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Statens rättsliga reaktioner i en ekonomisk kris –  

statsstöd eller nödrätt? 
 

Korreferat av justitierådet Erik Nymansson, Sverige 

 

Kära nordiska kollegor.  

För snart 80 år sedan i Gustaf Vasa kyrka, ett stenkast härifrån, begravdes 

dåtidens store finansmagnat – Ivar Kreuger. Han hade avlidit i Paris en 

lördagsmorgon i mars 1932. Under kvällen nådde nyheten Stockholm. Det berättas att 

under mellanakten på operan spred sig ryktet om Kreugers självmord och parketten 

gapade nästan tom när andra akten började. Redan kl. nio samma lördagskväll 

sammankallade statsminister Ekman till presskonferens. Han manade till lugn och 

tillkännagav att regeringen inom en timme skulle överlämna en proposition till 

riksdagen med förslag till en ny moratorielag. Lagen skulle träda i kraft innan 

bankerna öppnade på måndagsmorgonen. Riksdagens bägge kamrar kallades till 

sammanträde på måndagen kl 00.15, varvid lagen antogs. Kl. 01.30 hölls konselj på 

slottet, den nya lagen utfärdades och under morgontimmarna beviljades moratorium 

för Kreuger & Toll m.fl. bolag. Allt detta skedde inom mindre än 30 timmar efter 

nyheten om Kreugers död.  

Varför berättar jag detta? Jo, det tydliggör vissa utmärkande drag för 

finanskriser. Till att börja med, att det ofta är bråttom, närmast panikartat bråttom. Det 

har väckt frågor om en regering borde få rätt att meddela föreskrifter som under 

normala förhållanden kräver beslut av parlamentet. Finanskriser kräver ibland 

drastiska åtgärder – moratorium, tvångsförvaltning eller tvångsinlösen av aktierna i en 

bank – åtgärder vilka kan komma i konflikt med rättigheter som är skyddade av 

konstitutionen och Europakonventionen, t.ex. äganderätten. Men Kreugerexemplet 

visar också att det ofta i konstitutionen finns särskilda regler för att åstadkomma ett 

mycket forcerat beslutsfattande när situationen så kräver.   

Många av dessa utmärkande drag känner vi igen från hösten 2008. Inom 

loppet av ett dygn utarbetades i Sverige en proposition om utökning av 

insättningsgarantin, för att undvika att människor i panik skulle ta ut sina besparingar. 

Statliga lånegarantier utfärdades för att underlätta bankernas finansiering. Program 

sjösattes för att tillföra statligt kapital till banker. I Sverige beslutades även en lag som 

gör det möjligt att tvångsinlösa aktier i en bank.  

Man kanske också ska lägga till – som ett utmärkande drag för finanskriser – 

att de oftast är oerhört kostsamma för ett lands statsbudget. I USA inkluderade 

åtgärderna köp och garantier av bankers s.k. dåliga tillgångar. Under och efter 

finanskrisen 2008 har så mycket som hälften av den nu så omtalade amerikanska 

statsskulden uppkommit – översatt till dollar så blir det 7 000 miljarder.  

Ragnhildur tar i sitt utmärkta föredrag upp till diskussion om det är möjligt 

att genomföra åtgärder i strid med ett lands konstitution eller folkrätten för att avvärja 

eller mildra en finanskris och ändå göra anspråk på att handla rättsenligt. Jag kommer 

tillbaka till hennes spännande teser, jag vill bara först säga något om konstitutionell 

nödrätt och kanske framför allt alternativet till sådan nödrätt.   
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1 Konstitutionell nödrätt 

1.1 Inledning 

 

En kris kan medföra att vanliga konstitutionella regler inte kan följas. Det finns olika 

syn på hur man då bör gå tillväga. Ett alternativ är den konstitutionella nödrätten. Ett 

annat alternativ, som brukar kallas konstitutionell krisberedskap, går ut på att i förväg 

förse en konstitution med nödvändiga undantagsbestämmelser och att anpassa övrig 

reglering till krisförhållanden.   

