta skede gällde framförallt att samordna informationsutbytet
mellan myndigheter.

• Rättsdataskedet, 1981-1982. Verksamheten reglerades i rättsdataförordningen (1980:628),
DAFA var databasvärd. Delar av LAGRI öppnades för allmänheten. Rättsdata blev ingen
framgång, DAFA hade inga befogenheter att påverka innehåll och uppläggning av
databaserna, de hade velat göra söksystemet mer attraktivt.

• Rättsbanksskedet, 1983-1992, innebar att Rättsdata kompletterades med databaser som
DAFA byggde upp och som kallades för Förvaltningsdata.

                                                          
15 id. s. 120
16 Seipel, Juristen… s. 120f.
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• Nya skedet med början år 1993 är det skedet vi befinner oss i nu. Det kännetecknas av att
många aktörer har gått in med nya digitala informationsprodukter och tjänster och att
kommersialiseringen av rättsinformationen blivit allt tydligare. Några exempel på nya
produkter är Norstedts utgivning av författningar, rättspraxis, juridisk litteratur mm. på
CD-ROM. På Internet har konkurrenter till Rättsbanken etablerat sig, t ex Juridisk
Informationsteknologi AB. Författningsdatabaserna ligger numera i det IR-system som
Riksdagen byggt upp och håller tillgängligt för allmänheten via Internet: Rixlex. Där finns
propositionstexter, utskottsutlåtanden, riksdagens skrivelser mm. Rättsdatasystemet är nu
splittrat på två olika databasvärdar – Riksdagen och Sema.17

1989 bildades Stiftelsen för rättsinformation. Denna stiftelse främjar utvecklingen av den
elektroniska rättsinformationen i Sverige. Kvalitetskontroller av olika rättsliga databaser
genomförs och recenseras därefter i Juridisk Tidskrift.18

Peter Seipel betonar juristernas ansvar för att medverka redan i uppbyggnaden av
informationssystemen och inte nöja sig med att i efterhand, när akuta problem och frågor
uppstår, gå in med juridiska lösningar. Rättsinformatiken brukar ibland kallas för
framtidsorienterad, d.v.s. att den försöker identifiera och lösa problemen innan de uppstått i
praktisk användning. Juridikens roll är viktig i utformandet av rättsinformatiska system för att
utarbeta dessa så att man tar hänsyn till informationsbehandlingens rättsliga förutsättningar
och konsekvenser.19

Rättsinformatikens intresse för infrastrukturen innebär att den gärna sysslar med helheter
snarare än detaljer, dels att analyserna och resonemangen ofta innebär en mix av traditionellt
rättsligt tänkande och tänkande inriktat på begrepp och metoder som hör nära samman med
informationsteknik och data- och systemvetenskap.20

3.1.2 Rättskällor
För att kunna fullgöra ett ärende med en klient måste advokaten känna till och kunna hitta
bland de olika kunskapskällor – rättskällorna – ur vilka man kan få upplysning om gällande
rätt. Dessa är i första hand lag, förarbeten till lagar, rättsfall från domstolarna (prejudikat) och
juridisk litteratur (doktrin).

Bert Lehrberg, professor och forskare i civilrätt, redovisar för de källor en advokat har att
tillgå i sitt arbete. Det är naturligtvis Sveriges Rikes Lag (lagboken), som utges på Norstedts
Juridik. Vidare används Svensk författningssamling (SFS) och det finns också ett stort antal
speciella författningssamlingar och sammanställningar för särskilda rättsområden: Statens
offentliga utredningar (SOU), Riksdagstrycket och Departementsserien.
Rättsfallssamlingarna, NJA I och II och Regeringsrättens Årsbok (RÅ) likaså.  NJA I, alltså
Nytt Juridiskt Arkiv, behandlar praxis och NJA II innehåller förarbeten till lagar.
Kommentarer till domar är också en viktig informationskälla för en jurist.21 Ofta finns dessa
källor att tillgå internt på arbetsplatsens bibliotek. Andra interna källor avser sådan
information som skapats inom den egna organisationen: interna arkiv, interna rapporter och

                                                          
17 id. s. 123-126
18 Seipel, Peter, Informationssökning, bibliotek och databaser, Ur: Finna rätt: juristens källmaterial och
arbetsmetoder, 6 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2000, s. 206
19 Seipel, Juristen… s. 205
20 id. s. 206
21 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Iustus, Uppsala,1996, s. 73
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PM. Det som räknats upp kan kallas för traditionella källor för juridisk informationssökning.
Vidare är det vanligt att man konsulterar sina arbetskolleger. Lösbladspublikationer är ett mer
traditionellt sätt att hålla sig löpande orienterad. Juristen får då regelbundet rättsinformation
till sig via post eller fax.

För att utnyttja källorna kan man använda register av olika slag, t ex ärenderegister och
alfabetiska, systematiska och kronologiska register till publikationer och till bibliotekens
samlingar. Ett välkänt exempel är lagbokens alfabetiska ämnesordsregister som ger
någorlunda goda möjligheter att finna de författningar som handlar om ett visst begrepp.22

Höglund & Persson påpekar att det är viktigt för en student att under utbildningstiden
utveckla goda informationsvanor. Informationsmedvetenheten och informationsvanorna
grundläggs tidigt under utbildningen och kan sedan vara svåra att förändra. De tycker att de
fakta som memoreras i många utbildningar blir föråldrade och behöver förnyas. Då är det
viktigt att veta hur man ska söka efter och hur man ska utnyttja information. Goda
informationsvanor är ett viktigt komplement till fortbildning, vidareutbildning och
omskolning.23 Jag har förstått det så att det som memoreras under juristutbildningen står sig,
det blir inte föråldrat utan blir sedan direkt användbart under yrkesutövningen. De
informationsvanor som jurister tillägnar sig under utbildningen gör att de vet hur de ska gå till
väga för att hitta den juridiska information som behövs för att klara olika arbetsuppgifter. Den
etablerade metoden som används för att söka efter information blir en vana och det är den
som en jurist har att hålla sig till i sitt arbete. Rättskällorna är väldefinierade och det finns
inga andra som kan konkurrera med dem när det gäller innehåll. Den rättsliga informationen
är densamma vare sig den förekommer i tryckt eller elektronisk form. Man kan välja vilket
medium man ska använda för att komma åt den rättsliga informationen. Därigenom kan
förstås användningen av alternativa informationskällor kanske främjas, åtminstone i teori. De
elektroniska källorna kan ha fördelar jämfört med de pappersbundna avseende uppdateringen.
De elektroniska källorna har den nyaste informationen förutsatt att uppdateringen fungerar
som den ska.

Att de informationskällor som används inom juridiken är väletablerade tror jag kan göra att
efterfrågan på alternativa informationskällor hämmas. Informationsvanorna och attityderna till
information och informationskällor ses förmodligen som rationella av en jurist.
”Informationsvanorna har etablerats under en längre tidsperiod och upplevs av användarna
som tillräckligt effektiva. Fördelarna med alternativa informationskällor måste både vara
uppenbara och tydligt klargöras för att en förändrad inställning skall komma till stånd.”24

”Principen om minsta ansträngning” är ofta rationell. Den tar sig uttryck i att vi först
rannsakar det egna minnet, därefter närmiljön och i sista hand kanske ett bibliotek eller annan
informationstjänst.25 Detta skulle jag vilja påstå gäller i allra högsta grad när det gäller den
juridiska informationssökningen.

Rixlex är en publik informationstjänst som Riksdagen tillhandahåller sedan 1993. Rixlex
innehåller elektronisk rättsinformation, både referens- och fulltextdatabaser. Där kan man bl.
a. hitta propositioner, motioner, SFS, både i  fulltext och i registerform. Delar av det tidigare
nämnda Rättsdatasystemet har flyttats över från Rättsbanken till Rixlex, exempelvis SFS-

                                                          
22 id. s. 101
23 Höglund & Persson, s. 80
24 id. s. 51
25 id. s. 89
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informationen som Regeringskansliet står för.26 Sema Group InfoData AB som är ansvarig för
Rättsbanken erbjuder motsvarande information i sina databaser. Där finns en databas för
"Författningar". Denna innehåller bl.a. gällande SFS i fulltext samt register med
bibliografiska uppgifter över SFS. Dessutom finns särskilda databaser för olika myndigheters
författningar. Dessa databaser har den fördelen i jämförelse med tryckta samlingar, att de
uppdateras kontinuerligt. Rättsbanken är det mest omfattande svenska söksystemet online.27

3.2 Informationssökning

Informationsanvändning inbegriper således flera moment och bildar ofta långa och
komplicerade handlingssekvenser. I huvudsak rör det sig om en intellektuell aktivitet som
inte så lätt kan observeras och beskrivas. Det man någorlunda väl kan komma åt för
empiriska studier är samspelet mellan informationsanvändare och informationssystem. Vi
kan t.ex. observera vilka informationskällor som konsulteras, vilka frågor som ställs till dem
och hur ofta de utnyttjas. Däremot är det mycket svårt att exakt beskriva hur den erhållna
informationen bedöms och bearbetas. Man är då ofta hänvisad till användarnas egna
värderingar och uttalanden.28

För att kunna hitta i rättskällorna måste advokaten vara väl hemmastadd i rättssystemets
uppbyggnad och i den speciella juridiska systematik som gör det möjligt att hitta bland
rättsreglerna. Vidare måste advokaten känna till de speciella metoderna för rättskällornas
utnyttjande. I olika skeden av advokatens arbete krävs skilda former av – i vid mening –
metodologiska insikter och färdigheter, bl a insikter i juridikens problemställningar,
kännedom om juridikens indelningar i ämnen och institut, kunskaper om rättskällor och viss
förmåga att göra juridiska ställningstaganden.29

Det traditionella sättet att lära sig den juridiska arbetsmetoden är att ta efter andra.
Juristutbildningen har någon gång beskrivits som ”prejudikatpositivisktisk”. Studenterna lär sig
genom att studera rättsfall (prejudikat) och ta efter domarnas metoder./…/Juridisk metod lärs
genom övning i andras efterföljd vilket innebär att en stor del av den juridiska kunskapen är
omedveten. Därmed inte sagt att inlärningen ej kan göras effektivare, om juristens
arbetsmetoder analyseras på sådant sätt att det som tidigare varit omedvetet förs fram i ljuset.30

Man kan utgå från att största delen av informationssökningen sker i närzonen och att
benägenheten till informationssökning är som lägst i fjärrzonen. Närzonen har traditionellt
inneburit handböckerna på skrivbordet, anteckningarna i den egna pärmen och lagboken på
hyllan. Hemmazonen betyder traditionellt organisationens gemensamma bibliotek, det interna
praxisarkivet, samlingen av textmallar för gemensamt bruk m.m. I fjärrzonen är det
traditionellt fråga om sådant som allmänna bibliotek, bibliotek hos branschorganisationer,
centrala arkiv och register som förs av någon annan organisation än den egna. I de nya,
digitala mediernas värld kommer närzon, hemmazon och fjärrzon att innebära något
annorlunda och umgänget med informationen förändras.31

Armlängdslagen illustrerar det förhållandet att den som söker information endast behöver
sträcka ut armen för att få tillgång till den. Ju större avståndet till informationen är, desto

                                                          
26 Seipel, Informationssökning… s. 208f
27 id. s. 184
28 Höglund & Persson, s. 48
29 Lehrberg, s. 25.
30 id. s. 15f.
31 Seipel, Juristen… s. 104f
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mindre sannolikt är det att man vill lägga ner tid på att söka efter den, trots att den kanske kan
vara värdefull. Det fysiska avståndet och tidsaspekten kan alltså vara hinder för användning
av information. Svårtillgänglighet och svårigheter med att tolka och relevansbedöma
information kan vara faktorer som gör att avstånd till information upprätthålls. Sökarens egen
förtrogenhet med informationen och vägarna att nå den är också viktiga aspekter för
informationsanvändning. 32

Peter Seipel menar dock att när det gäller den juridiska informationssökningen ur formella
rättskällor måste man som jurist vara uppmärksam på att om t.ex. en författningstext är oklar
har man en indikation på att andra källor som lagförarbeten och lagkommentarer bör
konsulteras. Man får inte nöja sig med den information som man råkar ha lätt tillgänglig.33

Peter Seipel betonar också att det ingår i ”juristens yrkesetik att ta ett ansvar också för
informationssökningens kvalitet. Det framgår av bl.a. de vägledande regler om god
advokatsed som medlemmarna i Sveriges advokatsamfund är skyldiga att följa enligt
samfundets stadgar. Baskravet är att juridiska råd skall vara grundade på ”erforderlig
undersökning av gällande rätt”. Han menar vidare att ”många jurister ägnar för liten tid och
uppmärksamhet åt sin informationsförsörjning. Det blir allt mindre hållbart i takt med att
verktygen för informationssökning förbättras och kraven på sökkunnighet växer.”34

”Förmågan att självständigt söka, bedöma, bearbeta och utnyttja information kan ses som
grundläggande i högre utbildning och forskning, liksom för de studerandes kommande
yrkesverksamhet. En angelägen målsättning syns därför vara att de studerande under
studietiden får kunskaper och träning i informationssökning så att de är rustade för en
yrkesverksamhet i en föränderlig miljö.”35 Inom den praktiska juridiken tror jag att detta
bromsas av att informationssökningen är mycket effektiv i en traditionell och relativt
oföränderlig miljö. Miljön är uppbyggd av gamla strukturer som gäller än idag. Det
ursprungliga, ”gamla” eller traditionella sättet att söka, inlärt under utbildningstiden, står sig
än idag och kan nog (vid första anblicken) påstås vara effektivt.

3.2.1 Juristens informationssökning vid problemhantering
Peter Seipel urskiljer generellt olika informationssökningssituationer: löpande orientering,
problemformulering och problemlösning. Hjälpmedlen för att se sammanhang och formulera
problem är av flera slag. Det är vanligt att man litar till översikter, handböcker,
lagkommentarer och liknande. Inte sällan är det nödvändigt att fördjupa studiet och gå till
rättsvetenskapen (doktrinen) för att få hjälp med att tränga in i komplicerade samband och
detaljer. Ibland är den enda vägen att skaffa sig egen erfarenhet av arbete med det visst slag
av problem, t.ex. en viss typ av avtal eller bolagsfrågor.

Informationssökningen i samband med problemformulering kan ses som en förberedelse till
informationssökning som har det mer precisa syftet att hjälpa till att lösa ett väl formulerat
problem. Typiskt handlar det om att fastställa vad som är gällande rätt, t.ex. om en viss gärning
är straffbar enligt något stadgande i brottsbalken. 36

Precis som Eva-Maria Svensson invänder jag mot användningen av ordet problemlösning i
juridiska sammanhang. Ordet innebär att man löser ett problem, d.v.s. det är borta, helt är ur
                                                          
32 id. s. 102f
33 Seipel, Informationssökning… s. 200
34 id, s. 218
35 Höglund & Persson, s. 23
36 Seipel, Informationssökning… s. 188
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världen och existerar inte längre. Men alla problem kan inte få en lösning. Inom det juridiska
är det ofta människor som är involverade i problem, både när det gäller ekonomiska och
familjerättsliga dilemman. Där är det väldigt sällan man kan säga att ett problem löses, att
båda parter i ett mål blir tillfredställda och får sin vilja igenom. Därför är jag inne på samma
linje som Eva-Maria Svensson är: att det är bättre att använda ordet problemhantering. Ett
rättsligt problem kan hanteras på ett sådant sätt att två parter kan förlikas, d.v.s. de får
kompromissa och förhoppningsvis få igenom det viktigaste i sina krav på rättvisa.

Information använder advokaten i vanlig ärendehantering och när det gäller att hantera en
klients problem. För att förklara och tydliggöra den sistnämnda processen har jag tagit hjälp
av en figur som konstruerats av Tom Wilson, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap. Han kallar sin figur för The problem resolution chain.37 Namnet
antyder lösning av problem, vilket inte är riktigt tillämpligt i juridiken. Men denna modell kan
dock i viss mån illustrera advokatens arbete med en klients ärende. Själv kallar jag modellen
för problemhanteringsprocessen i enlighet med definitionen av juridisk problemhantering som
redogjorts för ovan. I advokatens arbete gäller det att först samtala med klienten och bedöma
om hennes/hans problem är av juridisk natur. Därefter ska problemet definieras: inom vilken
härad härrör problemet? Sedan ska olika sätt att hantera problemet läggas fram av advokaten
och i samråd med klienten ska man sedan bestämma sig för den bästa ”lösningen”. Genom
alla punkter följer enligt Tom Wilson en strävan efter att minska osäkerhet, d.v.s. varje punkt
som man passerar i problemhanteringsprocessen minskar osäkerheten. Om man inte lyckas
minska osäkerheten i någon av punkterna så resulterar detta i att man vänder tillbaka till den
tidigare punkten för att ytterligare bygga på lösningen. Detta händer även under hanteringen
av ett rättsligt problem. Olika typer av information som uppenbaras under
problemhanteringsprocessen kan resultera i att advokatens osäkerhet ökar eller minskar. Det
kan innebära att man vänder tillbaka till den tidigare punkten för att där lägga till den nya
informationen eller att man kanske t.o.m. får backa tillbaka flera steg i processen. Under hela
processen kan det vara så att advokaten kontinuerligt konsulterar både klienten och olika
rättskällor.

Figur 1: Problemhanteringsprocessen

                                                          
37 Wilson, Tom, Exploring models of information behaviour, the ’Uncertainty’ Project. Ur: Exploring the
Contexts of Information Behaviour, Proceedings of the second international conference on research in
information needs. Seeking and use in different contexts. 13/15 august 1998, Sheffield, UK, edited by Thomas D.
Wilson and David K. Allen, Taylor Graham, London, 1999, s. 57
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Bengt Lehrberg påpekar att de traditionellt tillgängliga källorna och sökhjälpmedlen starkt har
satt sin prägel på hur den juridiska informationssökningen går till och på de krav som
regelmässigt ställs på arbetsinsatsen och resultaten. Vanorna är svåra att ändra på. Han menar
att man kan säga att juristen tenderar att bedriva sin informationssökning stationärt så till vida
att sökningen endast omfattar sådant material m.m. som fysiskt finns på nära håll, t ex råd från
en kollega i samma rum, handböcker som man har på sin bokhylla, ett internt ärenderegister i
rummet intill o s v. Finns det luckor och brister i dessa närbelägna informationskällor är
risken stor att juristen ändå inte bryr sig om att använda informationskällor som borde
konsulteras. Ursäkten är vanligtvis tidsbrist.38

3.2.2 Värdering av information och informationskällor
Peter Seipel påpekar att det är viktigt att skilja mellan primärmaterial (autentiskt material) och
sekundärmaterial. Primärmaterial är fullständiga texter till propositioner, utskottsutlåtanden
m.fl. lagförarbeten. Däremot räknas redovisningen av dessa i NJA, avdelning II till
sekundärmaterial. Ett annat exempel som han tar upp är originaltexten i ett rättsvetenskapligt
arbete jämfört med en komprimerad redovisning av denna i en handbok. Han menar att
redovisningar av originaltext kan resultera i att ursprungsbetydelser kan förändras genom att
urval och tillrättalägganden görs. Därigenom kan informationen bli ofullständig eller få en
annan betydelse än den ursprungliga. Informationsanvändaren kan därigenom luras till att
använda texten för de syften han har och som den ursprungliga texten egentligen inte stöder.

Jag tror att inträdet i informationssamhället kan ha den fördelen med sig att de gamla
strukturerna inom exempelvis rättsvetenskapen förändras på något sätt.
Omvandlingsprocessen av rättsdata till olika elektroniska resurser (och vad allt detta innebär i
sin förlängning) skulle kunna vara ett tillfälle för andra vetenskaper att influera
rättsvetenskapen till att utvecklas, att ta in kunskaper och erfarenheter från andra områden.
Att anta att rättsvetenskapen skulle ta in genusaspekten i sitt material skulle idag nog kännas
irrelevant att söka i eftersom hela rättsväsendet har hållningen att kön inte spelar någon roll.
Detta står ju t.o.m. stadgat i grundlagen. Rättsvetenskapen har därmed själv definierat ett
hinder för användningen av genus i relation till rättsinformationen. Den känns inte relevant
och den är dessutom inte lättillgänglig i samband med rättsinformation av traditionell typ.

Som redan tidigare nämnts så måste fördelarna med nya informationskällor vara uppenbara
för att inställningen till dem ska bli så positiv att de ska börja användas. Etablerade vanor är
svåra att förändra och om informationskällor som används är tillräckliga för att klara
arbetsuppgifter kan detta hämma efterfrågan på nya källor.39 Jag förstår Eva-Maria Svenssons
resonemang om att rättsvetenskapen ger dubbla signaler när det gäller genusperspektiv. Enligt
rekommendationer för juristutbildningen (se kapitel 4) är genusperspektivet relevant att ta in i
undervisningen medan grundlagen säger att kön inte spelar någon roll. Man kan anta att
jurister genom sin utbildning inte lär sig att lägga någon större vikt vid könsaspekter.

Informationssökning idag liknar inte den som fanns för ett tiotal år sedan, menar Peter Seipel.
IT som hjälpmedel, volymen sökbara texter och juridikens internationalisering har bidragit till
att förutsättningarna för informationssökning har förändrats. Peter Seipel betonar forskningen
om sambanden mellan rättskälleläran och rättsinformationens tillgänglighet. Det är t.ex.
rimligt att anta att material som är svårt att överblicka och svårt att skaffa fram påverkar
rättsbildningen i mindre grad och, åtminstone från praktisk synpunkt, får lägre värde som

                                                          
38 Lehrberg, s. 101f
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rättskälla än material som är lätt att finna och att utnyttja. Frågan är därför om förändringar i
möjligheterna att söka fram material – alltså förändringar i informationssökningssystemet –
kan leda till förändringar i rättsbildningen och synen på rättskällorna.40

När det gäller just tidsåtgången vid informationssökning stöter man på ännu en ”lag”, menar
Peter Seipel, nämligen gränsnyttelagen, också den med subjektiva inslag. Enkelt uttryckt
säger lagen att om det tar lång tid att skaffa fram viss information så tenderar
informationssökaren att redan från början värdera informationens nytta lågt.41 (Se även avsnitt
3.2.1).

3.2.3 Juristen och IT
IT är på väg att kraftigt förändra förutsättningarna för informationssökning både inom
juridiken och inom andra fält. Möjligheterna att digitalt lagra fullständiga källtexter är
väsentliga eftersom juridisk informationssökning ofta riktar in sig på själva grundmaterialet,
d v s hela källtexterna, och inte bara bibliografiska referenser eller dylikt.
Datakommunikationerna ger on-line åtkomst till juridiska databaser i hela världen. Idag, med
Internets snabbt breddade utbud – handlar det om flera tusen databaser.42

Enligt Peter Seipel är det nödvändigt för jurister att ha grundläggande kunskaper om IT för att
kunna utnyttja de nya hjälpmedlen och för att lösa de rättsproblem som IT ger upphov till.
Han menar att förutsättningarna för rättsligt arbete förändras både när det gäller hantering av
juridisk information, t ex information om lagtexter och rättsavgöranden, och när det gäller
rättslig reglering som har att göra med informationsbehandling.43

I Advokatens databilaga från år 1994 visar Peter Seipel m.fl. gemensamt att de tror på datorn
som advokatens framtida arbetsredskap. Bl.a. hörs ställningstaganden som ”Jag tror att vi
framgent kommer att söka information i stor utsträckning genom att användning av datorer.
Böckerna kommer givetvis aldrig att försvinna men kompletteras av annat informationsutbud.
Här gäller det att hänga med från början för att inte missa genvägar till rätt information. Tid är
en knapp resurs.” Vidare menar en annan skribent att en affärsjuridiskt inriktad advokat som
inte behärskar datorn saknar konkurrenskraft eftersom ”Inhämtande av juridisk information
och bearbetning av denna kräver – för en effektiv, skyndsam, noggrann och omsorgsfull
rådgivning - datorstöd.”

I denna bilaga skriver Peter Seipel även att det inte är en överdrift att hävda att IT snabbt är på
väg att bli ett nödvändigt arbetsredskap för juristen. Han grupperar IT-användning i sex
huvudkategorier:

• Arbetsadministration
• Ordbehandling
• Informationssökning
• Kommunikation
• Informationsadministration
• Analys och slutledning
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IT underlättar alltså arbetsprocessen och själva informationssökningen, kontakten med
kolleger och klienter blir lättare, likaså hantering av materialsamlingar och beslutsfattande.44

Naturligtvis finns det både fördelar och nackdelar med IT-tekniken. Fördelarna är att man på
ett kraftfullt sätt kan söka i stora textmängder vilket tekniken stödjer. Texter kan integreras i
andra texter. Nackdelarna är att det handlar om sökningar i stora datamängder. Sökverktygen
kan vara klumpiga på åtminstone två sätt. För det första kan de vara svårlärda, olikartade och
svårbegripliga. För det andra kan det vara så att sökverktygen påverkar sökningen på sätt som
stör eller snedvrider – ibland utan att den som söker blir uppmärksam på detta. Sårbarhet i
fråga om att tekniska haverier kan avbryta viktigt arbete.45 Peter Seipel anser att man inte får
ha en övertro på att de tekniska hjälpmedlen som sådana förmår åstadkomma förbättringar
och kvalitetshöjningar. Han menar att effekten kan bli den motsatta och detta anser han kunna
bero på ”brist på acceptans i den miljö där de nya verktygen avses bli använda, skev
mjukvarulogik i förhållande till arbetsuppgifterna, bortfall av nödvändig mänsklig medverkan
och kontroller och liknande.”46 Men trots nackdelarna tycker jag att resonemanget ändå
präglas av en tro på att IT har fler fördelar än nackdelar.

Peter Seipel menar att en stor del av intresset för informationssamhället kretsar kring just rätt
och rättsregler. Det handlar om att rättssystemet påverkar hur infrastrukturen för
informationsbehandling byggs upp och utnyttjas. Det handlar också om att IT kan utnyttjas på
olika sätt i rättsväsendet allt från elektronisk post mellan myndigheter och medborgare till
datoriserade rättskällor och datorstöd i lagstiftningsarbetet.47

Han menar vidare att man måste vara försiktig när det gäller datorer, datakommunikationer
och digitalisering eftersom det är ett så komplext fenomen. Det handlar om avancerade
uttrycks- och kommunikationsmedel som är tankeverktyg som kan påverka själva tänkandet.
Informationstekniken kan ha långtgående effekter för individen, för organisationen och för
samhället.48

3.3 Kontext
Jag anser att definitionen av begreppet data (se avsnitt 3.1)förenklar den för att på ett
lättåskådligt sätt försöka tydliggöra vad det är. Men vid en djupare analys av begreppet inser
man att den information som förmedlas mottas olika beroende på vem det är som mottar
meddelandet. I definitionen av data sägs att tolkning av data förutsätter förståelse – både av
reglerna för hur data sätts samman till meddelanden (grammatiken) och för datas innebörd
(semantiken). För att förstå data kan det ofta också vara nödvändigt att känna till praktiska
förhållanden för deras användning (pragmatiken). Speciellt det sista kan innebära problem om
man exempelvis som icke-utbildad jurist försöker sätta sig in i och förstå juridisk metod eller
praxis o.d. Data och rättsdata förutsätts ofta vara fakta som saknar subjektiva inslag.

