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Frihet, rättssäkerhet och effektiv sam-
hällsstyrning
— ett dilemma för lagstiftaren
Av riksdagsledamoten, f. statsrådet CARL LIDBOM

"Entre le fort et le faible

c'est la loi qui affranchit

et la liberté qui opprime. "

(Robert Badinter)

I Sverige har en del av deltagarna i debatten om lagarna och rättssamhället
argumenterat som om vårt näringsliv höll på att kvävas i en snårskog av
onödiga lagar, som om den enskildes frihet var ett minne blott och som om
själva grundvalarna för rättssamhället höll på att brytas sönder i takt med
ett lagstiftningsraseri som tar sig uttryck i att en ny lag föds var åttonde
timme. Till glädje för inga andra än tjänstemännen i en maktfullkomlig
byråkrati.1

Så illa är det väl ändå inte. Men bakom dimridån av groteska överdrifter
finns en rad intressanta problem att diskutera som har att göra med att
samhällsutvecklingen ändrat förutsättningarna för lagstiftningsarbetet. En
del av problemen är sannolikt av den arten att ingen regering av vilken
partifarg det vara må kan komma till rätta med dem. Några idealiska
lösningar på lagstiftarens dilemma lär inte stå att finna när det nu inte
längre är det fridfulla kringsimmandet i en oföränderlig ankdamm som skall
regleras utan i stället den alltför täta och kaotiska trafiken på ett oroligt hav i
ständig förändring.

En del av kritiken i Sverige mot de många onödiga och skadliga lagarna
har gällt sättet för lagarnas tillkomst, brister i utredningsarbetet, under-
låtenhet att dra nytta av den juridiska sakkunskapen i lagrådet, överdriven
brådska med ikraftträdandet, för dålig information om nya lagar etc. Allt
detta hör hemma under rubriken för denna paneldebatt. Men låt oss inte
lura oss. Debatten om lagarna, friheten och rättssäkerheten är i det väsent-
liga en politisk debatt. Den handlar om grundinställningen till lagen som
instrument för samhällsstyrning. Den handlar om sättet att se på individen
och samhället. Den handlar om värderingar och ideologi.

1 Björn Tarras-Wahlberg: Lagstiftning till döds?, är en bok som är typisk för denna opinion.
Författaren är anställd hos Svenska arbetsgivareföreningen och boken är utgiven på dess förlag.

3



270 Carl Lidbom

Det är tyvärr ofta svårt att få något utbyte av en debatt om lagarna.
Svårigheterna beror, tror jag, i stor utsträckning just på att ämnet är så
politiskt och emotionellt laddat. Det lockar därför gärna fram på estraden
debattörer som kanske inte har så mycket att ge men som älskar att pigga
upp sig själva och liva livsandarna hos en hatisk och vulgär publik med
hjälp av allsköns invektiv. Just därför ser jag med viss spänning fram emot
att denna gång få fora debatten med jurister i stället för marknadsförare och
i det Nordiska Juristmötets svala atmosfär i stället for i de politiska sluggcr-
festernas hetluft.

I min framställning kommerjag att utgå enbart från svenska förhållan-
den. Även de som inte är särskilt förtrogna med svensk politik och svensk
lagstiftning bör, hoppas jag, kunna ha överseende med denna begränsning
eftersom problemen och analyserna bör vara av allmänt intresse. Jag hop-
pas också på överseende med ev. felaktigheter i tempus när det gäller
svenska regeringar. Eftersom regeringarna numera tycks kunna växla mel-
lan manus och korrektur eller mellan korrektur och tryckning finns det
ingen garanti för att alla uppgifter i denna artikel är aktuella och korrekta.

Frihet. För vem?

Människors attityd till lagstiftningen som instrument för samhällsstyrning
påverkas i högsta grad av deras allmänna politiska uppfattning.

Vem gillar byråkrati och krångel? Ingen. Men för somliga är det i detta
sammanhang i första hand fråga om att fa myndigheterna att fungera
smidigare i vardagen, att få dem att avstå från kitslighet och trakasserier
mot svaga och okunniga människor som söker deras hjälp. Andra tänker,
när de klagar över krångel och byråkrati, i första hand inte på de små och
svaga utan på företagare som tycker att det är besvärligt med MBL (den
svenska lagstiftningen om medbestämmande i arbetslivet), anställnings-
skydd och skyddsombud eller på fastighetsägare som är missnöjda med att
de inte får bebygga sina strandtomter eller stycka sin mark så att de kan
tjäna så mycket pengar som möjligt på den.

Vem vill beskära den enskildes frihet eller försvaga rättssäkerheten? Ing-
en. Men när förslag till nya lagar diskuteras från den utgångspunkten tänker
somliga av oss i första hand på att förbättra förhållandena för dem som
tidigare haft för lite av frihet och trygghet — inte på grund av några
krångliga, frihetskränkande lagar utan på grund av brist på pengar, utbild-
ning eller arbete. Andra vill framför allt slå vakt om friheten att lyckas och
rätten för duktigt folk att behålla frukterna av sin egen duglighet.

