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Sammanfattning 
 
 

I dag har det utvecklats många olika betalmetoder och tekniken har bidragit till att många 

betalningar nu sker digitalt. Pengar är inte det självklara valet för betalning utan alternativ 

som bankkort och andra digitala alternativ har utvecklats. De digitala alternativen har också 

mynnat ut i nya typer av valutor såsom kryptovalutor. Sveriges riksbank undersöker därför 

om digitaliseringen ska tas ett steg framåt vad gäller Sveriges valuta och har därför startat en 

utredning angående huruvida det kan vara till fördel för Sverige att skapa en ny digital valuta, 

en e-krona, som ska fungera som ett komplement till pengar. Obeståndsrättsligt finner vi idag 

regleringar för pengar samt enkla kontofordringar, men inte vad gäller kryptovalutor. När 

Kronofogdemyndigheten, utför ett utmätningsbeslut kan de två första egendomslagen 

behandlas enligt reglerna i utsökningsbalken (1981:774), men det blir mer komplicerat när 

det kommer till exempelvis kryptovalutor.  

 

Frågeställningen i denna uppsats är hur ett eventuellt införande av en digital e-krona kan 

påverka utmätningsförfarandet i jämförelse med flera andra betalmetoder. Uppsatsen är 

skriven på ett sätt som jämför de nuvarande betalmetoderna pengar, enkla kontofordringar 

och kryptovalutor med ett eventuellt nytt betalsätt. För att kunna jämföra e-kronan med ovan 

nämnda betalmetoder utförs en grundlig genomgång av Riksbankens rapport vad gäller 

bakgrunden till initiativet, tänkt funktion och hur Riksbanken vill utforma den nya e-kronan. 

De moment som lyfts fram och analyseras i uppsatsen vad gäller utmätning är förhållandet till 

tredje man vid utmätning av lös egendom samt säkerställandet av egendomen. 

 

Slutsatsen lyder att e-kronor som egendom ej kan besittas och ska därmed behandlas enligt 4 

kap. 17 § i utsökningsbalken. Utmätningsförfarandet kan likt för enkla kontofordringar, ske 

genom att Kronofogdemyndigheten delger det berörda institutet, i e-kronors fall Riksbanken, 

att gäldenärens bankkonto ska utmätas och att alla inkomster och utgifter tillfaller 

Kronofogdemyndigheten. Likaledes kan säkerställandet liknas vid det med enkla 

kontofordringar, där Kronofogdemyndigheten meddelar berört institut, som ovan nämnt 

Riksbanken, ett förbudsmeddelande skriftligen, vilket ska delges Riksbanken enligt 6 kap. 11 

§ utsökningsförordningen (1981:981). Dock krävs vissa ställningstaganden inom områden 

såsom transparens, penningtvätt och redovisningsmedel innan Riksbanken kan vidareutveckla 

e-kronor. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige har kontanter blivit något utav ett minne blott. Allt mer tillkommer alternativ utöver 

dagens bank- och kreditkort och ett exempel är digitala valutor, ibland kända som 

kryptovalutor. I dagsläget existerar runt 1000 olika kryptovalutor och marknaden växer. En 

av fördelarna med dessa valutor till skillnad från andra betalningsmedel är att man kan handla 

dem anonymt utan att kunna bli spårad, till viss gräns. Detta är något som många 

konsumenter tagit till vara på och marknaden för kryptovalutor motsvarar idag ca 100 

miljarder dollar, varav den största och mest kända kryptovalutan Bitcoin står för ca hälften.1 

 

Genom dessa nya betalningsalternativ har flera svenska myndigheter behövt ta ställning till 

värdet av dessa nya ”tillgångar”. Den 12 oktober 2017 utmätte Kronofogdemyndigheten 

(hädanefter benämt KFM) för första gången 0,6 Bitcoin som därefter såldes på auktion. 

Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare på KFM, nämner att: ”Tillgångar är inte bara 

bilen på uppfarten eller pengarna på bankkontot. Vi lever i en digital värld, och numera letar 

vi efter tillgångar såväl i datorer och hårddiskar som i telefoner och webbtjänster.”2 

 

Men med utveckling tillkommer också problem. Det faktum att konsumenter kan handla 

digitala valutor anonymt kan också ge incitament till kriminell verksamhet. Tekniska 

aspekter, exempelvis om störningar förekommer, gör att tillgängligheten till e-kronor inte är 

densamma som kontanter. Säkerheten av digitala valutor kan också hotas om någon obehörig 

utför en hackerattack och stjäl pengarna. Sedan ska det också tas i beaktning att lagstiftningen 

kan komma att behöva ändras för att anpassas till en eventuell digital valuta. 

 

En annan myndighet som tagit ställning är Riksbanken. Riksbanken utför i dagsläget en 

utredning om huruvida det ska införas en så kallad e-krona som ett digitalt komplement till 

dagens kontanter.3 I en rapport4 Riksbanken har publicerat föreslås det att två typer av e-

                                                   
1 Sigblad, A, Kryptovalutor – så stor är marknaden, 18 oktober 2017, Finansliv, 

https://www.finansliv.se/artikel/kryptovalutor-sa-stor-ar-marknaden/. 
2 https://www.kronofogden.se/66713.html. 
3 https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2017/sa-kan-en-e-

krona-se-ut/. 
4 Riksbanken, “Riksbankens e-kronaprojekt. Rapport 1”, Sveriges Riksbank, 2017, 

http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/E-krona/2017/rapport_ekrona_170920_sve.pdf. 
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kronor kan komma att bli aktuella, en registerbaserad och en värdebaserad. Tanken bakom ett 

införande av en digital valuta är enligt Riksbanken, för att kunna motverka kommande 

problem en framtida betalmarknad.5 

 

I och med att Sverige digitaliserats allt mer, har nya betalmetoder uppkommit och de gamla 

har minskat i användning. Nackdelen med digitaliseringen är att åtkomsten och bevarandet av 

pengarna inte blir densamma. Exempelvis kryptovalutor, där värdet försvinner om ägaren av 

valutan glömmer, alternativt tappar bort sin nyckelkod. Finansiella institut som banker är inte 

en mellanpart i dessa typer av transaktioner och detta kan därför försvåra situationer som när 

KFM ska genomföra en utmätning. Ett eventuellt införande av digitala e-kronor är därför 

intressant att undersöka huruvida utmätningsförfarandet kan liknas vid pengar, enkla 

kontofordringar och kryptovalutor, eller om dessa e-kronor istället hamnar i en juridisk 

gråzon som kräver ny lagstiftning? 

 

1.2 Problemformulering 

Om Sveriges riksbank inför en digital e-krona som komplement till pengar, hur påverkas 

utmätningsförfarandet av lös egendom, vad gäller säkerställandet och förhållandet till tredje 

man, i jämförelse med pengar, enkla kontofordringar och kryptovalutor? 

 

1.3 Syfte 

Om de nya betalmetoderna såsom kryptovalutor blir allt mer populära bland allmänheten och 

e-krona införs, kan det uppstå frågor inom obeståndsrätten vilka kan bli intressanta att 

undersöka. Vid ett utmätningsförfarande finns det redan reglerat hur exempelvis kontanter 

och enkla kontofordringar ska utmätas av KFM. Det finns också sakrättsregler vad avser 

tredje mans förhållande till lös egendom, vilka är föremål för utmätning samt vid 

säkerställandet av egendomen. I dagsläget finns det för närvarande inga sådana regler för 

digitala valutor. Jag undersöker därför likheter och skillnader avseende reglerna för 

utmätning av e-kronor, i förhållande till pengar, enkla kontofordringar och kryptovalutor. 

 

                                                   
5 https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2017/sa-kan-en-e-

krona-se-ut/. 
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1.4 Metod 

Digitala valutor är ett ämne som hittills inte studerats i större omfattning i varken litteratur 

eller praxis. Ämnet är dock högaktuellt och diskuteras främst i vetenskapliga artiklar samt 

diverse litteratur som fokuserar främst på den tekniska funktionen av kryptovalutor. Vid 

utförandet av denna uppsats har inte praxis gällande digitala valutor i ett 

utmätningsförfarande behandlats ännu, vari litteratur och Riksbankens rapport givits mer 

utrymme. Med anledning av ett så pass aktuellt ämne, har jag strävat efter att ha relativt 

nutida litteratur och internetkällor. Äldre källor har likväl använts för att framföra historiken, 

bland annat i avsnittet som behandlar pengar. I insamlingen av material har diverse 

avvägningar utförts, främst när det gäller hur många källor som ska redogöras för. Det har 

förefallit att ämnesområdet sakrätt och närmare bestämt utmätning har behandlats i flertal 

böcker, varav jag valt att bortse den äldre litteraturen och istället föredra den mer aktuella. 

Ämnet e-kronor har inte behandlats av någon annan källa än Riksbanken, med undantag för 

nyhetsartiklar som publicerat snarlika sammanfattningar rörande Riksbankens rapport. 

Härvid har jag avhållit mig från dessa artiklar.  

 

Metoderna som krävs för att kunna redogöra för och analysera frågeställningen i uppsatsen är 

rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod, vilka kommer ha ett proaktivt förhållningssätt. 

Genom rättsdogmatisk metod ska jag studera och finna svar i de allmänt accepterade 

rättskällorna (lagstiftning, rättspraxis, förarbeten osv.). När det ej går att applicera rättsregler 

på frågeställningen, kommer analogier att formas med nuvarande gällande rätt. Analogier 

kommer enbart utföras i det mån de anser sig förefalla lämpliga för besvarandet av 

frågeställningen. 

 

För att kunna besvara frågeställningen handlar det första steget om att undersöka gällande rätt 

som ovan nämnt. Med hjälp av rättsdogmatiken ska jag undersöka hur rättsreglerna kring 

utmätning ska uppfattas inom sammanhanget för digitala valutor. Rättsdogmatikens karaktär 

uttrycks såsom ”sambandet mellan den konkreta tillämpningssituationen och den ofta 

abstrakta rättsregeln”6.  

 

När jag genom rättsdogmatiken har fastställt gällande rätt (lex lata) ska analysen vidare 

framföras genom rättsanalytisk metod. I denna del ska jag analysera gällande rätt samt 

                                                   
6 Kleinman, J, Rättsdogmatisk metod, kapitel II i Korling, F & Zamboni, M (red.) Juridisk metodlära, upplaga 

1:4, Studentlitteratur, 2013, s. 21-45. 
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presentera likheter och skillnader mellan de olika betalmetoderna. Min avsikt som författare 

är inte att besvara uppsatsens frågeställning med ett rätt eller fel svar, utan snarare vidhålla en 

öppen argumentation där jag diskuterar flera tankesätt och aspekter.7 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens upplägg förhåller sig till svensk rätt och berör inte internationell rätt vad gäller 

olika betalmetoder och utmätningsförfarandet. Internationella artiklar om kryptovalutor 

diskuteras, dock inom ramen för svensk rätt. 