Här finns en mer eller mindre omedveten åsikt om fakta: man tar för givet att det är något
objektivt och neutralt och som är fritt från värderingar och personliga åsikter. I rättsliga
sammanhang framträder denna åsikt speciellt tydligt. I konsten laboreras det med just detta att
det skulle finnas en inneboende, självklar betydelse i språket och i symboler och att hela
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tillvaron skulle bygga på en ofrånkomlig och naturlig logik. I det här resonemanget har
kontexten stor betydelse.49

När det gäller rättsinformationen, reflekterar jurister djupare över innebörden i det arbete som
de har fått utbildning i? Jag har redan tidigare nämnt att inlärning av den juridiska metoden
ofta innebär att man lär sig via tidigare domar och då saknas insikten i ”den tysta kunskapen”
som står bakom den ursprungliga domen som är prejudikat. ”Activity without reflection rarely
leads to new learning”, menar Kulthau. Om man handlar och reflekterar i
informationssökningsbeteendet gör det att man kan konstruera ny förståelse i den situationen.
Informationssökningsprocessen involverar mer än enbart att lokalisera och samla in
information. I denna process förbises ofta vikten av att man stannar upp och reflekterar över
det man har hittat. Om man studerar informationssökning i kontext ingår detta.50

3.3.1 Kunskap

Om man ser informationsanvändning som en möjlig väg till ny kunskap så kan man inte
betrakta den som något som finns färdigt att hämta ur böcker och rapporter osv. Utan
kunskapsproduktionen är något som kan skapas då man tolkar information. Denna
tolkningsprocess innefattar en persons totala livserfarenheter, den miljö och den situation man
befinner sig i. Andra faktorer i omgivningen som spelar roll för informationssökningsbeteendet
är, förutom den enskildes individuella upplevelser sådant som kompetens, motivation,
omgivningens förväntningar, feedback på arbete, arbetsklimat, arbetets genomförande, vilka
aktiviteter man ägnar sig åt och tidsfaktorer. Men ett informationssökningsbeteende kan inte
specificeras enbart genom att undersöka kontextuella faktorer utan det är även en produkt av en
komplex interaktion som inbegriper både omgivning och personliga faktorer som attityd,
bakgrund, roll, funktion och den speciella arbetssituationen etc.51

En bred definition av information är, vilket redan tidigare nämnts, minskning av osäkerhet
eller ökad ordning. Detta kan diskuteras. Jag anser att om man inte lever i vår kultur och vår
kontext kan den information som finns tillgänglig vara förvirrande inte bidra till minskning av
osäkerhet. Olika målgrupper för informationen kan uppfatta den på olika sätt, exempelvis kan
man anta att olika grupper i samhället kan ha olika åsikter om vilken information som bidrar
till ökad ordning i tillvaron. Eva-Maria Svensson tar i sin avhandling upp ”kaosteorin” och
om jag drar paralleller till den kan jag konstatera att information som bidrar till ökad
osäkerhet kan resultera i ny kunskap eftersom den kan rasera gammal kunskap och ersätta den
med ny.

Jag har förstått att i början är den juridiska banan ansträngande, det är mycket man ska lära
sig utantill o.s.v. Men därefter finns kunskapen där och man behöver inte fundera på att söka
efter information i någon annan källa än de etablerade. Enligt Höglund & Persson träder här
”principen om minsta ansträngning” in. Den är rationell och tidsbesparande. Först rannsakas
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det egna minnet, därefter närmiljön och i sista hand någon extern informationstjänst.52 Jag
anser att det är ganska naturligt att vilja göra sin informationssökning så snabb och effektiv
som möjligt. Men i fråga om juristens förhållande till information ifrågasätter jag om ny
kunskap kan utvecklas i den juridiska miljön.

Som tidigare nämnts (avsnitt 3.2.2) finns ett samband mellan rättskälleläran och
rättsinformationens tillgänglighet. Material som är svår att skaffa fram kan antas påverka
rättsbildningen i mindre grad och får i praktiken lägre värde som rättskälla än material som är
lätt att hitta och använda. Förändringar i informationssökningssystemet skulle kunna leda till
förändringar i rättsbildningen och synen på rättskällorna.53 Jag tror att man inte nog kan
betona vikten av att i processen från att övergå från traditionella medier till nya inom
rättsvetenskapen kan få rättsinformationen mer nyanserad. Här finns möjligheter till att
tillföra nya perspektiv på rätten i tillägg till de traditionella. Nya medier kan betyda chansen
till nya perspektiv. (Se 3.1.1)

3.3.2 Effekter av informationsanvändning
Höglund & Persson påpekar att effekterna av informationsanvändning kan innebära
”förändringar i aktiviteter” och problemhanteringsförmåga. En del effekter kan resultera i
ökad kunskap eller lösta problem. Andra effekter kan vara mer indirekta i form av kostnader
och tidsanvändning. Höglund & Persson menar att informationsanvändning kan ha direkta
effekter på samhällslivet. Det är viktigt att i vårt moderna samhälle, där informationstillgång
är en allt viktigare resurs, ta reda på vad informationen betyder i olika sammanhang – för
forskning, problemlösning och beslutsfattande. Att utreda samspelet mellan behov, utbud,
användning och effekter av information är väsentligt för att få en djupare förståelse av hur
informationsförsörjningen fungerar.54

Jag tycker att det är viktigt att hela tiden värdera den information som man stöter på eftersom
användningen av den kan ge olika effekter. Man måste ha detta i åtanke när man t.ex.
använder sammanfattningar eller komprimerade redogörelser av texter då ursprungliga
betydelser medvetet eller omedvetet kan förvrängas. Därigenom kan informationen bli
ofullständig eller få en annan betydelse än den ursprungliga. Informationsanvändaren kan
därigenom luras till att använda texten för syften som den ursprungliga texten egentligen inte
stöder.55 (Se 3.2.2)

Effekter av positiv feedback tror jag är att man fortsätter i samma linje som förut eller kanske
att om den är negativ att man försöker förändra sitt sätt att arbeta. Effekterna i juridiska
sammanhang skulle kunna ses som att hela det rättsliga systemet belönar ett arbetssätt som
gynnar redan befintliga normer. Och tvärtom när det gäller sådant som går emot det
etablerade. I informationsaspekt innebär detta att en viss typ av information har högre värde
än annan.

Peter Seipel frågar sig hur yrkeskunnandet påverkas när informationsbehandlingen
automatiseras. I detta sammanhanget möjliggörs nya funktioner och organisationsformer och
tjänster och prestationer får en ny utformning. Peter Seipel pekar på att där man först bara såg
omedelbara effekter – oftast upplevda som inbesparingar eller effektivitetshöjningar av ett
eller annat slag – intresserar man sig nu för effekter som inte är lika lätt skönjbara och effekter
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på lång sikt. Det kan gälla t.ex. kvaliteten på beslut, nya yrkesroller och uppkomsten av nya
industrier. Det finns två strömningar när man diskuterar IT. Peter Seipel kallar den ena
maskinentusiastisk den andra maskinskeptisk. Entusiasterna tenderar att se IT som
möjligheternas värld. Maskinen är en direkt förstärkning och förlängning av människans
intellekt och automationen har inga gränser utom de som tillfälligt sätts av den tillgängliga
tekniken. Nya arbeten kan skapas, demokratin kan stärkas o s v. Skeptikerna ser icke
ersättningsbara värden i människornas egna tankar, erfarenheter och upplevelser. De betonar
riskerna med automation och IT. De uppmärksammar kostnaderna för automatiserad
informationsbehandling och de dyrbara misstag som har förekommit. Den konflikt mellan
maskinentusiasm och maskinskepticism är fruktbar, menar Peter Seipel, och tjänar som en
ständig påminnelse om att informationstekniken inte av sig självt ger några självklara
fördelar.56

I det juridiska arbetet kan IT användas till att leta fram fakta och till att leta i rättstexter. De
olika sammanhang där man kan använda IT för att stödja juridisk informationsbehandling är
ordbehandling och elektronisk post, verksamhetsstöd och informationsadministration,
informationssökning; virtuella bibliotek och artificiell intelligens; kunskapsbaserade system.
Peter Seipel menar att användningen av IT kan ha en indirekt betydelse genom att förändra
den miljö (den infrastruktur) där rättsreglerna ska tillämpas. Tillkomsten av s.k. digitala
dokument som ersätter pappersdokument påverkar t.ex. hur rättsreglerna om underskrifter,
bevisning, original e t c utformas och inverkar på så vis på juridisk informationsbehandling.57

Peter Seipel frågar sig om förändringar i möjligheterna att söka fram material – alltså
förändringar i informationssökningssystemet – kan leda till förändringar i rättsbildningen och
synen på rättskällorna.”58

Rättsvetenskapen är, som Eva-Maria Svensson påpekar, inne i ett stadium där
inomvetenskapliga normer inte ifrågasätts. Detta ger även effekter på den praktiska juridiken.
Som tidigare nämnts (avsnitt 3.2.2) är det traditionella sättet att lära sig den juridiska
arbetsmetoden att ta efter andra. Att närmare analysera juristens arbetsmetoder anser jag vara
ett sätt att försöka föra fram den omedvetna juridiska kunskapen i ljuset. Effekten blir ju
annars att ingen ny kunskap utvecklas och nya perspektiv inte kan uppstå.

Den information som advokaten erhåller av en klient ska enligt juridisk arbetsmetod passas in
i något som finns i den juridiska litteraturen. Eva-Maria Svensson påpekar att just avsaknaden
av olika mänskliga perspektiv, t.ex. genusaspekten, gör att den egentligen inte är tillämplig i
alla situationer. Jag tycker att det är intressant att diskutera vilka effekter ett ensidigt
rättssystem (och dess informationskällor) kan ha eftersom den inskränker rättssubjektets
möjlighet till att bli så rättvist betraktad som möjligt. Om man inte tar hänsyn till olikheter blir
effekten ett skevt rättssystem.

                                                          
56 Seipel, Juristen… , s. 79f.
57 Seipel, Juridik…, s. 81f.
58 id, s. 185
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4 GENUS
Det verkar som att det, åtminstone i teori finns en medvetenhet om att det behövs ett
genusperspektiv i juristutbildningen. I en statlig utvärdering av nio juristutbildningar i Sverige
kom man bl.a. fram till att: ”Professurerna är i hög grad besatta av män. Bland lektorer,
forskarstuderande och studenter är andelen kvinnor ökande och på sikt kommer sannolikt en
utjämning att ske. Det finns generellt en medvetenhet om jämställdhetsfrågornas vikt. Dock
saknas inom utbildningarna inslag av samhälls- och familjeförhållanden och brottsoffers
erfarenheter, samt konsekvenserna av våld mot kvinnor och män, vilket föreskrivs av
examensordningen.” Vidare sägs avslutningsvis att ”Institutionerna bör vara uppmärksamma
/…/på behovet av genusperspektiv i undervisning och kurslitteratur.” 59

I detta kapitel går jag först igenom olika uppfattningar om begreppet genus (avsnitt 4.1) och
användningen av genus i forskningssammanhang. Det är viktigt med en forskning som
försöker att dels blottlägga omedvetna strukturer och dels få till stånd förändringar i
väletablerade, stelnade system (4.1.1). Kontextperspektivet (avsnitt 4.1.1) är användbart i
min undersökning som gäller kvinnliga advokater eftersom en kvinna blir socialiserad
(avsnitt 4.1.2) in i ett beteende som är annorlunda jämfört med det manliga. Det juridiska är
traditionellt manligt och detta borde innebära kollisioner när en kvinna ska integreras i denna
kontext. Trots att kvinnor och män genomgår olika socialiseringsprocesser har
rättsvetenskapen könsneutralitet (avsnitt 4.2) som definition. Dessutom är lagarna av idag
utformade efter generaliserbarhetsprincipen (avsnitt 4.2.1) där man historiskt sett utgått
från enskilda fall som bygger på manliga erfarenheter i en offentlig sfär.

Det juridiska är underförstått något som ska uppfattas som objektivt och värdeneutralt
(avsnitt 4.2.2) vilket ifrågasätts nedan. Objektivitet och värdeneutralitet gör inte att det
juridiska blir mer vidsynt trots att rättsvetenskapen framställs på det viset. Att känslor och
personliga värderingar utesluts ur rätten som betydelselöst gör att en stor del av mänskliga
erfarenheter ignoreras. I detta sammanhang kan man ifrågasätta den information som
advokater erhåller ur både formella och vissa informella källor eftersom det är den juridiska
manliga kontexten som utformat den information som finns där. Att det traditionellt kvinnliga
utesluts i den juridiska kontexten gör att det kvinnliga till synes inte har något inflytande eller
någon större makt i detta sammanhanget.

I följande resonemang redogör jag för olika teorier och dessutom finns mina egna reflexioner
med även i detta kapitel.

4.1 Genusbegreppet och genussystemet
Genus är ett begrepp som betecknar kön som en konstruktion. Traditionellt sett definieras kön
beroende på biologin. Manligt kön har sin bestämda definition och kvinnligt kön har sin. Om
någon går utanför de traditionella könsdefinitionerna avviker den individen från normen.
Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, menar att ordet genus betecknar en människas
sociala kön, dvs. man anser att genus utformas eller konstrueras i en kulturell kontext där det
konkreta könet man/kvinna har betydelse för hur man blir behandlad från det att man föds.
Det är med andra ord ett ”socialt kön”.60 Detta konstruktivistiska synsätt som jag valt i min
undersökning skiljer sig från olika essentiella strömningar som i stora drag menar att kvinnor
och män är olika av naturen.
                                                          
59 Rätt juristutbildning? utvärdering av juristutbildningar, Högskoleverkets rapportserie 2000:1, Stockholm,
2000
60 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflexioner kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift nr
3, 1988, s. 50
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Begreppet genus är föränderligt. Genom historien har könsdefinitionerna varierat: de är
kontextberoende. Definitionerna varierar beroende på samhällets struktur, de förändras i
enlighet med vilka ekonomiska, sociala och politiska intressen som har företräde för tillfället.
Rätten existerar inte i ett vakuum utan är en integrerad del av samhället. Hur kön i det
juridiska definierats i olika tider sammanfaller med den syn som samhället har för tillfället.
Karin Jansson, doktorand vid historiska institutionen i Uppsala, menar att den kunskap man
kan få ur gångna tiders rättsprotokoll är relevant även i ett vidare samhälleligt perspektiv. Det
är också i detta sammanhang som ett begrepp som genus har sin användbarhet. Karin Jansson
menar, precis som Yvonne Hirdman att genus står för det socialt konstruerade könet, till
skillnad från det biologiska, och anknyter till samhällets normer, värderingar och praktik.
Vilka betydelser vi tillskriver kategorierna män och kvinnor varierar alltså över tid och är
beroende av hur samhället vi lever i ser ut. Genus betonar relationen mellan de sociala könen
och många genusteoretiker pekar på kvinnors underordning i förhållande till män och den
maktrelation som finns mellan könen. 61

Yvonne Hirdman påpekar att genussystemet som begrepp inte betecknar ett determinerat och
icke-processuellt tomrum. Den underordning som kvinnor är underkastade är ett socialt och
historiskt fenomen. Men det betyder inte att ”underordning är en fast kategori med ett ständigt
givet innehåll.”62 Genussystemet är en dynamisk ordningsstruktur av kön i vilken det ingår ett
antal fenomen. Inom systemet interrelaterar dessa och ”ger upphov till ett slags
mönstereffekter och regelbundenheter.”63 Eva Gothlin, fil dr i idé- och lärdomshistoria vid
Göteborgs universitet, betonar också att man ska se genus som en process som sker i relation
till identitet:

En anledning till att genus kom att ersätta det tidigare vanliga begreppet könsroll, var att roll
kunde uppfattas som något en gång för alla fastlagt, men också som något man lätt kunde kliva i
och ur ungefär som en roll i ett skådespel/…/Sammanfattningsvis kan man säga att genus
handlar således inte bara om det individuella subjektets könsidentitet, utan också om hur
könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och uttrycks i relationer,
institutioner, lagar, texter, bilder, datorer, m.m. Genus skiftar över tid och rum, mellan kulturer
och samhällen. 64  Genusforskningen problematiserar också manlighet som något historiskt
föränderligt och socialt präglat, till skillnad från traditionella forskningstraditioner där mannen
utgjort den allmänmänskliga ”normen” och kvinnan betraktats som avvikande.65

I genussystemet ingår, enligt Yvonne Hirdman, två logiker: den ena är dikotomin,
isärhållandets logik: manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den andra logiken är hierarkin:
det är mannen som är norm. En legitimering av den befintliga genusrelationen grundar sig på
att det mellan könen finns biologiska olikheter, kvinnan ses därför som annorlunda, eftersom
mannen är norm. Dikotomin innebär att mannen är det positiva och kvinnan det negativa.
Yvonne Hirdman förkastar tanken på att ett generellt förtryck måste ha en generell förklaring.
Hon menar att ju mer differentierat ett samhälle blir, ju subtilare och mer komplexa blir
isärhållandets eller segregeringens uttryck och konsekvenser. Här tycker jag att man kan
                                                          
61 Jansson, Karin, Kvinnofrid ur olika perspektiv – våldtäkt, kvinnorov och andra sexuella övergrepp cirka 1600-
1900, Ur: Kvinnorna och rätten, Från stormaktstid till rösträttsstrid, Hallgen & Fallgren, Uppsala, 1996, s 67-94
Se hur synen på kvinnofrid har förändrats över tid och givits uttryck i lagförändringar.
62 Hirdman, Genussystemet… s. 60f
63 id. s. 51
64 Gothlin, Eva, Kön eller genus? En skrift som bygger på en föreläsning vid konferensen ”Könsperspektiv i
forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, Nationella sekretariatet för genusforskning,
Göteborg, 1999, s. 7
65 id. s.14
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jämföra den könsneutrala lagstiftningen som utåt sett verkar demokratisk men som i själva
verket förhindrar att jämlikhet ökar mellan könen.

Yvonne Hirdman och Eva Gothlin betonar olika starkt det faktum att mannen betraktas som
norm och kvinnan som det annorlunda eller avvikande. Jag skulle vilja uttrycka det så att man
kan generalisera det som allmänt sett kallas manligt och kvinnligt men det betyder naturligtvis
inte att alla män och alla kvinnor är formade efter dessa definitioner. Det finns både män och
kvinnor som avviker från det som betraktas som traditionellt manligt eller kvinnligt. Vidare är
det sant att både manligt och kvinnligt är något historiskt föränderligt men mina åsikter
avseende detta sammanfaller med Yvonne Hirdmans beskrivning av att det manliga ändå
alltid betraktats som överlägset det kvinnliga.

Både Yvonne Hirdman och Eva-Maria Svensson delar upp samhället i en publik och privat
sfär. De menar att de två sfärerna historiskt sett definierats efter de människor som främst
befolkat dem. Den publika sfären definieras därmed som manlig och den privata som
kvinnlig. Det rättsliga har utvecklats i den publika sfären vilken genom tiderna varit en manlig
domän. Därigenom har den integrerat synsätt som främst tar hänsyn till en offentlig och
individualistisk människa som förutsätts drivas av egoistiska intressen. Lagarna är utformade
efter traditionellt och historiskt sett manliga intresseområden.

4.1.1 Genus- och kontextperspektiv i forskning
Genusforskningen skiljer sig från tidigare forskning eftersom man här problematiserar
förhållandet mellan båda könen. Då man tidigare uteslutande fokuserade på kvinnans ställning
i samhället blev resultatet det som i efterhand bl.a. kallats för ”eländesforskning”. Att istället
ha ett genusperspektiv på sin forskning innebär att man ser könsfrågorna i en samhällelig och
historisk kontext. Detta perspektiv är mer fruktbart och kan peka på invecklade strukturer och
underliggande faktorer som bidragit/bidrar till att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt,
har ett lägre socialt värde än män.66 Genusforskningens utgångspunkt är att kvinnor måste ses
som en del i en helhet.

Då hamnar relationerna inom denna helhet automatiskt i fokus. Det handlar då inte om kvinnan
som enbart en biologisk varelse, utan som bärare av ett socialt kön. Detta sociala kön tillskrivs
vissa egenskaper som kan variera mellan olika tidsperioder och olika geografiska platser. Att
vara kvinna kan i en kultur betyda att hon ägnar sig åt verksamheter som i en annan kultur är
otänkbart för kvinnor. Även mannen är bärare av ett socialt kön som kan definieras olika i olika
tider och miljöer. I genusforskningen sätts relationen mellan kvinna och man i centrum, och är
nödvändig för en förståelse av både kvinnans och mannens situation.67

Yvonne Hirdman menar att genusstudier är studier av det abstrakta könet, det är studier över
hur män och kvinnor uppfattas och vilka konsekvenser det har haft för dem som könssort, dvs.
genus, vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme i världen.68 Jag uppfattar det så att det
abstrakta könet är det som finns i vår föreställningsvärld, dvs. alla de abstrakta egenskaper
som man tillskriver könen. Detta bestäms i stor utsträckning av det konkreta könet, alltså det
rent biologiska könet som är synligt för vår blick.

                                                          
66 Hirdman, Yvonne, Kvinnohistoria om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbildningsradion,
Stockholm, 1992, s. 49
67 Görel Granström, Gudrun Andersson, Karin Jansson, Linda Oja, Inledningen ur: Kvinnorna och rätten, Från
stormaktstid till rösträttsstrid, Hallgen & Fallgren, Uppsala, 1996, s. 7.
68 Yvonne Hirdman, Vad är kvinnohistoria? Ur: Kvinnohistoria, Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar,
UR, Stockholm, 1992, s. 18
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Gudrun Andersson, forskare vid historiska institutionen i Uppsala, diskuterar definitionerna
av manlighet respektive kvinnlighet. Hon menar att det inte går att definiera vad som är
kvinnligt om man inte samtidigt diskuterar vad som är manligt.

Man kan också diskutera vilken av rollerna som är snävast definierad, den manliga eller den
kvinnliga. Manligheten kan ses som snävare eftersom den är fastare reglerad. Vad en man kan
göra är mer entydigt, medan kvinnan å andra sidan har en mer flexibel roll. Ser man till över-
och underordning kan man vända på det hela, och se den underordnade rollen som snävare.
Mannen har tillgång till fler sfärer i samhället, och manligheten kan därigenom ses som vidare
definierad. Det senare perspektivet är lämpligt för studier av lagstiftningsmaterial.69

En människa betraktas inte som könlös utan ingår alltid i ”en relation där förhållandet i
relationen bestäms av hans/hennes kön. Relationen är formad i enlighet med en symbolisk och
en konkret ordning, vilken är historiskt överförd och verkar normerande, däremot inte i
deterministisk mening. Det är möjligt att medvetet förhålla sig till relationen, som individ och
i samhällelig form genom normer och föreställningar.”70 Jag anser att det är fruktbart att göra
så som Eva-Maria Svensson gör i sin avhandling när hon använder genus som ett relationellt
begrepp i rättsvetenskapen. Detta blottlägger dolda strukturer och omedvetna normer.

Kön hade således relevans vid den tiden då de axiomatiska ställningstagandena för det
rättssystem som vi fortfarande har kvar formulerades. Att kön idag inte har någon formell
rättslig relevans annat än i undantagsfall gör det därigenom inte ointressant att analysera rätten
och dess axiom med kön eller genus som kategori eller relation.71

Kvinnors underordning
Diskussionen kring underordningens vara eller icke vara berör problematiken kring
förhållandet mellan struktur och aktör. I hur hög grad är ens handlingar bestämda av den
omgivande strukturen? Hur stort utrymme har människan som handlande subjekt, som aktör?
Att allt för starkt betona strukturen leder, i det här fallet, till att svaret är givet från början.
Kvinnan är underordnad, och forskningen handlar då mer om att belägga detta. Men man kan
heller inte bortse från strukturen; människan agerar inte helt fritt i förhållande till samhällets
ekonomiska och sociala strukturer. För att inte fastna i låsta positioner, där än den ena än den
andra  ytterligheten förespråkas, bör man försöka förena de två perspektiven.72”Genusen bör
ses som ihopslingrade och utvecklade i en relation där båda är medagerande”.73 ”Det är inte
mannen som är härskaren och kvinnan som är offret utan könsordningen är något båda två är
delaktiga i att konstruera.” 74 Jag anser att detta är något som måste uttalas, man måste bli
medveten om den icke-intentionella maktutövningen för att kunna ändra på relationen.

Strategier för att klara underordning
Anledningen till att kvinnor (och män) är medagerande är att det är lättare att smälta in i en
kontext om man spelar enligt de regler som är norm. Det innebär alltid problem och
oförutsebarhet att inte agera enligt ”genuskontraktet”. Det är mer krävande samtidigt som en
individ som avviker från det som är norm allmänt sett inte får gillande från sina
medmänniskor. Jag tror att det är så att samtidigt som vi människor är sociala individer
                                                          
69 Andersson, Gudrun, Myndig eller omyndig? Kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning under
stormaktstiden, Ur: Kvinnorna och rätten, Från stormaktstid till rösträttsstrid, Hallgen & Fallgren, Uppsala,
1996, s. 15
70 Svensson, s. 79
71 id. s. 301
72 id. s. 16
73 id. s. 113
74 id. s. 109
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kämpar vi efter individualitet. Vi vill höra till en gemenskap samtidigt som vi på något sätt
vill utmärka oss som speciella. Mina intervjupersoner ingår i en typisk manlig kontext, vilket i
detta sammanhang innebär att de kanske vill anpassa sig efter vedertagna normer. Jag menar
att det finns olika strategier som en kvinna kan använda sig av för att klara sig i exempelvis
den juridiska arbetsmiljön. Antingen kan man välja att bejaka de manliga idealen eller välja
att gå emot det etablerade med hjälp av olika strategier. Harriet Silius exemplifierar tre olika
ställningstaganden eller strategier som kvinnliga jurister kan använda för att upprätta en
yrkesidentitet. Den första strategin är att man kan använda sin kunskap om kvinnans ställning
för att förbättra hennes situation. Den andra är att ta avstånd från och driva med den
stereotypa bilden av den Manlige Professionelle Juristen. Till sist innebär den tredje strategin
att man sätter juristyrket i relation till andra livsområden. Att ha barn ger t.ex. ger andra
perspektiv på tillvaron. 75

Förändringspotential
Yvonne Hirdman menar att båda könen har en biologisk essentialistisk kvalitet som hon
menar har en förändrande kraft. Det är könens mänskliga likhet, dvs. man kan på goda
grunder anta att den mänskliga förmågan och förutsättningen för upplevelse och uppfattning,
är likadan hos män och kvinnor. Hon menar att vissa kvinnor (och män) trots de
genussystembevarande strukturerna, tankarna och praktikerna, ständigt insett att könen inte är
annorlunda sorter, inte är arts- eller väsensfrämmande. Den systemförändrande krafter finns
således i det mänskliga tankesystemet. Denna fundamentala gemensamhet hos könen vad
gäller konsten att förstå och tänka, spelar emellertid bara en systemförstörande roll när den
kan få material för sin förmåga. Det kan den få när isärhållandets tabu bryts. Det gör den när
kvinnor tvingas/får lov att göra det män för och vice versa. Vidare menar Yvonne Hirdman att
förändringar i genusstrukturerna kan uppkomma i extrema historiska perioder: både av
ekonomisk knapphet, kris, krig, men också i perioder med snabbt uppkommet överflöd. Här
ser Yvonne Hirdman att kvinnor kan ha en möjlighet att hävda sig i informationssamhället
eftersom den främst bygger på den abstrakta kunskapen eller hjärnans kapacitet. Och den är
fundamental för båda könen. Hon pekar på att utvecklingen går framåt och exemplifierar med
att det under 1900-talet i Sverige skett en utvidgning av vad könsdefinitionerna innebär. Det
är återigen tankens material som har vuxit, menar hon. 76  Utvecklingen går framåt. Som jag
tidigare påpekat är det av vikt att försöka arbeta för att gamla normer och strukturer inte förs
in i informationssamhället. Det tror jag inte man kan förhindra om inte man aktivt arbetar för
att synliggöra bl.a. genusstrukturerna och medvetet förhåller sig till den information och de
upplevelser som förmedlas i det moderna samhället.