Vem tycker att det är bra att lagarna blivit så många och behöver ändras
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så ofta? Ingen. Men är inte detta i stor utsträckning en ofrånkomlig följd av
den tekniska, industriella och ekonomiska utvecklingen? De snabba föränd-
ringarna i näringsliv och samhälle gör människorna otryggare, och ofta är
lagen det enda medlet att skydda den svage mot den starke. För den svage är
frånvaron av lag liktydig med ofrihet och otrygghet. Insikten om detta gör
att en del av oss tvivlar på det kloka i att göra återhållsamhet med ny
lagstiftning till politiskt program utan förbehåll och reservatiomer.

En fransk advokat och författare har uttryckt det så här: "Entre le fort et
le faible c'est la loi qui affranchit et la liberté qui opprime." Fritt översatt,
men tyvärr utan den franska textens elegans, betyder det: "I förhållandet
mellan starka och svaga är det bara lagen som kan ge de svaga frihet.
Friheten från lagar öppnar vägen för förtryck."

Låt mig i detta sammanhang genast göra klart en sak: Jag är visserligen
tillbörligt kritisk mot byråkratin, och jag tror mig om att vara lika mån om
frihet och rättssäkerhet som någon annan jurist eller politiker. Även jag
finner det besvärligt med alla lagar som utkommer av trycket i Svensk
författningssamling i en aldrig sinande ström. Men med min politiska
grundsyn är det ändå givet att jag anser att en regering har större anledning
att låta sig vägledas av den i det franska citatet så koncist uttryckta tanken
på behovet av lagar för att skydda de svaga i samhället än att lyssna på
sådana onyanserade och svepande krav på färre lagar som numera framförs
under stora åthävor bl.a. av företrädare för näringslivet.

Lagar som inskränker friheten — för somliga

Mycket av den svenska kritiken mot de onödiga, skadliga och frihetsfientliga
lagarna har siktat in sig på lagar som infördes under min tid i regeringen — i
huvudsak förra hälften av 70-talet — i många fall på mitt direkta ansvar som
föredragande.

Det har då gällt lagar som onekligen rymt ett element av frihetsinskränk-
ning — för somliga. Lagarna har inneburit begränsningar, t.ex. i företagares
möjligheter till skatteflykt och flykt undan andra förpliktelser mot samhäl-
let, i byggnadsfirmors möjligheter att styra utvecklingen på bostadsområdet
och tjäna stora pengar på markafíarer, i affärsmäns möjligheter att pracka
på kunder dåliga varor eller i arbetsgivares möjligheter att välja och vraka
bland sina anställda när några måste gå på grund av driftsinskränkning
eller omläggning av produktionen.

Om dessa lagar aldrig stiftats skulle friheten ha varit större och egen-
domsskyddet bättre för ett begränsat antal människor — främst vissa företa-
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gare och markägare. Det är obestridligt. Men för flertalet skulle det ha varit
sämre ställt med både friheten och tryggheten.

Det har inte alltid stått strid om dessa lagar i riksdagen, och när strider
har förekommit har de inte alltid följt de s.k. blockgränserna. På båda sidor
om skiljelinjen mellan vänster och höger i den svenska riksdagen har funnits
en medvetenhet om att den tekniska och industriella utvecklingen skapat
problem som krävt ingripanden av lagstiftaren och då med nödvändighet
ingripanden som begränsade någras frihet för det allmännas bästa.

Men den skillnaden har ändå hela tiden funnits mellan vänster och höger
i politiken, att borgerliga politiker haft en tendens att vilja säga nej till lagar
som begränsar företagares rörelsefrihet eller tunnar ut äganderätten. Debat-
ten om lagarna och rättssamhället har fatt färg av olikheterna i grundin-
ställning till marknadsekonomin. Och jag är väl medveten om att vad jag
sagt hittills — och vad jag kommer att säga i det följande — färgas av min
politiska grundsyn.

Svensk socialdemokrati utgår från att vårt näringsliv fungerar inom ra-
men för en marknadsstyrd ekonomi som i sin tur ingår i ett internationellt
marknadssystem. Vi har på socialdemokratiskt håll inga planer på att bryta
med det systemet. Vi vet att effektiva, lönsamma industriföretag som kan
hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden är en nödvändig förutsätt-
ning för välfärd och framsteg i ett litet land som Sverige med dess starka
beroende av utrikeshandel. Men vi vet också att marknadsekonomin har
sina brister och är förenad med sociala kostnader. Socialdemokratin före-
språkar därför planering och samhällsingripanden — bl.a. genom lagstift-
ning — i den utsträckning som vi anser nödvändigt for att skydda människor
och miljö mot alltför våldsamma konsekvenser av marknadskrafternas fram-
fart.

Även de borgerliga partierna har ett pragmatiskt sätt att nalkas pro-
blemen. Men oavsett vilka sociala skäl som kan tala för att lagstiftaren bör
ingripa förekommer hos dem en ideologiskt betingad motvilja mot att införa
lagar som enligt deras bedömning inte stämmer fullt ut med en marknads-
ekonomisk filosofi. Denna motvilja framträder i Sverige tydligast och oftast
hos moderaterna men den finns också hos de båda andra borgerliga par-
tierna.

Till sist dock en varning för att dra för stora växlar på vad som varit.
Hittills har visserligen spänningarna mellan höger och vänster gett endast
ganska måttliga utslag i praktiskt lagstiftningsarbete i vårt land. Men det är
ingen garanti för framtiden. Mycket av det som under åren byggts upp med
gemensamma ansträngningar kan komma att raseras om den ekonomiska
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krisen får den politiska pendeln att svänga tillräckligt långt åt höger.