  

Det finns flera betalmetoder i Sverige idag, dock begränsas granskningen i denna uppsats till 

pengar, enkla kontofordringar, kryptovalutor och e-krona. Vad gäller införandet av e-krona 

används Riksbankens rapport som huvudsakligt underlag.8 Vid genomgången av likheter och 

skillnader mellan betalmetoderna är fokus riktat på utmätningsförfarandet av dessa, närmare 

bestämt säkerställandet och tredje mans förhållande vid utmätning av lös egendom. 

 

1.6 Disposition 

Det andra kapitlet i uppsatsen berör e-kronor. Här genomförs en omfattande beskrivning vad 

gäller bakgrund och tänkt funktion för valutan. Först inleds kapitlet med en bakgrund som 

beskriver utvecklingen på betalmarknaden och därefter en detaljerad redogörelse för hur 

Riksbanken tänkt att e-kronan kan komma att vara utformad och fungera. Slutligen 

presenteras de legala frågeställningar som kan uppkomma vid ett införande av e-krona. 

 

För att läsaren därefter ska kunna komma in i ämnet vad gäller utmätning och 

utmätningsförfarandet är tredje kapitlet utformat som ett kort men allmänt vidhållet kapitel 

om obestånd och utmätning. Här beskrivs hela utmätningsförfarandet på en mer detaljerad 

nivå än i de därpå följande kapitlen. Även situationer som konkurrens vid utmätning och 

behandling av utmätningskostnader berörs.  

 

Det fjärde kapitlet rör betalmetoden pengar och här presenteras först en kort bakgrund. 

Därefter behandlas själva funktionen av pengar och slutligen beskriver jag hur det går till vid 

                                                   
7 Sandgren, S, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, upplaga 3, 

Nordstedts juridik, 2015, s. 46-47. 
8 Riksbanken, 2017. 
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utmätning av pengar. Här behandlas gäldenärens betalningsförpliktelse, skillnaden mellan 

betalningsmedel och betalmetoder samt utmätningsförfarandet. 

 

Det femte kapitlet rör enkla kontofordringar där innebörden av ordet konto beskrivs. Därefter 

presenteras funktioner och skillnader mellan olika typer av kort, diverse avtal med säljare 

samt elektroniska kortbetalningar. Slutligen beskrivs utmätningsförfarandet av enkla 

kontofordringar. 

 

Det sista kapitlet innan analysen berör kryptovalutor. På samma sätt som tidigare finns det en 

kort bakgrund med fördelar och nackdelar av kryptovalutorna som därefter följs av en mer 

teknisk beskrivning kring funktion av dessa. Även här avslutas kapitlet med hur 

utmätningsförfarandet kan komma att se ut. 

 

Den sista delen i uppsatsen är analysen där jag jämför de olika betalmetoderna avseende hur 

de behandlas vid ett utmätningsförfarande. Fokus vilar på tredje mans förhållande vid 

utmätning av lös egendom enligt 4:17-19 UB samt säkerställandet enligt 6:2 UB. 
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2. E-krona 

2.1 Bakgrund 

Riksbanken har under det gångna året undersökt huruvida möjligheten att ge ut digitala 

komplement till kontanter, så kallade e-kronor skulle vara möjligt. Den 20:e september 2017 

publicerade Riksbanken sin första delrapport som ser över hur e-kronor kan komma att se ut 

och de två modeller som kan tänkas användas. Rapporten delger också hur Riksbanken ska 

sköta den operativa delen samt tekniska aspekterna. Slutligen diskuteras konsekvenserna av 

att ge ut e-kronor samt de legala aspekter som behövs ses över för att det hela ska vara 

genomförbart. I denna uppsats kommer följande avsnitt främst vara baserat på rapportens 

innehåll. Eftersom denna form av betalningsmedel inte varit på tal innan, finns det därmed 

inte mycket annat material att använda sig av. För att slutligen kunna se hur utmätning skulle 

kunna ske av dessa e-kronor läggs fokus på vad e-kronan är för något, hur den är tänkt att 

fungera och vilka legala problem som är viktiga att se över. 

 

2.1.1 Utvecklingen på betalmarknaden 

För att skapa en god uppfattning av dessa e-kronor ska en kort redogörelse göras för själva 

utvecklingen på betalmarknaden. År 2016 ska det ha utförts betalningar för 16 400 miljarder i 

Sverige. Det är i motsvarighet ca 3,5 gånger BNP. Den största delen av denna summa 

kommer från kontoöverföringar och gireringar. Enbart 6 % utgörs av kortbetalningar. 

Kontantbetalningar är enligt rapporten svåra att uppskatta och förblir därmed okända.9 

 

Bankgirot är Sveriges enda clearinghus som sköter autogiro, giro- och kontoöverföringar, 

men också betalningar i realtid som t.ex. Swish. För att effektivisera kontanthanteringen 

valde Riksbanken att flytta kontanthanteringen till banker och andra värdebolag. Detta främst 

för att göra kontanthanteringen mer synlig och förhoppningsvis stimulera konkurrens mellan 

dessa parter. Riksbanken ville främja produktutvecklingen av tjänster i själva 

kontanthanteringsproceduren.10 

 

Det var inte förrän på 2000-talet som användningen av kontanter började stagnera och nya 

betaltjänstleverantörer uppkom.11 Tjänster som iZettle, Klarna och Trustly är bevis på att 

                                                   
9 Riksbanken, 2017, s. 7. 
10 A.a. s. 8. 
11 A.a. s. 8. 
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tekniken för att hantera kontanter har förändrats och digitaliserats allt mer. Det tål också att 

nämnas att Sverige som land är relativt unikt i sin syn på elektroniska betalningar. Committee 

for Payments and Market Infrastructure (CPMI)12, en kommitté som för statistik vad avser 

betalning för sina medlemsländer, fann att Sverige ligger i framkant vad avser högst antal 

elektroniska betalningar per person och år. När det talas om den nominella efterfrågan på 

sedlar och mynt är Sverige också det enda land där efterfrågan sjunkit.13  

 

2.2 Funktion 

2.2.1 Handlingsalternativ för att förhindra problem på en framtida betalmarknad 

Riksbanken vill undersöka möjligheten att införa e-kronor som ett komplement till 

kontanter.14 För att kunna förhindra problem på en framtida betalmarknad menar Riksbanken 

att det krävs olika handlingsalternativ, bland annat: 

 

”1. Att inte påverka den rådande utvecklingen på betalningsmarknaden. 

2. Att subventionera kontantanvändningen. 

3. Att verka för ökad reglering och tillsyn av kontantdistributionen och utbudet av 

kontanttjänster. 

4. Att tillhandahålla ett digitalt betalmedel.”15 

 

Om Riksbanken skulle se över punkt två ovan, skulle det kunna innebära att återinföra 

riksbankskontor som fanns på 1980-talet och som tillhandahölls banker kostnadsfritt. Dock 

har Riksbanken den uppfattningen att alla betalningsmedel ska kunna bära kostnader 

självständigt, utan hjälp av subventioner. Riksbanken menar att införandet av statliga 

subventioner kan försämra effektiviteten på en idag väl fungerande marknad. Även om punkt 

två skulle införas, kan det ändock inte garantera att kontantanvändning inte slutar minska.16 

 

Den tredje punkten som avser ökad reglering och tillsyn kan också hjälpa kontanternas 

ställning genom att banker och handlare ska vara tvungna att acceptera kontanter. I de flesta 

                                                   
12 För mer information om CPMI se Bank for International Settlements (2016), Committee on Payments and 

Market Infrastructure, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries – Figures 

for 2015, December 2016. 
13 Riksbanken, 2017, s. 10. 
14 A.a. s. 14. 
15 A.a. s. 14. 
16 A.a. s. 14. 
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fall är denna skyldighet inte bindande17, men det måste kunna kombineras med att bankernas 

kontanttjänster ska prisregleras. Riksbanken kommer dock fram till att även vid detta 

alternativ måste det tas i beaktning att det inte är regleringen som ”brister”, utan snarare 

konsumenterna. Det är konsumenterna som har övergivit kontanterna och blivit mer digitala.  

 

Slutligen tillkommer handlingsalternativet att införa e-kronor. Riksbanken har valt att 

framföra fyra egenskaper e-kronorna ska ha:  

 

• ”Angivna i den nationella värdeenheten (svenska kronor). 

• ”Utgör en fordran på centralbanken (Riksbanken). 

• Är elektroniskt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan, året om och tillgänglig i 

realtid eller nära realtid. 

• Är tillgänglig för allmänheten, det vill säga är bredare tillgänglig än traditionell 

centralbanksinlåning i RIX som endast bankerna har tillgång till.”18 

 

E-kronan är tänkt att ses som en centralbanksvaluta som fungerar som betalningsmedel, 

sparmedel och en fordran på centralbanken. Det krävs också en viss teknisk struktur för att 

allmänheten ska kunna ta del av valutan och utföra transaktioner i realtid 24 timmar om 

dygnet. Här skiljer sig e-kronor från det som kallas för kryptovalutor19. Kryptologi är den 

teknik som används för att utge kryptovalutor samt verifiera transaktioner. Kryptovalutorna 

kan inte heller ses som fordringar hos en finansiell institution. E-kronor är tänkta att vara 

nominerade i den nationella valutan samt som tidigare nämnt utgöra en fordran på ett konto.20  

 

De problem som användare av e-kronor kan tänkas ha är faktum att konsumenter som än idag 

föredrar kontanter lär förmodligen behålla denna åsikt även efter ett införande av digitala e-

kronor. Riksbanken framför dock att de kan tänka sig att med hjälp av andra aktörer införa 

betaltjänster för specialgrupper i samhället som är anpassade för att hjälpa nämnda grupper 

att följa med i utvecklingen av detta nya betalningsmedel.21 

                                                   
17 Riksbanken, 2017, s. 14 f och Segendorf, B. och Wilbe, A, Har kontanter någon framtid som lagligt 

betalningsmedel?, Ekonomiska kommentarer, Sveriges Riksbank, nr. 9, 2014. 
18 Riksbanken, 2017, s. 15. 
19 Se avsnitt 6.2. 
20 Riksbanken, 2017, s. 15. 
21 A.a. s. 15. 
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2.2.2 Registerbaserad och värdebaserad e-krona 

Det finns tre funktioner Riksbanken vill att e-kronor ska uppfylla: de ska fungera som 

betalningsmedel, räkneenheter och värdebevarare. 22  När dessa funktioner uppnåtts ska 

Riksbanken ta ställning till vilken typ av e-kronor som ska införas. Riksbanken har i sin 

rapport framfört två modeller som skall utvecklas nedan.  