Våra nordiska statskick är ganska lika men vi har i detta avseende valt olika 

vägar. För Finlands och Sveriges del gäller nya grundlagar. Norge, Danmark och 

Island har äldre grundlagar, den norska från 1814 är till och med världens näst äldsta 

författning. Endast den amerikanska konstitutionen är äldre.  

En konsekvens av en gammal författning är att praxis får en väsentligt större 

betydelse, men nog även att utrymmet för konstitutionell nödrätt vidgas jämfört med 

länder med nyare författningar som innehåller särskilda bestämmelser för t.ex. krig, 

krigsfara eller undantagstillstånd. I Norge finns en livaktig diskussion i doktrinen om 

konstitutionell nödrätt. I Sverige finns denna diskussion knappast alls. Som jag förstår 

det liknar Danmark och Island i detta avseende Norge medan situationen i Finland 

påminner om den i Sverige. Man kan säga att Norge och Sverige befinner sig i var sin 

motpol. Det kan därför vara på sin plats att något fördjupa sig i den svenska synen på 

dessa frågor.  

 

1.2 Den svenska traditionen och de svenska erfarenheterna 

 

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka ansett att man inte bör förlita sig på 

konstitutionell nödrätt. I stället bör det finnas en författningsberedskap som ger 

regeringen och myndigheterna befogenheter att vidta nödvändiga åtgärder under 

kriser. Det har framhållits, att det är just i krissituationer som behovet av stadga och 

klarhet i fråga om statsorganens handlande är som störst.   

Det som dock brukar nämnas som exempel på konstitutionell nödrätt även i 

Sverige är vissa förvaltningsbeslut – av begränsad räckvidd – då regeringen under 

1970-talet överskred sina befogenheter enligt regeringsformen.   

En av dessa händelser ägde rum på Bulltofta 1972 då ett svenskt flygplan 

kapades och regeringen bl.a. beslutade att sex interner fick lämna svenska fängelser 

och följa kaparna ut ur landet. Under det s.k. Norrmalmstorgsdramat året därpå 

släpptes den dömde Clark Olofsson in i banklokalen. Efter attentatet mot den 

västtyska ambassaden 1975 beslutade regeringen att utvisa en terrorist, trots att det 

enligt lagen egentligen ålåg en myndighet att fatta beslutet. Riksdagens 

konstitutionsutskott fann inte anledning att rikta kritik mot handlandet. 

Det är osäkert om detta var ett erkännande av konstitutionell nödrätt i den 

mening som kommer till uttryck i norsk doktrin, och som således skulle innebära att 

åtgärderna var rättsenliga. Så mycket kan dock sägas, att åtgärderna har befunnits 

godtagbara vid en sådan konstitutionell prövning i efterhand som ankommer på 

konstitutionsutskottet, dvs. utskottet har inte kritiserat något statsråd, än mindre 

beslutat om åtal för brott i utövningen av statsrådstjänsten.  
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Vi har i Sverige särskilda regler i grundlagen om hur landet ska styras under 

krig och vid krigsfara. Dessa regler innebär bl.a. att regeringens beslutande makt 

utökas. Några motsvarande regler finns däremot inte för civila kriser. Detta är kanske 

förvånande, bl.a. mot bakgrund av det ökade intresset under senare år för samhällets 

beredskap under just civila kriser.    

 

1.3 Grundlagsutredningens förslag 

 

Grundlagsutredningen, som 2008 lämnade förslag till ändringar i den svenska 

regeringsformen, behandlade frågan om behovet av snabbt beslutsfattande och 

möjligheter till normgivning i en civil kris. Bakgrunden var att utredningen starkt 

ifrågasatte om det är möjligt att endast med hänvisning till konstitutionell nödrätt 

frångå regeringsformens regler om normgivningsmakten, dvs. kompetensreglerna. 