Se bara på vad som händer just nu i USA. Under en rad presidenter som

inte precis gjort sig kända för att vara en samling socialistiska regleringsiv-

rare har i USA som i andra avancerade industriländer vuxit fram ett

nätverk av lagar till skydd för liv, hälsa och miljö. Men ledd av sin konserva-

tiva övertygelse och sin orubbliga tro på marknadskrafternas välsignelser

vill nu den nye presidenten, Ronald Reagan, rensa upp i denna "djungel" i

förhoppning om att han därmed skall kunna återge amerikansk industri —

främst bilindustrin — dess konkurrenskraft gentemot den japanska. Bilindu-

strins egna bedömningar av vad som lönar sig skall ensamma få avgöra i vad

mån man i fortsättningen skall sträva efter trafiksäkrare bilar och mindre

smutsiga avgaser!

Lagar som underminerar rättssäkerheten — debatten om generalklau-
suler

I kritikernas bild av ett regleringssamhällc där den enskilde blir alltmer

kringskuren i sin frihet och rättssäkerheten successivt försämras har brukat

ingå målande beskrivningar av hur myndigheterna får allt större makt och

hur det allt oftare överlåts åt dem att på egen hand ge innehåll åt oklara

oprecisa lagar.

Det är riktigt att vi i den regering som jag tillhörde införde både general-

klausuler och andra lagar av fullmaktstyp som gav myndigheter — och

ibland också domstolar — vidsträckta befogenheter. Vi gav t.ex. de för

arbetarskyddet ansvariga myndigheterna vidsträckta befogenheter att på

egen hand utforma konkreta normer och ge direktiv inom lagarnas ram. Det

gjorde vi därför att vi ansåg det nödvändigt att göra det i ett modernt

industrisamhälle som det svenska, där tusentals nya produkter tas fram

varje år och där ständigt nya produktionsprocesser, verktyg och maskiner

prövas. Alternativet hade varit att låta arbetarskyddet släpa efter och tillåta

företagen att ta större risker med arbetstagarnas hälsa.

Vi införde regler som gav domstolarna frihet att bedöma vad som skall

anses vara saklig grund for uppsägning från anställning. Det gjorde vi därför

att alternativet hade varit att utlämna arbetstagarna till arbetsgivarnas rätt

att ensamma bestämma.

Vi införde regler som gav domstolar och myndigheter möjligheter att

inom vida ramar ingripa mot reklam som de anser otillbörlig, mot försälj-

ningsvillkor som de anser oskäliga och mot produkter som de anser otjänliga
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eller skadliga. Det gjorde vi därför att alternativet var att lämna konsumen-
terna utan skydd mot smarta affärsmän och mindre nogräknade tillverkare.

Det skall inte förnekas att alla dessa lagar inneburit att rättssäkerheten
urholkats i den meningen att det blivit svårare framför allt för företagare att
förutse konsekvenserna av olika dispositioner. Men den som anser att det är
betänkligt att effektiviteten på det sättet fått försteg framfor rättssäkerheten
bör dock besinna att kravet på effektivitet i samhällets verksamhet i dessa
fall uppburits av starka sociala skäl.

Rättssäkerhet är dessutom inte bara en fråga om forutscbarhet. Det är
också en fråga om likhet inför lagen — inte bara i formell mening utan i
verkligheten. Låt oss ta ett exempel från skatteområdet. På skatteområdet
har tills nyligen inte funnits någon generalklausul eller annan fullmaktslag-
stiftning som tillåtit myndigheterna att på egen hand täppa igen kryphål i
lagarna och därmed sätta stopp för skatteflykt. Så förekommer det också
sådant som att människor som lever i lyx och överflöd lyckas ordna det så
för sig att de inte behöver betala någon skatt alls eller i varje fall slipper
lindrigare undan än vanliga arbetare och kontorister ~ och för den delen
även vanliga hovrättsråd och professorer. Alla är ense om att detta har en
nedbrytande effekt på skattemoralen och den allmänna laglydnaden. Det
upplevs som uttryck för en djupt stötande brist på rättvisa, brist på likhet
inför lagen. Varför skall jag behöva betala skatt på mina små, surt förvär-
vade extrainkomster när det finns direktörer och annat rikt folk som noll-
taxeras eller nästintill? Så resonerar naturligt nog många människor med
vanliga inkomster som i det längsta varit hederliga men som börjar betrakta
sin egen hederlighet som ett utslag av föga lönande enfald.

Det är givet att en generalklausul i skattelagstiftningen kan komma att
minska rättssäkerheten såtillvida att en del skattskyldiga med mycket peng-
ar och stor uppfinningsrikedom (eller uppslagsrika rådgivare) får svårare att
förutse de skattemässiga konsekvenserna av olika inkomst- och förmögen-
hetsdispositioner. Men är det verkligen skäl nog att avstå från lagstiftning
när man vet att resultatet av myndigheternas handfallenhet inför skattefiff-
let är att människor i gemen förlorar sin tilltro till lagarna och rättssamhäl-
let? Större effektivitet i samhällets verksamhet — i det här fallet beskattning-
en — kan vara en nödvändig förutsättning för att bevara eller återvinna
respekten för lagarna och därmed ytterst också för att garantera rättssäker-
heten.