 

Den första tänkbara modellen kallas för registerbaserad e-krona. Det innebär att 

tillgodohavandet finns i en databas, vilket betyder att även om innehavaren tappar bort sitt 

kort eller mobiltelefon så har det ingen inverkan på innehavet som är registrerat digitalt i 

databasen. Om det sker transaktioner mellan innehavare av e-kronor sker det internt i 

systemet och likt som för kryptovalutor involveras inte banker eller annan tredjepart. Dock 

stannar likheten där då det krävs interaktion med banksystemet när innehavaren gör en 

insättning eller uttag på sitt e-kronakonto, vilket gör transaktionerna mer transparenta och 

spårbara.23  

 

Hur pass involverade Riksbanken ska vara vid hanteringen av e-kronor är under diskussion. 

Det är främst tänkt att Riksbanken ska tillhandahålla e-kronakonton, betalningar mellan e-

kronakonton samt överföring av pengar till och från externa aktörer. De är också öppna för att 

utveckla tjänster för sina egna kunder (innehavare av e-kronakonton), såsom exempelvis 

traditionella helhetslösningar med kontokort, appar, kundvård etc. Denna lösning ses som 

fördelaktig i och med att Riksbanken får kontroll över transaktionerna, men det kan resultera 

i stora kostnader att ha ett så pass utvecklat system. Det betyder också att Riksbanken måste 

bygga upp nya funktioner som inte finns tillgängliga idag.24  

 

En annan lösning innebär ett mindre engagemang från Riksbanken, med endast 

grundläggande funktioner såsom överföring, insättning och uttag mellan e-kronakonton samt 

kontohållning. Genom denna lösning får externa betaltjänstleverantörer erbjuda sina tjänster 

till innehavare av e-kronakonton och tar därmed över ansvaret av kunden från Riksbanken.25 

Detta är också i linje med den nya betaltjänstlagen26 som tillkom den 13:e januari 2018. Det 

innebär att auktoriserade betaltjänstleverantörer kan erbjuda kortbaserade betalinstrument, 

                                                   
22 Riksbanken, 2017, s. 18. 
23 A.a. s. 19. 
24 A.a. s. 20. 
25 A.a. s. 20. 
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden. 
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kontoinformation och betalningsinitiering trots att kontona är hos ett annat 

betalningsinstitut.27 

 

Den andra modellen Riksbanken presenterar är en värdebaserad e-krona. E-kronor är 

placerade likt kryptovalutor i en digital plånbok, såsom en app på mobiltelefonen eller ett 

kort. Det kan dock bättre jämföras med att en konsument köper ett busskort och laddar på ett 

visst värde på detta. Modellen är avsedd för främst mindre transaktioner och skulle också 

kunna bevara en viss anonymitet. Gränsdragningen för anonymiteten dras dock vid 

regleringen som följer av penningtvättsdirektivet28, vilket idag anger en gräns på 250 euro.29  

 

Sammanfattningsvis bedömer Riksbanken att oavsett vilken av modellerna de väljer, eller om 

de skulle kombinera båda, krävs utveckling av många funktioner vad avser regelverk, ägande 

och styrning. En värdebaserad lösning kan presenteras snabbare på marknaden, men har en 

mer begränsad utvecklingspotential i och med att den enbart utgörs av små transaktioner. Den 

registerbaserade kommer medföra mycket högre kostnader om Riksbanken vill erbjuda sina 

kunder helhetslösningar, men det ger också större möjligheter när fler aktörer blir inblandade 

och kan rikta sig till fler användargrupper.30 

 

                                                   
27 Riksbanken, 2017, s. 20. 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849/EU om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (SFS 2017:630). 
29 Riksbanken, 2017, s. 21. 
30 A.a. s. 22. 

Egenskaper Kontanter E-krona 
värdebaserad 

E-krona 
registerbaserad 

Kreditrisk Nej Nej Nej 

Värdebevarare Ja Ja Ja 

Betalningar i realtid Ja Ja Ja 

Offline-funktion Ja Ja Nej 

Möjlighet till 
anonyma 
betalningar 

Ja Ja, möjligt för 
kortbaserade 
lösningar 

Nej 

Fysisk närvaro 
behövs 

Ja Ja för kort, nej för 
app 

Nej 

Användbarhet Fungerar utan 
tekniska hjälpmedel 

Fordrar t.ex. 
kortläsare eller 
särskild teknik för 
mobiltelefon 

Kan hanteras via 
appar eller online 
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Bildbeskrivning: En jämförande överblick av kontanter samt värdebaserad- och registerbaser e-krona tagen 

och omgjord från Riksbankens rapport s. 19. 

 

2.2.3 Tekniken bakom e-kronor 

Operativt sätt skulle ett införande av e-kronor innebära förändring för Riksbanken vad avser 

relationen med konsumenter. Idag har Riksbanken ingen kommunikation alls med 

konsumenter och andra slutkunder. Många av funktionerna som nämnts och behöver införas 

ifall e-kronor blir verklighet, kan föras över till underleverantörer eller samarbetspartners, 

men ansvaret skulle förbli på Riksbanken.31 

 

Ur teknisk aspekt finns det fyra egenskaper som måste vara uppfyllda om Riksbanken ska 

implementera systemet med e-kronor: skalbarhet, interoperabilitet, tillförlitlighet och 

tillgänglighet. Skalbarheten syftar på att e-kronor ska ha en stadig grund som kan utvecklas i 

etapper, men också vara anpassbar och enkel att integrera med nya funktioner. 

Interoperabilitet innebär att e-kronor ska kunna fungera oavsett vilka typer av operativsystem 

eller enheter som används. Tillförlitlighet betyder att cyberattacker ska kunna motverkas med 

det bästa skyddet som systemet kan tillgodose, men också andra typer av bedrägerier. 

Eftersom det är tänkt att e-kronor ska vara tillgängliga dygnet runt alla dagar om året är det 

slutligen viktigt att systemet har god prestanda vad avser transaktionshastighet samt ger 

möjligheten av flera funktioner anpassade till olika användargrupper.32 

 

2.2.4 Rättsliga frågeställningar kring e-kronor 

Det finns flera problem som behöver utredas juridiskt sett när det gäller Riksbankens 

utgivande av e-kronor.  Den första frågan inbegriper Riksbankens ansvar, vilket är att ansvara 

för penningpolitiken samt att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende33. Här blir 

mandatfrågan viktig för Riksbanken och likaså utformningen av utgivning av e-kronor så den 

inte står i strid med Riksbankens ansvar. Riksbanken ska också upprätthålla ett fast 

penningvärde34, därvid är det lika viktigt att Riksbankens utgivning av e-kronor utformas på 

ett enligt sätt.  Det förekommer dock hinder vad avser det penningpolitiska uppdraget. De 

penningpolitiska instrument (ta emot inlåning, ge ut skuldebrev, göra transaktioner med 

                                                   
31 Riksbanken, 2017, s. 23. 
32 A.a. s. 24. 
33 Riksbankslagen 1 kap. 2 §. 
34 Riksbankslagen 1 kap. 2 §. 
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värdepapper osv.) som nämns i riksbankslagen 6 kap. 5 och 6 §§ och som står till 

Riksbankens förfogande, är tillgängliga för att upprätthålla prisstabiliteten i landet. Skulle 

dock e-kronasystemet införas, innebär det att allmänheten har möjlighet att låna ut eller ta 

emot inlåning av Riksbanken. Detta anser Riksbanken inte följa det som framställs i 

förarbeten35, ännu mindre så om e-kronorna skulle utge ränta.36 

 

Enligt 6 kap 7 § i riksbankslagen får Riksbanken tillhandahålla system för avveckling av 

betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavveckling. Utformningen av lagrummet 

specificerar inte hur många system eller vilka som får delta i systemet, vilket öppnar upp 

möjligheten för att ett e-kronasystem ska kunna införas. Att tillhandahålla e-kronor eller 

annan form av kontoförda pengar är inte förbjudet enligt riksbankslagen, så länge systemet 

följer Riksbankens mandat.37 

 

En annan del av Riksbankens uppdrag är att utgiva sedlar och mynt, vilka räknas som lagliga 

betalningsmedel.38 Det framgår också av förarbetena att ”var och en är skyldig att ta emot 

sedlar och mynt som betalning” 39 . Det nyss nämnda har dock genom avtal och andra 

överenskommelser kringgåtts i praktiken och har därför inte påverkat betalningar för 

bankerna eller inom handeln. Om Riksbanken skulle tillföra e-kronor statusen lagligt 

betalningsmedel, antas dessa få en särställning gentemot kontoförda fordringar, i denna 

uppsats benämnda enkla kundfordringar. Lagstiftaren bör enligt Riksbanken se över 

möjligheterna och konsekvenserna av att e-kronor ska anses vara lagliga betalningsmedel.40  

 

Det krävs också en diskussion kring momentet penningtvätt. Formellt sett omfattas inte 

Riksbanken av penningtvättslagen41. Däremot finns det EU beslut, en EU-förordning42 samt 

FATF:s (Financial Action Task Force) listor som reglerar finansiella sanktioner för 

Riksbanken.43 Även Riksbanken och dess anställda omfattas av lag (2014:307) om straff för 

penningtvättbrott. Därför ska all reglering vad avser penningtvätt följas av Riksbanken.44 En 

                                                   
35 Prop 1997/98:40 s. 53 ff och s. 89 samt prop 1986/87:143 s. 44. 
36 Riksbanken, 2017, s. 34. 
37 A.a. s. 34. 
38 Riksbankslagen 5 kap. 1 §. 
39 Prop 1986/87:143 s. 64. 
40 Riksbanken, 2017, s. 35. 
41 Penningtvättlagen 1 kap. 2 §.  
42 EU-förordning nr 2015/847. 
43 Riksbanken, 2017, s. 35. 
44 A.a. s. 36. 
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stor del av anpassningen behöver också ske i rutiner och granskning om e-kronor införs. En 

kontobaserad e-krona förutsätter att Riksbanken genomfört ”känn din kund-reglerna” i 

penningtvättslagen, dessförinnan att ett konto öppnas. Värdebaserade e-kronor skulle ha lägre 

krav på kundkännedom, men trots det krävs övervakning. Riksbanken poängterar återigen att 

även denna typ av tjänster kan ske hos underleverantör, men att ansvaret förblir hos 

Riksbanken.45 

 

Införandet av e-kronor skulle också innebära att Riksbanken omfattas av det andra 

betaltjänstdirektivet46. Direktivet reglerar relationen mellan betaltjänstleverantörer och dess 

kunder och berör moment såsom tillträde till betalsystem, tillgång till betalkonton, 

informationskrav samt auktorisation.47 

 

  

                                                   
45 Riksbanken, 2017, s. 36. 
46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden. 
47 Riksbanken, 2017, s. 36. 
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3. Allmänt om utmätning 
 
När en fysisk eller juridisk person är på obestånd innebär det att personen (också benämnd 

gäldenären) har svårt att betala sina skulder och att denna oförmåga är inte enbart tillfällig. 