4.1.2 Socialisering
Kvinnor och män genomgår olika socialiseringsprocesser. Dessa har varierat genom tiderna
men fortfarande är grunden den att det manliga är den allmänna normen som även har högst
värde och det kvinnliga är det som är annorlunda och avvikande och därmed underlägset det
manliga. Om man har detta i åtanke känns det underligt med den könsneutralitet som formellt
sett utformar våra lagar. Denna könsneutralitet baseras implicit på de normer som har
företräde, nämligen de manliga.

De kulturella djupstrukturerna är skapade av människan. Det är dessa som barnets föds in i
och socialiseras in i. Vissa normer är allmänmänskliga och självklara och lärs in i takt med
inlärningen av allt det gemensamma kulturella godset. Samtidigt som dessa normer är
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identitetsskapande så ger de trygghet. De är så självklara och så grundläggande att de upplevs
som naturliga och givna. Det är anledningen till att de är så svåra att kartlägga och
ifrågasätta.77

Tankefigurerna, eller den djupstruktur som vi människor integrerar med när vi socialiseras in i
ett samhälle ger trygghet och mening. Dessa tankefigurer har makt över oss och det är inte
alltid man inser att det ”ordnade” och ”meningsskapande” inte är detsamma som en ”materiell
nödvändighet.”78 Ofta kanske man inte reflekterar över varför man gör vissa saker fast de
känns betungande kanske både psykiskt och fysiskt. Ett konkret exempel kan vara kvinnor
som i stort sett ensamma både förvärvsarbetar och tar hand om hem och hushåll.

Yvonne Hirdman påpekar att det svåraste problemet inom det feministiska tänkandet är det
faktum att kvinnor är lika integrerade som männen i samhället, de är ”medskapande och
medgörande varelser”. Hon frågar sig om kvinnor själva är skyldiga till att de har en lägre
social status. Den sociala integrationen och socialiseringen ger förklaringar till frågan om
”varför kvinnor funnit sig i att definiera sig som den lägre sorten.”79 I varje samhälle och tid
har något slags kontrakt mellan könen funnits.

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om
hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör till vem,
i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket - hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i
gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc. i all
otrolig detaljrikedom.80

Genuskontraktet skapar balans och kan i sin förenkling av allt mänskligt verka betryggande
och identitetsskapande. Det är dock inte sagt att genuskontraktets gränser inte har överskridits
under historiens gång och fortfarande överskrids. ”Vi inser att män och kvinnor ständigt
handlar och tänker med det för tillfället rådande genussystemets olika kontrakt som fond”81

Jag anser att det är lättare för kvinnor att se saker ur en manlig synvinkel eftersom vi lever i
ett samhälle som ser det manliga som norm och därmed ger detta högsta värde. Kvinnor
förstår tänkesätten, tankeramen, de blir ju insocialiserade i den manliga diskursen från
födseln. Inte så att kvinnor införlivas i den utan de lär sig att de är det som avviker från
normen. Detta innebär inte alltid något negativt utan kan ses som positivt då man ifrågasätter
hierarkistrukturer. Däremot är det inte lika lätt eller intressant för en man att lära sig att se
saker ur en ”kvinnlig” synvinkel eftersom de inte behöver det för att klara sig i samhället.
Detta tror jag gäller speciellt inom den juridiska kontexten där gamla normer och traditioner
lever kvar.

I inledningen till Kvinnorna och rätten ”Man brukar tala om ett strukturperspektiv, att
människan lever i ett samhälle med fasta strukturer som styr hennes agerande, t ex lagar och
oskrivna regler för hur man uppträder. I dessa strukturer ses mannen som överordnad och
kvinnan som underordnad. En sådan underordning är inte heller svår att finna. Frågan är
emellertid om den genomsyrar hela samhället och alla dess nivåer.”82
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4.2 Könsneutralitet i det rättsliga
Samartssynen som dominerar det rättsliga innebär att alla individer ses som könlösa och
neutrala. I själva verket är det så att den neutrala människosynen innebär ett manligt synsätt.
Lagen utformas könsneutral i samartssynens anda. Formell likhet mellan könen föreställs vara
det bästa sättet att uppnå jämställdhet trots att likheten är baserad på ett synsätt som ser
mannen som norm.

Naturligtvis är det ingen som protesterar mot innehållet i Regeringsformen, grundlagen, där
det sägs att alla människor i samhället är fria och jämlika. Likaså är det många som
protesterar mot att vissa i samhället ska särbehandlas. Detta är förståeligt om man har den
synen att alla människor verkligen är fria och jämlika. Men det är inte så i praktiken.
”Jämställdhetslagen kan ses som ett exempel på den paradoxala könsneutraliteten. Det är i
stort sett endast i den lagen som kön görs tydligt och explicit i svensk rätt.” 83 Eva-Maria
Svensson menar att Jämställdhetslagen är en paradox om man jämför den med det som sägs i
grundlagen. Alla är jämställda och ingen ska särbehandlas. Men ändå finns Jämställdhetslagen
som tydliggör att det faktiskt är skillnad mellan könen.

Synen på alla människor som lika värda har anammats av samhället i sann liberal eller
demokratisk anda men i realiteten har genussystemet fortfarande relevans men göms under en
ideologi som ser människan som fri och jämlik. Om man använder genussystemet som
begrepp kan man ur olika ideologiska strömningar göra ett försök att klargöra det rådande
genussystemet och se hur exempelvis liberalismen och genussystemet påverkar/påverkat
varandra.84

Den inställningen som rättssystemet har angående kön är samartssynen. ”Samart kan
definieras som ett undvikande av distinktionen manligt/kvinnligt…” Risken med
samartssynen är att kvinnor hamnar i ett dilemma. Detta dilemma är just resultatet av en
människosyn med en individ som är könlös men impregnerad av ett manligt synsätt.”85

”Det är detta som är paradoxen, ett rättsligt erkännande av en ojämn relation leder till att
ojämnheten inte åtgärdas, utan konserveras genom en könsneutral lag som dessutom verkar
normerande på det sätt att ojämnheten osynliggörs. Kvinnor definieras som en svag grupp
vars villkor behöver förbättras, 1 § JämL. Trots detta utformas lagen könsneutralt.”86 ”Trots
att empiri visar att relationen är ojämn upprätthålls föreställningen om att könsneutralitet och
formell likhet är sättet att uppnå jämställdhet och effekterna uteblir därmed.”87

4.2.1 Generaliserbarhetsprincipen

De äldsta rättsreglerna var i regel kasuistiskt utformade, d v s de tog ställning till konkret
beskrivna situationer. Detta sammanhänger med hur rättsreglerna ursprungligen kom till. De
rättsliga instanserna kom efter hand att ta ställning till den ena tvistesituationen efter den andra,
allteftersom tvister uppkom och blev föremål för deras prövning. Dessa ställningstaganden
bevarades sedan inom den muntliga, eller så småningom skriftliga traditionen och uppfattades
som prejudicerande i senare tvister. Lagstiftningen behöll länge sin kasuistiska prägel. I Sverige
kom detta klart till uttryck i 1734 års lag. Redan i den kasuistiska rättsbildningen fanns dock
uppenbarligen det grundläggande inslaget av generalisering, som är ett utmärkande drag hos alla
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rättsregler. Det först bedömda fallet var aldrig exakt detsamma som de senare uppkommande
situationerna, där det fick tjäna som prejudikat. I regel var inte parterna desamma. Man måste
därför generalisera bort de individuella personerna i tvisten. Varje människa blev, i stor
utsträckning, den andre lik. Man tog också fasta på det från rättslig synpunkt betydelsefulla i det
händelseförlopp som föregått tvistesituationen abstrakt, d v s en typsituation. Under en sådan
typiserad beskrivning kunde man sedan passa in andra uppkommande fall.88

Dessa enkla generaliseringar ter sig kanske som självklara, men de är i sig helt grundläggande
för all juridisk begreppsbildning. Denna bygger nämligen på att man generaliserar från
enskilda situationer och sammanför en mängd företeelser under ett enhetligt begrepp.
Metoden används på samma sätt idag vid tolkning av rättsfall och vid utformningen av
konkreta lagbestämmelser. Och när en advokat analyserar en konkret tvistesituation måste han
beskriva den på samma generaliserande sätt för att kunna utröna om den passar in under en
viss rättsregel.89

Lagar och andra föreskrifter – de rättsliga normerna – skiljer sig från konkreta beslut (till
exempel domstolarnas domar) genom att de utgör generella direktiv för beslutsfattande i
enskilda fall. De måste anknyta till en situation som är beskriven till sin typ och inte till ett
enskilt fall. En lag kan alltså inte tillskapas för att tillämpas endast i ett individuellt fall.
(Däremot kan lagen med bibehållande av den generella formen ges en sådan utformning, att
det i praktiken endast uppkommer ett – eller kanske inget – enda fall, där lagen blir
tillämplig).90 Det är ju detta som Eva-Maria Svensson kritiserar att lagarna är utformade i
generaliserande form, generaliserbarhetsprincipen och förutsebarheten i åtanke, och trots att
det kallas generella är de i praktiken utformade efter manliga normer. Man kan inte
generalisera människors liv då exempelvis män och kvinnor lever olika slags liv.

Eftersom kvinnan genom historien blivit definierad som medlem av den privata sfären kan
hon generellt sett inte ha tagit in den rättsliga rationaliteten eftersom den i första hand är
avsedd för män i den offentliga sfären. Därför tror jag att kvinnor ofta anser sig orättvist
behandlade just därför att deras rättsliga problem i (oftast) den privata sfären översätts till
något inom rättsväsendet som är uppbyggt kring offentlighet och individualitet. Oftast kanske
deras rättsliga problem handlar om relationer med andra människor, barn eller män.
”Genom att inte ta hänsyn till situation och konsekvenser kan resultatet bli att människor
behandlas orättvist”.91 Jag har förstått det så att den främsta anledningen till att man inte tar
hänsyn till andra normer än den inom rätten rådande är att rättssäkerheten skulle bli lidande
och kaos uppstå. Om rättsvetenskapen skulle ha en mindre negativ attityd till det som går
emot de etablerade juridiska ställningstagandena, skulle nya synsätt kunna uppstå.

Jag tror att folk i allmänhet känner sig trygga eftersom man vet hur rätten ställer sig i olika
frågor. Här är generaliserbarheten inom rätten viktig, en speciell inställning till olika
företeelser finns och rätten dömer efter vissa mallar. Det som är det underliggande i detta är
att människor förespråkar ordning framför kaos (återigen en dikotomi) eftersom kaos är något
negativt och något att vara rädd för.92 De etablerade normerna ger en känsla av trygghet vilket
kan ge motsatt effekt i praktiken. Strävan efter att göra att vissa värden får företräde framför
andra gör att avvikande värden inte beaktas i den juridiska diskursen.
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4.2.2 Objektivitet och värdeneutralitet

Den officiella bilden av rätten är att den är ett opartiskt neutralt och objektivt system för att lösa
vissa sociala konflikter som definieras som rättsliga. Skilt från politik, moral och ´tyckanden´
sysslar rätten med fakta och att söka sanningen i allt som läggs fram för dess prövning.93

Eva-Maria Svensson kritiserar genomgående i hela sin avhandling föreställningen om rätten i
Sverige, både inomrättsligt och utomrättsligt. Eva-Maria Svensson kritiserar den hållning som
hävdar att rätten är detsamma som fakta och objektivitet. Denna syn sammanfaller med en
objektiv eller positivistisk vetenskapstradition som gör anspråk på att neutralt kunna analysera
olika företeelser utan att blanda in subjektiva moment i den vetenskapliga undersökningen.
Denna vetenskapssyn sammanfaller med den rättsvetenskapliga då den avvisar värdebaserad
förståelse och ger objektivitet företräde. Det vetenskapliga har under 1900-talet givits högsta
förklaringsvärde och i detta sammanhang anses inte känslor och värden ha någon relevans.94

Eva-Maria Svensson menar att i den objektivistiska hållningen implicit intar hållningen att
rättsväsendet på något sätt skulle ha framsprungit ur en neutralitet och att de historiska
skeendena inte har satt sina spår i det rättsvetenskapliga. Kunskapen inom rättsvetenskapen
skulle alltså på något sätt ha utvecklats utanför den samhälleliga kontexten och de människor
som genom historien ingått i utformningen har kunnat inta en neutral och objektiv (manligt)
hållning trots det faktum att de ingått och interagerat i ett samhälle både på ett individplan och
i ett större sammanhang. Denna hållning utesluter känslor och värden som irrelevant.95

(Definieras traditionellt sett som kvinnligt). ”Genom att betona rätten som fakta blir den också
oantastlig och kritik kan avfärdas som värdemässig och ickerelevant.”96 Denna syn
återspeglas även i den praktiska tillämpningen av rätten.

Det moderna samhället baserar sig på en likhet mellan människor, förnuftet (eller
rationaliteten) anses ha en universell och allmängiltig natur (det universella subjektet), varje
individ har en liknande rationalitet, livet är mer enformigt och samhälleliga aktiviteter
anordnas enligt mycket allmänna regler eller standarder.97 Förnuft definieras som det
vetenskapliga förnuftet, och objektivitet och neutralitet förordas.

Eva-Maria Svensson påpekar att lagarna vid tiden för deras ursprung främst var till för
männen, d.v.s. publika individer som förutsattes ha egoistiska motiv för sina handlingar.
Lagarna är formade efter detta synsätt på människan och detta finns fortfarande bevarat i
rättsstrukturen. Individer som främst rör dig i den privata sfären passar helt enkelt inte in i
denna kontext. Både Eva-Maria Svensson och Yvonne Hirdman framhåller att samhället
genom historien varit och är indelat i en publik och en offentlig sfär (vilka också vanligtvis
ses som dikotomier) där den publika sfären är genomsyrad av en till största delen manlig
ideologi. Den privata sfären är främst befolkad av kvinnor som förutsätts vara altruistiska till
sin natur.98

Eva-Maria Svensson tar flera gånger upp rationalitetsbegreppet. Traditionellt sett definieras
vissa begrepp genom att man definierar motsatsen. Det rationella definieras genom att man
definierar det icke rationella som då anses bestå av bl.a. känslor, kroppsuttryck, det privata
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och det icke vetenskapliga. Det västerländska tänkandet utmärks av ett tänkande i dikotomier
där den ena komponenten är positiv och den andra negativ. Likadant kan man då sätta upp
dikotomin rationalitet kontra icke rationalitet som det positiva kontra det negativa.99 I det här
sammanhanget betraktas rättens väsen som rationellt och därmed är det väsentligt att
”upprätthålla gränsen gentemot det irrationella”100 och det innebär då att känslor utesluts.

I det här sammanhanget uppfattar jag manligt och kvinnligt som en dikotomi.
Sammanfattningsvis menar jag att mannen, traditionellt sett, är norm och ingår i den publika
sfären medan kvinnan representerar den privata sfären. Det manliga sammanbinds med termer
som rationalitet, objektivitet och förnuft medan det kvinnliga står för det motsatta,
irrationalitet, subjektivitet och oförnuft. Eftersom mannen är norm så ses det kvinnliga som
subjektivt, partikulärt och som det negativa.

Den rättsliga metoden, även kallad den rättsdogmatiska metoden, har på senare tid kritiserats,
både dess vetenskapliga och praktiska form. Traditionell rättskällelära, här är de olika
rättskällorna ordnade i hierarkier där vissa lagar har företräde framför andra. Även detta har
på senare tid kritiserats.101 Den rättsliga metoden anses vara objektivistisk och betecknar en
”enhetsvetenskap vilken gör skarp åtskillnad mellan objekt/subjekt, fakta/värde samt
teori/praktik.” 102

Helt i linje med den objektivistska hållningen ser rätten människan som fri och jämlik och den
könsneutrala lagstiftningen sammanfaller med den.103 Jag uppfattar det som att rättssubjektet
av rätten ses som en människa som verkligen är jämlik med andra och att alla kan få en rättvis
chans att få sin syn på tillvaron tillgodosedd. Men detta är ju långt ifrån verklighet eftersom
rättsväsendet är blint för olikheter och behandlar alla indifferent efter sitt förenklade
normsystem. Genusrelationen är högst relevant för tillvaron men det tas ingen hänsyn till det
inom rätten.

Jag tycker att det är ett problem att det rättsliga systemet definieras som enhetligt,
positivistiskt osv. Följden blir den att när något är komplicerat, detta gäller naturligtvis sådant
som har med känslor och kanske privata relationer att göra, bedöms detta komplicerade
utifrån en förenklad och värdeuteslutande rätt. Då får parterna i tvisten inte sin syn på saken
prövad. Detta blir alltför komplicerat för rättsväsendet att hantera och därför utesluts det från
det som tas hänsyn till.104

Det har förekommit kritik mot rätten när det gäller ”dess oförmåga att hantera kvinnors
erfarenhet och att åstadkomma rättvisa mellan könen”. Som följd av kritiken har man vidtagit
åtgärder, ex JämL, Kvinnofridslagen. Men, vilket Eva-Maria Svensson påpekar, ”de
strukturella skillnaderna kan inte hanteras av rätten då de inte passar in i systemet och dess
primärt individualiserade karaktär.” Det är helt enkelt så att ”det rättsliga normsystemet passar
vissa konflikter men inte andra…”.105 I rättsutövningen finns sökandet efter sanningen med
som ett strävande.106 Men jag anser inte att det går att finna sanningen när en stor del av
exempelvis kvinnors erfarenheter utesluts.
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Rätten omvandlar händelser till rättsliga fakta och förenklar händelseförlopp som egentligen
är komplicerade och komplexa. Komplicerade förlopp döms av en rätt som förenklar tillvaron
och vägrar att se att värden och känslor är högst relevanta i mänskligt umgänge. Jag tror att
folk i allmänhet ser på rättsväsendet med stor respekt och att det även verkar skrämmande och
svårbegripligt. De rättsliga procedurerna är invecklade och komplicerade, det är sant, men jag
tror även att rätten ses som ett objekt, avskilt från vardagen och verkligheten. Respekten och
rädslan för att i större utsträckning ifrågasätta rätten kan förklaras med att rätten verkar så
neutral, objektiv, fri från känslor, alltså motsatsen till det som utmärks av ett mänskligt liv.
Rätten är till för människor i samhället och därmed bör den kunna ta hänsyn till hur våra liv
ser ut i verkligheten.

Eva-Maria Svensson tar upp språkets stora betydelse, både för den individuella människan
och inom rättsväsendet. Språket består, förutom det skriftliga språket som värderas högst
inom rätten, även av det verbala språket, kroppsspråk och symboler.

Språket som ses som det viktigaste redskapet i vetenskapliga sammanhang, är inexakt,
kontextuellt, symboliskt, associationsrikt och värdeimpregnerat. /…/Vår förståelse av tillvaron,
dvs. tankeramen, uttrycks eller formuleras i språklig form, i det tänkta, talade och skriftliga
språket men också i en mängd andra uttrycksmedel såsom kroppsspråk och olika semiotiska
medel såsom tecken, symboler och metaforer. Samtliga uttrycksmedel kan ses som redskap och
förutsättningar för att förstå världen och för att möjliggöra kommunikation mellan människor på
ett mer eller mindre nyanserat sätt. Olika uttrycksmedels betydelse betonas olika starkt i olika
sammanhang och olika tider. I den vetenskapliga kontexten är det språket, och då främst det
skriftliga som primärt anses vara av betydelse.107

Rätten och dess innehåll är inte något som uppkommit av en slump eller enligt någon naturlag
utan den är skapad av människor.108 Rätten är utformad av människor som blivit influerade av
den kontext där de befunnit/befinner sig och varit/är en del av. Dessa människor är formade
av insocialiseringsprocesser vilket naturligtvis ger effekter på den rättsliga utformningen.

Vidare är allt tänkande, däribland rättstänkandet är kontextuellt.109 Den kunskap som en
människa besitter är grundad på erfarenheter och färdigheter som man förvärvat under sitt liv.
Det är dock vanskligt att direkt peka ut exakt vilka synsätt eller vilken inställning en människa
har till olika företeelser eftersom man inte är medveten om dem. Detta kallas för tyst kunskap
som alla människor besitter eftersom de ingår i en samhällelig kontext.110 När juristen arbetar
med ett rättsligt ärende har hon/han den tysta kunskapen med sig, precis som alla andra
individer i samhället. Den tysta kunskapen är formad dels efter den första
socialiseringsprocessen som alla genomgår och dels den/de sekundärsocialisering/ar som man
genomgår senare i livet. För juristens del innebär det att man blir mer eller mindre väl
insocialiserad i ett intersubjektivt förhållande i den rättsliga sfären. Man har alltså sin
speciella ”tankeram”111 med sig och som man förhåller sig till när man ska bedöma olika
företeelser.

Eva-Maria Svensson skiljer på intentionell och icke-intentionell makt. Yvonne Hirdman
menar att den formella makten är den som finns på en samhällelig nivå i politik, juridik,

                                                          
107 Svensson, s. 38
108 id. s. 100
109 id, s. 26
110 id. s. 31
111 id. s. 38



37

institutioner och att den där spelar en fundamental roll. ”Den kan icke reduceras allt efter
tycke och smak” eftersom den formella makten ”faktiskt skapar ramar – strukturer – för
människors handlingar – och vissa kvinnors informella makt.”112
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5 INTERVJUER
Jag har delat in intervjupersonerna i tre olika grupper. Först presenterar jag Barbro och Bitte
som arbetar på byrå, de är ensamma bland manliga advokater. Därefter följer Eva, Elisabet
och Ella vilka är egna företagare i s.k. kontorsgemenskap. Sedan presenteras Elin som också
är egen företagare men hon har ett eget kontor och skiljer sig på så sätt från den förra gruppen.
Till sist kommer Tina, hon är anställd på byrå och arbetar tillsammans med både manliga och
kvinnliga advokater. Anledning till att jag nämner under vilka förhållanden
intervjupersonerna arbetar beror på att jag tror att arbetsmiljön kan ha betydelse för vilken
inställning man har till information. Med andra ord kan informationssökningsmiljön ha
betydelse för hur man väljer ut relevant information i arbetskontexten.113 Av mina
intervjupersoner har några haft negativa erfarenheter av arbete på byrå och gått över till eget
istället eller bytt från egen advokatfirma till byrå. Vidare finns det de som har bytt mellan
olika advokatbyråer. Kontorsgemenskap verkar vara mycket populärt eftersom man då är sin
egen medan man ändå delar kostnaderna med andra.114 Delade kostnader och socialt umgänge
med arbetskamrater kan ge stora fördelar avseende just kontorsgemenskap. Jag tror att
arbetsmiljön i alla avseenden kan påverka arbetsklimatet. I min uppsats är det främst
informationsaspekten som är av intresse.

I detta kapitel gör jag en kort sammanfattning av respektive intervju där jag försöker lämna
den personliga analysen åt sidan. Här förekommer inga citat utan de har jag sparat till kapitel
6. Anledningen till detta förfaringssätt är att jag tror att intervjumaterialet blir lättare att ta till
sig om man inte tar upp sammanfattning och analys i ett enda massivt kapitel.

5.1 Ensam kvinnlig advokat på byrå, två personer
Barbro
Barbro arbetar med fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt och sammanlagt har hon arbetat
som advokat i tio år. Hon var delägare i en advokatbyrå tidigare men bytte över till denna nya
byrå istället. Arbetsplatsen har ett eget bibliotek och moderna elektroniska resurser. Men
Barbro föredrar lagboken i pappersform framför den elektroniska versionen eftersom hon vet
exakt var i den tryckta versionen hon ska leta för att hitta de uppgifter hon behöver. Under
juristutbildningen lärde hon sig att söka i lagboken i pappersform. Vidare har hon en egen
textsamling vilken hon har i pärmar på sitt kontor. Barbro verkar vara ganska väl insatt i
användningen av elektroniska media. Hon fick en grundutbildning av Rättsbanksleverantören
när hon gjorde sin hovrättstjänstgöring och viss påbyggnadsutbildning då portalen ändrades.
Trots detta berättar hon att hon kan känna irritation vid datorbaserad sökning när hon ibland
får upp en mängd felträffar.

Barbro tycker att det är viktigt att prata med sina kolleger. På hennes arbetsplats umgås man
mycket på kafferaster och luncher och man kan gå in till varandra och prata. På det sättet kan
man främst få hjälp eller idéer om hur man kan hantera praktiska situationer. När det gäller
informationen från klienten menar hon att där kan uppstå problem eftersom all mänsklig
kommunikation kan missförstås. Det kan vara problematiskt med kommunikationen mellan
henne och en klient när hon exempelvis ska förklara varför det inte gått så bra i ett mål.

Barbro tycker att hon lär sig mycket genom sitt yrke, det uppkommer nya situationer nästan
varje dag. Vid frågan om hur det är att vara kvinna inom det juridiska, ifrågasätter Barbro
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först om det har något med informationssökning att göra. Men efter en stunds funderande
berättar hon om en del, både positiva och negativa, upplevelser i samband med sin
yrkesutövning. En av fördelarna menar hon är att hon som kvinna nog oftare får ett vänligt
ord än hennes manliga kolleger och att man som kvinna kanske kan tillåta sig att vara lite mer
frispråkig. Nackdelar finns och hon tänker på tidigare arbetsplatser där klimatet varit betydligt
tuffare än på den byrå där hon befinner sig just nu. Hon tycker ändå att hon som kvinna fört in
något nytt i det juridiska sammanhanget. När jag frågar Barbro vad hon anser om kvinnliga
nätverk menar hon att konkurrenssituationen överlag gör att  man inte kan få ut så mycket av
att ingå i organiserade nätverk.

Bitte
Bitte har varit advokat i 5-6 år och hon sysslar med humanjuridik och brottmål. Hon gick över
från att ha varit egen företagare till att bli anställd på byrå. Firman håller till i lokaler med
gammaldag inredning och de anställda har tillgång till IT och ett bibliotek.