Det faktum att regeringen Fälldin nummer två nu till sist föreslog riksda-
gen en skatteflyktslag av fullmaktstyp måste rimligen tolkas som ett senkom-
met erkännande i princip av det riktiga i denna argumentation. Sedan är det
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en sak för sig att vi på socialdemokratiskt håll funnit regeringsförslaget så
harmlöst att det inte kan väntas fa någon nämnvärd praktisk betydelse.

Ett regimskifte — vad som inte hände . . . .

Regimskiftet i Sverige 1976 då socialdemokraterna — efter 44 år i kanslihu-
set — fick lämna regeringsmakten skapade förutsättningar för att testa
kritikens hållbarhet och pröva något nytt. Vad hände?

I en debatt i Svenska Dagbladet på senhösten 1978 om facit av den första
regeringen Fälldins verksamhet på lagstiftningsområdet kunde jag — i stort
sett oemotsagd — slå fast att regeringen under de två år den hade makten
inte upphävde en enda av alla de lagar man ondgjort sig över, inte avskaffa-
de några ämbetsverk och inte ens gjorde något allvarligt försök att banta
byråkratin.2

I debattens elfte timme stack ledaren for ett av de forna koalitionspar-
tierna ut huvudet och försökte försvara den avsomnade regeringens insatser
för rättssamhället. Han slog ett slag för den medborgerliga rättigheten att
själv ta hand om sina sopor och bedyrade att om regeringen bara fått sitta
kvar ett tag till så skulle den ha avskaffat det kommunala sophämtnings-
monopolet . . . . Men mycket mer hade han inte att skryta med.

Ett år senare frågade jag den nye justitieministern i den andra regeringen
Fälldin vad han hade för planer för att återställa rättssäkerheten och frihe-
ten i det svenska samhället. Fanns det några andra lagar som han tänkte
upphäva än det straffsanktionerade förbudet att gå mot "röd gubbe" som
han i intervjuer i samband med tillträdet sagt sig vilja ta bort? Frågan står
än i dag obesvarad, och det är — tyvärr — fortfarande straff på att gå mot
"röd gubbe".

I vissa sammanhang har väl en och annan svensk under de senaste åren
haft intrycket att det är Grönköping och inte Stockholm som är rikets
huvudstad. Men inte ens i det fridfulla Sverige kan väl frihetens fortbestånd
och rättssamhällets vara eller icke vara ha blivit en fråga om sophämtning
eller straff för att gå mot "röd gubbe". Man far därför rimligen gå vidare i
texten och ställa frågan: Vadan denna blygsamhet och försagdhet? Och
framför allt: Vadan denna overksamhet?

2 Att banta byråkratin blev praktisk politik först långt senare och av andra skäl, när budgetun-
derskott och utlandslån vuxit regeringen över huvudet och ställt landet inför hotet av en
ekonomisk katastrof.
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En del får kanske skrivas på de demagogiska överdrifternas konto. Allt i
den tidigare kritiken var kanske inte så bokstavligt menat.

Dessutom är det väl ofta så att det är två skilda saker att ogilla en lag och
att upphäva den. Även den som tycker att det var bättre på den gamla goda
tiden när arbetsgivaren kunde "fritt antaga och avskeda arbetare" som det
hette i den ryktbara § 32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar kan ha
goda skäl att avstå från att bara brutalt föreslå att lagen om anställnings-
skydd skall upphävas. I regeringsställning är det nog klokare att ta det
lugnt, utreda saken i vanlig ordning och till sist nöja sig med begränsade
ändringar i lagen.

Synpunkter som dessa kan bidra till att förklara det till synes oförklarliga.
Men de gör inte anspråk på att säga tillnärmelsevis hela sanningen om
orsakerna till det enorma gapet mellan ord och handling hos den socialde-
mokratiska lagstiftningens kritiker.

Svårast att förklara är egentligen att de borgerliga regeringarna inte ens
på allvar försökt åstadkomma den uppstramning i fråga om de yttre for-
merna för lagstiftningen som de tidigare efterlyst.

De borgerliga partierna har alltid sagt sig värna om det svenska utred-
ningsväsendet. Men när det passar dem kör de över utredningar som de
själva tillsatt. Så t.ex. offentliggjorde regeringen i februari 1981 planer på
vissa förändringar i lagen om anställningsskydd trots att det då bara åter-
stod ett par månader tills anställningsskyddskommittén skulle avlämna sitt
slutbetänkande. Vad är det för glädje med parlamentariska utredningar
med åtföljande remissbehandling när regeringen bestämmer sig för hur den
vill ha det redan innan utredningen och remissinstanserna hunnit säga sitt?