När detta sker uppkommer frågan hur gäldenärens egendom ska fördelas om borgenärer har 

fordringar gentemot gäldenären. Idag finns det flera olika lagar som reglerar obeståndsrätten. 

Konkurs behandlas i konkurslagen (1987:672), företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) 

om företagsrekonstruktion, skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (2016:675), samt 

utmätning enligt 4-14 kap. UB. De förfaranden som sker genom tvång är specialexekution 

genom utmätning samt generalexekution genom konkurs.48 

 

Utmätning innebär att KFM har i en verkställd exekutionstitel fastställt en skuld för en 

gäldenär.49 Utmätningen kan enbart innefatta ekonomiska krav och KFM verkställer enbart 

lagakraftvunna domar på betalningsskyldighet.50 Förr i tiden fanns det två typer av utmätning, 

sakutmätning och löneutmätning. Sakutmätning innebar enligt 4 kap. UB utmätning av 

utmätningsbara tillgångar, medan löneutmätning enbart tog en del av lönen enligt 7 kap. UB. 

Vid en sakutmätning gjorde en borgenär en ansökan till KFM, därefter tog KFM i anspråk 

och sålde den mängd av gäldenärens utmätningsbara egendom som täckte upp den fordran 

gäldenären hade gentemot borgenären.51 Idag benämns dessa förfaranden enbart utmätning av 

egendom.  

 

Om utmätningen efter avdrag för utmätningskostnader inbringar ett överskott, måste 

överskottet vara försvarligt enligt 4 kap. 3 § UB. Själva utmätningen kan ske antingen i 

KFM:s lokaler, annan lämplig lokal eller hos gäldenären. Förfarandet anses också vara 

summariskt, vilket innebär att processen ska gå snabbt till och genomföras så 

kostnadseffektivt som möjligt.52 Vid utmätning av lön är det gäldenärens arbetsgivare som 

informeras av KFM om utmätningen och att delar av lönen ska skickas och redovisas till 

KFM enligt 7 kap. 3 § UB.  

 

                                                   
48 Millqvist, G, Sakrättens grunder: En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom, Nordstedts Juridik, 2015 s. 45. 
49 UB 1 kap. 1 och 3 §§. 
50 Millqvist, 2015, s. 45 f. 
51 A.a, s. 46. 
52 A.a. s. 46. 
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Egendomen som tillhör gäldenären är det som de facto utmäts enligt 4 kap. 17-19 §§ UB, 

med undantag för så kallade beneficium enligt 5 kap. 1-4 §§ UB eller andra undantag enligt 5 

kap. 5-12 §§ UB. Sedermera finner vi också det som benämns för presumtionsreglerna i 4:18-

19 §§ UB, vilket innebär att utmätning ska enbart ske av egendom som gäldenären äger och 

att den egendom som gäldenären besitter antas också tillhöra gäldenären tills motsatsen 

bevisats.  

 

Sakrätt innebär att en utomstående tredje man bryter äganderättspresumtionen genom att 

denne har en skyddad rätt till en viss egendom som då ska undantas från utmätning. 

Exempelvis finner vi scenariot där en bil utmäts, men det visar sig att gäldenären enbart hyr 

bilen och detta kan påvisas genom ett hyreskontrakt och andra bestämmelser. Det blir dock 

mer komplicerat när den rättsliga bedömningen blir otydlig, genom t.ex. att en gäldenär har 

förvaltat pengar åt en tredje man med redovisningsansvar och samma belopp upptäcks på 

gäldenärens privata konto. 53  Härvid finns reglerna för redovisningsmedel 54  som avgör 

scenariot genom att klarlägga huruvida gäldenären hållit medlen avskilda.  

När det gäller presumtionsreglerna för egendom som är i gemensam besittning av makar eller 

andra parter som har gemensam besittning, antas egendomen tillhöra gäldenären enligt 4 kap. 

19 § UB. 

Slutligen kan det nämnas att 4 kap. 18-19 §§ UB förutsätter att egendomen i fråga kan 

besittas fysiskt. Därför kan exempelvis inte ett tillgodohavande på ett bankkonto besittas 

eftersom det anses vara en fordran gentemot banken. Därmed är inte presumtionsreglerna 

aktuella och 4 kap. 17 § UB blir tillämplig istället.55 

 

Efter en utmätning finns det regler gäldenären måste förhålla sig till. Det handlar om att 

gäldenären inte ska kunna förfoga över utmätt egendom på ett sätt som kan skada sökanden, 

se 4 kap. 29 § UB. Gäldenären får inte utan KFM:s tillstånd överlåta utmätt egendom, 

undanskaffa eller förstöra egendom, pantförskriva ett pantbrev som tagits i förvar (6 kap. 5 § 

och 12 kap. 5 § UB), efterge sin rätt vid arvskifte eller avstå från en rättighet som utmätts. 

Om utmätt egendom överlåtits av gäldenären utan KFM:s tillstånd kan överlåtelsen vara utan 

verkan om nye ägaren hade vetskap om utmätningen. Skulle dock säkerställandet av 

                                                   
53 Millqvist, 2015, s. 47. 
54 Lag om redovisningsmedel (RVL, 1944:181). 
55 Millqvist, 2015, s. 47 f och NJA 2009 s. 500. 
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utmätningen genom omhändertagande eller förbudsmeddelande inte utförts korrekt kan en 

köpare göra ett godtrosförvärv.56 

 

När det blir konkurrens om utmätt egendom kan flera situationer uppenbara sig. I den första 

situationen kan utmätning beslutats samtidigt för flera borgenärer, men där ingen har en 

särskild förmånsrätt. Enligt 9 § förmånsrättslagen (1970:979), hädanefter benämnt FRL, får 

borgenärerna lika rätt till betalning i detta fall och därmed ska betalningen vara i proportion 

till deras fordringar.57 En andra situation kan vara att en gäldenärs egendom redan utmätts för 

en viss borgenärs fordran, när sedan en andra borgenär därefter söker utmätning för sina 

fordringar. I denna situation kan samma egendom utmätas för den andra borgenärens fordran 

likaså, men inte förrän den första borgenärens fordran blivit betald enligt 9 § FRL. Detta 

kallas för att utmätningen sker successivt.58  Det framgår dock att i 4 kap. 30 § UB att 

förmånsrätt uppstår genom utmätningsbeslutet och inte genom att en borgenär gör en ansökan 

om utmätning. Alltså kan båda borgenärerna få samma förmånsrätt till den utmätta 

egendomen trots att de ansökt om utmätning vid olika tillfällen, så länge utmätningsbeslutet 

beslutas samtidigt. Vid utmätning ska det dock klarläggas att enbart särskild förmånsrätt tas i 

beaktning och inte allmän förmånsrätt, se 2 § FRL. Allmän förmånsrätt tas enbart i beaktning 

vid en konkurs.59  

 

Vid utmätning av lön uppstår inte förmånsrätten genom utmätningsbeslutet, utan det sker när 

beloppet som ska utmätas förfallit till betalning, se 7 kap. 13 § UB. Om fler borgenärer får 

sina ansökningar beslutade men vid olika tidpunkter, konkurrerar de fortfarande med samma 

rätt det till förfallna beloppet.60 

 

Oftast konkurrerar inte olika exekutionsformer, men det kan uppkomma situationer som 

förändrar förutsättningarna. I vanliga fall kan inte utmätning ske om en gäldenär försatts i 

konkurs. Dock kan det bli annorlunda resonemang om det föreligger en panträtt i en egendom 

som fordran gäller för, se 3 kap. 7 § KonkL samt 4 kap. 15 § UB. Sen kan utmätning av lön 

också ske trots att konkursförfarandet är igång vad avser underhållsbidrag eller för 

konkursboets räkning, se 4 kap. 19 § UB. Slutligen kan också det omvända ske, nämligen att 

                                                   
56 KFM:s handbok om utmätning, s. 129 f samt NJA 2003 A 8 = RIC 43/03. 
57 Håstad, T, Sakrätt avseende lös egendom, upplaga 6, Norstedts Juridik, 2000 s. 133. 
58 A.a. s. 134. 
59 A.a, s. 135. 
60 A.a. s. 136. 
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en konkurs kan beslutas vid en pågående utmätning, genom att det som utmätts framgent kan 

återvinnas enligt 4 kap. 13 § KonkL samt 8 § FRL.61 

  

                                                   
61 Håstad, 2000, s. 136. 
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4. Pengar 

4.1 Bakgrund 

Historiskt sett finns det inte mycket doktrin som beskriver vad ordet pengar egentligen 

innefattar. Det har också funnits flera namn till det som ska beskrivas, bl.a. kontanter, 

penningfordran, medel osv. I denna uppsats används ordet pengar hädanefter. Ingrid 

Arnesdotter undersöker närmre med vad betalningen ska ske och uttrycker det som att 

gäldenären ska prestera i A kronor. Arnesdotter lyfter därefter fram de två författare hon 

anser har de facto haft ett intresse av att skriva om vad en penningfordran innebär. 62 

 

Karl Olivecrona har analyserat frågan i tre arbeten som presenteras nedan. Olivecrona 

menade att föregångare inom doktrinen inte ansåg penningskulden som ett materiellt innehåll. 