Bitte använder sig gärna av moderna hjälpmedel men eftersom hon först nyligen fått ett
modem till sin dator så har hon inte kunnat använda sig så mycket av elektronisk
informationssökning. Hon tycker att byrån har ett bra bibliotek vilket inte är fallet på alla
byråer. Informationssökningen genomför hon dels genom lagböcker och lagförarbeten men
när det gäller myndighetsfrågor och den praktiska delen av arbetet då sker den oftast via
telefon.

Bitte känner till ett antal kvinnliga nätverket och hon är själv med i ett. Hon tycker att det är
bra för det gör att man får kontakt med andra människor inom samma yrkeskategori. Och
dessutom är det bra att kvinnor har ett nätverk vilket det redan finns för män.
När det gäller samarbetet med män är det naturligtvis beroende på hurdana de är som
personer. Hon har aldrig känt sig i underläge p.g.a. sitt kön.

Bitte tycker att det ibland kan vara svårt att tolka in en klients problem till något i den
juridiska texten, mycket beroende på hur pass välformulerad en klient är. Hon menar att
”vanliga människor” kan ha svårt att inse att de problem som de presenterar inte är av juridisk
karaktär. Bitte tycker att det ibland är problematiskt då klientens information inte alltid är i
överensstämmelse med verkligheten. Hon menar att det kan bli så när det är mycket känslor
med i bilden. Därför anser hon att s.k. pro-bonoverksamhet, som hon själv deltar i, är av godo
både för klienten och för advokatbyråerna bl.a. ekonomiskt sett. Då kan man snabbt
konstatera om klientens problem går att lösa eller om denne kanske ska gå vidare till andra
instanser. Hon tycker inte att det är svårt att förklara för klienten varför det inte alltid blir som
de vill. Det gäller att ta sig tid att förklara. Eftersom de andra advokaterna på byrån arbetar
med affärsjuridik och hon med familjejuridik så menar Bitte att de kompletterar varandra bra.
De kan alltid fråga varandra om de områden där de själva inte är så insatta.

Bitte tycker att det kan kännas tungt att man hela tiden i verksamheten måste ha den
ekonomiska aspekten i åtanke. Men hon tycker också att det är ett lärorikt arbete och att det
ena ärendet inte är det andra likt. I början av sin karriär var Bitte nervös när hon skulle
framträda i rätten men genom erfarenhet har nervositeten minskat och Bitte har också lärt sig
att vara mer kritisk och ifrågasättande i sitt arbete, bl. a. gentemot klienten för att inte råka ut
för några obehagliga överraskningar under arbetets gång. Hon säger att hon har lärt sig av sina
misstag.
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När jag ber henne redogöra för sin uppfattning av kvinnliga och manliga juristers
förhållningssätt i familjejuridiken svarar hon att kvinnor kanske engagerar sig i sina klienter i
större utsträckning än män som kan tycka att det är jobbigt med känslorelaterade problem.

5.2 Egna företagare, fyra personer
Eva
Eva har familjerätt, brottmål och arbetsrätt som sina specialiteter. De juridiska områden som
Eva arbetar med har med människor och relationer att göra, helst företräder hon de utsatta
grupperna i samhället. Dessutom har hon genom en utbildning kvalificerat sig till att vara
särskild företrädare för barn. Hon har arbetat som advokat i 13 år. Hennes kontor ingår i en
gemenskap med ljusa, centralt belägna lokaler i en gammaldags fastighet. Hon har även
kontor på en annan ort i Sverige, även där i kontorsgemenskap. Förut arbetade hon på byrå
men gick över till eget.

Eva föredrar informationsmaterial i pappersform även fast hon även använder elektroniska
källor. Hon erkänner att hon inte riktigt vet hur man söker i olika databaser, hon har en
biträdande jurist som söker åt henne. Hon tycker att det är tidskrävande att söka i
textmassorna. Ibland kan det förstås gå bra om hon får sitta i lugn och ro men hon är tacksam
över att det finns andra som tar fram det hon behöver. Hon har alltid haft praktikanter som har
hjälpt henne med det. Telefon utnyttjar hon för att ringa direkt till tingsrätter och be att få ut
vissa handlingar.

Man umgås väldigt mycket inom skrået, berättar Eva, och hon brukar gå på kurser och olika
föredrag. Där kan man även mer informellt umgås och diskutera olika saker vilket Eva tycker
är en slags fortbildning. När det gäller nätverk tycker Eva sammanfattningsvis att det inte är
bra med könssegregering. Eva säger att det är mer eller mindre nödvändigt att anamma det
manliga tänkandet för att få gehör i det juridiska.

Informationen som Eva erhåller genom en klient kan innebära svårigheter om personen i fråga
inte förmedlar sitt problem ordentligt eller ändrar sin berättelse under ärendets gång. Men för
det mesta går det ganska lätt att identifiera inom vilket område klientens problem härrör. Det
är viktigt att från första början göra klart för klienten vilka olika utfall ett ärende kan ha i
slutänden. Om en klient, eller någon annan involverad, trots detta sedan blir upprörd, ser Eva
det som sin uppgift att ytterligare ge förklaringar till utgången. Många som söker hennes hjälp
gör det p.g.a. att hon är kvinna. Både män och kvinnor säger att de vill ha någon som kan
förstå deras situation och de tycker att det är lättare att prata med en kvinna än en man. Man
måste ha ett gott självförtroende i yrket och själv veta att man har gjort en bra insats, trots att
alla inte är nöjda med utgången.

Det är inte så mycket nytt som tillkommer inom Evas juridiska områden och hon menar att
den kunskapsmassa som hon redan besitter, alltså den erfarenhet hon har, räcker för att hon
ska veta hur hon ska arbeta med sina ärenden.

Elisabet
Elisabet har arbetat 3-4 år som advokat med familjerätt och brottmål som specialiteter.
Lokalerna är ändamålsenliga och ligger centralt i staden. Kontorsgemenskapen har ett
bibliotek och tillgång till viss IT. Elisabet samarbetar med sin kollega på så sätt att de hela
tiden utbyter idéer och om de stöter på något i litteratur som de diskuterat stryker de under
och visar för varandra.
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Elektroniska källor använder hon inte alls vid sin informationssökning, hon och hennes
kollega i kontorsgemenskapen har provat på elektroniska medier, främst i CD-ROM format,
men de har inte tyckt att de varit så effektiva. Under utbildningen var det inte heller aktuellt
att lära sig söka information på något annat sätt än genom de traditionella, pappersbundna
medierna. Om det är några större händelser på gång inom hennes områden, ringer hon till
rätten och beställer ut handlingar i det aktuella fallet. Elisabet tar gärna emot information via
e-post men själv skickar hon inte någon eftersom hon har förstått att man inte kan garantera
säkerheten. En advokat har ju tystnadsplikt och får inte avslöja något om sina klienter.

Kurser går hon på en eller två gånger om året och då får man information om de rättsfall som
kommit och är aktuella i arbetet med familjejuridik. Hon föredrar Advokatsamfundets kurser
framför nätverksseminarier då hon anser att de förstnämnda kurserna ger en stor mängd
information på kort tid. Hon är småbarnsförälder och måste förvalta sin tid på ett effektivt
sätt.

Informationen från klienten tycker hon inte är speciellt svår att tolka. Hon menar att det hon
jobbar med är så specifikt och avgränsat så att klientens problem inte är svårt att få stöd för i
lagtexten. Hon tycker inte att hon har svårt för att förstå vad hennes klienter vill ha ut av
henne. Det svåra ligger i att förklara varför de inte alltid kan få det som de vill. Hon tycker
själv att det är svårt att alltid förstå varför lagen är utformad som den är.

Elisabet berättar att endast 16% av advokatkåren i Sverige består av kvinnor och av den
anledningen tycker hon att det är positivt att hon själv är med och bidrar till en jämnare
fördelning mellan könen inom sin yrkeskategori. Hon tycker att det vore önskvärt med en
jämnare könsfördelning inom alla yrken.

Ella
Ella sysslar med familjerätt och en del brottmål. Hon har varit advokat i ca 25 år. När hon
började sin advokatkarriär sysslade hon mycket med affärer och konkurser. Men hon tyckte
inte att det var något hon ville syssla med i längden eftersom man ”blir styrd av bolag” och är
tvungen att rätta sig efter andra och inte få tänka på att det egna privatlivet ska vara drägligt.
Innan Ella startade eget var hon verksam på tre olika byråer.

Hon pratar mycket med en kvinnlig kollega som också ingår i samma kontorsgemenskap. På
sekreterarens dator har kontorsgemenskapen tillgång till rättsinformation på CD-ROM men
Ella använder sig inte av den. Lagboken i pappersform är den viktigaste informationskällan
för Ella. Hon tror inte att hon klarar sitt arbete sämre för att hon inte använder sig av
elektronisk informationssökning. Hon prenumererar på lösblad som kommer med jämna
mellanrum och där finns allt nytt som hänt inom hennes arbetsfält.

Hon anser att kontakten med kolleger är ovärderlig. Hon ingår i ett informellt nätverk som
regelbundet träffas och utbyter rättslig information. Dessutom är hon med och driver ett
kvinnligt nätverk som anordnar seminarier för kvinnliga advokater över hela landet.

Ella förbehåller sig rätten att välja sina klienter. Hon tycker att det är viktigt att kemin mellan
klient och ombud ska stämma och att klientens mål ska gå att förverkliga på ett sätt som både
ombudet och klienten finner tillfredsställande. Hon vill förbereda klienten på hur hon ska föra
sin talan och varför.
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Att vara kvinna inom rättsväsendet tycker hon inte har några nackdelar, hon tycker att det är
fullständigt ointressant vilket kön man tillhör i advokatyrket. Däremot funderar hon på vad
klienten egentligen tycker. Det är svårare att veta. En advokat som för sitt mål i domstolen
kan bara göra på ett sätt och könet spelar ingen roll. Hon tycker dock att kvinnor kan få bort
den prestigeladdning som finns inom yrket och lätta upp stämningen.

Elin , egen företagare med deltidsanställd sekreterare.
Elin har arbetat som advokat i över 30 år. Hon använder sig enbart av böcker i pappersform.
Hon tycker inte att hon har någon användning av dator. Lagreglerna och rättspraxis ska man
kunna i huvudet, tycker hon. Resten av informationssökningen har hon alltid skött på samma
sätt, genom sina böcker. Kursverksamheten som har kommit till under åren är förstås en ny
informationskälla för Elin och den är mycket värdefull. Hon tycker att kurserna är
nödvändiga, speciellt för att få inblick i ny lagstiftning.

Nuförtiden har Elin inga kolleger att rådfråga, hon medger att det många gånger är viktigt att
ha någon att prata med men att hon inte har det. Elin har erfarenhet av att det många gånger
behövs en dialog med andra för att reda ut ett problem. Hon tycker att fantasin är viktig i
arbetet. Hon tar upp detta i när hon ”forskar” i ett rättsfall så kanske hon vill åberopa flera
paragrafer och därefter när man ska utveckla grunderna så får man läsa kommentarer som kan
vara användbara och ha fantasi själv för att få det att gå ihop.

Elin har inte funderat så mycket på om det är problematiskt att översätta en klients problem
till något som finns i lagtext men hon påpekar att klientens berättelse kan ställa till med
svårigheter för advokaten eftersom de inte är utbildade i att tänka som advokater. De är inte
objektiva och kan därför inte se själva kärnan i problemet de har. Genom sin erfarenhet inom
familjerätten tycker hon att hon ibland vet vad en klient ska säga, det är inte så stor skillnad
mellan hur människor har det. Elin menar att det kan uppstå missförstånd mellan en klient och
henne om klienten inte är tillräckligt öppen eller om kemin inte stämmer. Hon betonar att
samarbete är mycket väsentligt i interaktionen klient-advokat. Det kan ibland vara svårt att
förklara en mindre gynnsam utgång för en klient. Det beror på hur ”mycket de kan ta till sig”.

Elin tycker att hon har klarat sig bra genom tiderna som kvinnlig advokat. I början fanns det
visst motstånd mot henne men hon tycker att de flesta problemen gick att övervinna ganska
lätt och genomgående har det varit så att hon har klarat samarbetet med andra väl. Elin tycker
att hon har nytta av att vara kvinna i sitt yrke. Speciellt då hon arbetar inom familjerätt. Sitt
eget privatliv framhåller Elin ha betydelse i utövandet av yrket. Att hon har barn och har sett
dem växa upp till vuxna människor ser hon som en stor tillgång i arbetet. Hon anser inte att en
människa som själv inte har barn fullt ut kan sätta sig in i familjerättsliga problem där barn
finns inblandade. Elin är själv inte aktiv i något kvinnligt nätverk men hon tycker att det är
väldigt positivt. Däremot kan hon inte uttala sig om det behövs kvinnliga nätverk eller inte.

5.3 En kvinnlig advokat på byrå med advokater av båda könen
Tina
Tina har arbetat med juridik i sammanlagt 15 år och idag sysslar hon med affärsjuridik. De
har ett fint bibliotek på byrån. Man har tillgång till modern IT. Själva advokatbyrån brukar
anordna interna kurser. Även koncernen som advokatbyrån ingår i ordnar kurser för alla
byråerna i Sverige. På firman har man tillgång till modern IT.



43

Tina har aldrig upplevt några negativa konsekvenser av att vara kvinnlig advokat, trots att hon
arbetar i en mansdominerad del av juridiken. Men hon tror att det kan bero på att när hon
började så var det en brytningstid och att man i allmänhet såg positivt på att kvinnor tog sig in
på områden där män var i majoritet. Det var politiskt korrekt att släppa in kvinnor på dessa
områden. För 15-20 år sedan när hon började inom juridiken var det inte lätt att hitta några
kvinnliga förebilder. Det är lättare idag. Förut visste man inte hur ett bolag skulle reagera på
att få ett kvinnligt ombud men idag tycker Tina att det inte längre finns några bestämda
uppfattningar om hur en advokat ska se ut.

Tina tror att det är oerhört viktigt med kvinnliga nätverk för där kan man skapa förebilder.
Vidare menar hon att det trots allt i sammanhang där det mest förekommer män ändå är
vanligt att man utesluter kvinnor ur den manliga gemenskapen på ett omedvetet sätt.
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6 ANALYS OCH DISKUSSION AV INTERVJUER
Här kommer jag att redovisa för vissa områden som jag har kunnat utkristallisera ur den
empiriska undersökningen med sju kvinnliga advokater. Olika temaområden behandlas och i
avsnitten kommer direkta citat ur intervjuerna att presenteras och även kommenteras i
samband med teoretiska reflexioner som bygger på tidigare genomgångar. Vidare drar jag
paralleller mellan Harriet Silius Att vara kvinna och jurist (1995) och mina intervjuresultat.
Cecilia Helgessons och Helen Olssons magisteruppsats Kvinnor om IT, Högskolestudenters
förhållande till informationsteknik använder jag också för att belysa vissa av mina påståenden.
Jag kommer att jämföra den med de resultat som berör mina intervjupersoners inställning till
informationssökning på elektronisk väg.

Det jag går efter i analysen av de kvinnliga advokaternas uttalanden är att jag tolkar dem och
för ett dialogiskt resonemang utifrån den rättsuppfattning som Eva-Maria Svensson står för
med genusperspektivet som en relation. Naturligtvis kan jag inte med säkerhet säga att det jag
kommer fram till är det bästa eller det enda sättet att analysera intervjumaterialet. Den privata
förståelsen av omvärlden är så självklar och naturlig att den inte alltid går att uttrycka i ord.
Men den kan komma fram i språklig form mer eller mindre explicit.

Här handlar det inte enbart om intervjupersonernas tankeram utan även min egen spelar stor
roll för analysen av intervjumaterialet. Det jag kommit fram till i denna uppsats är resultatet
av hur jag förstår intervjumaterialet i förhållande till min egen situation i min kontext i vårt
samhälle just nu. Den information som jag erhållit ur mina intervjuer tolkar jag på ett visst sätt
och jag tycker att det är viktigt att undersöka vilken attityd till information som framkommer
därför att i sin förlängning har advokaters inställning till information betydelse för samhället i
ett större perspektiv bl.a. ur forskningssynpunkt, i problemhanteringssituationer och för
beslutsfattande.

6.1 Formella informationskällor
Se tillbaka på avsnitt 3.1.2. De vanligaste informationskällorna för en jurist räknas upp.
Generellt kan man urskilja tre olika informationssökningssituationer: löpande orientering,
problemformulering och problemlösning. I det följande försöker jag finna svar på hur mina
informanter sköter sin informationssökning och hur de värderar den information som de får
fram.

6.1.1 Elektroniska medier
När det gäller de elektroniska sökmedierna definierar intervjupersonerna själva de hämmande
faktorerna som gör att de inte använder dem i lika stor utsträckning som de pappersbaserade.
Antingen medger de att bristerna ligger hos dem själva eller hos söksystemet.

Brister hos informanterna
Av mina sju intervjupersoner har alla utom en tillgång till elektroniska medier. En av de sju
verkar vara speciellt väl insatt i IT. Hon använder ordbehandlingsprogram och söker i
databaser, både online och på CD-ROM. Advokaten i fråga bedriver ett eget projekt på byrån
där hon lägger in visst pappersbundet material till data, sökbart via det lokala datanätet.
När det gäller elektronisk informationssökning tycker hon att det är svårt att alltid få fram
något som känns relevant. ”Ibland kan man ju få så många träffar så man blir alldeles snurrig i
huvudet och ibland så kommer man direkt på det som man vill ha reda på och det kan man väl
uppleva som lite slumpartat.” Hon brukar prova med olika sökord och kan känna irritation när
hon upptäcker att hon använt sig av ett ”idiotiskt sökord”.
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En av de andra advokaterna söker helst inte själv information på elektronisk väg, mest p.g.a.
tidsbrist och att hon inte känner sig säker på detta. Hon tycker också att träffarna är för
många.

Jag blir mest arg och frustrerad och därför låter jag bli att gå in om jag inte måste. Jag
tycker liksom, jag begriper inte. Och jag har ändå bytt dator för jag trodde det var den som
var långsam och sådär, men jag förstår att jag sitter så lite så att det funkar inte för mig. Jag
kan inte söka men sedan att jag då sätter mig ner i lugn och ro och inte är stressad av
telefonen och annat, då kan det funka, men jag är så oerhört tacksam att det finns andra
som tar fram åt mig. Jag tycker att, jovisst kan man hitta, men det tar sådan oerhörd tid och
det är svårt och svåröverskådligt. Jag märker ju det, jag har ju alltid praktikant som jobbar
hos mig, alltså sådana som läser juridik och är på senare del av utbildningen /…/ de är ju
suveräna på data, jag menar, de talar ett helt annat språk när de går in…

De advokater som använder elektronisk sökning påtalade de många träffarna vid sökningar
och att de helt enkelt inte har tid att gå igenom en stor mängd material. Dessutom erkände de
att ämnesordvalet kunde göra att träffarna var irrelevanta. Därför menade många av dem att
de hellre bläddrar i sina tryckta källor för där vet de precis var de ska leta. Detta är
tidsbesparande för dem.

En av advokaterna har på byrån tillgång till både Internet och CD-ROM. Det uppfattades
positivt att via sin egen dator direkt via skrivbordet kunna klicka in sig på Karnov, CD-ROM.
Däremot sade hon sig inte känna till vare sig Rättsbanken eller Rixlex. Hon tycker att det är
svårt att söka och efterlyser mer utbildning i elektronisk informationssökning.

Jag får inte fram det jag vill ha, alltid. Jag ger upp ganska lätt då om jag ska leta rättsfall så
jag går och tittar i biblioteket där i propositioner. Men det beror ju på att jag kan inte detta…
Men jag ser det så, jag ska ju lära mig det här men det vill jag göra på en ordentlig kurs där
man liksom går ordentligt till väga men att hålla på i en enstaka sak och lägga flera timmar
på det, och få hjälp med det, det känns så meningslöst. Då är det lättare att gå in och titta i
biblioteket…Jag för ju så ibland att jag söker på flera ord, inom klammer då och då får jag
ändå inte fram de rättsfall som jag vet finns på det här. Så att jag…Och det beror
förmodligen på att jag inte för rätt då. Men jag känner mig lite osäker ändå inför… så jag
använder det som komplement. /…/ Jag ser ju våra yngre jurister här…som är ungefär tio år
yngre än vad jag är. Alla är ju väldigt datakunniga och skriver väldigt snabbt på dator, hittar
informationen i datorn eller på datorn.

Brister hos söksystemen
En informant litar inte på vissa elektroniska media litar hon inte på, Riksdagens databaser på
nätet tycker hon dock är pålitliga. Via nätet söker hon exempelvis efter rättsfall på Rixbanken.
Även Rixlex används för att kolla upp olika propositioner. Intervjupersonen går även in i
olika register som finns tillgängliga via nätet, exempelvis företagsregister. Infolex, som finns
på CD-ROM, tycker informanten inte om eftersom hon alltid hamnar fel i den. Hon litar inte
heller helt på den information som finns där eftersom man på hennes förra arbetsplats hittade
brister i den och man upptäckte också att vissa länkar inte fanns vid vidaresökning.

Fyra av mina respondenter använder IT i begränsad omfattning medan två har tillgång till
dator men inte använder sig av den eftersom de tycker att de ändå klarar av sina
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. En intervjuperson har inte ens tillgång till en dator.
Alla påtalar som hämmande faktor svårigheterna med sökning efter information i databaser,
både på Internet och på CD-ROM. Ingen av dem är fullt ut nöjd med sin förmåga i sökteknik
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när det gäller detta. Är det då nödvändigt för en advokat idag att använda sig av elektroniska
medier?

Tekniken som lek
Några av informanterna tar inte IT-användningen på allvar utan de tycker att den tar tid från
det egentliga arbetet. Den av de egna företagarna har ingen dator, hon tycker att det går bra att
arbeta med pappersmedia. ”Jag har inte användning för en dator, det är inte befogat för mig
att ha en dator. Jag har funderat mycket på det och jag har ju barn som tjatar på mig och som
ger mig kurser där och julklapp och sånadär saker men, OK jag var på en av dem för jag
tycker att det är roligt att se det: jag har ingen användning för dator/…/Jag har en känsla av att
man får ha stort tålamod när det gäller att plocka fram och kunna läsa och sammanställa det
med detta vet jag inte men jag tror att jag inte skulle klara det.” Hon tror helt enkelt inte att
hon skulle klara arbetet lika snabbt eller bra med hjälp av en dator. Dessutom tolkar jag det så
att hon ser användningen av en dator i det dagliga arbetet som ett sätt att ”slösa” eller ”leka”
bort tiden i stället för att verkligen arbeta och få någonting gjort.

En advokat har tillgång till CD-ROM på kontorsgemenskapen men hon använder den aldrig.
Den kan användas på sekreterarens dator. Själv har hon ingen dator på skrivbordet, hon tycker
inte ens att hon skulle ha någon användning för ett ordbehandlingsprogram. Angående
informationsperspektivet så tycker hon att hon får tillräckligt mycket av det i pappersform.
Strafflex kommer varje vecka. Ändå tror hon att det skulle vara roligt med dator men att det
skulle ta för mycket tid och att hon inte skulle hinna med det egentliga arbetet. Denna
informanten har samma inställning till tekniken som intervjupersonen ovan: att den nya
tekniken är en lek.

Etablerade vanor som hämmande faktor
Etablerade vanor kan vara en hämmande faktor som gör att användningen av alternativa
informationskällor hämmas. Etablerade informationssökningsvanor som är effektiva gör att
man är nöjd med dem och man tycker av den anledningen inte att det finns någon anledning
att försöka förändra dem. En av informanterna som har eget har på kontorsgemenskapen
tillgång till elektroniska media men har en kluven inställning till dem.

Vi arbetar ju väldigt traditionellt och det är snart väldigt förlegat men vi har böcker
fortfarande. Vi har haft på prov lite olika Infolex och Proplex och vad sjutton de heter då,
men jag har inte tyckt att det är så effektivt och det kanske beror på att jag inte har lärt
mig att söka. Jag är van att söka på det andra sättet. Och lite lathet är det väl också./…
/man kan få hela NJA på en liten CD, Jag tror att jag har en liggande här någonstans men
jag har liksom inte brytt mig om det därför att jag jobbar på det traditionella sättet
då./…/sedan förstår ju jag också att det är förlegat och att man borde o.s.v. men det är så
vi jobbar, det är så vi jobbar fortfarande/…/Jag lever kvar på stenåldern, vet du.

”Principen om minsta ansträngning”115 är aktuell här. Det gäller nog inte enbart denna person
utan alla som ska förändra etablerade vanor och attityder. För att någon ska börja utnyttja en
alternativ informationskälla så måste fördelarna vara ”uppenbara och tydligt klargöras för att
en förändrad inställning ska komma till stånd.” ”Etablerade vanor, attityder till information
och kunskap om informationskällor är några faktorer som kan verka hämmande på
efterfrågan.”116

                                                          
115 Höglund & Persson, s. 49
116 id. s. 51
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Brister i utbildning
Att inte ens den yngsta av mina intervjupersoner har fått någon skolning i
informationssökning på elektronisk väg kanske beror på att utvecklingen på det här området
har gått snabbt fram under de senaste fem åren. Mina intervjuresultat och resultaten i Kvinnor
och IT, en undersökning som gäller bl.a. juridikstuderandes förhållande till elektronisk
informationssökning visar att skolning i elektronisk informationssökning inte är speciellt
aktuellt i utbildningen. Där står att läsa att i april 1997 fick en juridikstuderande betala 500
kronor/timme om hon/han ville ha mer än en grundkurs i ämnesinriktad litteratursökning om
2-3 lektionstimmar. 117

I en databilaga i Advokaten menar en författare att den affärsjuridiskt inriktade advokaten
som inte behärskar datorn saknar konkurrenskraft. Men i en större organisation, som en av
informanterna ingår i, verkar ha överseende med brister i datoranvändning. Trots att personen
i fråga ingår i en större advokatbyrå använder man inte resurser på att utbilda advokater i
elektronisk informationshantering. På byrån finns ju trots allt kompetens i olika former
samlad. De biträdande juristerna kan hjälpa till med att söka fram datarelaterad information åt
de äldre advokaterna som i sin tur kan, genom sin erfarenhet, hjälpa de yngre att exempelvis
se strukturerna i det juridiska systemet.

Resultat
Juriststudenter blir drillade i informationssökning under hela sin utbildning vilken de sedan
direkt kan använda när de kommer ut i yrkeslivet. Men inte ens den yngsta av mina
intervjupersoner som tog examen på 1990-talet fick någon speciell träning i att söka i
elektroniska källor. Anledningen till detta kan kanske härledas ur det att det juridiska arbetet
inte anses bedrivas i en speciellt föränderlig kontext och därför menar man att det traditionella
sättet att använda sig av rättsinformation räcker till. Alla mina intervjuer visar på att
advokaterna tycker att de klarar av sina arbeten utmärkt trots brister i kunskaper om
användning av elektroniska medier. Dessutom klarar de av sitt arbete på ett effektivt och
tillfredsställande sätt med hjälp av de informationskällor som de är skolade att söka i. Med
hjälp av dessa kan de på ett adekvat sätt söka, bedöma, bearbeta och utnyttja informationen.118

Den miljön som de är verksamma inom är inte speciellt föränderlig och därför klarar de sig än
så länge med de kunskaper de har i informationssökning.