Lagrådet är internationellt sett ett ganska unikt fenomen. Nästan alla
andra länder klarar sig utan någon liknande institution. Men i Sverige har
de borgerliga partierna alltid slagit vakt om lagrådet som ett slags privile-
gierad remissinstans och önskat att man skall utnyttja dess sakkunskap inte
bara på civil-, straff- och processrättens områden utan också inom förvalt-
nings- och skatterätten. I princip vill man på borgerligt håll att lagråds-
granskningen av lagförslagen skall vara obligatorisk. Men principer är en
sak, verkligheten en annan. I praktiken har det förekommit att borgerliga
regeringar även i viktiga lagstiftningsärenden försummat att höra lagrådet.
Eller också har man hört lagrådet men struntat blankt i vad det haft att säga
trots att rådets ledamöter strikt begränsat sig till frågor och synpunkter som
obestridligen fallit in under lagrådets speciella juridiska kompetens. Så t.ex.
slog den första regeringen Fälldin dövörat till när lagrådet upplyste rege-
ringen om att den s.k. villkorslagen — en lag som skulle ge regeringen
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möjlighet att förhindra startandet av nya reaktorer tills vissa säkcrhetsvill-
kor beträffande avfallshanteringen var uppfyllda — var överflödig av det
enkla skälet att 1956 års atomenergilag redan gav regeringen alla befogen-
heter den kunde önska sig för att styra utvecklingen på kärnkraftsområdet.

Ett klagomål som återkommit år efter år under långa tider har varit att
lagarna brukar träda i kraft för kort tid efter riksdagens beslut. Det fanns
nog — det måste medges — ibland ett visst fog för kritiken på den punkten
på vår tid. Men inte heller här medförde regimskiftet 1976 någon ändring
till det bättre. Snarare tvärtom. Så t.ex. utkom under 1979 en fjärdedel av
alla lagar och författningar i svensk författningssamling bara sju dagar eller
mindre före ikraftträdandet. Och samma år inträffade det t.o.m. i ett trettio-
tal fall att författningen kom ut av trycket först efter det den trätt i kraft.3 På
denna punkt borde vi tvärs över partigränserna göra gemensamma an-
strängningar att åstadkomma ett bättre sakernas tillstånd.

. . . och vad som hände

Jag skall inte förfalla till att söka förklaringen till vad som hänt och inte hänt
på lagstiftningens område under de år de borgerliga partierna haft ansvaret
i enskilda statsråds tafatthet eller brist på kompetens. Det vore alltför enkelt.

Men det finns en annan synpunkt av betydelse som hittills blivit försum-
mad i debatten om lagarna: sambandet mellan regeringens sammansättning
och politiska styrka — eller svaghet — och eventuella brister i lagstiftnings-
arbetet. I det sammanhanget inställer sig frågan vilken betydelse det kan ha
om regeringen är en enparti- eller koalitionsregering och om den är en
majoritets- eller minoritetsregering.

Svaga regeringar kan betyda färre lagar — om regeringen har svårt att
komma överens eller om den har svårt att fa igenom vad den vill i riksdagen.
Men risken är enligt min mening större att svagheten hos regeringen tar sig
uttryck i dåliga lagar. Det finns risk för onödig brådska, risk för att sakliga
skäl far offras på den politiska kompromissens altare och, i fallet minoritets-
regeringar, risk att lagarnas innehåll och utformning kommer att bestäm-
mas av riksdagsutskott som saknar både tid och resurser för kvalificerat
lagstiftningsarbete.

Det går att hämta illustrationsmaterial till alla dessa teser från de tre
borgerliga regeringar som vi haft sedan 1976.

3 Se Björn Tarras-Wahlberg: Lagstiftning till döds? sid. 48 ff.
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Den första borgerliga regeringen var en trepartikoalition vars akilleshäl
var en djupgående oenighet om allt som hade med kärnkraft och energiför-
sörjning att göra. Att denna oenighet kunde resultera i bristfällig lagstiftning
har jag nyss gett exempel på (villkorslagcn). Den andra borgerliga regering-
en var en utpräglad minoritetsregering som under sin korta existens drev
med vinden och fick se sina lagförslag omstuvade hur som helst av riksda-
gen.

Den tredje borgerliga regeringen är återigen en trepartiregering men med
bara en rösts majoritet i riksdagen, med svåra ekonomiska problem att ta itu
med och med inbördes slitningar som då och då exponeras för allmänheten i
massmedia. Den har nyligen slagit ett svåröverträffat rekord i slarvig och
dålig lagstiftning. Jag tänker på ändringarna beträffande värdesäkringen av-
pensioner m.m. som genomfördes på hösten 1980 i anslutning till regering-
ens s.k. sparplan.

Tanken bakom ändringarna är att även pensionärerna bör vara med och
dela bördorna när den yrkesverksamma befolkningen får sin standard sänkt
på grund av att landet råkat in i en ekonomisk kris. Men som de nya
reglerna för värdesäkring är konstruerade blir det inte fråga om en tillfällig
minskning av pensionerna i proportion till de reallönesänkningar som de
yrkesverksamma får finna sig i. Takten och storleken på försämringarna för
pensionärerna bestäms i stället av utvecklingen av priserna på olja och
annan energi. Även om landets ekonomiska ställning förbättras och lönta-
garna skulle lyckas återvinna sina standardförluster skall pensionerna fort-
sätta att minska — i takt med nominella prisökningar på energi. Det är svårt
att betrakta detta som något annat än ett godtyckligt men effektivt sätt att
successivt urholka ett pensionssystem i vilket pensionernas värdebestän-
dighet alltid varit ett av de viktigaste elementen.