Pengar ansågs ha en abstrakt förmögenhetsmakt.63 Detta kritiserades dock av Olivecrona som 

inte ansåg att den abstrakta förmögenhetsmakten utgör ett juridiskt begrepp.64 Senare ansåg 

Olivecrona att penningenheten utgjordes av antingen en ideell eller en nominell enhet. ”Man 

bestämmer skulder i ideella kronor och betalar med de symboler för dessa enheter som 

sedlar och mynt utgöra. Men man betalar också medelst överförande till borgenären av en 

fordran på ett penninginstitut”.65 I Olivecronas tredje arbete skrivet år 1953 utvecklar han de 

tidigare resonemangen som framförts och väljer därutöver att skilja på pengar som 

betalningsmedel och pengar som räkneenhet.66  

 

En annan författare som också valt att skilja pengar i räkneenheter och som betalningsmedel 

är Stefan Lindskog. Han menar dock att pengarna i sig saknar värde, men att pengars 

nyttofunktion baseras på faktum att de godtas som betalningsmedel.67 

 

I doktrinen beskrivs pengar som ”standardiserade föremål (mynt eller sedlar) som används 

som bytesmedel i kommersiella sammanhang”68. 

                                                   
62Arnesdotter, I, Moderna betalningsmetoder – betalning och girering, Nerenius & Santérus Förlag AB, 1996 , s. 

29. 
63 Olivecrona, K, Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld. I: Festskrift tillägnad Birger Ekeberg, 

Stockholm, 1950, s. 396. 
64 Olivecrona, 1950, s. 397. 
65 Olivecrona, K, Penningen i civilrättens system, SvJT 1952 s. 675-684, s. 678. 
66 Arnesdotter, 1996, s. 29 och Olivecrona, K, Penningenhetens problem, 1953, s. 28. 
67 Lindskog, S, Kvittning - Om avräkning av privaträttsliga fordringar, upplaga 3, Norstedts Juridik, 2014, s. 42. 
68 Mellqvist, M, & Persson, I, Fordran & Skuld, upplaga 10, Iustus, 2015, s. 242. 
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4.2 Funktion 

Pengar har flera funktioner som definierar dess existens. Den första är att pengar ska fungera 

som betalningsmedel. Syftet med denna funktion är att pengar ska kunna användas enkelt och 

generellt i en utvecklad ekonomi, vilket sedlar och mynt anses uppfylla. Pengar ska också 

fungera som en räkneenhet. Det innebär att värdet hos tillgångar, skulder, varor och tjänster, 

men också deras kostnader ska kunna mätas genom pengar. Denna funktion härleds till det 

som tidigare skrivits om pengars historik, närmare sagt Olivecrona och Lindskogs 

resonemang. Den tredje och sista funktion pengar ska ha är att fungera som värdebevarare. 

Pengar kan inte anses vara ett betalningsmedel om inte pengarna i sig innehar ett visst värde 

som kan sparas inför framtiden. Förr i tiden var också metallvärdet i myntet en faktor som 

togs i beaktning.69 

 

Idag finns det enbart en myndighet som har tillstånd att ge ut sedlar och mynt och det är 

Sveriges riksbank.70 Sveriges riksbank har förutom denna exklusiva rätt att ge ut pengar, 

också rätt att bestämma hur dessa ska se ut.71 Skulle denna ensamrätt bestridas anses det 

utgöra ett förfarande som är sanktionerat med straffansvar.72 

 

Sedlar och mynt betraktas också som fungibel egendom. Med det menas att enbart genom 

bestämning av mängd och sort kan egendomen identifieras.73 Andra exempel på fungibel 

egendom är spannmål, se t.ex. NJA 1994 s. 506, känt som ”spannmåls-fallet”. Termen 

fungibel brukar kunna sammankopplas med termen generiskt bestämd, dock anser Håstad att 

fungibel egendom saknar individuell prägling, exempelvis eldningsolja. Men generiskt 

bestämd egendom har i särskilda fall inte individualiserats genom exempelvis fabrikat, färg 

osv. som t.ex. en cykel. Wallin anser dock inte att detta resonemang har någon sakrättslig 

betydelse.74 

                                                   
69 Mellqvist och Persson, 2015, s. 242-243. 
70 RF 9 kap. 14 §. 
71 Riksbankslagen 5 § 1 st. 
72 Se BrB 14 kap. 6 § om penningförfalskning, 14 kap. 9 § om brukande av förfalskning samt 14 kap. 1 § olaga 

spridande av efterbildning. 
73 Wallin-Norman, K, Pengar i Kellgren, J & Jacobsson, H (red.) Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i 

affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, s. 228-248. 
74 Wallin-Norman, K, 2012, s. 234 och Håstad, 2000, s. 25. 
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4.3 Utmätning 

4.3.1 Gäldenärens betalningsförpliktelse 

När det talas om var betalning ska ske och när betalning ska ske, finner man detta i lag 

(1936:81) om skuldebrev 3-5 §§. Om en gäldenär vill frigöra sig från sin 

betalningsförpliktelse måste denne betala. Detta kan utläsas indirekt av 7 § samma lag. Det 

framgår ej hur betalning ska ske, mer än att det ska ske genom att mynt överlämnas.75 

4.3.2 Betalningsmedel och betalningsmetoder 

I lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, 5 § 2 st. kan man utläsa att sedlar och mynt som 

Sveriges riksbank ger ut anses vara lagliga betalningsmedel76. Sedlar och mynt ses därför 

som betalningsmedel som representerar ett visst värde och är inte att betrakta som 

fordringsbevis.77 Fordringsrättsligt innebär detta att om en gäldenär vill frigöra sig från en 

förpliktelse kan denne betala borgenären med sedlar och mynt till motsvarade belopp 

förpliktelse utgör, det som idag kan kallas för kontantinbetalning. Därmed kan det faktiska 

handlandet som gäldenären utför ses som en rättshandling, närmare sagt en 

uppfyllelserättshandling, då handlingen i fråga fullgör en tidigare uppkommen förpliktelse.78 

Sedlar och mynt är idag det enda lagliga betalningsmedlet, men betalningar utförs idag på 

flera sätt. Överlämnande av gireringar eller betalning med ett kontokort eller kreditkort skulle 

därför kunna ses som olika typer av betalningsmetoder medan pengar är det enda 

betalningsmedlet.79 Vad gäller pengar tolkas terminologin mångtydigt och ordet pengar kan 

ha olika innebörd för olika scenarion. 80 Fysiska föremål såsom sedlar och mynt benämns 

som kontanter och pengar som finns på ett konto betecknas som bokpengar eller 

kontopengar.81  

 

4.3.3 Utmätning av pengar 

I andra avsnittet av uppsatsen redogjordes det för hur utmätningsförfarandet går till. Enligt 4 

kap. 17 § UB utmäts den egendom som gäldenären har i sin besittning med vissa undantag. 

Presumtionsreglerna gäller också för pengar. Har en gäldenär sedlar eller mynt exempelvis 

hemma i sin bostad kan det antas att pengarna tillhör gäldenären.  

                                                   
75 Mellqvist och Persson, 2015, s. 243. 
76 Se NJA 2011 s. 524 för en närmare undersökning om vad ska avses som lagligt betalningsmedel. 
77 Mellqvist och Persson, 2015, s. 243 och SOU 1998:122 s. 21. 
78 Mellqvist och Persson, 2015, s. 244. 
79 A.a. s. 244. 
80 SOU 1998:14 s. 22. 
81 Mellqvist och Persson, 2015, s. 244. 
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KFM utmäter främst lös egendom och annan egendom som sedan säljs på aktion för att den 

sökande borgenären ska få betalt. Eftersom pengar inte behöver omvandlas på detta sätt, kan 

KFM enbart överlämna pengarna till borgenären.82  

 

Pengar är också högst rankade i den så kallade utmätningsordningen. I KFM:s handbok om 

utmätning redogörs det för den ordning KFM väljer att utmäta egendom på. Kontanta medel, 

med andra ord pengar, kommer först. Därefter följer banktillgodohavanden83, löneutmätning, 

fondandelar och aktier, övrig lös egendom, fast egendom, skepp, luftfartyg samt tvistiga 

fordringar.84 

 

Situationer där pengar förefaller vara beneficium enligt 5 kap. 1 § UB är när pengarna behövs 

för att gäldenären ska kunna försörja sig själv och sin familj för en tid framöver. I dessa fall 

undantas enbart det som anses behövas tills gäldenären får sin nästa inkomst, men inte längre 

än en månad framåt.85 Det kan dock finnas särskilda skäl varför KFM undantar medel för 

längre perioder. Skulle gäldenären vara arbetslös eller ha lagt undan pengar för att kunna 

betala en större utgift, exempelvis en tandläkarbehandling, kan KFM undanta sådana medel. 

Om gäldenären lagt undan pengar för att kunna betala utgifter som har en viss periodicitet 

såsom kvartalsvis eller halvårsvis, exempelvis bil-och hemförsäkring, kan dessa medel också 

undantas.86 

 

Innan utmätning sker är det också viktigt att identifiera varifrån pengarna kommer. Skulle en 

gäldenär erhålla pengar från staten, kommunen, en förening eller någon liknande part som har 

ett allmännyttigt syfte, ex. barnbidrag, är dessa penningmedel förenade med ett 

utmätningsförbud. Enligt 5 kap. 6 § UB förutsätter förbudet att ett särskilt angivet ändamål 

givit gäldenären rätten att erhålla dessa pengar och att om KFM skulle utmäta pengarna 

skulle det strida mot sagda ändamål. Ändamålet måste också vara tydligt angivet och utan 

krav på motprestation.87 

 

KFM säkerställer pengar genom att ta dessa i förvar enligt 6 kap. 2 § UB. 

                                                   
82 Arnesdotter, 1996, s. 93 och Håstad, 2000, s. 95. 
83 Benämnt enkla kontofordringar i denna uppsats. 
84 KFM:s handbok om utmätning, s. 103. 
85 A.a. s. 116. 
86 A.a. s. 117. 
87 A.a. s. 120. 
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5. Enkla kontofordringar 

5.1 Bakgrund 

5.1.1 Innebörden av ordet konto 

Om man ska definiera ordet konto kan det sägas att beteckningen utgör kontoavtalet mellan 

en bank och en kontoinnehavare. Det kan också enbart utgöra själva rättsförhållandet mellan 

parterna i fråga.88 Arnesdotter utvecklar resonemanget om vad konto betyder såsom: ”a) hela 

det rättsförhållande som uppkommer då avtal om konto träffas, b) enbart den pekuniära 

delen av rättsförhållandet, c) den plats i bankens bokföring där alla förändringar hos denna 

pekuniära del av rättsförhållandet löpande noteras”89.  