De två äldsta och den yngsta i min undersökning är de som är minst intresserade av
datorbaserat stöd i arbetet. Sammanfattningsvis kan man säga att de äldsta ser
datoranvändningen som något ”roligt” och inte som ett ändamålsenligt verktyg som på ett
naturligt sätt skulle vara integrerat i arbetet. Den yngsta har dåligt samvete för att hon inte
använder den moderna tekniken.

Jag tycker nog att de kvinnliga advokaterna är ganska öppna för möjligheterna med att söka
information på elektronisk väg även om många av dem har en något skeptisk inställning till
det. Fyra av dem kompletterar de tryckta medierna med datorbaserade. Men än så länge
verkar det inte finnas någon tillräckligt effektiv elektronisk informationskälla som av mina

                                                          
117 Helgesson, Cecilia & Olsson, Helen, s. 36. Jämför detta med Peter Seipels artikel i tidskriften Advokatens
databilaga, s. 7. Han skriver att juridikstuderande år 1994 har ämnet rättsinformatik i sex obligatoriska veckor
vilka ingår i det första utbildningsåret. Först får studenterna lära sig grundläggande rättsteknik och därefter följer
fördjupad rättsinformatik. ”Detta betyder att alla studenter redan från första början kommer att vara inställda på
att informationsteknologin är en del av yrkets vardag.” (1994, Databilaga med Advokaten, s.7)  Eller är det
kanske så att de sex veckorna med rättsinformatik endast finns införda i vissa juridikutbildningar i Sverige?
118 Höglund & Persson, s. 23
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intervjuade anses vara ovärderlig i det juridiska arbetet och som skulle kunna vara en genväg
till rätt information.

Peter Seipel uttalar sig i flera sammanhang om att IT håller på att bli ett nödvändigt
arbetsredskap för juristen. (Se avsnitt 3.2.2) Bl.a. pekar han på vikten av elektronisk
informationssökning och att den enskilda advokaten har ett ansvar redan i uppbyggnaden av
informationssystemen. (Se 3.1.1) Men jag finner det förvånande att rättsinformatikens
utveckling från 1960-talet på 40 år inte har påverkat den enskilda advokatens arbetsmetoder
på något väsentligt sätt. Det verkar vara så att det är informationsutbytet mellan olika
myndigheter som är det väsentliga, inte att hela rättsväsendet, inbegripet de enskilda
advokaterna, ska ta del av detta. Jag tror inte att mina intervjupersoner är medvetna om vilka
förväntningar Peter Seipel m.fl. har på dem.

6.1.2 Tryckta medier
Lösbladspublikationer som räknas som ett mer traditionellt sätt att hålla sig löpande
orienterad är den som föredras av de flesta i min undersökning. Lagändringar eller nya domar
får advokaterna information om via post, fax eller telefon. Att hålla sig à jour inom sitt
rättsområde verkar inte innebära några svårigheter för en advokat. Faxen eller lösbladen
kommer med jämna mellanrum, antingen varje dag, en gång i veckan eller liknande. En
advokats informationsbehov är av ett sådant slag att man kontinuerligt behöver följa
utvecklingen inom sitt problemområde men det är inte så att man kanske omedelbart kan
tillämpa informationen i en specifik problemlösningssituation. Denna aktuella eller
fortlöpande informationsbevakningen är väl utbyggd för advokater.

Etablerade vanor
En av advokaterna utan dator tror inte att hennes arbete skulle underlättas om hon arbetat med
en dator. Hon tycker att det går snabbt att få fram information via sina böcker. Hon tror att
man måste ha ett stort tålamod, vilket hon inte har, för att få fram information via dator. Hon
är van vid sitt arbetssätt, hon startade eget för ca 30 år sedan. Yrkeserfarenheten har också
samband med informationsvanorna och hon har bra kännedom om olika tryckta källor.
Det är väldigt sällan hon behöver besöka något bibliotek eftersom hon har allt det hon
behöver på sitt kontor. Hon har pärmar som innehåller kurser och föreläsningar som hon varit
på. Kursverksamheten är en mycket positiv tillgång i advokatyrket. Intervjupersonen tycker
att de är nödvändiga, speciellt för att få inblick i ny lagstiftning. Detta är en informationskälla
som kommit till under årens lopp.

När denna advokat står inför ett juridiskt problem rådfrågar hon sin litteratur, böcker som hon
har i bokhyllan på sitt kontor. Hon prenumererar också på Från Riksdag till departement
vilken hon haft stor nytta av i sitt arbete. Det är viktigt att hålla sig à jour med nyheter, nya
lagar, nya lagkommentarer och propositioner, då kan man säkert veta vad det är som gäller.

Mina intervjupersoner använder elektronisk informationssökning men de känner sig inte säkra
på hur de ska gå till väga för att få fram den information som de behöver. I tryckt form får de
den däremot och på ett mycket effektivt sätt.

Informationsmedvetenheten och informationsvanorna grundläggs tidigt under studentens
utbildningstid, inställningen till detta kan därefter vara svår att förändra.119 Detta gäller nog
speciellt inom juridiken. De fakta som memoreras i juristutbildningen blir inte föråldrade och
behöver förnyas utan de kompletteras endast genom vidareutbildning när det sker
                                                          
119 Jfr. Höglund & Persson, s. 80
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förändringar. Några av mina informanter menar att man skaffar sig en kärna av kunskap som
man utgår från i arbetet och de ändringar som sker inom lagstiftning och annat får man snabbt
information om. Naturligtvis tar det ett tag innan arbetsgången blir rutin för en advokat. I
början tar det lång tid att söka igenom alla källor som är av intresse men efter en tid har man
byggt upp rutiner som sitter i ryggmärgen och därefter minskar tidsåtgången. Det är nog
riktigt att inställningen till information är svår att förändra i det här fallet. Speciellt om
informationsvanorna är fullt tillräckliga för att klara av arbetet tillfredsställande. Eftersom det
fungerar så bra så har man inget behov av att ändra på något och dessutom funderar man
kanske inte ens på att där kanske skulle kunna finnas andra informationskällor som skulle
kunna vara ett fruktbart komplement till de traditionella källorna, fruktbart på ett sätt som
skulle kunna ge nya infallsvinklar på det rättsliga. Exempelvis skulle kontakten med andra
vetenskaper kunna vara värdefullt.

Löpande orientering
Mina intervjupersoner har det väldigt bekvämt då de får aktuell information till sig via post
eller fax. Så gott som alla har en lösbladsprenumeration vilket innebär att de få information
till sig om aktuella lagändringar inom sitt ämnesområde. Speciellt inom familjejuridiken är
det inte vanligt med några större eller omvälvande förändringar. Tempot är väl lite snabbare
inom affärsjuridiken. Informationsbrist är det ingen av mina intervjupersoner som lider av.
Det är istället så att de ofta får gallra bort viss information. Exempelvis kanske de inte alltid
hinner läsa den information som regelbundet kommer till kontoret.

När det gäller preferensen av informationsmaterial i pappersform, och speciellt när det gäller
lagboken, säger en advokat att: ”Vi vill gärna ha något att hålla i, förstår du.” Även annat
pappersbaserat informationsmaterial är viktigt för den här personen, exempelvis Juridik idag
som kommer på fax varje dag. Att hon får den innebär att hon inte själv behöver lägga ner så
mycket tid och ansträngning på att hålla sig à jour med allt det nya. Tidskriften Advokaten får
hon förstås, som alla advokater i Sverige.

En av intervjupersonerna som föredrar information i pappersform berättar att lagtexten i
lagboken är uppdaterad till förra året i alla fall. Och i lagtexten hänvisas också till aktuella
rättsfall. Hon har en egen litteratursamling, bl. a. Svensk familjerättspraxis och så
prenumererar hon på ett lösbladssystem vilket innebär att hon med jämna mellanrum får in
nytt material inom familjerätten och då lyfter hon ut sidor med det gamla materialet i pärmen
och ersätter det med det nya. Vidare kommer det en del information från Advokatsamfundet
och Domstolsverket Den här advokaten tycker att det kan bli för mycket ibland.

En intervjuperson berättar att kontorsgemenskapen har hela 1900-talets NJA komplett i
pappersform. Den och lagboken är de viktigaste informationskällorna. Dessutom får hon
Svensk juristtidning och Advokaten. Ändringar i lagtext har advokatgemenskapen stående
prenumeration på, de kommer på fax. Hovrättsavgöranden och avgöranden från HD får de
också fortlöpande, i skriftlig form. Hon berättar att nyheterna kanske inte når byrån samma
dag som de kommer men att det inom familjejuridiken sällan är så att man behöver ett rättsfall
för dagen.

Effektiva informationssystem
Bland mina intervjupersoner är den allmänna åsikten att de datorbaserade
informationssystemen antingen är för svåra att söka i eller mer tidskrävande än de
pappersbaserade.



50

Hämmande faktorer
En intervjuperson, som verkade insatt i elektroniska källor tycker att det än så länge inte finns
något system som är tillräckligt bra inom juridiken för att man ska ge upp det tryckta
materialet. För den rättsliga informationsanvändningen är det bland mina intervjupersoner de
tryckta medierna som anses bäst. De elektroniska används som komplement.

Går man då miste om relevant information om man mestadels använder sig av tryckt
information? Bengt Lehrberg menar att juristen tenderar att bedriva sin informationssökning
stationärt och finns det luckor och brister i dessa närbelägna källor är risken stor att juristen
ändå inte bryr sig om att använda de informationskällor som borde användas. (Se avsnitt
3.2.1). Tidsbrist nämner han som en hämmande faktor i det här sammanhanget. Jag vill
tillägga att juristen kanske inte ens är medveten om att det finns brister i informationskällorna.

Som jag tidigare nämnt (se avsnitt 3.2.1) så tror jag tror att inträdet i informationssamhället
kan ha den fördelen med sig att de gamla strukturerna inom exempelvis rättsvetenskapen
förändras på något sätt. I omvandlingsprocessen av rättsdata till olika elektroniska resurser
skulle kunna vara ett tillfälle för andra vetenskaper att influera rättsvetenskapen till att
utvecklas, att inom rättsväsendet ta in kunskaper och erfarenheter från andra områden borde
ju vara positivt, det gäller ju för alla vetenskaper. Att anta att rättsvetenskapen skulle ta in
genusaspekten i sitt material skulle idag nog kännas irrelevant att söka i eftersom hela
rättsväsendet har hållningen att kön inte spelar någon roll. Detta står ju t.o.m. stadgat i
grundlagen. Rättsvetenskapen har därmed själv definierat ett hinder för att använda genus i
relation till rättsinformationen. Den känns inte relevant och den är dessutom inte lättillgänglig
i samband med rättsinformation av traditionell typ.

Tillgänglig information
De intervjuade tyckte inte att det fanns några barriärer när det gäller tillgängligheten av den
tryckta informationen. Den information de behöver är tillgänglig, antingen i ett eget bibliotek
eller på advokatkontorets bibliotek. Det finns endast relevant information på ett
advokatkontor och genom att man har fått den rättsliga metoden integrerat i sitt arbetssätt
behöver man inte fråga sig vilka källor man ska gå till. Allt detta är effektivt och besparande
både i arbetsinsats och i kostnader. Men man kan ju fråga sig om det kanske finns någon
informationskälla som advokaterna skulle ha nytta av i sitt arbete men som de p.g.a.
exempelvis tillgänglighet inte tänker på att de kan använda?

Resultat
En advokat vet vilket material som man ska söka i. Familjerätten är ett exempel på ett
juridiskt område som inte förändras på långa tidsperioder. Rättskälleläran är den som juristen
har att gå efter när hon/han ska genomföra sin informationssökning. Man går helt enkelt först
och främst till de källor som anses ha högst relevans för det specifika problemet. Det sättet
som informationen inom det rättsliga är organiserat är fullt tillräckligt för att man ska ha en
överblick över den, där finns inga eventuella variationer för organisering av den.

För mina informanter är deras sökmetoder rationella och tillräckligt effektiva och man kan se
dem som en elit i informationssökningssammanhang. Inom rättsvetenskapen råder det ingen
tvekan om att de etablerade vanorna och attityderna till den rättsliga informationen och
kunskaperna om informationskällor är så djupt rotade och ses så naturliga och självklara att de
inte ifrågasätts. Först och främst är de inrotade i det rättsliga systemet i stort, därefter
integreras de som en naturlig företeelse i de individer som väljer den rättsliga banan. Som jag
tidigare påpekat så är det för mina intervjupersoner företrädesvis tryckta medier som används
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vid informationsanvändning, det spelar ingen som helst roll om de finns i tryckt eller
elektronisk form, de har ändå samma innehåll. Rätten är så väl definierad inomrättsligt så att
den information som finns där ses som självklar och naturlig, ingen ifrågasätter den. Ingen av
mina intervjupersoner i alla fall.

Det är ju ganska lätt för en advokat att inse om de har framgång eller inte i sitt arbete. Om
effekterna av informationsanvändningen är sådana att de kontinuerligt har klienter som vill att
advokaten i fråga ska sköta deras ärenden så är det ju uppenbart att den information de
använder vid problemhanteringen är fullt tillräcklig. Det är då förståeligt om där inte finns
någon större önskan att ändra på de vanorna. Men hela samhället håller på att förändras,
infrastrukturen kommer att ändras från grunden, och därför är det viktigt att hänga med i den
utvecklingen från början. Om Peter Seipel (och många andra) vill att användningen av
elektroniska informationskällor ska öka så gäller det att hitta ett hållbart argument till att man
inom rättsväsendet ska inse fördelarna och möjligheterna med användningen av nya
informationskällor.

6.1.3 Kursverksamhet
En av de egna företagarna föredrar Advokatsamfundets kurser framför exempelvis kvinnliga
nätverksseminarier för hon tycker att de förstnämnda ger en stor mängd information på kort
tid till skillnad från seminarierna som hon anser mer går ut på att lära känna varandra. Hon
menar att samfundets mer ”informationsspäckade” kurser passar henne bättre eftersom hon är
småbarnsförälder och måste använda sin tid på ett effektivt sätt för att både hinna med familj
och yrke. Hon tycker att det är ”…viktigt då att kurserna är matade med information och
nyheter och så och därför är ju det som Advokatsamfundet ordnar bättre, tycker jag, för det
passar mig bättre./…/Sen är jag ju småbarnsförälder så då ska jag ju försöka hinna med att
göra det också då kommer jag då prioriterar jag det med kvinnliga nätverket, det har jag inte
gjort då, inte hunnit eller orkat med då.”

En advokat berättar att hon ofta går på informationstillfällen där man möter kolleger: ”…vi är
som poliser, vi umgås väldigt mycket inom skrået.” Det hon berättar ger intrycket av att ett
föredrag ofta följs av lite informellt umgänge med andra advokater: ”…där möter man andra
kolleger, ett föredrag, en bit mat, ett glas vin och så pratar man en stund, ibland kan man sitta
hur länge som helst om det är någonting som har hänt så det är ju också något av en
fortbildning.” Man kan ju se det som att de formella mötena ofta utvecklas till informella
möten med ömsesidigt, informellt informationsutbyte.

En intervjuperson, som varit verksam länge, tycker att kurserna som har tillkommit som
informationskälla sedan hon började är oerhört positivt.”… det här med kursverksamheten har
ju varit fantastisk. Det är ju en nyhet som har kommit genom åren. Sådant fanns ju inte förr i
världen när jag började.”

Resultat
Jag tycker att man kan märka av inställningen till att det kvinnliga nätverket ses mer som en
sammanslutning där man ska ”lära känna varandra” än att det skulle kunna ge någon värdefull
information som man skulle kunna ha nytta av i sitt arbete. En informant som är
småbarnsförälder föredrar formella kurser eftersom hon förutom yrket även vill hinna med
familjelivet.
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6.2 Informella informationskällor
Personkontakt gör att man kan få en fördjupad förståelse av ett juridiskt problem jämfört med
att enbart läser sig till det och ibland är det så att informationen inte ens finns tillgänglig i
tryckt form och då är ”personkontakter ett nödvändigt alternativ till sökning i tryckta
källor.”120 All kunskap finns inte i tryckt form, inom många områden finns ett oskrivet
regelverk som man endast kan lära sig i samspel med andra.

6.2.1 Kolleger
De sju intervjuade tyckte alla att det är viktigt att ha någon att diskutera med. Alla, utom en,
har på sin arbetsplats tillgång till en diskussionspartner. När det gäller diskussioner med
kollegor svarar hon:

Det är väldigt sällan! Om det är någon form av stolthet hos mig eller inte, det vet inte jag. Det
har naturligtvis hänt men inte ofta. Nej. Jag har ju inte heller någon att diskutera med när jag
sitter ensam. När man var på en större byrå så kunde man ju gå in till en kollega och säga…jag
kunde göra det med min man som var jurist också, det räcker många gånger med att man bara
bollar, liksom att man får en dialog om man säger, många gånger innan jag var färdig så kunde
jag säga till honom: Herregud, nu vet jag det. Jag kan det ju! Då har jag rett ut allting och så
kommer det. Så att det är klart att många gånger är det viktigt att ha någon att prata med men
jag har inte det.

Trots att den här personen inte har någon kollega att diskutera med på arbetsplatsen så har hon
en dotter som också är jurist, jag förstår det som att de sinsemellan diskuterar sitt arbete.
Under årens lopp har hon haft möjlighet att diskutera juridik med sin man som också var
advokat. På så sätt har hon inte behövt sakna någon kollega att prata med under sina år som
egen företagare.

All kunskap finns inte i tryckt form, inom många områden finns ett oskrivet regelverk som
man endast kan lära sig i samspel med andra. Just detta pekar en av mina intervjupersoner på
när det gäller vikten av att prata med sina kolleger. På det sättet kan man få information
främst i praktisk hantering, tycker hon. ”Ja, det är mycket sådant som inte går att förmedla på
ett annat sätt än genom muntlig tradition.”

Alla intervjupersonerna utom en säger att hon har en kollega att ”bolla idéer med”. De flesta
tycker att det är en värdefull resurs i yrkessammanhanget. En av advokaterna har en
praktikant som söker information åt henne. Hon skiljer sig från de andra advokaterna i detta
avseende. Utbytet mellan praktikanterna och henne är ett sätt för båda parter att få relevant
information. Praktikanterna frågar om vissa juridiska problem och hon får en möjlighet att
förklara dessa och får kanske själv en ny insikt om spörsmålen. Där kan hon ha möjlighet att
få ny kunskap om sådant som man i en självklar situation inte reflekterar över.

Resultat
Bland mina intervjupersoner är det vanligt att man diskuterar sina ärenden med kolleger på
exempelvis kafferaster eller t.o.m. hemma. Det är lättare för en advokat att konsultera någon
på firman än att gå till någon utanför. Man har dels tystnadsplikt och en viss
konkurrenssituation gör att det kan vara känsligt att gå utanför den egna arbetsmiljön. Därför
tror jag att det är av yttersta vikt för en advokat att ingå i ett informellt kontaktnät som träffas
regelbundet. Där kan man på ett allmänt plan kontinuerligt diskutera aktuella problem vilket
vid ett senare tillfälle praktiskt kan vara till nytta vid hanteringen av ett rättsligt problem. Det
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är även vanligt, bland mina intervjupersoner att det i dessa informella kontaktnät ingår
advokater med olika ämnesintressen, vissa arbetar med affärsjuridik och andra med familjerätt
och då kan man hålla sig någorlunda informerad om vad som händer mer generellt inom det
rättsliga. Personkontakt gör att man kan få en fördjupad förståelse av ett juridiskt problem
jämfört med att enbart läser sig till det och ibland är det så att informationen inte ens finns
tillgänglig i tryckt form och då är ”personkontakter ett nödvändigt alternativ till sökning i
tryckta källor.”121

6.2.3 Nätverk
Under intervjuernas gång upptäckte jag att några av mina informanter ingår i något slags
nätverk. Ett nätverk kan ses som en möjlighet att utvidga utbudet av informella
informationskällor. De seminarier som anordnas inom denna verksamhet har en mer informell
karaktär, alla har en chans att säga något medan de mer formella kurserna går ut på att man
ska lyssna på någon som berättar om gällande rätt. Dessa seminarier och umgänget i nätverk
gör att man får stimulans i form av idéer och uppslag samt reaktioner på vad man gör genom
kommunikation med andra individer. Informella veckomöten över lunch eller middag verkar
vanliga och uppskattade.

Apropå organiserade nätverk av olika slag tycker en av advokaterna att det kan vara svårt att
få ut något av möten av detta slag eftersom man inte kan släppa in andra för nära inpå sig.
Man är konkurrenter och vill inte öppna sig för mycket. Hon menar att attityden inom yrket är
att man hela tiden ska vara så framgångsrik som möjligt och då kan man inte riskera att
eventuella svagheter avslöjas. Den här advokaten är inte aktiv i något nätverk men hon tycker
att det skulle kunna vara ett visst stöd. ”Vi i vårt yrke styrs väl ändå av att man hela tiden ska
vara så framgångsrik. Därför kan det vara problem att prata om det som är svårt.
Konkurrenssituation, visst är det det.” Jag tycker att man kan märka av inställningen till att
det kvinnliga nätverket ses mer som en sammanslutning där man ska ”lära känna varandra” än
att det skulle kunna ge någon värdefull information som man skulle kunna ha nytta av i sitt
arbete.

De av advokaterna som är involverade i informella nätverk kompletterar detta med att delta i
formella kurser. Alla de intervjuade nämner manliga nätverk där de som kvinnor inte är
välkomna. Några av dem tycker att det är naturligt att de inte är välkomna, andra säger att de
inte ens har intresse av att ingå i dessa nätverk. Vissa tycker att det är bra med kvinnliga
nätverk, andra säger däremot att det är bättre med nätverk där båda könen är representerade.

Mixade nätverk
Att vara med i ett nätverk för kvinnor och ett nätverk som är mixat tyckte någon är givande.
En intervjuperson är emot nätverk som är könssegregerade. Hon säger att hon vill ha det
allsidiga, därför har hon valt att ingå i ett nätverk med både män och kvinnor. Hon föredrar
nätverk där både män och kvinnor förekommer. Hon har själv varit med och startat en
brottmålsförening där medlemmarna är av båda könen. Medlemmarna i den relativt lilla
gruppen känner varandra väl och man vågar fråga och föra fram olika spörsmål för
diskussion. Manliga nätverk kommenterar denna person enbart i förbifarten och säger att hon
aldrig försökt ta sig in i något.

Kvinnliga nätverk
Diskussionen om kvinnliga nätverk är intressant eftersom de flesta intervjupersoner har något
specifikt att säga om dem. Två av de tillfrågade ingår i nätverk där endast kvinnor ingår, en
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ingår i ett ”mixat” nätverk och fyra är inte alls aktiva inom något nätverk. När jag frågade de
sju advokaterna om de tycker att det är bra eller kanske t.o.m. nödvändigt med ett kvinnligt
nätverk varierade omdömena till att det är viktigt till att det inte spelar någon större roll. Två
advokater tycker däremot att det vore önskvärt med ett nätverk för enbart kvinnor.

Och det är ju inte kanske egentligen för att diskutera juridik utan det är ju ett bra sätt att lära
känna varandra, att göra som männen, att man då har ett nätverk, att man har de s.k. korkade
frågorna. Det är ju väldigt bra att kunna ringa då. Känner man någon på Kronofogden då eller
någon som är åklagare då så undrar man över något som kan vara ganska simpelt egentligen. Så
kan man ringa den personen då.

Makt utövas genom en nätliknande organisation.122 Om man ingår i samma nätverk är man på
samma nivå och kan förstå varandra, då tror jag att det är det lättare att visa sina eventuella
svagheter, att man behöver hjälp med något. På det sättet får både den tillfrågade och den som
frågar makt genom det gemensamma utbytet.

En av intervjupersonerna ingår inte i något nätverk. Hon tycker inte att hon har tid utan det
finns annat att göra. Hon tycker dock att det är positivt att det finns men kan inte uttala sig om
det är nödvändigt med dem. Däremot är hon mycket positiv till ”formella” kurser anordnade
av exempelvis universiteten.

En advokat berättar att de är ett antal kolleger, 7-8 stycken, med samma baskunskaper och
med ungefär lika lång erfarenhet från det juridiska, 25-30 år, som träffas och äter lunch med
jämna mellanrum och utbyter information. Hälften av dem sysslar med familjejuridik och
resten med affärsjuridik. I tillägg till dessa informella träffar berättar hon att hon är med i ett
kvinnligt nätverk och hjälper även till att driva det. De anordnar seminarier för kvinnliga
advokater över hela landet. Hon vill inte påstå att det är nödvändigt med kvinnliga nätverk
men hon upplever att sammankomsterna i nätverket är givande.

Jag har i ett kvinnligt nätverk som gör seminarier och har gjort ett antal gånger här helt som
vi hittar på själva och driver och för advokater i hela landet och för andra jurister och vi har
bjudit in varierande, men alltid kvinnor. /…/ Nödvändigt? Det vill jag inte påstå men däremot
tycker jag att det är väldigt positivt både för mig och för många andra som deltar i dessa
seminarier och framför allt för vår lilla grupp. Nätverk över huvudtaget är det viktigaste
egentligen.

Resultat
Maktaspekten är betydande även inom de nätverk som finns på arbetsplatsen och kan vara av
betydelse när det gäller inflytande i arbetet och vidare karriärmöjligheter. Harriet Silius tar
upp detta i sin undersökning och hon menar att ”Makten skapas, upprätthålls och förnyas ofta
i manliga nätverk. Nätverken kan t.ex. bildas av kolleger på en arbetsplats eller i en
yrkesklubb, bland vänner i klubbar eller bland fritidskamrater.” 123

Det kan nog vara så att de informella kontaktnäten främst är till för att ge nya perspektiv och
nya intryck och det är kanske detta som det kvinnliga nätverkets möten går ut på i första hand
och då är det ju inte främst diskussioner om det redan etablerade rättssystemet eller redan
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etablerade värden som tas upp här. Det kan kanske kännas irrelevant för många eftersom det i
nuläget inte går att konkret använda det i sin yrkesutövning. Att lära känna varandra handlar
det ju om i alla nätverk, jag tror att det är typiskt för de manliga nätverken där man lär känna
varandra och stöttar varandra i de idéer som man har som gemensamma intressen. Man
utbyter information som kan vara lika värdefull som den som förmedlas i den s.k. formella,
mer ”informationsspäckade” kursen.

6.3 Kommunikation advokat-klient
Användningen av information i advokatens arbete går ut på att bl.a. hantera klienters problem.
(Se figur 1, problemhanteringsprocessen, s. 19 i denna uppsats) Man börjar med
problemidentifiering, man träffar man klienten för att se om det problem denne har är av
juridisk natur eller inte och därefter ska man definiera inom vilken härad problemet härrör,
problemdefiniering. Sedan kommer själva problemhanteringen som följs av själva
förklaringen av lösningen, resultatet av problemhanteringen. Genom alla punkter följer en
strävan efter att minska osäkerhet, d.v.s. varje punkt man passerar minskar osäkerheten. Om
man inte lyckas minska osäkerheten i någon av punkterna så resulterar detta i att man vänder
tillbaka till den tidigare punkten för att ytterligare bygga på lösningen. Det sista momentet
som hör till advokatens arbete framkommer dock inte av modellen men den kan i viss mån
illustrera advokatens arbete med en klients ärende.