På grund av att ATP:s teknik för värdesänkning av pensionerna används
också utanför socialförsäkringen har de lagändringar som nu gjorts betydel-
se inte bara för 1,8 miljoner folk- och ATP-pensionärer som far sina pen-
sioner minskade och sin framtida försörjningstrygghet försämrad. De har
betydelse också för många andra och i det mest oväntade sammanhang.
Men i vilka sammanhang? I vilka lagar och avtal förekommer hänvisningar
till värdesäkringsreglerna i ATP? Vilka människor berörs? Och hur? Propo-
sitionen iakttog den mest fullständiga tystnad på denna punkt. Det fanns
inte heller någon möjlighet för riksdagen att få någon vägledning genom att
gå tillbaka till förarbetena i lagstiftningsärendet. De av regeringen föreslag-
na lagändringarna, som redovisats och motiverades på sammanlagt ett par
sidor, hade nämligen inte föregåtts av vare sig utredning, remissbehandling
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eller granskning i lagrådet.
Än en gång: jag vill inte skylla försummelser och missförhållanden på

inkompetens hos det ena eller andra statsrådet. Däremot vill jag med kraft
understryka det uppenbara sambandet i detta fall mellan regeringens svå-
righeter att komma överens, bristerna i handläggningen och slutproduktens
undermålighet. Slutprodukten yxades till en minut i tolv efter svåra slitning-
ar i en regering som var mycket nära att sprängas sönder inifrån. Dessutom
tillkom att riksdagsmajoriteten på grund av sin egen bräcklighet och på
grund av regeringens bristande popularitet inte kunde, orkade eller vågade
ta hänsyn ens till de mest solklart befogade sakinvändningar och göra
nödvändiga justeringar i regeringens proposition under utskottsbehandling-
en. Prestigeskäl fick ta över allt annat.

Detta enda exempel är enligt min åsikt fullt tillräckligt för att visa att
svaga regeringar — och då i all synnerhet svaga koalitionsregeringar — kan
vara ett av de allvarligaste hoten mot rättssäkerheten och kvaliteten på
lagstiftningsarbetet i ett demokratiskt samhälle som vårt.

Kanske inte den bästa av världar, men . . .

Hos konservativt tänkande människor har länge funnits en föreställning att
lagar och politik bör hållas isär och att den politisering av lagarna som de
anser har förekommit under socialdemokraternas är vid regeringsmakten
egentligen är något otillbörligt. "De politiska lagarna är inga riktiga lagar.
De representerar ingen riktig juridik" — det är en åsikt som man ofta hört
framföras vid middagsborden. De som säger så är människor som vill
drömma sig tillbaka till den gamla, goda tiden, då lagarna var uttryck för
eviga, oföränderligt giltiga sanningar, då man med sunt förnuft och elemen-
tär kunskap om rättsprinciper kunde sluta sig till vad en lag innehöll.

Men det var länge sedan denna bild motsvarade verkligheten — om den
någonsin gjort det. Numera borde alla i grunden veta att lagarna är oum-
bärliga politiska redskap som används för att styra och omvandla samhället
efter politikernas intentioner — vare sig det är borgerliga politiker eller
socialdemokrater som sitter i kanslihuset. Det borde t.o.m. ha gått upp för
oss alla att politiken inte alltid kan hållas borta ens från tillämpningen av
lagarna. Hur skulle det gå till att bortse från politiska hänsyn t.ex. när man
beslutar i en fråga om lokaliseringen av en miljöstörande industri enligt 136
a § byggnadslagen? Eller när en ansökan om dispens från investeringsförbu-
det i Sydafrikalagen kommer upp till prövning samtidigt som Sydafrika
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torpederar en fredskonferens om Namibia, anfaller ett grannland och
skärper förtrycket mot den egna svarta befolkningen?

Den snabba tekniska och industriella utvecklingen tvingar fram fler lagar
och förkortar lagarnas livslängd överallt i världens oavsett vilken politisk
farg det är på regeringen. Ingen regering kan förbli passiv när ny revolutio-
nerande teknik gör sitt intåg, när industrins strukturomvandling för med sig
att hela bygder avfolkas, när djur och växtlighet hotas av föroreningar från
industriutsläpp etc. Jag har redan i annat sammanhang antytt att många av
de "frihetskränkande" lagarna i praktiken burits upp av mycket stora
majoriteter i riksdagen.

Med detta vill jag ingalunda ha sagt att vi trots allt skulle leva i den bästa
av världar, att alla existerande lagar är oumbärliga, att formerna för lagstift-
ningen är idealiska eller att inga reformer beträffande lagstiftningsarbetet
skulle vara vare sig önskvärda eller möjliga. Jag tror inte på underverk. Men
jag tror att det finns vissa ting som bör göras och som borde kunna göras
med både den ena och den andra regeringen i kanslihuset.

För det första tror jag att det är angeläget att fortsätta de sent påkomna
ansträngningarna att rationalisera den offentliga sektorn och samtidigt, om
möjligt, försöka "förmänskliga" byråkratin. Det bor vara en stående be-
vakningsuppgift som behåller sin prioritet även den dag då budgetunder-
skotten eventuellt har minskat till rimligare och mindre hotfulla tal.