Möjligheterna till delegation inom det civilrättsliga området är mycket begränsade. 

Grundlagsutredningen ansåg att det vid en allvarlig civil kris kunde uppstå behov av 

att med kort varsel ändra föreskrifter inom detta område. Utredningen nämner just 

regleringen av de finansiella marknaderna som exempel på detta.  

Grundlagsutredningen föreslog att föreskrifter som enligt grundlag annars 

ska meddelas genom lag i en nödsituation skulle få meddelas av regeringen genom 

förordning. Dessa föreskrifter skulle dock upphöra att gälla senast 12 dagar efter 

utfärdandet och skulle så snart som möjligt underställas riksdagens prövning. Detta är 

i stort sett det enda förslag av Grundlagsutredningen som inte tagits in i 

regeringsformen. Regeringen ansåg att förslaget inte borde genomföras utan 

ytterligare utredning. 

 

1.4 Sammanfattande bedömning  

 

I länder med en ny författning, som innehåller särskilda bestämmelser för krig, 

krigsfara eller undantagstillstånd, t.ex. Sverige och Finland, är utrymmet för 

konstitutionell nödrätt mycket begränsat. Än mindre är det i fredstid.  

Vad gäller Finland måste man hålla i minnet att landets grundlag är ett 

resultat av en annan modern nationell historia. En republikansk regeringsform antogs 

1919. Den skapade förutsättningar för krigstidens och den närmaste efterkrigstidens 

starka presidentmakt. Möjligheterna att införa undantagstillstånd har förts vidare in i 

den nya grundlagen från år 2000. Denna möjlighet måste nog – förmodar jag – 

kraftigt reducera möjligheten att åberopa nöd för att rättfärdiga avsteg från rättsregler 

under kriser.  

Stöd för uppfattningen att det i Sverige knappast finns utrymme för 

konstitutionell nödrätt i samband med en finanskris, finner man i de betänkanden i 

vilka konstitutionsutskottet efter hösten 2008 har granskat iakttagandet av 

regeringsformens föreskrifter vid beredningen av regeringsärenden under ekonomiska 

krisförhållanden. Något annat än att föreskrifterna ska efterlevas har inte uttalats. Det 

torde således vara så, att en civil kris inte berättigar till avsteg från den svenska 

grundlagens regler om normgivningsmakten. Detta är allvarligt eftersom normgivning 

kan vara en mycket central del av åtgärderna vid en finanskris. Så var det i Sverige 

under hösten 2008. Samtidigt ger den svenska grundlagen utrymme för snabba 

ageranden i akuta situationer. Lagstiftning kan tas fram med ett par dagars varsel.  
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Man ska inte heller alltid överdriva betydelsen av skyndsamhet i själva 

lagstiftningsarbetet. Vid finanskriser gäller det i mångt och mycket att återställa 

förtroendet. Realiteten är den – och det kanske tar emot att höra i ett sammanhang 

som detta – att det många gånger är regeringens pressmeddelande som har den helt 

avgörande betydelsen för beteendeförändringar. Inte ikraftträdandet av en ny lag. 

Detta hindrar inte att jag verkligen kan se behovet av den lagstiftning som 

Grundlagsutredningen föreslog.  

Vi ska vara medvetna om, att under de kritiska månaderna september och 

oktober 2008 saknades i Sverige en krislagstiftning för finansmarknaden. Även om 

det nu finns en sådan lagstiftning, finns det all anledning att vara ödmjuk. 

Alltsedan tulpanspekulationerna i Holland på 1600-talet, ja tidigare än så, har 

världen med jämna mellanrum drabbats att finanskriser. Det hävdas ofta på goda 

grunder att, ingen finanskris är den andra lik. Det är därför svårt att känna en trygg 

förvissning om att lagstiftningen vid varje givet tillfälle är tillfyllest för att möta nästa 

kris.      