 

Arnesdotter har sammanfattat kontoförhållandets karaktäristiska drag i fyra punkter: 

 

”1) Det är en fordran/skuld-förhållande. Inbetalade medel ingår således i kontohållarens 

tillgångsmassa och kontohållaren får en häremot svarande skuld till kontohavaren, vilken 

saknar separationsrätt. 

2) Avkastningen på inbetalade medel tillhör kontohållaren. 

3) Kontohavaren kan när som helst begära att få sin fordran infriad. 

4) Preskriptionslagens regler är tillämpliga.”90 

 

5.2 Funktion 

5.2.1 Betalkort och kreditkort 

I dagligt tal används idag begreppet betalkort och kreditkort, ibland också samlingsnamnet 

kontokort. Ett betalkort kan användas vid olika typer av inköp. Därefter faktureras inköpet 

(nästintill) direkt på ett konto med tillgodohavande som korthavaren har hos t.ex. en bank. 

Inköpet kan också faktureras en gång i månaden.91 

 

När korthavaren fått ett visst kreditutrymme beviljat av kortutgivaren kan detta sedan betalas 

av med en viss procentandel månatligen enligt avtal. Denna typ av kreditavtal kan 

kombineras med det föregående och blir därmed ett kombinerat betal- och kreditkort. Då kan 

                                                   
88 Arnesdotter, 1996, s. 105. 
89 A.a. s. 105. 
90 A.a. s. 110. 
91 Mellqvist och Persson, 2015, s. 250. 
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kortinnehavaren välja hur denna ska betala för sitt inköp, antingen genom ett tillgodohavande 

på ett konto eller ett konto med ett beviljat kreditutrymme.92 

 

5.2.2 Avtal med säljare 

Ett avtal mellan kortutgivare och kortinnehavare är inte tillräckligt för att kunna genomföra 

ett köp med betalkort eller kreditkort. Det krävs också att en kortutgivare har ingått ett avtal 

med en säljare som därmed godtar kortet som betalningsform. Säljare kan också bli skyldiga 

att utföra extra kontroller vad gäller kortinnehavarens identitet och om denne har tillräckligt 

med kredit för att genomföra betalningen.93 

 

Kortinnehavare och säljare anses ha ett köprättsligt förhållande. Det är konsumentkreditlagen 

(2010:1846), hädanefter benämnt som KKrL, som blir tillämplig och kan appliceras på flera 

typer av situationer. En köpare kan göra anspråk mot en säljare men enligt tvingande regler i 

16 § KkrL kan en kortköpare också göra anspråk mot kortutgivaren.  

 

5.2.3 Elektroniska kortbetalningar 

Det förekommer också betalningar där det inte finns en skriftlig köpnota. Transaktioner finns 

istället elektroniskt i en säljare eller banks dator, närmare bestämt i Off-line POS-system 

(Point of Sale). Om det istället är så kallade On-line POS-system sker en överföring direkt 

mellan kundens och säljarens bankkonto. Registreringen av transaktionen skickas direkt till 

kortutgivaren som slutligen krediterar säljaren och debiterar köparen.94 

 

5.3 Utmätning av konto 

För att en borgenär ska få en ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till en fordran 

mot ett penninginstitut behövs det ses i ljuset av två frågor. Enligt Arnesdotter ska man fråga 

sig om den fordring som borgenären erhållit är en redan existerande fordran eller om det är en 

nyetablerad fordran. Den sistnämnda utesluter problemet att tidigare ägare och dess 

borgenärer utkräver sin rätt till betalning.95 

 

                                                   
92 Mellqvist och Persson, 2015, s. 250. 
93 A.a. s. 250 f. 
94 A.a. s. 252. 
95 Arnesdotter, 1996, s. 61. 
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När utmätning sker av ett konto är det viktigt att säkerställa utmätningen. Detta sker genom 

att ”sekundogäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse 

till annan än KFM eller den som myndigheten anvisar”.96  

 

KFM kan enbart utmäta gäldenärens fordran på banken. Skulle gäldenären ha en kredit denne 

kunnat nyttja, kan inte KFM utmäta krediten. Om ett konto skulle vara registrerat på flera 

parter, anses tillgodohavandet vara uppdelat lika för alla parter, se 1 § samäganderättslagen 

samt NJA 1988 s. 112.97 

 

Under tillgångsundersökningen brukar KFM tillfråga flera banker om gäldenären har 

tillgodohavanden hos bankerna. Om bankerna har något mellanhavande med gäldenären är 

bankerna skyldiga att meddela detta, se 4 kap. 15 § UB.98 För att KFM ska veta vilken 

egendom som är utmätningsbar, kan KFM begära ut delar av kontoutdrag, se NJA 2009 s. 

500. Detta kan bli aktuellt om det misstänks att medlen har sammanblandats med andra 

medel. KFM får dock inte begära ut kontoutdrag vid prövning av beneficium eller för att 

kunna undersöka en gäldenärs inkomstkällor. 99  Vid prövning av beneficium för 

tillgodohavande går processen och beräkningen till på samma vis som för kontanta medel, se 

avsnitt 4.3.3. 

 

När KFM ska säkerställa ett tillgodohavande ska KFM skicka ett förbudsmeddelande till 

banken. Detta delges banken skriftligen, se 6 kap. 11 § UF. Därefter kan inte banken med 

befriande verkan betala någon annan än KFM. Skulle banken betala till någon annan, måste 

samma belopp betalas igen, fast denna gång till KFM. Banken anmodas betala det utmätta 

tillgodohavandet till KFM enligt 9 kap. 11 § UB.100 

 

 

  

                                                   
96 Håstad, 2000, s. 95 och UB 6 kap. 3 §. 
97 KFM:s handbok om utmätning, s. 203. 
98 A.a. s. 203. 
99 A.a. s. 204. 
100 A.a. s. 205. 
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6. Kryptovalutor 

6.1 Bakgrund 

Kryptovalutor är det betalningsmedel som kan anses vara nyast på marknaden och skapar 

många diskussioner. Det startade år 2009 när Satoshi Nakamoto utgav texten A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System.101 Satoshi ville öppna upp möjligheten att kunna utföra betalningar 

online från en part till en annan, utan att en finansiell institution skulle förmedla tjänsten.  

Utöver argumentet att utesluta tredje part från transaktionen har kryptovalutor idag fler 

fördelar i förhållande till de andra betalmetoderna. Tack vare uteslutningen av tredje part, 

försvinner avgifter som kan tillkomma när en tredje part är involverad i transaktionen. Sedan 

är tidsaspekten en fördel i och med att betalning kan ske dygnet runt, alla dagar om året 

oavsett helger och högtider.  Det argument som lyfts upp främst vad gäller kryptovalutor är 

att transaktionerna tack vare avancerad kryptografi, är väldigt säkra. Vidtar innehavaren av 

kryptovalutor vissa säkerhetsåtgärder för att säkra sin digitala plånbok (vars innebörd 

kommer beröras i kommande avsnitt), kan ingen komma åt dennes innehav och göra 

betalningar via nämnd digital plånbok.102 

 

6.1.1 Nackdelar med kryptovalutor 

Trots ovan nämnda fördelar är det inte enbart positivt att handla med kryptovalutor. De flesta 

kryptovalutor, såsom den största och mest populära kryptovalutan Bitcoin, är fortfarande i 

utvecklingsfaser. Detta kan påvisas genom att studera värderingen på exempelvis Bitcoin det 

senaste två åren. Värdet har varit väldigt volatilt och utgör en viss osäkerhet på marknaden. 

Under år 2016 ökade värdet på Bitcoin med 120 %, för att därefter sjunka 35 % i början på 

2017 när Kina uttalade att landet kommer utreda transaktioner med Bitcoin pga. misstänkt 

marknadsmanipulation, pengatvätt och otillåten finansiering.103 När detta avsnitt skrevs104 var 

Bitcoin värderat till 13.155,96 $105 och hade ökat i värde med 12,45 % enbart under dagen, 

något som visar på problemet med volatiliteten. Det kan också nämnas att lagstiftning och 

förordningar vad avser skatt kan behöva appliceras på transaktionerna beroende på var i 

världen transaktionen vidtas.106 

                                                   
101 Bitcoin, Satoshi, N, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008. 
102 https://bitcoin.org/sv/bitcoin-for-privatpersoner. 
103 http://www.businessinsider.com/bitcoin-price-january-18-2017-2017-1?r=US&IR=T&IR=T. 
104 6 december 2017. 
105 https://www.coindesk.com/price/. 
106 https://bitcoin.org/sv/du-maste-veta. 
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6.2 Funktion 

Uppsatsen kommer att vidhålla en legal syn på kryptovalutorna och kommer därmed inte 

beröra det tekniska till en allt för komplicerad nivå. Kryptovalutor tillhör kategorin 

dubbelriktade virtuella valutasystem. Detta innebär att valutan kan växlas in och växlas 

tillbaka mot vilken annan valuta som helst. Dubbelriktade virtuella valutasystem är en av tre 

former av system, där också slutna valutasystem och enkelriktade virtuella valutasystem 

ingår.107  

 

6.2.1 Tekniken bakom kryptovalutor 

För att så enkelt som möjligt kunna beskriva kryptovalutors funktion, kan det sägas att ett 

öppet kryptovalutaprotokoll (så kallat open source) styr funktionen för själva 

betalningssystemet mellan de två parterna (peer-to-peer).108 När en säljare eller betalare av en 

kryptovaluta ska genomföra en transaktion krävs det att personen eller personerna i fråga har 

tillgång till en privat digital nyckel med en unik kod. Det krävs också en wallet (digital 

plånbok) som kan utgöras av mjukvara på en dator, mobil eller andra mobila enheter. 109 

Innehavaren av en digital plånbok och digital nyckel kan skapa och inneha obegränsat antal 

nycklar. För att kunna verifiera en överlåtares identitet krävs denna nyckel samt delgivning 

(från antingen överlåtaren eller betalaren) av en publik webbadress. Därefter kan förvärvaren 

eller betalningsmottagaren verifiera köpet med hjälp av denna nyckelkod.110 Det sista steget 

är verifiering som sker av kryptovalutanätverket, med andra ord mining. För att kunna 

beskriva mining och vad s.k. miners gör kommer transaktioner med Bitcoins användas som 

exempel. När transaktioner kommer in till Bitcoinnätverket samlas de senaste tio minuternas 

transaktioner i ett s.k. block. Deltagarna i nätverket som verifierar transaktionerna (miners) 

flyttar det nämnda blocket till en stor blockkedja (block chain) som kan tolkas som ett 

register med alla transaktioner som blivit godkända.111 

                                                   
107 SOU 2016:8, s. 170. 
108 Elgebrant, E, Kryptovalutor – Särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande 

betalningsmedel, upplaga 1, Wolter Kluwer, 2016, s. 16. 
109 Segendorf, B, Vad är Bitcoin?, Penning- och valutapolitik 2014, s. 71- 87, s. 73. 
110 Elgebrant, 2016, s. 18. 
111 Segendorf, 2014, s. 74. 
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6.3 Utmätning av kryptovalutor 