För det andra tror jag att det ibland hos oss riksdagsledamöter kan finnas
en överdriven regleringslusta som man borde försöka komma till rätta med.
Att utverka sitt eget lilla förbud, kan för en riksdagsledamot te sig som
krönet på en politisk karriär. Slik fåfänga borde kunna tuktas.

För min del är jag inte någon vän av vare sig förbud mot krigsleksaker
eller förbud mot att gå mot "röd gubbe". Over huvud taget tror jag att det
är klokt att undvika att detaljreglera människors privatliv och kringgärda
deras vardag med allsköns förbud som ändå inte går att kontrollera.

Det är möjligt att den obegränsade motionsrätten i den svenska riksdagen
uppmuntrar till beskäftiga förslag och onödiga förbudspropåer. Att begrän-
sa motionsrätten är nog inte praktisk politik, men lite självdisciplin inom
alla politiska partier skulle kanske kunna hjälpa till att hålla tillbaka en del
av de mest tvivelaktiga initiativen.

Däremot måste jag bekänna att jag inte har stor tilltro till de uppslag att
minska antalet lagar genom en tyngre och omständligare lagstiftningsproce-
dur som framförts i den allmänna debatten. Flertalet av dessa uppslag är
sådana att man kommer att tänka på de berömda orden: "Man merkt die
Absicht und wird verstimmt!"
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Under rubriken "Metoder att bromsa lagstiftningstaktcn" för Björn Tar-
ras-Wahlberg i sin bok om lagstiftningen fram förslag bl.a. om att utvidga
lagrådsgranskningen. Han vill också införa krav på dubbel riksdagsbehand-
ling och vilande beslut beträffande "lagstiftning som inskränker näringsfri-
heten"!

Tarras-Wahlberg gör sannerligen inte mycket för att dölja i vilka avsikter
han och Svenska arbetsgivareföreningen är ute. Man skulle höra lagrådet
oftare än hittills — inte primärt därför att man har behov att oftare än
hittills anlita lagrådets sakkunskap utan därför att det kan vara en metod att
fördröja och försvåra lagstiftningen — underförstått lagstiftning som nä-
ringslivet inte gillar. Och i samma syfte — men den här gången öppet uttalat
— skulle man beträffande vissa lagar införa den omständliga proceduren
med vilande beslut. Tarras-Wahlberg vill, efter vad han själv säger, att det
skall vara svårt att göra inskränkningar i näringsfriheten. Men, om man far
tolka honom efter orden, vill han inte att det skall vara lika svårt att ta bort
inskränkningar som redan finns!

Då får jag fråga: Jag antar att Tarras-Wahlberg gärna skulle se att man
krävde dubbel riksdagsbehandling och vilande beslut också om en regering
skulle komma på t.ex idén att införa nya begränsningar i arbetsgivares rätt
att permittera, säga upp eller flytta om arbetskraft. Men hur vill han ha det
om regeringen i stället skulle vilja ändra lagstiftningen i den riktning som
arbetsgivareföreningen önskar och ge arbetsgivaren obegränsad rätt att
provanställa arbetskraft och att anställa extra arbetskraft?

Det säger sig självt att man inte kan ha regler om sättet for lagarnas
tillkomst som är sådana att högerpartier far obegränsade möjligheter att
genomföra sin politik när de har regeringsmakten medan ett vänsterparti,
när det är i regeringsställning och har majoritet i riksdagen, möter svårighe-
ter att genomföra sin politik på grund av bromsklossar som är inbyggda i
grundlagarnas regler om lagstiftningsarbetet. Det vore ett säkert sätt att
skada tilltron till demokratin.

Dessutom vet alla att det finns situationer då landets väl och ve kräver ett
snabbt ingripande av lagstiftaren. Det kan t.ex. vara fråga om att förhindra
samhällsskadliga verkningar av en arbetskonflikt eller att förebygga en
samhällsekonomiskt farlig hamstring på grund av en planerad skatteänd-
ring. Det lär vara en tämligen hopplös uppgift att försöka förutse vilka lagar
som kan komma att behöva stiftas för en brådskande utryckning i det
allmännas intresse i framtida, okända situationer.

Till sist: ändringar i lagstiftningsproceduren som man gör bara för att det
skall vara svårare eller ta längre tid att införa eller ändra en lag är, såvitt jag
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kan förstå, uttryck för en demokratiskt i princip ganska tvivelaktig förmyn-
darinställning gentemot riksdagen: Varför vill man beröva riksdagsledamö-
terna möjligheten att själva bedöma vilka lagar som behövs och hur bråds-
kande det är att få dem i kraft?

Jag är medveten om att den sortens kritik drabbar också flera paragrafer i
grundlagens rättighetskapitel. Så t.ex. har man avsiktligt gjort det svårt att
återinföra dödsstraffet i Sverige. Det kräver två riksdagsbeslut med mellan-
liggande val. Men då rör det sig inte om ekonomiska ting utan om grundläg-
gande mänskliga rättigheter som det dessutom råder enighet om i svensk
politik.