I Sverige får vi dock hoppas på att trängande behov, där riksdagens 

beslutsfattande inte hinner inväntas, inte uppstår. För det fall att regeringen, för att 

snabbt åtgärda en uppkommen kris, frestas att tänja på gränserna för sin 

normgivningskompetens förtjänar det att betänka att de svenska domstolarna sedan 

årsskiftet ska företa lagprövning utan krav på uppenbarhet. 

Jag tänker nu säga något kort Europakonventionen och EU-rätten innan jag 

mer uttryckligt går in på Ragnhildurs teser.       

 

2 Europakonventionen och EU-rätten  

Är en finanskris ett tillräckligt starkt allmänt intresse? Tony Blair uttryckte vid ett 

tillfälle, att den globala ömsesidigheten är det mest utmärkande för den nya värld vi 

lever i. I dag leder en skälvning på en finansmarknad till upprepade sådana över hela 

världen. I dag är tilliten global – såväl närvaron som frånvaron av den.  

En finanskris av modern och global karaktär är något annat och mer än en ekonomisk 

kris. När förtroendet brister, bankerna får finansieringssvårigheter, kreditgivningen 

stryps och det finansiella systemet hotas av kollaps – ja – då är det inte enbart fråga 

om ekonomiska problem. Då är grundläggande intressen och värden i samhället 

hotade.  

Instabilitet i det finansiella systemet tror jag – i synnerhet efter 2008 års 

erfarenheter – kommer att betraktas som ett tillräckligt starkt allmänt intresse eller 

nödläge för att motivera olika undantag. Detta torde gälla oavsett om det blir fråga om 

tillämpning av t.ex. det svenska grundlagsfästa egendomsskyddet eller 

egendomsskyddet enligt Europakonventionen. Det gäller möjligen även vid 

tillämpningen av artikel 15 om derogation. Man ska därvid hålla i minnet att 

bedömningen av om det finns ett tillräckligt starkt allmänt intresse eller nödläge i 

mångt och mycket ligger i statens egen hand.  

En av de frågor som rönt störst uppmärksamhet vad gäller den isländska 

hanteringen av bankkrisen är efterlevnaden av det s.k. insättningsgarantidirektivet – 

särskilt tvisten som rör fordringarna mot Landsbankis filialer i Storbritannien och 

Nederländerna. Det pågår en process vid EFTA:s tillsynsmyndighet, ESA. Island har 

åberopat exceptionella omständigheter för att inte behöva leva upp till direktivet – 
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närmare bestämt, att direktivet inte gäller vid en finansiell kris av den omfattning som 

varit på Island.  

ESA har dock hänvisat till EU-domstolens praxis och underkänt denna 

invändning. Som Ragnhildur redan pekat på, gäller för såväl fördraget som 

sekundärrätten att det måste finns en öppning i själva fördraget, förordningen eller 

direktivet för att exceptionella omständigheter ska utgöra en grund för att inte 

efterleva rättsakten. I insättningsgarantidirektivet anges att exceptionella 

omständigheter endast kan göra det tillåtet att senarelägga utbetalningen av 

minimibeloppet, inte att låta bli att betala alls. Vad gäller fördragets undantagsregler 

har EU-domstolen – under normala förhållanden – valt att tolka dessa mycket strikt.   

  

3 Uppställda teser 

 

Tes 1: Ragnhildur har jakande besvarat frågan om det överhuvudtaget är möjligt att 

avvika från konstitutionella och folkrättsliga regler för att ingripa i finansiella kriser, i 

vart fall om även andra intressen än ekonomiska står på spel.  

Det är som sagt mycket tveksamt om det i Sverige finns utrymme för 

konstitutionell nödrätt under en finanskris. Och behovet är kanske inte heller så stort. 