Utmätning av egendom regleras inom 4-14 kap UB. Vad gäller vissa typer av icke-fysisk 

egendom såsom utsläppsrätter och elcertifikat 112 , har speciallagar tillkommit där olika 

moment av borgenärsskydd, inklusive registrering av utmätning regleras. För att 

kryptovalutor ens ska tas i beaktande vid utmätning måste kryptovalutor kunna tolkas som 

egendom. Enligt 1:1 JB är fast egendom jord. Allt annat därutöver kan tolkas som lös 

egendom. Eftersom kryptovalutor inte finner lagstöd vad avser objektfiktionen, kan 

sedvanerättsliga grunder beaktas. Om allmänheten och avtalsparter behandlar och accepterar 

kryptovalutor som egendom med ekonomiskt värde, ska dessa tolkas likaså. 113  För att 

undersöka vilken typ av egendom kryptovalutor kan tolkas som, ska det undersökas vilka 

egenskaper valutan har. Kryptovalutor är inte tänkta att kunna identifieras eller särskiljas och 

de kan därmed tolkas som fungibel egendom, likt pengar, spannmål och olja.114 

 

Kryptovalutor är svårare att tolka inom borgenärsskyddet, eftersom kontrollen över en 

transaktion i en blockkedja kräver vissa faktiska åtgärder och det är detta som kan utgöra 

rådigheten för kryptovalutor. Denna rådighet är inte legitimerad av lagstiftaren men detta 

avfärdar inte tanken att kryptovalutor inte kan kontrolleras eller innehas. Konsekvensen blir 

endast att kryptovalutor inte har rättsligt stöd och utgör icke-fysisk egendom.115   

 

Utmätning sker när det framgår att egendomen tillhör gäldenären enligt 4:17 UB. 

Presumtionsregeln i 4:18 UB förutsätter besittning av egendomen, vilket inte kan tillämpas 

för kryptovalutor.116 Det uppkommer dock vissa problem med denna typ av egendom vid 

utmätning. Efter en ansökan av utmätning eller konkurs, finns det ingen central förvaltare 

som kontrollerar att gäldenären förfogar över egendomen. Därmed finns risken att gäldenären 

överlåter kryptovalutan även efter beslutet om utmätning. Detta betyder dock inte att 

möjligheterna för KFM är helt borta, för trots att en förvärvare fått del av transaktionen innan 

KFM, kan förvärvaren inte åberopa godtrosförvärv då det saknas regler för denna situation 

vad avser kryptovalutor. 117  Det enda sättet KFM kan säkerställa att inga obehöriga 

                                                   
112 Se lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och lagen (2011:1200) om elcertifikat. 
113 Elgebrant, 2016, s. 36. 
114 A.a. s. 97. 
115 A.a. s. 86. 
116 A.a. s. 88. 
117 A.a. s. 83. 
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transaktioner sker efter beslut om utmätning, är att KFM själva utför en transaktion i 

blockkedjan.118 

 

  

                                                   
118 Elgebrant, 2016, s. 90. 
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7. Analys 

7.1 Inledning 

Utmätning av lös egendom behandlas som tidigare nämnt i UB. I UB delas lös egendom upp i 

olika kategorier, varav vissa framhävts i denna uppsats. För att undersöka närmre hur ett 

potentiellt införande av e-kronan kan komma att behandlas vid utmätning krävs det 

diskussion och jämförelser med de andra typerna av betalningsmetoder som berörts i 

uppsatsen, nämligen pengar, enkla kontofordringar och kryptovalutor. Det är också av vikt att 

dela upp analysen i olika delar vad avser regler i UB samt hur lagtillämpningen skiljer sig 

mellan värdebaserade eller registerbaserade e-kronor.  

 

7.2 Förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom  

I 4:17-4:23 UB behandlas förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom. 

Enligt 4:17 UB får utmätning ske om det framgår att gäldenären äger egendomen. Om 

egendomen är i gäldenärens besittning blir 4:18-19 UB aktuella. Vad gäller pengar är 4:18 

UB aktuellt tack vare dess fysiska form som gör de möjliga att besitta. Enkla kontofordringar 

är fordringar på banken och kan inte besittas, därvid blir 4:17 UB aktuell. Diskussionen blir 

dock mer komplicerad vad avser kryptovalutor. Kryptovalutor har inte lagstöd vad avser 

objektfiktionen, men om båda parter i ett avtal godtar kryptovalutan som egendom ska den 

kunna tolkas som sådan119. Kryptovalutor kan dock inte besittas fysiskt, men de kan tolkas 

inom ramen för 4:17 UB trots att frågan ännu ej prövats i svensk rätt.120  Diskussionen 

avseende kryptovalutor som Elgebrant för avseende objektfiktionen, instämmer jag i. 

Kryptovalutor är trots allt något som går att handla med och som därmed anses ha ett värde. 

Om avtalsparter köper och säljer kryptovalutor mellan varandra, skulle jag tolka detta som att 

de anser handelsvaran de facto vara en form av egendom. Därigenom skulle jag likt 

Elgebrant, resonera att kryptovalutor ska kunna tolkas analogt genom 4:17 UB. Även om 

kryptovalutorna kan tolkas som egendom, kan de ändock inte fysiskt besittas som ovan nämnt 

och därför kan inte 4:18 UB vara aktuell. 

 

Vad gäller god tro finns det regler som reglerar både pengar och enkla kontofordringar men 

inte kryptovalutor. I andra kapitlet beskrevs de så kallade presumtionsreglerna närmre, vilka 

                                                   
119 Se avsnitt 6.3.  
120 Se avsnitt 6.3 samt Elgebrant, 2016, s. 88.  
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innebär att enbart egendomen som gäldenären de facto äger ska utmätas och den egendom 

som gäldenären besitter ska antas tillhöra gäldenären tills motsatsen bevisats. Det är svårt att 

bevisa sin äganderätt i fysiska pengar om inte själva sedeln och dess serienummer registrerats 

någonstans samt dess nuvarande innehavare. Detta är inte heller vanligt förekommande idag, 

i alla fall vad gäller privatpersoners innehav av fysiska pengar. Pengar antas därför tillhöra 

gäldenären om dessa finns i gäldenärens bostad eller bankfack exempelvis. Enkla 

kontofordringar kan också utlösa situationer där tredje man kräver sin rätt vad gäller vissa 

medel på konto. Lagen om redovisningsmedel reglerar detta och framhäver att om det går att 

klarlägga att medlen har hållits avskilda från gäldenärens medel, kan dessa medel inte ingå i 

utmätningen. Skulle sedan makar gemensamt ha ett bankkonto eller pengar, antas egendomen 

tillhöra gäldenären enligt 4 kap. 19 § UB.121 

 

En förvärvare av kryptovalutor kan åberopa god tro, dock finns det i dagsläget inte regler för 

godtrosförvärv av kryptovalutor inom svensk rätt. Det finns inte heller någon central 

förvaltare som kan kontrollera gäldenärens förfogande över kryptovalutan och riskerna för att 

gäldenären kan överlåta kryptovalutan innan KFM hunnit säkerställa den icke-fysiska 

egendomen består.122 Detta är något som jag ser som ett varningstecken juridiskt sett. I och 

med att det inte finns skyddande regler för konsumenter som förvärvar kryptovalutor, ser jag 

hinder till att investera i en sådan marknad. Lagstiftningen inom detta område kan måhända 

agera långsamt, men trots detta, skulle jag som konsument avstå från att handla dessa valutor 

i och med osäkerheten som omringar dessa. Om jag signerar ett avtal som innebär att jag 

blivit ägare till ett visst antal kryptovalutor, men säljaren hinner sälja samma antal 

kryptovalutor till en annan person, känns det inte tryggt som konsument att veta att det inte 

finns något rättsligt förfarande som kan hjälpa mig. Samma gäller om en säljare skulle 

överlåta en nyckel till mig, men denne säljare inte visar sig vara rätt ägare av dessa, varvid 

rättsläget blir osäkert återigen. Vad gäller statliga myndigheter som KFM och deras 

säkerställande, ser jag det inte heller rättssäkert att en gäldenär har möjlighet att överlåta sin 

kryptovaluta innan KFM hunnit ta dessa i förvar. Sammanfattningsvis tycker jag området 

avseende kryptovalutor inte är vidare rättssäkert för varken konsumenter eller övriga parter 

såsom statliga myndigheter. Jag ser därför att ett införande av utökade rättsregler för 

kryptovalutor bör tas i beaktning av lagstiftaren. 

 

                                                   
121 Se tredje kapitlet om utmätning. 
122 Se avsnitt 6.3.  
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7.2.1 Kommentar avseende förhållande till tredje man för värdebaserad e-krona 

Detta avsnitt avser att diskutera hur förhållandet till tredje man vid utmätning av en potentiell 

e-krona kan komma att se ut. Den värdebaserade e-kronan är tänkt att kunna bevaras i en 

applikation på mobiltelefonen eller ett fysiskt kort. Detta liknar kryptovalutor som också 

bevaras i en digital plånbok. Att en gäldenär kan tillgå pengarna genom en mobiltelefon eller 

ett fysiskt kort kan liknas vid pengar på ett bankkonto. Mot bakgrund av detta har jag dragit 

slutsatsen att e-kronor i denna form inte kan besittas och det är Riksbanken som har hand om 

dessa, vilket innebär att 4:17 UB skulle kunna appliceras på värdebaserade e-kronor. 

 

Riksbanken avser också att mindre transaktioner ska kunna genomföras anonymt.123 Detta 

kan dock innebära problem enligt min åsikt. Riksbanken måste följa 

penningtvättsdirektivet124, vilket anger 250 euro som gräns. Anonymiteten kan bli föremål för 

kriminella aktiviteter och så länge det genomförs stora mängder transaktioner under 250 euro, 

kan alltså privatpersoner kunna genomföra dessa transaktioner för brottsliga avsikter lättare 

än om det vore transparant från första kronan. Jag förstår Riksbankens tanke med att kunna 

erbjuda sina kunder en viss anonymitet, men detta speglar inte de utförliga och transparanta 

regler som följer av penningtvättsdirektivet. Att kunna genomföra transaktioner anonymt, 

anser jag inte vara genomförbart när det är Riksbanken som har hand om valutan i fråga. 