6.3.1 Problemdefiniering- och formulering
Höglund & Persson menar att informationsbehovet uppstår i problemsituationer.
Problemsituationerna är i sin tur förknippade med användarens miljö och verksamhet.
Höglund & Persson menar att informationssökning och informationsanvändning sker i
samspel mellan användare och informationssystem, men inom ramen för en speciell situation
och ´miljö´.”124 Detta är något som även bl.a Anders Malmsjö är inne på när det gäller
information i kontext. Ny kunskap är något som kan skapas då man tolkar information, menar
han. Denna tolkningsprocess innefattar en persons totala livserfarenheter, den miljö och den
situation man befinner sig i. Andra faktorer i omgivningen som spelar roll för hanteringen av
informationen är den enskildes individuella upplevelser. Anders Malmsjö pekar i detta
sammanhang bl.a. på sådant som kompetens, motivation, omgivningens förväntningar,
feedback på arbete, arbetsklimat och tidsfaktorer. Men han menar vidare att ett
informationssökningsbeteende inte kan specificeras enbart genom att undersöka kontextuella
faktorer utan det är även en produkt av en komplex interaktion som inbegriper både
omgivning och personliga faktorer som attityd, bakgrund, roll, funktion och den speciella
arbetssituationen etc.125

Problemidentifikation
En första sak som advokaten har att bedöma är om klientens problem över huvud taget är av
juridisk natur. Det är inte alltid helt lätt att bedöma om klientens problem ligger innanför
juridikens gränser:

Tyvärr är det ju så också att vi kan ju inte sitta här och idka välgörenhet på en advokatbyrå,
många gånger vill man ju hjälpa. Det är ju en människa ofta i nöd, som har det jobbigt. Men jag
kan ju inte sitta här och vara kurator åt en person, det går inte. Så att…ja, många gånger kan det
vara på gränsen, visst, men det handlar också om att personen i fråga måste kunna betala för sig.
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”…ett fall är inte det andra likt.”, säger en av advokaterna medan vissa andra intervjupersoner
tycker tvärtom: att folks situation inte skiljer sig så mycket. Detta beror kanske på vilken slags
juridik man sysslar med. Det kan nog skilja sig markant mellan affärsjuridik och
humanjuridik. ”Sedan är det ju så lustigt med detta… Om du hade varit min klient här nu och
suttit nu framför mig och så skulle du berätta då om vissa saker och jag hör då ungefär
varifrån, då vet jag nästan vad du ska säga i nästa sekund. För det är inte så stor skillnad på
hur människor har det många gånger.”, säger en informant som sysslar med familjejuridik.

Problemdefiniering
I en advokats arbete med en klient gäller det att tolka informationen från klienten och förstå
den och därefter ska denna förståelse omvandlas till något som går att passa in i den juridiska
texten. De flesta av intervjupersonerna tycker inte att det är speciellt svårt att passa in
klienters problem till något som finns i lagtext. Någon sade att hon aldrig hade reflekterat
något vidare på detta: ”Ja, jag vet inte om jag tänker så mycket på det. Det gäller ju att ha lite
fantasi så att man, jag tycker det brukar gå bra att anpassa klientens problem, och går det inte
så talar man ju om det för sina klienter så jag vet inte…”

En intervjuad jämför sitt arbete med en läkares och tycker att det inte är lika svårt för henne
att ställa en ”diagnos” på klientens problem som en för läkare att konstatera vad patienten
lider av.

När det gäller kommunikationen advokat-klient så är det inte lika svårt som för en läkare att
ställa rätt diagnos. Det svåraste en läkare har är att kunna ställa rätt diagnos. Han ska kunna
tolka in värk där och smärta där till något latinskt som ska stämma in på allt det där. På samma
sätt ska ju jag omstöpa vad klienten säger och det kan ju bli svårigheter, svårigheten kan ju vara
i att personen inte förmedlar ordentligt eller ändrar sig under resans gång eller något sådant, att
man kommer i otakt med varandra. Men det kan ju inte vara som med en läkare att jag missar en
tumör, det går inte.

En annan av mina informanter tycker däremot att det kan vara svårt att tolka en klients
problem till juridisk text.

Ja, många gånger…, det beror ju på hurpass välformulerad en klient är. /…/ Ibland tycker jag
faktiskt när man har med vanliga människor att göra att det kan vara svårt, många gånger
kommer de ju hit och frågar om sakerna och jag märker att det här är inget juridiskt problem.
Det här är förtvivlade människor som skulle behöva ha hjälp på annat sätt. Det är rätt vanligt,
kan jag säga. /…/ De tycker att de har blivit orättvist behandlade på ett icke-juridiskt sätt,
kanske /…/ Ofta, om man då pratar om vårdnadsutredningar, s.k. vårdnadstvister, så kommer
klienten och säger en viss sak och då ska det föras utredningar och det visar sig att det klienten
har sagt är inte riktigt i överensstämmelse med verkligheten.

Detta kan ju bero på att klienten, som är känslomässigt engagerad, ser sin berättelse som
överensstämmande med verkligheten. Man kan inte ta för givet att en klient medvetet
förvränger verkligheten utan det är helt enkelt så att man ser på verkligheten på ett annat sätt
när man är personligt engagerad. Eva-Maria Svensson påpekar i sin avhandling att det
rättsliga systemet är uppbyggt efter en manlig (enligt traditionen), offentlig persons liv och
där tas det för givet att varje individ först och främst ser till sin egen vinning och att det
juridiska synsättet utgår från detta. Den altruistiska människan (vare sig det är en kvinna eller
man) är inte föremål för den offentliga lagen.
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Resultat av problemhanteringen
Ibland kan det innebära svårigheter för en advokat att förklara utgången av ett ärende. En av
intervjupersonerna gör det paradoxala uttalandet ”Visserligen kanske det är så att du har rätt
men när det gäller detta och detta så kan du inte få rätt. Det är ju inte alltid samma sak att ha
rätt och få rätt. Det kan vara svårt…” Detta citat är utryckt ur sitt sammanhang men det skulle
vara intressant att veta i vilken konkret situation man resonerar på det här sättet.

Resultat
Som Eva-Maria Svensson påpekat (och även många andra) så är samhälleliga fenomen
komplicerade och kan egentligen inte förklaras med några enkla modeller. Jag tror att det kan
vara så att hela den samhälleliga kontexten är genomsyrad av en manlig kultur som känns så
naturlig att vi inte kan se orättvisor i den. Därför är det många som är av den åsikten att
rättsväsendet är objektivt. Defekter i systemet har vi lärt oss att leva med, vi blir socialiserade
in i dem och tycker att de är naturliga, vi ser dem inte ens och därför kan vi inte ifrågasätta
dem.

Det paradoxala i det här sammanhanget är att advokaten ibland måste förklara för en klient
varför utgången av ett mål inte blivit så som väntat, samtidigt som hon/han själv också anser
att utgången inte är helt acceptabel. En advokat vet vad lagen säger men anser kanske
samtidigt att den inte är riktig. När vi en gång har upplevt ett fenomen så har vi vissa
förväntningar på andra fenomen som är liknande. Vi typifierar dem och delar in dem i olika
kategorier i enlighet med vår uppfattning av världen.126 Det är kanske svårt för en jurist som
ända från utbildningen blivit integrerad i det juridiska sättet att resonera att kunna se bortom
det? Jag anser dessutom att varje människa, jurister inbegripna, blir socialiserade in i ett sätt
att tänka som bygger på gamla normer och som förstärks inom den juridiska diskursen. Den
”miljö” som advokaten har att förhålla sig till är en traditionell med rötter långt tillbaka i
historien. Ofta tycker jag att mina informanter i fråga om informationen som klienten lämnar
värderar den lågt på det sättet att det mänskliga helt naturligt ses som irrelevant och att det
måste översättas till något objektivt och neutralt som faktiskt värderas högre.

6.3.2 Problemhantering under ett ärendes gång

Upplevda behov av information leder oftast till någon form av sökbeteende, dvs. aktiviteter som innebär
att man söker information i olika källor. Vi kan här definiera informationsanvändning som den aktivitet
en individ vidtar för att söka, identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en
problemsituation.127

En av advokaterna berättar att hon i arbetet med ett ärende nästan alltid gör likadant. Hon går
då helt enkelt till lagtexten och ser efter hur det ska hanteras. Om det skulle vara så att hon har
ett problem för handen, då får hon gå tillbaka och titta i NJA eller hovrättsavgörandena, om
ett liknande ärende prövats tidigare. Hon söker i litteraturen tills hon hittar något som kan
användas på problemet och, som hon själv påpekar, det brukar inte vara några konstigheter
med det. ”Jag… om man har ett specifikt problem, för det är det sällan, det är inte alltid som
det är ett problem, ofta vet man hur det ska vara för att det står i lagtexten, det är liksom inget
att fundera på.”

En av advokaterna som har varit verksam länge förbehåller sig rätten att välja sina klienter.
Hon tycker att det är viktigt att visa engagemang inför klienten och vara uppmärksam och
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verkligen lyssna på vad han/hon säger. Vidare tycker hon också att det är viktigt att en klient
och hon själv talar samma språk, d.v.s. att de förstår varandra och är medvetna om vad som
gäller. Hon brukar fråga vad det är klienten har som mål. Det måste hon veta och sedan tala
om för klienten om där finns någon juridisk möjlighet att uppnå målet. Ibland kanske hon får
hjälpa klienten att omformulera målet, det har även med rättegångskostnader att göra.

En annan informant berättar att när hon arbetar med ett ärende väljer hon ut den
informationen som är mest fördelaktig för hennes klient. Om hon får ”fram tre rättsfall varav
tre talar för min sak och två inte gör det, så använder man ju de tre första och inte de två sista
även om jag ska vara medveten om att de finns så att jag kan få diskutera det med min klient.”
Hon menar att man helt enkelt får göra ett urval av informationen men naturligtvis får man
inte ”främja något som är fel”. ”Hur man utnyttjar den juridiska informationen beror lite
grand på vilken roll man har i det juridiska systemet.” Hon säger också att man inte kan
utesluta att kön kan ha betydelse för hur information används. Men hon anser inte att man
märker av det konkret.128

Advokaterna tycker att det är viktigt att förbereda klienten på hur talan ska föras. En av de
intervjuade tycker att det är bra att detaljrikt lägga fram saken medan det vid andra tillfällen
kan vara bättre att vara så strikt som möjligt. Klienten får förstås säga hur han/hon föredrar att
saken ska läggas fram, många klienter vill att advokaten ska tala mycket. Hon tror att de
tycker att det blir ett väldigt bra resultat av det.

Känslor och ”förnuft”
”Jag kan ju inte säga att jag är hundraprocentigt objektiv för det är klart att jag engagerar mig
i mina klienter, det gör jag./…/Och jag kan inte se att det är något fel att man engagerar sig
känslomässigt i klienterna. Jag tycker tvärtom att det är…dels är det roligt för en själv men
jag tror dessutom att det är bra för saken.” De rättsliga informationskällorna är väldefinierade,
vilka källor man ska leta i och hur man ska gå till väga vid ärendehantering likaså. Trots detta
menar en informant att man får ha fantasi för att få lagtext och ärenden att passa ihop.
Dessutom säger hon att man får vara konstruktiv och analytisk men dessa begrepp kan ju
diskuteras.

Effekter av problemhantering
Höglund & Person påpekar just vikten av att studera samspelet mellan utbud, behov,
användning och effekter för att man ska få en djupare förståelse av hur
informationsförsörjningen fungerar. Här finns en samverkansspiral mellan de enskilda
faktorerna behov, utbud, användning och effekter som förstärker varandra. 129 Ett ärendes
hantering får effekter på två plan. Först är det naturligtvis klienten och ombudet som känner
av en vinst eller förlust, därefter är det klienten som i ett längre perspektiv känner av
konsekvenserna av ärendets utgång. Där finns dessutom andra faktorer som kan bli påverkade
i klientens omgivning. Det är detta sista moment, effekterna av det som inom det rättsliga ses
som en rättvis behandling av individer, som Eva-Maria Svensson anser att det saknas intresse
för inom juridiken.

                                                          
128 Nu arbetar inte denna intervjuperson med brottmål men uttalandet är intressant. Att kön spelar roll för hur
information används exemplifierar Helena Sutorius, doktorand i straffprocessrätt vid Stockholms universitet, i
sin artikel Södertäljemålet och frågan om kvinnors sexuella självbestämmanderätt. Ur: Lika inför lagen?Rätten
ur ett genusperspektiv, red. Görel Granström, Iustus, Uppsala, 1999, s. ??. Artikeln visar hur underliggande
värderingar om kvinnlig sexualitet och sexuell tillgänglighet fortfarande spelar stor roll i sexuella brottmål.
129 Höglund & Persson, s. 49
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Förutsebarhetsprincipen och strävan efter att bibehålla rättssäkerheten kan ge olika effekter.
En advokat redogör för sin klient olika möjliga utgångar av ett rättsligt problem. Detta är ju
”fördelen” med förutsebarhet och generaliserbarhetsprincipen, att en advokat har möjlighet att
i förväg kunna se vart olika slags hantering av ett problem kan leda. Upprätthållandet av
rättssäkerheten gynnas av förutsebarhet.

Nackdelarna med förutsebarhet och generaliserbarhetsprincipen är att det rättsliga systemet
inte är intresserat av att se vilken effekt problemhanteringen har för enskilda individer i ett
längre tidsperspektiv. Effekten på det individuella planet blir att problemet ”löses” men hur
det därefter går är inte rättsväsendet intresserat av att utreda. ”Ökad kunskap” i detta fall
skulle kanske innebära att man som advokat skulle få till stånd ett prejudikat? Alltså ett nytt
sätt att lösa ett problem som kanske innebär en humanare behandling av enskilda individer
genom att man skulle ta hänsyn till sådana faktorer som vanligtvis utesluts ur det rättsliga?
Förutsebarheten och generaliserbarhetsprincipen har som sagt både fördelar och nackdelar.
Tid är för en klient detsamma som pengar, en privatperson är mer mån om att advokatarvodet
är lågt än ett företag som har resurser att ta av. Om informationssökningen och
ärendehanteringen sker så snabbt som möjligt så resulterar detta i minskade kostnader. Det är
ju fördelaktigt ur en ekonomisk aspekt men hur förmånligt är det i utvecklingen av
rättssystemet mot ett mer komplext och mer mångsidigt system?

Resultat
Vissa gånger klarar advokater av att ge sina klienter hjälp medan de misslyckas vid andra
tillfällen. Eftersom advokater ibland tackar nej till vissa uppdrag och rekommenderar klienten
att vända sig till någon annan så finns där ju en möjlighet att någon annan kan lösa problemet.
Detta kanske innebär att man kan använda rättsinformationen på olika sätt, ”ett och samma
problem kan lösas på flera sätt”. Eller så kan det vara så att även andra faktorer kan vara
avgörande för hur man lyckas lösa ett problem. Det beror på kontexten, det kanske är så att
det svängrum som finns i lagen, enligt mina intervjupersoner, kan användas på olika sätt?

När det gäller rättsinformationen i arbetet med problemhantering vet jag inte om man kan
säga att den direkt innebär kunskapstillskott eller ökad säkerhet. Det är ju svårt ”att säkert
förutse effekten av att vissa uppgifter eller dokument används”. Många av ärendena som
hanteras är, som ett flertal av mina respondenter påpekar, ganska likartade. Då går
informationssökningen mer eller mindre på rutin. Sedan kan vissa ärenden vara s.k.
”knäckfrågor” och då är det nödvändigt med en utökad mängd källor. Att advokaten skulle
känna större säkerhet när hon sökt reda på den information hon behöver i sitt ärende tror jag
nog att hon kan göra, men riktigt säker kan hon inte känna sig förrän ärendet är avslutat, om
det nu är med framgång eller bästa möjliga förlikning.

6.3.3 Värdering av klientinformation
Mitt intervjumaterial visar att det inte är svårt att observera vilka informationskällor som
advokaterna använder, alla gör likadant, det är väletablerat och korrekt i den juridiska
diskursen. Hela det juridiska systemets informationsutbud är väldefinierat, likaså behovet av
den och hur en jurist ska använda det är preciserat och inlärt. I
informationsanvändningssammanhanget ligger en mer eller mindre implicit värdering eller ett
normsystem som har anammats av advokaten. Jag tycker mig förnimma att klienten (både
manliga och kvinnliga) är den informationskälla som har lägst status. De står för känslor och
en slags irrationalitet som rättssystemet bestämt tar avstånd till. Inställningen till
informationen från klienten är kluven. Vissa av advokaterna har förståelse för känslor medan
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andra inte tycker att det är relevant i sammanhanget. De flesta visar dock en motsägelsefull
och komplex inställning till klientinformationen.

En advokat påpekar att en klients berättelse kan ställa till med svårigheter för henne eftersom
de inte är utbildade i att tänka som advokater. De kan ofta inte se kärnan i problemet som de
presenterar och därigenom försvårar det identifieringen av det väsentliga i problemet.
Klienten är inte objektiv men informanten medger att inte hon heller kan säga sig vara
hundraprocentigt objektiv eftersom hon naturligtvis engagerar sig i klienten. Hon tycker inte
att det är fel att man känslomässigt engagerar sig i klienterna, det är bra för saken, tror hon.

Klienter har ofta en förmåga att avleda ifrån det som verkligen är väsentligt så att plötsligt börjar man
tänka på ett annat sätt som man inte ska göra. Men herregud, sen efteråt säger man ”men det där kan
man…det där är ju bara bieffekter, vi måste ju gå på själva problemet”. De är ju inte utbildade att tänka
så.

Den rättsliga metoden (även kallad rättsdogmatisk metod) har en förankring i rättskälleläran
och vissa av rättskällorna anses ha högre värde än andra. Hur man ska använda de olika
källorna får man lära in på juristutbildningen. Detta är en mycket specifik procedur men trots
detta finns här ett visst utrymme för egna tolkningar. Den gamla strukturen inom rättssystemet
består och är svår att förändra i snabb takt. Men informationen i vårt samhälle är lika viktig
och grundläggande som ”energi och råvaror”. Utvecklingstakten är snabb och produktion,
spridning och utnyttjande av information är fundamental för kunskapsutvecklingen inom olika
områden.130 En diskussion om att utvidga informationsperspektivet och nyansera den hållning
det nuvarande rättsväsendet intar skulle göra att en mer mångfacetterad rätt främjas.

Resultat
Klientinformationen värderas lägre än den information som finns i formella källor. Effekterna
av värderingen av olika slags information är inte utredd i den utsträckning som Eva-Maria
Svensson efterlyser (Se föregående avsnitt). Hon ser en stor brist i att det inte anses relevant
att närmare analysera effekterna av det nuvarande rättssystemet. Behov, utbud och
användning av den juridiska informationen är utformade så att exempelvis en advokat vet
precis hur informationssökningen ska skötas. Det verkar vara på det viset, enligt mina
informanter, att rättsinformationen och behovet av den motsvarar varandra. Men att effekterna
av lagarnas användning kan slå olika från individ till individ gör att man kanske borde tänka
över om inte alla informationsfaktorerna borde ses över.

6.4 Genus och- kontextperspektiv
Se tillbaka på kapitel 4 där genusbegreppet behandlas. I det följande försöker jag, enkelt
uttryckt, att ta reda på hur mina informanter ser på sig själva i sin specifika yrkeskontext. Har
kvinnor någon makt att påverka det juridiska systemet? Tycker de att klimatet i deras
yrkeskontext är objektiv och värdeneutral?

6.4.1 Att vara kvinnlig advokat
En av advokaterna var neutral när det gäller genusdiskussionen och hon höll samma linje
genom intervjun. ”16 % av advokatkåren är kvinnor och av den anledningen så tror jag att det
är bra att man är kvinna då. Det är snedfördelning…men det gäller alla yrken, kanske inte just
bara rättsväsendet utan alla yrkeskategorier, att man ska ha en jämnare och bättre fördelning,
det tror jag är bra.”

                                                          
130 id. s. 11
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Genussystemet
”Även om vi har ett regelsystem att hålla oss inom så finns det mycket svängrum inom det
regelsystem trots allt eller mycket som är man ska veta hur man ska bete sig, det är ju en hel
del som är traditionsbundet.” Det traditionsbundna kallar jag för tyst kunskap. Jag tycker att
man kan tala om att det här finns ett formellt och ett informellt regelsystem. Informanten
säger att det finns ”svängrum” inom regelsystemet men jag tror att det är svårt att frigöra sig
från informella regelsystem som bygger på könstillhörighet. Yvonne Hirdman (se avsnitt 4.1)
menar också att man inte helt och hållet kan frigöra sig från genussystemets normer. Men man
kan, om man är medveten om normsystemens funktioner, ha en medveten och öppen hållning
till dem. Att min informant översätter ordet ”svängrum” till traditionsbundenhet, tolkar jag
som ett annat slags normsystem som kan vara lika hämmande (eller tryggt, beroende på hur
man ser det) som klart uttalade regler.

När jag kommer in på frågan hur det är att vara kvinna inom det juridiska så ifrågasätter en
intervjuperson (aggressivt) om detta har något med informationssökning att göra. ”För det har
ju egentligen inte med informationssökning att göra, din fråga, eller?” Efter en stunds
diskussion medger hon att det finns svårigheter med att vara av kvinnligt kön inom hennes
yrkeskategori. Hon tar upp konkreta exempel på olika situationer där hennes kön haft
betydelse i yrkesutövningen. Hennes exempel vänds ofta till något positivt, att det är positivt
att vara kvinna och trots detta vara insatt i manliga ämnesområden…

Hur kan man tro att rättssystemet kan vara rättvist ur kvinnosynpunkt när det så tydligt är så
att det manliga är norm till den grad att även kvinnliga advokater oreflekterat anammar dem
som något att eftersträva? Jag tolkar redogörelserna ovan som att hon är stolt över att män
förvånas/beundrar kvinnor som är insatta i lagar som behandlar traditionellt manliga
ämnesområden. Informanten påpekar att hon själv sysslar med familjejuridik (vilket verkar
vara vanligt bland kvinnor), dock  inte traditionell utan ekonomisk familjejuridik.
Samma advokat berättar att: ”…jag har ju över nästan hela min yrkesbana handlat i situationer
där jag har varit förhållandevis ensam kvinna. Och så här är jag ju ensam bland advokaterna.”
Det kan förklara anammandet av det manliga som något att eftersträva, några alternativa
förebilder verkar det ju inte ha funnits i denna persons omgivning.

…när jag då började som ung och entusiastisk, jag har ju då hela tiden varit av den
uppfattningen att det är ingen skillnad. Men man blir ju mer luttrad med åren och det är
skillnad.” Hon tycker att klimatet i juridiken har hårdnat, ”…framförallt under de åren då det
var lågkonjunktur. Det här är ett ganska traditionellt yrke, det är ju många kvinnor som försöker
komma sig in i det som har barn och familj och allt, det fungerar inte riktigt att kombinera.” ”…
jag tror ändå att många med mig hoppas på att det inte ska vara någon skillnad egentligen men
att det inte ska behövas något nätverk för kvinnliga advokater och sådana där och det är stor sak
man kan gå igenom en sådan yrkeskarriär utan att behöva drabbas av någonting negativt.

Innan advokaten i fråga kom till sin nuvarande arbetsplats var hon delägare i en annan
advokatbyrå. Det verkar som att hon fick ge upp sin position p.g.a. att ”spelreglerna” i firman
inte var som hon önskade. Rutinerna och personerna i den tidigare arbetsmiljön skiljer sig från
den nuvarande. Firman hon jobbar på idag är bättre. Jag förstår det så att problemen i den
tidigare miljön var genusrelaterade.

Kontexten, såsom arbetsmiljön, har betydelse för hur man väljer ut relevant information.131

Av mina intervjupersoner har några haft dåliga erfarenheter av arbete på byrå med manliga

                                                          
131 Kulthau, s. 15
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kolleger och gått över till eget istället eller bytt till en ny byrå. Kontorsgemenskap verkar vara
mycket populärt eftersom man då är sin egen men man delar kostnaderna med andra. Jag tror
att det kan kännas befriande att inte känna trycket från en traditionell yrkeskontext och kanske
kan arbetsmiljön i en kontorsgemenskap främja ett eget, kanske mot normen avvikande
arbetssätt?

Lucas D. Introna tar upp vilken effekt olika faktorer i en viss miljö kan ha på utformningen av
den. Effekten av makt i en viss diskurs formar miljön på ett visst sätt så att man i en har ett
speciellt sätt att tala, att göra uttalanden om världen o.s.v. Makt i diskursförståelsen skapar
regimer av sanning som inte ska ifrågasättas. Vissa ämnen eller perspektiv på olika fenomen
är inte aktuella i en viss diskurs. Det är i de små detaljerna i en viss miljö som formar den,
exempelvis hur man använder språket, hur man håller möten, sättet som olika förslag läggs
fram på o.s.v.132 Om man skulle gå emot detta är det svårt att göra sig hörd på sin arbetsplats.
En kvinnlig advokat kanske just därför lättare råkar i konflikt på en byrå. Därför kan det vara
lättare att ha sin egen firma.

Fördelar med ”kvinnlighet”
Vissa av mina intervjupersoner har fått positiva reaktioner på sin könstillhörighet. En
intervjuperson tycker att hon har fördel av att vara kvinna i sitt yrke.

Det är ganska roligt när man sysslar med familjerätt, jag har haft rätt många män, faktiskt, som
har valt en kvinnlig advokat för de tror, och det är det många som har sagt att det är bra att ha en
kvinnlig advokat som förstår hur en kvinna tänker, säger de. Jag har fortfarande många
vårdnadstvister där jag har företrätt män. Så att jag kan inte säga att jag lider av att jag är kvinna
även om det är mansdominerat, det är det ju…Jag tror att det är lättare att engagera sig mer i
familjerätt och det är ju rätt så könsbundet. De flesta män som har familjerätt tycker att det är
jobbigt. Det blir tjafsigt, det blir jobbigt, infekterade relationer. För det blir det ju, det är ju
pajkastningsjuridik, det är det ju. Från båda sidor oftast.

Jag tycker att man i det här sammanhanget kan förstå vad Gudrun Andersson menar med att
det en man kan göra är mer entydigt än det en kvinna kan göra. (Se avsnitt 4.1.1) Manligheten
är snävare både ur advokatens och klientens synvinkel. Den manliga advokaten kanske inte
anser att han är lämpad för familjejuridik och en klient med familjejuridiska problem vill
hellre ha ett kvinnligt ombud eftersom han föreställer sig att hon för det första förstår sig på
känslor och för det andra känns det inte bra att blotta känslomässigheter för en annan man.
Kvinnan, den kvinnliga advokaten, har en mer flexibel roll. Det är, vilket jag tidigare påpekat,
lättare för en kvinna att se saker ur en manlig synvinkel eftersom vi lever i ett samhälle som
ser det manliga som norm. Vi förstår tänkesätten, tankeramen, vi blir ju insocialiserade i det
manliga från födseln. Däremot är det inte lika lätt för en man att se saker ur en ”kvinnlig”
synvinkel eftersom de inte behöver det för att klara sig i samhället.