Enligt grundlagen finns möjlighet att frångå bestämmelser om t.ex. skydd för 

äganderätten och förbud mot retroaktiv skattelagstiftning vid en finanskris. Det finns 

vidare särskilda regler för en snabb riksdagsbehandling. Man får sedan – som jag har 

varit inne på tidigare – hoppas att en situation inte uppstår som kräver en ännu 

skyndsammare normgivning.  

Vad gäller Europakonventionen så tror jag, i likhet med Ragnhildur, att 

Europadomstolen skulle kunna godta en stats bedömning av att ett allmänt nödläge 

föreligger vid en allvarlig finanskris.  

Vad gäller EU-rätten så krävs som sagt att det finns en uttrycklig öppning för 

att ett medlemsland ska slippa ifrån en förpliktelse under åberopande av exceptionella 

förhållanden.   

 

Tes 2: Ragnhildur har även ställt frågan om det finns en skillnad mellan hur mycket 

som krävs för att tillämpa nödrätt i nationell lagstiftning och för att kunna frångå 

folkrättsliga förpliktelser. Det är en mycket svår fråga att besvara. 

Jag tror att jag tills vidare nöjer mig med att säga följande. En skillnad kan 

vara att prövningen kan komma att ske utifrån delvis olika perspektiv och 

erfarenheter. Det kan hävdas, att möjligheterna att frångå ett folkrättsligt åtagande bör 

bedömas utifrån de anslutande staternas gemensamma erfarenheter. Det ligger nog i 

sakens natur att utrymmet för nödrätt i förhållande till nationell lagstiftning kommer 

att bedömas utifrån ett snävare nationellt perspektiv.  

 

Tes 3: Slutligen anser Ragnhildur att det finns en skillnad i hur mycket som krävs för 

nödrätt beroende på om det rör sig om mänskliga rättigheter eller kompetensregler. 

Jag lutar åt att rent allmänt instämma i den bedömning som hon gör, att det nog krävs 

mer för att frångå regler som skyddar mänskliga rättigheter och demokratiska 

styrelseformer än många andra regler. Ett exempel som Ragnhildur nämner är artikel 

15 enligt vilken möjligheten till derogation inte gäller vissa särskilt utpekade artiklar, 
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t.ex. de om rätt till liv, förbud mot tortyr osv. Svaret på frågan beror nog således även 

på vilka mänskliga rättigheter det är fråga om. 

Vad gäller specifikt svenska förhållanden, så är det nog som 

Grundlagsutredningen konstaterat, ytterst tveksamt om det är möjligt att endast med 

hänvisning till konstitutionell nödrätt frångå regeringsformens regler om 

normgivningsmakten.    

 

4 Avslutande synpunkter  

Avslutningsvis skulle jag vilja knyta an till där jag började, med Kreuger-kraschen. 

Regeringen överlämnade en proposition samma dag som Kreuger avled. Den 

propositionen låg självfallet redan färdigskriven och klar i skrivbordslådan. Man hade 

inom Regeringskansliet sedan en tid tillbaka känt oro och agerat. Om man ska 

upprätthålla traditionen om konstitutionell krisberedskap krävs ett stort mått av 

framförhållning och fantasi eftersom det gäller att förutse behoven. Inte nog med 

detta, det krävs även resurser, politisk prioritering och ett systematiskt arbete. Det är 

nog dessvärre inte fråga om utan snarast om när nästa finanskris bryter ut – om den nu 

inte redan står för dörren. Utifrån egen erfarenhet kan jag säga att nyckelpersoner 

kommer att vara djupt involverade i ett akut operativt krisarbete. Därför är det så 

viktigt att i god tid överväga de frågor som Ragnhildur har tagit upp och som är 

föremål för dagens debatt.  

Jag vill därför avslutningsvis tacka henne för hennes viktiga och inspirerande 

arbete som jag hoppas kommer att kunna utgöra en god grund för en intressant debatt 

denna eftermiddag.  

 