Banker och andra finansiella institut erbjuder inte denna typ av tjänst i dagsläget och jag 

förmodar att det inte är något som planeras inom snar framtid heller. Banker och övriga 

finansiella institut vill veta vilka typer av kunder de har, både vad gäller compliance och 

regelefterlevnad samt marknadsföringsmässiga skäl. Skulle kunder kunna dölja sina 

transaktioner, och därmed sina köpmönster, försvinner större delen av bankens översyn och 

kunskap om deras kunder, vilket jag förmodar inte är önskvärt i någon form.  

 

När det finns pengar på ett värdebaserat konto kan det bli komplicerat precis som vid 

kontofordringar på ett bankkonto, att särskilja medlen ifall pengarna inte enbart tillhör 

gäldenären. Skillnaden blir dock att enkla kontofordringar har lagen om redovisningsmedel 

om tvister skulle uppstå. Frågan blir då om en värdebaserad e-krona kan appliceras på samma 

regler. Ett citat ur lagen om redovisningsmedel lyder: ”vad den som mottagit medel för 

annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i 

                                                   
123 Se avsnitt 2.2.2.  
124 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849/EU om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
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bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet 

avskilts utan dröjsmål”. Notera orden ”eller annorledes” i citatet som kan tänkas inbjuda fler 

typer av kontoförmedlare än bara bank. Enligt min åsikt, torde Riksbanken kunna vara ett 

alternativ och e-kronor kan vara föremål för lagen i fråga. Detta bör dock diskuteras vidare, 

hur likställda banker eller annorledes ska anses vara i förhållande till Riksbanken. 

 

Om KFM skulle utmäta värdebaserade e-kronor skulle förfarandet enligt min åsikt, kunna 

liknas vid ett bankkonto där KFM delger banken i fråga att gäldenärens bankkonto ska 

utmätas och att alla inkomster och utgifter numer sker via KFM. Istället får KFM skapa en ny 

kontakt med Riksbanken som därmed får skapa nya funktioner inom sin verksamhet för att 

kunna tillgodose dessa tjänster. Riksbanken ska t.ex. kunna spärra det kort eller applikation 

som gäldenären använder för sina e-kronor så att gäldenären inte hinner förfoga felaktigt över 

dessa när utmätningsbeslutet inkommit. 

 

7.2.2 Kommentar avseende förhållande till tredje man för registerbaserad e-krona 

Likt enkla kontofordringar har Riksbanken tänkt att ett banksystem eller annan tredjepart ska 

kontrollera när en privatperson gör en insättning eller ett uttag på sitt e-kronakonto. Dock kan 

transaktioner mellan två e-kronakonton ske internt i systemet utan inblandning av ett 

banksystem eller tredjepart, vilket kan liknas vid kryptovalutor. 125  En annan likhet som 

registerbaserade e-kronor delar med enkla kontofordringar är att dessa inte kan besittas, 

därmed kan registerbaserade precis som värdebaserade e-kronor tolkas inom ramen för 4:17 

UB. Det framgår dock inte om Riksbanken tagit i beaktning reglerna för penningtvätt för 

transaktioner mellan e-kronakonton som sker utan tredjepart, men detta är något som skulle 

vara viktigt att behöva ifrågasätta ifall registerbaserade e-kronor blir verklighet. 

 

Lag om redovisningsmedel kan bli aktuell för registerbaserade e-kronor också, ifall systemet 

som Riksbanken väljer att hantera dessa kan liknas vid en som i avsnitt 7.2.1 nämnt ”bank 

eller annorledes”.  

 

Vid utmätning av registerbaserade e-kronor förmodar jag att scenariot kan förefalla sig vara 

likt det för värdebaserade e-kronor. Riksbanken behöver dock inte spärra fysiska kort eller en 

                                                   
125 Se avsnitt 2.2.2.  
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applikation, utan enbart se till att precis som vid ett bankkonto, att de medel som flyter in ska 

enbart tillgå KFM vid ett utmätningsbeslut. 

 

7.3 Säkerställande av lös egendom vid utmätning 

Innan KFM säkerställer pengar ska det undersökas var pengarna kommer ifrån. Det kan 

nämligen vara utmätningsförbud enligt 5 kap. 6 § UB om det visar sig vara pengar från t.ex. 

staten, kommunen osv. Om det inte förekommer ytterligare hinder kan KFM säkerställa 

pengar genom att ta de i förvar enligt 6 kap. 2 § UB.126 Vad gäller enkla kontofordringar på 

ett bankkonto gäller det att ”sekundogäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att 

fullgöra sin förpliktelse till annan än KFM eller den som myndigheten anvisar”. 127 

Säkerställande av kryptovalutor är som i tidigare fall mer komplicerat eftersom obehöriga 

transaktioner skulle kunna ske efter ett beslut om utmätning. Det enda sättet säkerställandet 

kan vara absolut för KFM är att KFM själva utför en transaktion i blockkedjan.128  

 

7.3.1 Kommentar avseende säkerställandet av en värdebaserad e-krona eller 
registerbaserad e-krona 

Säkerställande av en värdebaserad eller registerbaserad e-krona kan tänkas fungera, enligt 

min åsikt, på liknande sätt såsom för enkla kontofordringar. KFM meddelar Riksbanken ett 

förbudsmeddelande skriftligen, vilket delges banken enligt 6 kap. 11 § UF. Därefter kan 

Riksbanken enbart betala KFM med befriande verkan. Det blir mot förmodan inte någon 

större skillnad vare sig det är värdebaserade eller registerbaserade e-kronor då förmedlaren är 

densamme (Riksbanken) samt att åtkomsten till e-kronorna är snarlik. Oavsett form så kan 

gäldenärens åtkomst till e-kronorna stoppas av Riksbanken, genom att de på något vis fryser 

kontot i fråga för gäldenären och Riksbanken själv därefter fortsätter hantera av e-

kronakontot tills dess att det KFM valt att utmäta är överfört till KFM. Riksbanken ska också 

kunna göra den eventuella applikationen eller fysiska kortet som förmedlas för värdebaserade 

e-kronor verkningslösa efter utmätningsbeslutet, så gäldenären inte kan olovligen förfoga 

över medlen.  

 

Sedan går inte säkerställandet av kryptovalutor att jämföras med e-kronor, enligt min åsikt, 

då kryptovalutornas beståndsform gör de svåra att förfoga över. Det finns ingen mellanpart 

                                                   
126 Se avsnitt 4.3.3.  
127 Se avsnitt 5.3 samt 6 kap. 3 § UB.  
128 Se avsnitt 6.3.  
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som exempelvis banker eller Riksbanken som kan kontrollera att transaktionerna inte 

förekommer och det är inte tanken med e-kronor. Riksbanken vill vidhålla transparens för e-

kronorna och det är inte grundtanken för kryptovalutor. Det kan dock diskuteras vad gäller e-

kronor hur Riksbanken tänkt att KFM ska kunna säkerställa anonyma transaktioner som är 

under 250 euro. Riksbanken skriver i sin rapport att transaktioner mellan e-kronakonton ska 

kunna genomföras utan att Riksbanken kontrollerar transaktionerna. Därför kan det bli svårt 

för KFM om Riksbanken dröjer med att spärra en gäldenärs åtkomst av sitt e-kronakonto och 

en gäldenär för över sina medel från sitt e-kronakonto till ett annat e-kronakonto, utan 

möjlighet att i efterhand kunna spåra transaktionen. Jag håller därvid samma åsikt som i 

avsnitt 7.2.1 att transparens till fullo är det alternativ som kan fungera bäst för KFM och 

säkerligen andra statliga myndigheter.  

 

7.4 Slutkommentarer 

Ett införande av e-kronor skapar diskussion och frågor, speciellt inom området vad gäller 

obeståndsrätt och närmare sagt utmätning som denna uppsats behandlar. Likheterna med 

enkla kontofordringar är många, men mindre så vad gäller pengar, som de facto ska vara 

likställda e-kronorna. Någon enstaka likhet finns också för e-kronor i jämförelse med 

kryptovalutor, men enbart i funktion och inte i avseende till utformning. 

 

Eftersom e-kronor anses vara digital egendom och pengar fysisk egendom, kan de enligt min 

åsikt inte behandlas likställt. Riksbanken har inställningen i sin rapport att e-kronor ska vara 

ett komplement till pengar, men det blir svårt då mycket skiljer de åt. Först och främst kan 

pengar besittas fysiskt, vilket inte är fallet för e-kronor. Därför skulle 4:17 UB kunna vara 

tillämplig för e-kronor, men för pengar blir 4:18 UB aktuell. Sedan kan inte KFM säkerställa 

medlen vid ett utmätningsbeslut på samma vis i och med det nyss nämnda gällande 

besittning. Vill sedan Riksbanken tillåta en viss anonymitet kring transaktioner med e-kronor 

kan inte heller spårningen av dessa likställas. Det är därför diskutabelt om Riksbanken kan 

införa digitala e-kronor som ska anses vara likställda egendomslaget pengar. 

 

Om e-kronor införs och bedöms som ett lagligt betalningsmedel tillkommer också, som 

nämnt i Riksbankens rapport, diverse ställningstaganden som måste utföras. När e-kronor 

jämförs med enkla kontofordringar kan de antas ha en särställning och detta gör att 

lagstiftaren behöver se över lagstiftningen, främst vad gäller riksbankslagen men möjligen 
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också reglerna kring konkurrens. Det kan antas att tredjeparter såsom banker och andra 

institut troligtvis inte skulle vara nöjda över att behöva konkurrera med Riksbanken om sina 

kunder i och med den särställning Riksbanken har som statlig myndighet och de regelverk 

som behövs följas. 

 

Diskussionen om penningtvätt blir också av värde vad gäller e-kronor eftersom Riksbanken 

uttryckt en viss möjlighet till anonymitet upp till 250 euro. Skulle kunder kunna utföra 

transaktioner anonymt kan det bli svårare för statliga myndigheter såsom KFM att kunna 

utföra vissa förfaranden såsom utmätning. Det kan därför vara viktigt att Riksbanken tar en 

vidare diskussion kring ett införande av en digital valuta med både lagstiftare, statliga 

myndigheter och den privata sektorn för att se hur de kan få fram en tydligare utformning av 

en digital e-krona och samtidigt på ett mer transparent sätt utveckla en funktion som fungerar 

för de flesta parter vad avser utformning och regelverk. 
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