Det är vanligt bland intervjupersonerna att de säger att de inte har upplevt något negativt med
att vara kvinna inom det juridiska. En informant menar att det är positivt att vara kvinna i den
juridiska kontexten: ”Jag har inte upplevt det så utan snarare är det lite mer spännande när det
kommer kvinnor med. Jag upplever det positivt men det kanske beror på att jag är positiv och
glad till naturen och liksom inte har ont av det och kanske är lite okänslig för att märka det,
det vet jag inte heller.”

                                                          
132 Se Introna, s. 5
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En av intervjupersonerna tycker att hon i sitt arbete har haft nytta av att ha haft barn och att
hon har haft med dem att göra i alla åldrar.

Jag frågade varenda gång, i varenda vårdnadsutredning: har du egna barn? Och hur gamla då?
Har man en tre-fyraåring och vi håller på att tala om tonåringar. Jag anser inte att de har någon
kunskap. De säger att de har läst, teoretiska kunskaper. Jag säger att det räcker inte. Men just att
ha haft barn i alla åldrar, det anser jag vara en stor fördel när man sysslar med den här typen av
utredningar som jag sysslar med. Barn går inte sina föräldrar spårlöst förbi.

Denna informant använder sig av sin kunskap för att indirekt ge kvinnors erfarenheter status,
att helt enkelt få upp värdet på de traditionellt kvinnliga erfarenheterna. Hon sätter
advokatyrket i relation till ett annat livsområde. Att ha barn ger ett annat, eller vidgat
perspektiv på tillvaron. 133

Yrkesidentitet
Genussystemets oskrivnas lagar ger trygghet och socialisering är ett sätt att integrera
tankeramar och vedertagna normer i det lilla barnet. Man får en identitet och senare i
yrkeslivet genomgår människan en sekundärsocialisering när man ska ingå i en speciell
arbetsmiljö. (Se avsnitt 4.1.2)

En intervjuperson  menar att det är lättare för henne att identifiera sig med en nyanställd på
firman om denna är kvinna eftersom hon tycker att det ligger nära till hands att gå till sina
egna erfarenheter.

Det ligger väldigt nära till hands att gå in och fråga hur det går för en kvinna som blivit
anställd, man har så lätt att gå till sina egna erfarenheter och ser nog en kvinna på ett annat sätt
än kanske ett manligt biträde.

 När hon började själv så fanns det inga kvinnliga förebilder att identifiera sig med.

Från det att jag började så började jag i en ganska mansdominerad bransch om man bortser från
att jag är jurist, jag menar i förhållande till klienter. Fastighetsbolag är ju kraftigt
mansdominerat och det är ganska konservativt. Jag har aldrig, kan jag påstå, sett några negativa
konsekvenser av att jag är kvinna, det har jag faktiskt inte gjort…men det var nog en
brytningstid då, att det började bli modernt, eller man såg positivt på att ta in kvinnor, att man
åtminstone skulle ha en. Resten var män så det var spännande, det var politiskt korrekt, man var
nyfiken på vad detta skulle innebära, så att det… nej, jag har bara sett positiva reaktioner. Jag
kan inte säga att jag har haft några negativa erfarenheter nej, inte alls.

Yrkesklimat
En advokat berättar att hon har klarat sig bra genom tiderna trots att man i början av hennes
karriär inte riktigt ”litade” på henne och att ”folk ville träffa riktiga notarier”, hon fick i början
inget offentligt försvar. Hon påpekar att det för en kvinna inte räcker med att vara en bra
advokat, man måste vara bättre än bra.

… man litade ju inte så mycket på mig, nej det lämnades in handlingar och folk ville träffa
riktiga notarier och sådana där saker men det tog jag ju faktiskt inte särskilt åt mig. Nej, jag
tycker nog att jag har sedan under årens lopp klarat mig bra, men det gäller samma sak som det
alltid gäller och som många kvinnor säger, man måste vara bättre än bra. Förstår du? Det duger
ju inte att bara vara bra utan man måste vara bättre hela tiden. I varje fall har jag känt det så.

                                                          
133 Se Silius, s. 15
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Klimatet idag anser hon vara bra.

Ja men jag har egentligen alltid, alltid upplevt att jag har haft det bra, att det att jag är kvinna har
inte stoppat mig eller varit obehagligt eller på något sätt…nej! Framförallt inte av kolleger då…
någon enstaka gammal stöt, men det är det tycker jag inte är konstigt i och för sig…jag har bara
tänkt: det här är ett jobb som görs och jag gör det lika bra som någon annan. Så det kan hända
att jag har tagit det för givet och att det kanske har märkts på mig, det vet jag inte men… Jag har
i alla fall inte haft, tycket inte att jag har haft något motstånd…som inte har gått att övervinna
ganska lätt.”

Det är fascinerande att en människa med dessa motgångar ändå tycker att hon har blivit väl
behandlad. Vissa personer kan se motstånd av detta slag som en utmaning men alla kan inte
vara lika hårdhudade eller orka med motståndet hela tiden. Behövs då inte de människorna
inom juridiken? Kanske det finns människor som har ett intresse av att arbeta med juridik men
som inte passar in i det hårda klimatet. Där tycker jag nog också att man kan gå miste om
kvaliteter som kunde vara bra att ha inom det rättsliga. Om det bara är en viss slags människor
som ska få arbeta med det juridiska, då blir det ju så att en stor del av mänsklighetens
kvaliteter och egenskaper går förlorade. Rätten måste ju vara lika mångfacetterad som det
mänskliga livet.

Resultat
Av mina sju intervjupersoner tyckte alla att det är positivt att vara kvinna i den juridiska
kontexten. Antingen för att de i sin egenskap av att vara kvinnor kan tillföra något nytt i
juridiken eller att en jämnare fördelning rent allmänt är bra inom alla yrkeskategorier. En
intervjuperson berättade att hon har många klienter som föredrar kvinnliga ombud framför
manliga. Fyra av dessa intervjupersoner talar om negativa sidor i arbetet som kvinnlig
advokat. Två av dem uttalar sig inte direkt om nackdelar men det de säger tolkar jag som
negativt för kvinnor. En säger att kvinnor inte medvetet behandlas illa inom yrket. Det är
endast en som direkt uttalar sig om att kvinnliga advokater är i ett sämre läge än de manliga.
En person tycker att kön är fullständigt ointressant inom yrket medan hon tycker att det finns
orättvisor i samhället i stort. En är neutral och tycker en jämn könsfördelning är att föredra
inom alla yrken för att det är bra. Det som jag uppfattat som negativ behandling av mina
intervjupersoner ser de inte alltid själva som något negativt, det är jag själv som har tolkat in
det i det som de har berättat.

Det var fängslande att ta del av alla dessa, i en aspekt, politiskt korrekta åsikter. De kvinnliga
advokaterna berättar om sina erfarenheter, både positiva och negativa, som de har upplevt i
den juridiska kontexten. Men ingen av mina intervjupersoner gör som Harriet Silius kvinnliga
jurister som tar avstånd från den stereotypa bilden av den Manlige Professionelle Juristen
genom att sätta sig över den, ironisera och skratta åt den.134 Däremot var det en informant som
tyckte att hon genom sina erfarenheter av barn faktiskt kunde kräva att bli tagen på allvar. Jag
tycker att hon på detta sätt har försökt att vidga de juridiska intresseområdena och krävt att
traditionellt sett kvinnliga intressen också beaktats.

6.4.2 Maktaspekt på juridiken
Makten är inte till sin essens undertryckande. Den spelar en produktiv roll: ´What makes
power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn't only weigh on us as
a force that says no, but it traverses and produces things, it induces pleasure, forms of
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knowledge, produces discourse´135 Makt är alltså inte enbart något negativt. Den är själva
möjligheten (och begränsningen) i social handling. Kopplingen mellan makt och kunskap
innebär att man kan se kunskapen som ett instrument för att få makt i en viss diskurs. Effekten
av makt i en viss diskurs formar den på ett visst sätt så att man i en har ett speciellt sätt att
tala, att göra uttalanden om världen. Makt i diskursförståelsen skapar regimer av sanning.
”This means that in organisational setting certain topics or perspectives just do not come up as
contextual possibilities. It is important to see that this politics of truth is not a grand strategy
located somewhere (in the mind of someone). It is rather in the micro-physics. It is in the
particular way words or phrases are used, the particular ways meetings are run, the particular
ways proposals are put forward, and so forth. In power distinctions about text and context
shifts and moves in unexpected and diffused ways. With these shifts meaning becomes
diffused and ambiguous. /…/ As such information is not a coherent entity. It too is diffused
and shifting.”136

Nätverk
Harriet Silius menar att nätverk är ett sätt att skapa makt och att makten dessutom upprätthålls
och förnyas i nätverken. Ofta är det män som bildar nätverk av denna typ, antingen på arbetet
eller i yrkesklubbar. 137 Därför är det bra med kvinnliga nätverk vilket gör att kvinnor också
kan få utökat kontaktnät, precis som männen. En av intervjupersonerna är med i ett kvinnligt
nätverk som träffas ett par gånger om året.

Det kanske är som Yvonne Hirdman säger i sina reflexioner kring genussystemet att kvinnor
genom historien har vunnit tillträde till den offentliga sfären via män, aldrig av egen kraft, och
därför vore det önskvärt med ett nätverk där kvinnor själva kunde bestämma vad som ska
göras. Att etablera något för kvinnor i samhället, i det offentliga rummet, utan inblandning av
manliga normer kan stå som symbol för att kvinnor etablerar sig i den offentliga sfären på ett
självständigt plan. Men jag tror att vissa av kvinnorna tycker att de är starka nog att hävda sig
bland män. Frågan är då på vilket sätt de hävdar sig: är det på de manliga normernas villkor
eller kommer de med idéer som går utöver de etablerade, manliga idéerna? Det är nog svårt
att vara annorlunda och få gehör för vad man säger än att gå emot strömmen. Maktbegreppet
är av central betydelse i det här sammanhanget.

Inom de kvinnliga nätverken kanske man kan komma på positiva idéer till hur man skulle
kunna omforma de befintliga, manliga normerna till något som kan gynna båda parter och
därmed skapa något nytt. Att enbart acceptera att manliga nätverk finns och att man som
kvinna inte har tillträde till dem är inte vidare fruktbart. Att utan protester bidra till att
vidmakthålla manliga strukturer och som kvinna sätta upp dessa som ideal främjar heller inte
något nytt som ska jämna ut ojämlikheter i samhället i stort. Vid frågan om det kan vara svårt
att komma in i manliga nätverk som kvinna svarar en advokat: ”Jag tror att kvinnor behöver
kvinnor och män behöver män och sedan så behöver vi blandas”.

En informant som är emot könssegregerade nätverk har fått en förfrågan om hon vill delta i ett
kvinnligt nätverk.

…men jag har inte hunnit och jag är lite motvärns mot könsindelning på det sättet. Jag tror att
det kan bli för ensidigt. Jag vill ha det allsidiga. För att jag säger ”alla kan vara käringar oavsett
kön” så att jag tycker att när man möter kolleger så ska man göra det på ett annat sätt. Och så
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136 Introna, s. 5f
137 id. s. 10
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kan man därifrån välja, då kan jag välja om jag vill vara med en kvinnlig vän eller en manlig
vän. Det behöver inte vara ett speciellt nätverk för det./…/de kvinnor som tycker att det är bra,
det är de som känner att de inte har utrymme annars, att de behöver ha ett eget för att stärkas,
det kanske är yngre jurister först då som behöver det, våga ställa de här frågorna då och så.
Men jag uppfattar inte att kvinnliga advokater, i alla fall inte vi som har egen byrå i alla fall har
något särskilt behov av det utan det är de yngre i så fall.

”Det är svårt att komma in i de manliga nätverken. Jag har aldrig ens sökt mig in dit”, berättar
hon vidare. Varför är nätverk så populärt bland män? Är det för att de är osäkra och behöver
stöd av varandra i större utsträckning än kvinnor? Finns det behov av manliga nätverk men
inte kvinnliga? Enligt Hirdmans resonemang om särskiljandets logik, vill man hålla det
manliga isolerat från det avvikande, det kvinnliga. Det kvinnliga nätverket vill väl detsamma
kanske, att hålla det manliga isolerat från det kvinnliga. De kanske söker nya former för
kvinnliga strategier, så att de också kan få makt att påverka omvärlden och bidra med något
som får utvecklingen att gå framåt, att de också kan komma med något viktigt som kan främja
och förbättra deras situation. Att besitta information som inte andra har tillgång till är att ha
makt. Då är det ju viktigt att inte blanda in några manliga, traditionella influenser i
sammanhanget.

Informanten som är emot kvinnliga nätverk motsäger sig själv när hon först förkastar idén
med kvinnliga nätverk eftersom de endast behövs för den som är osäker på sig själv och sedan
i nästa ögonblick redogör hon för sin egen grupp, som består av båda könen: ”Gud så skönt,
då åker vi iväg, vi är färre och vi känner varandra mycket väl, där kan vi fråga och föra fram
det som jag kan tänka mig att man kanske har behov av i det kvinnliga nätverket, så jag har
det redan i min närhet men inte könsindelat.” Först för hon fram åsikten om att kvinnliga,
unga advokater är osäkra och därför behöver de ett kvinnligt nätverk. I nästa stund talar om
hur osäker man kan vara i hennes grupp som faktiskt består av både män och kvinnor och,
antar jag, både äldre och yngre medlemmar. Osäkerheten finns där, menar hon, men är
osäkerheten hos unga kvinnor och hos henne själv olika? Osäkerheten skulle kunna tolkas om
i andra termer, kanske är det inte fråga om osäkerhet utan ett försök att få något att säga till
om i den annars så manliga juridiska diskursen. Man kanske inte förstår det manliga och man
vill inte anpassa sig efter det manliga och försöker skapa något nytt? Man kanske inte känner
sig så hemma i det manliga sättet att tänka, man vill få in nya perspektiv i juridiken?

Att ha makt i det juridiska
En informant tycker att kvinnor kan lätta upp stämningen i den annars så strikta juridiska
diskursen. Hon kanske tänker på den gången när hon kom med byxor på den tiden det inte
ansågs vara korrekt för en kvinna att ha byxor i rätten.

Jag skulle vilja säga så här: både att vara kvinna och att uppföra sig som kvinna och synas som
kvinna, när jag började –71 så kommer jag så väl ihåg bara första gångerna när jag hade
långbyxor, en långbyxdräkt på mig och kom till domstolen så kom domare, kvinnliga domare
fram och sa: ”Kan man gå i långbyxor till rätten?” Och bara genom att vara kvinna och synas så
påverkar man ju människor runt omkring, kanske att se saker på lite lättsammare sätt och inte så
märkvärdigt, det är inte så prestigeladdat.

Icke-intentionell makt
Både Yvonne Hirdman och Lucas D. Introna har åsikter när det gäller makt och
makturövning. Lucas D. Introna menar att trots att de individuella handlingarna är
intentionella så är makten som sådan icke-subjektiv och ateleologisk. Lokalt kan aktörer rikta
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sina handlingar mot explicita resultat, men dessa handlingar kan tillsammans med andra
handlingar resultera i något som aldrig förutsatts eller som man aldrig skulle ha godkänt om
man känt till effekterna.138 Detta är ju något av det som Eva-Maria Svensson tar upp när hon
menar att rätten inte intresserar sig för verkningarna av sitt system. Lucas D. Introna menar
vidare att en för stunden och situationen logisk handling vid ett tillfälle kan verka irrationellt
vid ett annat och tvärtom.139 De kvinnliga handlingarna passar inte in i det gällande
rättssystemet som är baserat på manliga, offentliga erfarenheter. Och därför kan en kvinnas
situation eller handlande verka ointressant för det rättsliga eller t.o.m. irrationellt. En av
informanterna uttalar sig om just den icke-intentionella makten

Ja, det tycker jag. Jag tror att det är oerhört väsentligt faktiskt att skapa förebilder, att ha någon
man kan identifiera sig ved, att hitta sin roll för jag tror ändå det är… alltså det finns någonting
inom företag som säger att män ändå håller ihop på något sätt, inte medvetet, inte så att man
utesluter kvinnor ur sin gemenskap men det blir något osynliggörande ändå av kvinnor. Det är
lättare att hålla ihop med det språkbruk man är van vid och det kan vara kopplat till olika kön,
faktiskt. Så att jag tycker att det är väldigt väsentligt.

Manligt språkbruk
Jag tror att informanten ovan har helt rätt i sin förmodan att det är lättare att identifiera sig
med och hålla ihop med det språkbruk som man är van vid. En av de andra intervjupersonerna
använder uttrycket: ”alla kan vara käringar oavsett kön” som jag tolkar som att både manligt
och kvinnligt kan vara något negativt. Hon att menar att hon vill ingå i nätverk där både män
och kvinnor ingår eftersom det ena inte är bättre än det andra. Språkbruket skulle kunna
betecknas ”manligt” eftersom hon använder en term ”käringar” som negativt för båda könen.
Jag tolkar det som att hon har anammat det manliga sättet att tänka till den grad att hon
använder språket nedlåtande mot sitt eget kön trots att hon själv säkert inte skulle hålla med
om det. Meningen ”alla kan vara gubbar oavsett kön” ger inte alls samma associationer som
”alla kan vara käringar oavsett kön”. Det manliga är mer snävt och strikt definierat och
”avskiljandets logik” gör att det blir en förolämpning för män att kallas ”käring” medan det
motsatta inte alls är lika förolämpande eftersom ”kvinnligt” inte definieras lika strikt. Detta
tycker jag illustrerar hur det kvinnliga är lägre värderat, dikotomin manligt-positivt, kvinnligt-
negativt, blir tydlig i språkbruket.

Kön som ointressant
En intervjuperson tycker att det är fullständigt ointressant vilket kön man tillhör i
advokatyrket.  Däremot funderar hon på vad klienten egentligen tycker. Det är svårare att
veta. När man som advokat för sitt mål i domstolen så menar denna informant att man alltid
gör likadant och att könet i det avseendet inte spelar någon roll. Och reglerna är sådana i
domstolen att den som har talan måste alla sitta tysta och lyssna på.

Det är så fantastiskt då i 30-årsålderna att veta: alla är bara tysta och ska lyssna på mig. Jag
bereder mig den platsen jag vill ha. Och de är tvungna att vara tysta, för sådana är reglerna. Och
därför kan man inte bli åsidosatt i det jobbet…Du är ju väldigt… man behöver inte slå sig fram
utan man kan bara göra ett gott jobb…Jag menar, där är det ju frågan, hur för du ditt mål? Det
spelar ingen roll vilket kön du är.
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139 id.
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Men i kontextsammanhang kan man nog inte se sig själv som en som kan byta mellan
yrkesroll och privatroll och tro att man helt kan separera dessa. Kontexten kan inte förklaras
vara ´out there´ eller ´in here´ utan den är något som man alltid befinner sig i.140

Harriet Silius redogörelse för sina kvinnliga juristers inställning visar på samma attityd som i
citatet ovan: man vill gärna separera könet och yrkesrollen. Hon menar att samhället i stort
påverkar oss då vi har fått lära oss att alla människor är lika värda: ”Efter årtionden av
jämställdhetsarbete har vi fått lära oss att kön inte spelar – eller åtminstone inte borde få spela
– någon roll för hur det går för oss i arbetslivet. Istället skall kompetens, prestation, expertis
o.s.v. avgöra.141 I regeringsformen, som förordar könsneutralitet, står det uttryckt att kön inte
spelar någon roll, att alla ska ses som jämlika och ha samma möjligheter.

En intervjuperson påtalar att den tidigare värdeladdningen kring kvinnliga advokater har
försvunnit och att man idag ser det som naturligt med en kvinna i advokatrollen.

Jag tror att, när det gäller svårigheterna att hitta en roll, och det var ju framförallt, kanske en 15-
20 år sedan då när jag kom ut från skolan, det var så att man inte hade någon att identifiera sig
med. Man var osäker på: Hur ser man på en kvinnlig advokat, en kvinnlig advokat som arbetar
med affärsjuridiska uppdrag. Hur reagerar styrelsen i ett bolag när det kommer in en kvinna? Är
detta bra eller dåligt? Idag ser det ju inte ut så, det är naturligt, det är ganska, det är inte
värdeladdat längre, om det är kvinnliga eller manlig advokater. Det är inte så att man har, jag
tror inte att det finns klara uppfattningar längre om hur en advokat ska se ut: det ska vara en
man i blå kostym. Det kan lika väl vara en kvinna och många gånger tror jag att det finns
ganska många positiva uppfattningar om kvinnor i yrkeslivet.

Manligt stöd
En intervjuperson berättar att hon haft män i sin omgivning som har stöttat henne och
uppmuntrat henne till att starta eget. Detta har i sin tur givit eko på så sätt att andra kvinnliga
kolleger också vågat satsa på att bli egna företagare. Hon tycker att det är skönt att vara sin
egen. Hon har erfarenhet av att samarbetet på en tidigare arbetsplats inte fungerade bra. Där
var männen i majoritet och kvinnliga arbetsinsatser sågs på med stort misstroende.

Harriet Silius menar att för”… högstatusyrken gäller att inträdet är begränsat och kontrollerat
av dem som har inflytande på det professionella fältet. Det fungerar så att de ledande inom
yrkeskåren (eller delar av den) själva i praktiken väljer ut sina nya medlemmar genom att
hålla grinden öppen för en del och stängd för andra. Det gäller både kvinnor och män.
Grindvakterna håller sig med ett nät av skyddslingar. En viktig roll i interaktionen spelar
information och kunskap./…/Efter inträdet i juristyrket via grindvakterna, fungerar dessa som
mentorer eller fadersgestalter för befordran, avancemang och karriärutveckling.” 142 En
informant arbetade på tre olika byråer innan hon startade eget. Hon har aldrig haft några
problem med samarbetet på sina tre arbetsplatser. På den första byrån föredrog hennes första
läromästare att arbeta med kvinnor, han tyckte att det var lättare att samarbeta med dem. Att
så generalisera en hel grupp kan göra att man börjar fundera över varför han föredrog
kvinnliga kolleger. Han kanske inte tålde några motsägelser och då var det lättare att ta till sig
kvinnliga biträden som kanske var mer osäkra än sina manliga kolleger. För några årtionden
sedan var det inte vanligt med kvinnliga advokater och därmed fanns det inte några förebilder
Det är klart att det måste kännas som en lättnad för ett ungt, osäkert kvinnligt biträde att
hamna under manliga vingars beskydd. Hur lätt är det att säga emot en person när man är i
den positionen?
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141 Silius, s. 1
142 Silius, s. 15
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Åsikter om kvinnliga advokater
En av intervjupersonerna tycker att vissa kvinnor uttalar sig för omständligt i rätten, att de
”blommar ut”:

Man måste ha ett manligt tänkande för att fungera i det här jobbet. Absolut! Man kan inte
uttrycka sig rakt ut som man för hemma, det går inte. Och jag hade med mig det manliga
tänkandet hemifrån mitt hem eftersom min pappa och jag var väldigt nära varandra så att jag har
lärt mig det tidigt. Medans att min syster och min mamma tjafsade som det hette då, de kunde
inte nå fram till min pappa. Och att det märker jag ju av alla de kolleger som jag har så är det ju
skillnad, det märks att en del…, man märker att män då suckar, domare, alla suckar för dt är
kvinnor som är advokater, har inte anammat sig det språket eller sättet att de tycker att de bara,
åh, vad är det för, åh,… Det blir för mycket, ju mer stringent man kan hålla sig och skala av, det
märker jag ju, jag har då format mig, för det märker man ju, att då får jag ju, då når jag fram
lättare och sedan får jag bygga ut, blomma upp det igen för min klient, om det är en klient som
vill ha det så.

Hon ifrågasätter inte alls varför det ska vara på det viset att det är den manliga normen som
gäller utan hon ser det som helt naturligt. Hon verkar vara stolt över att hon har det manliga
tänkesättet i sig. Man kan väl säga att det är lite förenklat att säga att om man kommer
överens med sin pappa så kommer man överens med det juridiska systemet. Men att man över
huvudtaget nämner det gör att man inser att det finns nog en viss sanning här, i detta fallet
åtminstone, intervjupersonen drar ju själv paralleller mellan uppväxt och den juridiska
kontexten.

En annan advokat är av motsatt åsikt och hon tycker att det är män som oftast är de som aldrig
slutar att tala.

Jag har manliga kolleger som jag har jobbat ihop med som, det finns typexempel på att de slutar
aldrig att tala. Och tittar man till ett sammanträde med tio personer varav fem är kvinnor och
fem är män så är det ju oftast männen som pratar längst och skrapar varandra på ryggarna och
håller med och ska yttra sig bara för att de ska yttra sig, även om jag skulle säga samma sak. Så
som det har sagts så måste jag yttra mig igen, så tycker jag oftast att männen är och inte
kvinnorna. Utan vi snarare, i många sammanhang är för tysta.

Jag tror att den första intervjupersonen som tycker att kvinnor är för omständliga menar att
man ska hålla sig till fakta och enbart fakta. Men fakta talar inte för sig själv, de är stumma.
Vi översätter dem till något vi personligen kan förstå. Men vi behöver inte vara fångade i våra
värderingar och övertygelser. Om vi är öppna finns där alltid en möjlighet till förändring.
Lucas D. Introna menar att kontext är en stängd öppenhet, “closed-openness”. Den är stängd
därför att jag enbart kan agera utifrån den punkt där jag befinner mig. Den är öppen därför att
jag kan nå utanför min kontext, men enbart ur den kontext där jag redan befinner mig.143

En intervjuperson menar att det är mer eller mindre nödvändigt att anamma det manliga
tänkandet för att få gehör i det juridiska. Man måste följa de regler som finns. Samtidigt
tycker hon att detta har luckrats upp en del på sista tiden eftersom det kommer in yngre
människor i rätten. Hon antyder också att om man väl är etablerad i det juridiska skrået så är
det lättare att därefter göra som man själv vill, kanske agera lite annorlunda mot normen.

                                                          
143 id, s. 7f
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En manlig advokat behöver inte, skulle jag våga påstå, i samma utsträckning förstå den
kvinnliga för att klara sig. Det innebär en ansträngning för honom att utifrån sin,
privilegierade position, försöka förstå den kvinnliga kontexten. Då kan man fråga sig: är det
värt det för en man? Jag menar, han klarar sig lika bra i sin kontext. Varför anstränga sig för
att förstå något som ändå inte, ur maktperspektiv, har någon betydelse? Nu förenklar jag
förstås väldigt mycket och tar för givet att män inte vill förstå kvinnors situation men i den
juridiska världen är det så att det främst är de manliga normerna som har företräde och
dessutom är den världen trög och känd för sin oföränderlighet. Det är så typiskt att man ser
det ”utblommade” sättet att tala som kvinnligt, irrationellt, osammanhängande, ologiskt när
det gäller kvinnor som vill göra sin röst hörd i en manlig kontext. Samma uttalanden gjorda av
en man i en manlig kontext bedöms på ett annat sätt, kanske som rationellt, sammanhängande
och logiskt.