Inför detta nordiska forum kan jag inte underlåta att påpeka att en del av
anhängarna av nordisk rättslikhet ibland förefaller mig att vara ute i syften
som har släktskap med tankarna bakom förslagen om en omständligare
nationell lagstiftningsprocedur. Ibland far man intrycket att kravet på nor-
disk rättslikhet förs fram som en metod att försvåra eller fördröja införandet
av lagar som vederbörande ogillar. Det tar betryggande lång tid att åstad-
komma likalydande paragrafer i fyra eller fem nordiska länders lagar, och
man kan vara alldeles övertygad om att inga revolutionerande förändringar
kan inträffa om man vandrar den vägen. I och för sig är det ju inte så
konstigt om konservativt folk ser detta som en fördel.

Jag är, tvärtemot vad som ibland påståtts, för min del en varm anhängare
av nordiskt samarbete även på lagstiftningens område. De nordiska län-
derna har mycket att ge varandra i fråga om erfarenheter, uppslag och idéer.
Men jag är inte anhängare av nordisk rättslikhet som självändamål, och
ännu mindre någon anhängare av att använda det nordiska
lagstiftningssamarbetet som ett sätt att bromsa samhällsutvecklingen i det
ena eller andra nordiska landet.

Försök i den riktningen har väl dessbättre inte heller varit särskilt fram-
gångsrika. På min tid i regeringen hände det ett par gånger att vi fick överge
mångåriga försök att få till stånd enhetlig nordisk lagstiftning därför att
svenska nationella önskemål inte stämde överens med de andra nordiska
ländernas ambitioner. Det fall som väckte mest uppseende rörde de nya
svenska skilsmässoreglerna som i princip behandlar makar som självständi-
ga personer med rätt att på egen hand fritt avgöra om de vill fortsätta sitt
äktenskap eller inte. Domstolen skall inte rota i deras privata förhållanden
och försöka fastställa vem som är skuld till söndringen i äktenskapet för att
därefter eventuellt döma ut skadestånd. Jag tror inte att det finns många i
vårt land i dag som skulle ha föredragit att vi hållit fast vid strävandena efter
nordisk rättslikhet och avstått från en modernisering av den svenska äkten-
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skapslagstiftningen. Men då det begav sig, i 1970-talets begynnelse, blev jag
utsatt för högljudda, harmsna protester både i den svenska riksdagen och i
Nordiska rådet. Ibland har jag frågat mig: Tänkte de som då protesterade
på att ett tillgodoseende av deras krav på nordisk rättslikhet skulle ha betytt
att en massa människor i onödan skulle ha tvingats in i uppslitande, både
för dem själva och kanske också för deras barn skadliga
skilsmässorättegångar? När det skulle gå ut över många människor bör
enligt min mening viktiga reformer i ett nordiskt land inte behöva anstå på
grund av en osäker förhoppning att i en oviss framtid kunna åstadkomma
likalydande lagar i Norden.

Det behövs fortsatt debatt, men en bättre debatt.

Den debatt vi haft i Sverige under ett antal år om onödiga och dåliga lagar
har varit mycket lite konstruktiv. Det har varit en pajkastning där pajerna
nu blivit bumeranger som återvänder och träffar pajkastarna i ansiktet.

Den hätska kritiken på sin tid mot den socialdemokratiska regeringens
påstådda regleringsiver väckte stora förhoppningar hos konservativt tän-
kande människor. Storstädning stundade i händelse av regimskifte. Men nu
har förhoppningarna bytts i ett de svikna förväntningarnas missnöje.

Efter den första regeringen Fälldins fall klagade en besviken professor i
juridik med uppenbar hemvist ute på högerkanten över "den ofattbara
orkeslösheten hos denna borgerliga koalitionsregering som lyckades göra så
lite av sina dryga två år vid makten".

Professorn hade många meningsfränder. Och jag är rätt säker på att han
och hans vänner inte är beredda att ge den andra regeringen Fälldin ett
bättre eftermäle.

I och för sig är ämnet frihet, rättssäkerhet och effektivitet i lagstiftningen
värt ett bättre öde än pajkastning och billiga politiska gräl. Men då får
debatten föras i andra termer än hittills.

"Färre lagar!" är en idiotparoll så länge rnan inte talar om vilka lagar det
är som skall avskaffas eller vilka lagar det är man vill avstå från att stifta i
framtiden.

"Bättre lagar!" är en lika tom och meningslös paroll. Man får bekväma
sig att diskutera vad det är man vill göra bättre och tala om hur det skall gå
till.

Tekniskt tror jag att vi har en hygglig standard på lagarna i Sverige. I
kommittéer och departement tjänstgör förträffliga jurister. I stor utsträck-
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ning är det samma jurister som på vår tid, och de skriver säkert lika bra
lagar nu som dä.

När uppfattningarna om vilka lagar som är bra går isär på grund av
skilda åsikter om vad frihet och rättssäkerhet innebär eller om vad effektivi-
teten i samhällsverksamhet kräver, då får vi väl öppet redovisa våra värde-
ringar och argument.

Vi skall då ha klart för oss att vi är inne på en debatt som i huvudsak är
politisk och inte juridisk. Men vi skall också ha klart för oss att det är hög tid
att avskriva förlegade föreställningar om absolut boskillnad mellan juridik
och politik i lagstiftningen och om juridiken som något "finare" än politiker-
nas hantverk, något som är "obesmittat" av deras tarvliga gräl. Inga
människor, inte heller jurister, är opåverkade av politiska värderingar. Men
det är sannerligen ingen skam i det. Det gäller bara att inse det.
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