När det gäller feedback för arbetsinsatser menar en informant att ”…man måste nog vara
ganska säker på sig själv, att man gör ett så bra jobb man kan föra och inte söka i vad andra
tycker och tänker för det kan vara väldigt missvisande”. Men kan man egentligen frigöra sig
från det? Från födseln får man ju höra att det manliga är bra och att man ska bete sig på ett
visst sätt för att bli accepterad och bli betraktad som ”normal”. Jag tror att man måste vara en
oerhört stark människa och en människa med oerhört stor insikt och oerhört stort
självförtroende för att på ett framgångsrikt sätt gå emot det etablerade. Det är kanske lättare
att vilja hålla sig väl med hela juristkåren än med enstaka klienter? Om rättssystemet
resonerar på ett sätt kanske den stora allmänheten inom advokatyrket är inne på samma linje.
En liten klient som skulle vilja få hela det etablerade systemet att gå emot det för att främja
hans sak har inte så lätt att få sin röst hörd, även om han faktiskt har rätt. När en advokat ska
omvandla det klienten säger till något som han/hon förstår så är det redan färgat av personliga
upplevelser och även av det som rättsystemet har fostrat honom/henne till.

Resultat
Det råder motstridiga åsikter om betydelsen av kvinnliga nätverk. En och samma informant
kan ha olika åsikter vad gäller detta. Jag har i mina intervjuer fått insikt i olika sätt som mina
informanter använder sig av för att få omgivningen att ”se” dem. För att få makt inom det
juridiska tycker en informant att det räcker med att göra sitt jobb, det kan en kvinna göra lika
bra som en man. I nästa ögonblick säger hon att om man uppför sig som en kvinna så räcker
det för att få omgivningen att påverkas. Hon säger att kvinnor kan lätta upp stämningen inom
den annars så strikta juridiska kontexten. Ett par av mina informanter menar att man kan bli
tagen på allvar om man anpassar sig efter manliga normer och visar att man är insatt i manliga
ämnesområden. Några av intervjupersonerna tycker att kön inte är relevant I yrket. Mina
informanter uttrycker själva åsikter som finns inom skrået om kvinnliga advokater. Dessa
visar på motsägande åsikter. Anledningen till att åsikterna är så motstridiga beror nog delvis
på kontexten. Dessa åsikter framkom: Det är lättare att samarbeta med kvinnor än med män.
Vidare tyckte en informant att kvinnor är för tysta medan en annan tyckte att kvinnor är för
omständliga i rätten, d.v.s. att de pratar för mycket.

Två av mina intervjupersoner berättar att de har fått manligt stöd i yrkesutövningen. Den ena
tolkar jag har fått det av ren manlig välvilja medan den andra har, mer eller mindre, varit
tvungen att samarbeta med den eller de som har makten. Den sistnämnda informanten tolkar
inte sin situation på samma sätt som jag.
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6.4.3 Objektivitet inom det rättsliga
Det intressanta här är att försöka få fram intervjupersonernas åsikter om hur lagen behandlar
kvinnor och direkt dem själva. Jag ser det, som jag tidigare nämnt, att de är integrerade i två
olika diskurser, både den som kvinna i ett större samhällsperspektiv och som kvinna i den
juridiska, manliga diskursen. Mina intervjuer visar att en och samma person kan ha två,
motstridiga åsikter när det gäller lagars objektivitet. Ofta kan det ha med kontexten att göra.

En intervjuperson uttalar sig om lagarnas utformning: ”Många gånger tycker man att man
springer huvudet rätt i väggen.” Hon företräder helst de ”utsatta grupperna som exempelvis
arbetstagare och barn och det är utifrån den förståelsen hon gör sitt uttalande.

En advokat tycker att lagtexten hela tiden utvecklas till något bättre.

Det är ju alltid svårt att forma lagtext så att det ska inrymma allt det för det. Men att det är män
som har skrivit, visst, det kan man märka men det är ju också, man kan märka stora skillnader,
förändringar, t ex då att man har infört, relativt nyligen någonting som heter
Kvinnofridskränkningen, alltså man strävar ju nu åt ett annat håll. Jag upplever de
förändringarna som positiva och så stora så att jag tycker att, jag tänker inte så mycket på
faktiskt att det är, att det möjligen har varit problem och jag ser det ändå som att det går åt rätt
håll. Det tycker jag.144

En informant tycker att det märks att nästan all lagstiftning är utformad av män. Hon ger
exempel på lagar som kommit till för att den svagare parten (oftast barn och kvinnor) ska
skyddas, dessa ger ändå inte det skydd som hon tycker att de borde ge.

En intervjuperson tycker att lagtexten är objektiv:

Ja, absolut. När det gäller att tolka lagen och att analogivis tillämpa den, jag tror att man måste
vara väldigt konstruktiv. Och sedan är det en sak som en jurist över huvudtaget alltid måste
vara: man måste vara mycket analytiskt begåvad. Man måste kunna analysera saker och ting och
man måste se: ”vad är det som är viktigt?”. Det är ju väldigt många gånger man kör fel. Jag kan
köra fast, här har jag kört fast några gånger, och sedan så när jag har funderat närmare så ser jag
Nämen det är ju inte det som är kärnpunkten. Lämna det, ta fram, herregud, vi måste ju ägna oss
åt detta för det är ju därifrån vi måste utgå, från det, den biten liksom, där är ju det problemet
som måste angripas och klaras ut. Hemskt lätt är det många gånger att fastna på vägen så att
säga.

En advokat måste, enligt denna informant, vara väldigt konstruktiv och mycket analytiskt
begåvad, man måste bl.a. kunna se vad som är relevant i ett fall. Klienten ser hon som
motsatsen till detta (se avsnitt 6.3.3). Orden konstruktiv och analytisk relaterar jag till begrepp
som rationell, förnuftig, objektiv vilka egentligen är diffusa begrepp som innebär olika saker
för olika människor beroende på situation. De är långt ifrån neutrala eller har en bestämd
mening. ”There is no neutral ground, no absolute horizon, from which we can make rational
and informed judgements-where reason and facts can set aside who we already are… so we
are unaware which values, interests and beliefs participate in a judgement when making that
judgement, and to what degree.”145

                                                          
144 Kvinnofrid infördes genom kungligt påbud för mer än 700 år sedan. Förändringar av lagen har gjorts sedan
dess. Se Jansson, s. 67
145 Introna, s. 6
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En av advokaterna tycker inte att lagtexten är manlig. ”Nej, det tycker jag inte. Jag är fostrad i
texten och i språkbruket så att, neej, jag kan inte se att jag känner något främlingskap inför
texten.”

En av de intervjuade uttalar sig upprört om lagen om gemensam vårdnad och
underhållsbidragen:

… det kan ju nästan reta gallfeber på mig den lagstiftningen och inte blir det bättre nu när de
påstår att man ska dela på understöden för det blir ju inga pengar ändå för de är ju
inkomstrelaterade/… /Jag ser ingen bättring, det har varit motioner om det in Riksdagen men
jag ser ingen bättring. Vi får leva med detta.

Advokaten berättar vad hon tror att lagens utformning beror på: ”Det beror väl framförallt på
statens finanser, understöden. Det blir mindre att betala ut.” Samhället är i obalans när det
gäller att ta tillvara ”svaga gruppers” intressen. Det är ett faktum att kvinnor i allmänhet har
lägre löner än män och att de oftast är de som stannar hemma med barn. I samhället finns ett
intresse av att det ska födas barn men förutsättningarna för att kunna göra det är sämre för
kvinnor än män. Det beror på att det inte anses ha så högt värde eftersom det traditionellt sett
är en kvinnlig angelägenhet inom den privata sfären. Förutsättningar för att främja
barnafödande och jämlikhet mellan kvinnor och män är inte viktigt, säger den praktiska
erfarenheten, medan den teoretiska aspekten, som samhället står för säger tvärtom. Denna
nervärdering av det traditionellt kvinnliga genomsyrar lagar och på något vis ifrågasätter  man
inte detta utan istället legitimerar man detta genom att säga att statens finanser är knappa.

Resultat
Informanternas uttalanden i detta avsnitt visar att de inte är medvetna om att
samhällsstrukturen är en produkt av människor. På något sätt ser man samhället som ett
fenomen som människor inte har någon större makt att utforma. Några av informanterna
uttrycker förtvivlan över att lagarna ser ut som de gör men de tycker inte att det finns något att
göra åt skevheterna. Några intervjupersoner tycker däremot att lagarna är objektiva och mitt
intryck är att de är så väl integrerade i den manliga kontexten att de ser den som naturlig och
ofrånkomlig.
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7 SAMMANFATTNING
Informationssökning och informationskällor och attityder till detta
Informationsmedvetenheten och informationsvanorna grundläggs tidigt under
juristutbildningen, därefter kan det vara svårt att ändra inställningen. Speciellt om det är så att
informationshanteringen ger fullt tillfredsställande resultat.

Elektroniska medier
Av mina sju intervjupersoner har alla utom en tillgång till elektroniska medier. En av fyra
verkar vara speciellt väl insatt i IT. Två som har tillgång till dator använder den inte. Alla
påtalar som hämmande faktor svårigheter med elektronisk informationssökning. Träffarna är
för många, tyckte några, flera av dem påtalade brister i sökteknik och tidsbrist är en vanlig
orsak till att man inte kan sätta sig in i elektronisk informationssökning.
Inte ens den yngsta av mina intervjupersoner som gick klart juristutbildningen under första
hälften av 1990-talet har fått någon skolning i att söka i elektroniska databaser. De två äldsta
och den yngsta av de intervjuade är de som är minst intresserade av datorbaserat stöd i arbetet.
Sammanfattningsvis kan man säga så att de två äldsta ser datoranvändningen som något
”roligt” och inte som ett effektivt redskap att användas i arbetet. Den yngsta har dåligt
samvete för att hon inte använder modern teknik.

Mina intervjupersoner är ganska öppna för möjligheterna med att söka information på
elektronisk väg även om många av dem har en något skeptisk inställning till det. Fyra av dem
kompletterar de tryckta medierna med datorbaserade. Men än så länge verkar det inte finnas
någon tillräckligt effektiv elektronisk informationskälla som av mina intervjuade anses vara
ovärderlig i det juridiska arbetet.  I teoretiska sammanhang och speciellt inom
rättsinformatiken pekas det på vikten av att en advokat är insatt i elektronisk
informationssökning. I praktiken är det så att undervisningen i detta är bristfällig i
juristutbildningen. Vidare verkar intresset för att utbilda sina anställda ute hos byråerna inte
stort. De advokater som har egen firma tycker i min undersökning inte att de behöver utbilda
sig i elektronisk informationssökning, de klarar sig ändå.

Pappersbaserade medier
Informanterna använder elektronisk informationssökning men de känner sig inte säkra på hur
de ska gå till väga för att få fram den information som de behöver. I tryckt form får de den
däremot och på ett mycket effektivt sätt. De intervjuade tyckte inte att det fanns några
barriärer när det gäller tillgängligheten av den tryckta informationen. Den information de
behöver är tillgänglig, antingen i ett eget bibliotek eller på advokatkontorets bibliotek eller så
får de den till sig fortlöpande via post eller fax. Det finns endast relevant information på ett
advokatkontor och genom att man har fått den rättsliga metoden integrerat i sitt arbetssätt
behöver man inte fråga sig vilka källor man ska gå till. Allt detta är effektivt och besparande
både i arbetsinsats och i kostnader. Men mina informanter verkar inte ha någon insikt i att det
angående den juridiska metod finns åsikter om dess svagheter. Den juridiska
metodinlärningen ger ingen insikt i och analyserar inte de tankar som ligger bakom det som är
mallen för metoden.

Kursverksamhet
Kursverksamheten tycker de intervjuade är en bra informationskälla. Några av dem tycker att
seminarieformen kan ge värdefull information medan några föredrar kurser som mer går ut på
envägskommunikation, d.v.s. att en föreläsare berättar om gällande rätt. Det senare
alternativet är mer tidsbesparande. Där kan man inte heller ifrågasätta det som gäller medan
seminarieformen kan ge ett vidgat perspektiv på den etablerade kunskapen.
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Kolleger
Av de sju intervjuade tyckte alla att det är viktigt att ha någon att diskutera med på
arbetsplatsen. Det är endast en av de egna företagarna som inte har någon på arbetsplatsen
som hon kan utbyta idéer med beroende på att hon har ett eget kontor. De egna företagarna i
kontorsgemenskap uppskattar möjligheten att ”bolla idéer” vilket inte hade varit möjligt om
de inte hade ingått i en kontorsgemenskap med andra advokater.

Maktaspekt
Av mina sju intervjupersoner tyckte alla att det är positivt att vara kvinna i den juridiska
kontexten. Antingen för att de i sin egenskap av att vara kvinnor kan tillföra något nytt i
juridiken eller att en jämnare fördelning rent allmänt är bra inom alla yrkeskategorier. En
intervjuperson berättade att hon har många klienter som föredrar kvinnliga ombud framför
manliga. En annan intervjuad menar att kvinnor inte medvetet behandlas illa inom yrket utan
osynliggörandet av kvinnor är icke-intentionellt. Två av intervjupersonerna har bytt byrå
p.g.a. att samarbetet med män inte har fungerat. Fyra av dem är egna företagare varav tre
ingår i kontorsgemenskap. Detta är fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt eftersom man då delar
på vissa kostnader. Då behöver man inte oroa sig för ekonomin på samma sätt som när man är
ensam.

Det spelar ingen roll vilket kön man är, tyckte några av intervjupersonerna, när man
exempelvis talar i rätten så sköter man sitt jobb, en kvinna gör det lika bra som en man, det är
ingen skillnad. Denna person tycker att kön inte har någon betydelse i yrkeskontexten medan
hon tycker att det finns orättvisor i samhället i stort.

Ett par av personerna hade upplevt att det uppfattas som spännande med kvinnor i det
juridiska sammanhanget. Det anses vara politiskt korrekt att ta in några kvinnor i
mansdominerade organisationer. Jag uppfattar mina intervjupersoner som starka och säkra på
sig själva och sin kompetens i arbetet. De bereder sig den plats de vill ha inom det rättsliga
och verkar vara hårdhudade mot kritik. Fyra av dessa intervjupersoner talar om negativa sidor
i arbetet som kvinnlig advokat. Två av dem uttalar sig inte direkt om nackdelar men det de
säger tolkar jag som negativt för kvinnor. En säger att kvinnor inte medvetet behandlas illa
inom yrket. Det är endast en som direkt uttalar sig om att kvinnliga advokater är i ett sämre
läge än de manliga. Det som jag uppfattat som negativ behandling av mina intervjupersoner
ser de inte alltid själva som något negativt, det är jag själv som har tolkat in det i det som de
har berättat.

Uppfattningen om kvinnliga nätverk varierade från att det är viktigt till att det inte spelar
någon större roll. En intervjuperson tycker att det kan vara svårt att få ut något av möten i
nätverk då man inte kan släppa in andra för nära inpå sig eftersom man befinner sig i en
konkurrenssituation. Två personer verkar vara av den uppfattningen att tidsbristen gör att man
kan få ut mer av formell kursverksamhet. En tycker att det inte ger något att ingå i ett
könssegregerat nätverk, en tycker däremot att det kan vara givande att bygga upp ett
personligt kvinnligt kontaktnät motsvarande dem som finns för män. En tycker att det är
viktigt med kvinnliga nätverk för att stärka sin identitet. Deltagande i både blandade och
könssegregerade nätverk föredras av en advokat. Endast en informant uttalar sig om att det
genom kvinnliga nätverk uppstår möjligheter för kvinnor att få inflytande i den juridiska
kontexten.
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Rättslig objektivitet
En kluven inställning till lagars objektivitet framkommer i intervjuresultaten. Några advokater
tycker att lagarna är objektiva fast de medger att det märks att de är skrivna av män. En tycker
att lagarna blir mer rättvisa medan en annan tycker att det inte är några större förändringar.
Två personer säger att de inte tycker att lagtexten är objektiv, en av dem menar att ett manligt
tänkesätt underlättar förståelse.

Informationen som advokaten erhåller från klienten är viktig att tolka in i ett rättsligt
sammanhang. De flesta av intervjupersonerna tycker inte att detta innebär några större
problem. En hade aldrig reflekterat över eventuella svårigheter med att passa in en klients
problem i den juridiska texten. Först och främst gäller det förstås att undersöka om problemet
alls är av juridisk natur. Om så är fallet kan advokaten fortsätta arbetet med att hitta ett sätt att
hantera problemet. Vid oklarheter konsulterar advokaten både klient och formella och
informella informationskällor. Det är viktigt att en advokat förbereder en klient på alternativa
utgångar och även att denna förklarar på vilket sätt hon ska föra sin talan. Efter att problemet
har fått en lösning kan där fortfarande återstå arbete för advokaten om denna eventuellt ska
förklara för klienten varför ett ärendes utgång inte blivit så gynnsamt som man kanske räknat
med. När det gäller kommunikationen med klienter tycker intervjupersonerna att det är viktigt
att man verkligen visar engagemang för dem och lyssnar på dem. Känslomässigt engagemang
kan vara bra för saken. Två av advokaterna påtalade i förbifarten ekonomiska aspekter som
något betungande i arbetet med klienter. Den ekonomiska aspekten verkar inte ha någon
större betydelse i klientkontakter eller när det gäller sökning efter information i traditionella
informationskällor.

Inställningen till informationen från klienten är kluven. De flesta av intervjupersonerna visar
en komplex eller motsägelsefull inställning till klientinformationen. Några omdömen är att
klienten inte kan se ”kärnan” i problem och att klienten ”försvårar identifiering av det
väsentliga”. Vidare att klienten ”avleder” och att det som klienten säger är ”bieffekter” och att
de inte ser ”själva problemet”. Vissa av intervjupersonerna har förståelse för känslor medan
andra tycker att de inte är relevanta i sammanhanget. Man har dock förståelse för klienten på
det sättet att man inser att klienten som  ”vanlig” människa tänker på ett sätt och en advokat
på ett annat.

Feedback är inte lätt att få i advokatyrket eftersom man har tystnadsplikt. Nöjda klienter är
förstås en indikation på att man har gjort bra ifrån sig. Men det är inte alltid så att om en klient
inte är nöjd så har advokaten inte gjort ett gott arbete. Här kan två perspektiv föras fram: det
ena är att ur advokatens synvinkel har hon/han gjort ett gott arbete i enlighet med den rättsliga
metoden. Det andra perspektivet är att för klienten kan advokatens ärendehantering ge
negativa effekter. Mina informanter är i viss utsträckning medvetna om att det inte alltid går
att få rätt i juridiken. Men uttalandena visar att de inte i någon vidare utsträckning funderat
vidare avseende detta. De anser att det är så inom det rättsliga att ett problem inte alltid kan
lösas utan man kanske måste kompromissa och komma fram till den bästa möjliga lösningen.

Att vara kvinna inom det juridiska har både för- och nackdelar. En intervjuperson påtalar att
det i början av hennes karriär inte var så vanligt med kvinnliga advokater och därför var det
svårt, det fanns inga förebilder att se upp till.  Ofta vänder mina intervjupersoner sina negativa
upplevelser till något positivt. Det är många politiskt korrekta åsikter som kommer fram
angående genusperspektivet. En intervjuperson berättar att klienter söker henne just p.g.a. att
hon är kvinna, både manliga och kvinnliga. Vissa påtalar manligt motstånd mot kvinnliga
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advokater medan andra säger att de har fått stöd av manliga kolleger. En person menar att
man måste ha ett manligt tänkande för att fungera i advokatyrket.

Den rättsliga miljön är väldefinierad både inomrättsligt som utomrättsligt. Allmänt sett
åtnjuter rättssystemet en legitimitet som sällan ifrågasätts. Det gör inte mina informanter
heller i någon större utsträckning. De formella informationskällorna som mina
intervjupersoner använder ifrågasätts sällan. När det gäller de informella källorna tycker jag
att klienterna är de som värderas lägst. Klimatet i det juridiska sammanfaller med mina
informanters åsikter avseende detta. I det rättsliga ses objektivitet och värdeneutralitet som det
högsta medan det subjektiva värderas lägst. Effekterna av rättssystemet är inte något som
mina informanter funderar över.

I vissa avseenden har mina informanter visat att de kan föra in något nytt i den juridiska
kontexten medan de i andra avseenden visar att de helst vill smälta in i den manliga kontexten
och att det är detta som är något att sträva efter. De ser vidare det rättsliga som något som är
avskilt från samhället i övrigt och som är svårt för en människa att påverka. De tycker i vissa
fall att det juridiska systemet är orättvist men de verkar inte ha några större förhoppningar på
att kunna ändra på detta.

Jag tror inte att det i första hand är på advokatbyråerna som de stora omvälvningarna ska ta
sin början. Hela rättssystemet är så väl definierat och där finns så klara riktlinjer för vad rätten
bör eller inte bör syssla med att det krävs en kraftansträngning för att börja ett
utvecklingsarbete. Dessutom är det förmodligen så som Eva-Maria Svensson menar att det
inom rätten helt saknas ett axiologiskt medvetande och den etablerade vetenskapen inte
diskuteras. Hon tycker att man borde ta upp självklarheterna inom rättsvetenskapen till öppen
diskussion. När ord sätts på självklarheter kan man börja ifrågasätta dem. Därigenom kan man
få ny kunskap i ämnet. Naturligtvis är det angeläget att enskilda jurister får insikt i och kan
börja diskutera innehållet i det rättsliga.



77

LlTTERATURFÖRTECKNING

Andersson, Gudrun, Myndig eller omyndig? Kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning
under stormaktstiden, Ur: Kvinnorna och rätten, Från stormaktstid till rösträttsstrid, Hallgen
& Fallgren, Uppsala, 1996.

Gothlin, Eva, Kön eller genus? En skrift som bygger på en föreläsning vid konferensen
”Könsperspektiv i forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, Nationella
sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 1999.

Granström, Görel, Kvinnorna och rätten från stormaktstid till rösträttsstrid, Hallgren &
Fallgren, Uppsala 1996.

Granström, Görel, Lika inför lagen? Rätten ur ett genusperspektiv, red. Görel Granström,
Iustus, Uppsala, 1999.

Helgesson, Cecilia & Olsson, Helen, Kvinnor om IT, Högskolestudenters förhållande till
informationsteknik, magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen
Bibliotekshögskolan, Borås, 2000.

Hirdman, Yvonne, Kvinnohistoria om kvinnors villkor från antiken till våra dagar,
Utbildningsradion, Stockholm, 1992.

Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflexioner kvinnors sociala underordning.
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1988.

Höglund, Lars & Persson, Olle, Information och kunskap, Informationsförsörjning –
forskning och policyfrågor, INUM, Umeå, 1985.

Introna, Lucas D., Context, power, bodies and information: exploring the’entangled’ contexts
of information. Ur: Exploring the Contexts of Information Behaviour, Proceedings of the
second international conference on research in information needs. Seeking and use in
different contexts. 13/15 august 1998, Sheffield, UK, edited by Thomas D. Wilson and David
K. Allen, Taylor Graham, London, 1999.

Jansson, Karin, Kvinnofrid ur olika perspektiv – våldtäkt, kvinnorov och andra sexuella
övergrepp cirka 100-1900, Ur: Kvinnorna och rätten, Från stormaktstid till rösträttsstrid,
Hallgren & Fallgren, Uppsala, 1996.

Kulthau, Carol C., Investigating patterns in information seeking: concepts in contexts. Ur:
Exploring the Contexts of Information Behaviour, Proceedings of the second international
conference on research in information needs. Seeking and use in different contexts. 13/15
august 1998, Sheffield, UK, edited by Thomas D. Wilson and David K. Allen, Taylor Graham,
London, 1999.

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Iustus, Uppsala,1996.

Malmsjö, Anders, Information Seeking Behaviour and Development of Information Systems.
A Contextual View. Ur Information Seeking in Context, Proceedings of an International
Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts 14-16



78

August, 1996, Tampere, Finland, Vakkari, Pertti, Savolainen, Reijo & Dervin, Brenda (red),
Taylor Graham, London, 1997.

Rätt juristutbildning? utvärdering av juristutbildningar, Högskoleverkets rapportserie
2000:1, Stockholm, 2000.

Seipel, Peter, Informationssökning, bibliotek och databaser, Ur: Finna rätt: juristens
källmaterial och arbetsmetoder, 6 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2000.

Seipel, Peter, Juridik och IT, Introduktion till rättsinformatiken, Norstedts Juridik, Stockholm,
1997.

Seipel, Peter, Juristen och datorn, introduktion till rättsinformatiken, 5 uppl. Fritzes
(Norstedts Juridik), Stockholm, 1994.

Seipel, Peter, IT och juristens arbete, Ur: Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund,
Databilagan, juni 1994.

Silius, Harriet, Att vara kvinna och jurist, Ur 13 kvinnoperspektiv på rätten, Gunnel
Nordborg, red. Iustus, Uppsala 1995.

Sutorius, Helena, Södertäljemålet och frågan om kvinnors sexuella bestämmanderätt. Ur:
Lika inför lagen? Rätten ur ett genusperspektiv, red. Görel Granström, Iustus, Uppsala. 1999.

Svensson, Eva-Maria, Genus och rätt – en problematisering av föreställningen om rätten,
Iustus, Uppsala, 1997.

Sågänger, Jonny, Kontorsgemenskap: delade kostnader, mer samvaro, mindre motsättningar,
Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, nr 2, 1999.

Wilson, Tom, Exploring models of information behaviour, the ’Uncertainty’ Project. Ur:
Exploring the Contexts of Information Behaviour, Proceedings of the second international
conference on research in information needs. Seeking and use in different contexts. 13/15
august 1998, Sheffield, UK, edited by Thomas D. Wilson and David K. Allen, Taylor Graham,
London, 1999.



79

ORDLISTA

DAFA Databasvärd som byggt upp Förvaltningsdata

Doktrin Rättsvetenskaplig litteratur

Informatik Ett designorienterat ämne i gränslandet mellan teknik
och samhällsvetenskap. Teorier och metoder för att
beskriva, förstå och utveckla IT-användningen
inklusive realiseringen av informationssystem är
sådant som informatiken behandlar.

IR Information Retrieval

LAGRI Systemet för lagstiftningsförfarandet och rättspraxis

NJA I Nytt Juridiskt Arkiv, en årlig publikation där
avdelning I innehåller avgöranden från HD, d.v.s.
praxis

NJA II Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning II sammanfattar
förarbeten till viktigare lagar

Pro-Bono Lat. ”för den goda sakens skull”. I det här
sammanhanget gratis juridisk rådgivning

RI Rättsväsendets informationssystem

Rixlex Riksdagens kostnadsfria, publika databas

Rättsbanken Databas som bygger på Rättsdata och
Förvaltningsdata

Rättsdata Delar av LAGRI som öppnades för allmänheten
1981-1982

Rättsinformatik Informatik med juridisk inriktning

SARI Samarbetsorganet för rättsinformatik, numera nedlagt

Sema Group InfoData AB Databasvärd för Rättsbanken

SFS Svensk författningssamling

SOU En årlig publikation över kommittéers eller
utredningars olika lagstiftningsförslag


