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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En av de mest förekommande rättshandlingarna i dagens samhälle är förmodligen betalningen. 

De flesta människor gör minst en betalning dagligen; från betalning av livsmedel i en 

dagligvarubutik till infriande av en låneskuld. Trots att rättshandlingen betalning är vanlig och 

viktig så är den rättsliga regleringen av betalning knapp. Lag (1936:81) om skuldebrev är en av de 

få lagar som alls behandlar betalning. 

 

Skuldebrevslagen (SkbrL) stiftades på 1930-talet, när de flesta betalningar gjordes med hjälp av 

sedlar och mynt. Den rättsliga bedömningen av betalningar via sedlar och mynt är dock relativt 

elementär i jämförelse med bedömningen av de idag mest förekommande betalningsmetoderna. 

Betalning via moderna betalningsmetoder såsom girering, konto- och kreditkortbetalning och e-

betalning medför oklarheter och tolkningsproblem i rättstillämpningen eftersom stadgandena i 

SkbrL utgår från betalning med sedlar och mynt. 

 

Enligt 7 § SkbrL1 har gäldenären en rätt att välja mellan att betala antingen i det myntslag som 

parterna avtalat om, eller i betalningsortens mynt. Exempelvis kan en gäldenär ha åtagit sig att till 

en borgenär betala 100 000 euro senast den 27 februari 2002. På förfallodagen kan således 

gäldenären befria sig från förpliktelsen genom att betala 100 000 euro, men kan också välja att 

betala i ”betalningsortens valuta” efter en omräkning från 100 000 euro.  

 

Det första problemet som uppstår är att utröna med vad gäldenären kan infria sin fordran.          

Kan gäldenären betala genom att, istället för att överlämna sedlar och mynt, utföra en 

girobetalning eller kontokortbetalning? Det är också diskutabelt i vilken valuta gäldenären kan 

betala eftersom bestämmelsen i 7 § SkbrL enbart stadgar om ”ortens mynt” utan en närmare 

bestämning. I vissa svenska regioner är euro en valuta som idag är lika effektiv och fördelaktig 

som den svenska kronan och i andra regioner är den norska kronan på liknande sätt ett gångbart 
                                                 
1 7 §  Är skuldebrev ställt att betalas i myntslag som icke är gångbart å den ort där betalningen sker, må, där ej annat 
förbehåll träffats, skulden gäldas i ortens mynt efter värdet å betalningsdagen. 
Varder skuldebrev å myntslag som ej är gångbart å den ort där betalning skall ske icke i rätt tid infriat, och har kursen å 
det utländska myntslaget där fallit, äge borgenären kräva betalning i ortens mynt efter kursen å den dag då betalning 
hade bort erläggas. Föranleda omständigheterna annan beräkning av den skada borgenären må hava lidit genom 
kursfallet, varde betalningen därefter lämpad. Kan det antagas att borgenären ej av kursfallet haft skada, gälle vad i 
första stycket är sagt. Beror dröjsmålet av borgenären, eller av lagbud, avbrott i den allmänna samfärdseln eller liknande 
oöverstigligt hinder, som ej bort av gäldenären tagas i beräkning vid skuldebrevets utfärdande, äge första stycket ock 
tillämpning. 
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betalningsmedel. Ett andra problem kan bli att fastställa vad formuleringen ”ort där betalning 

skall ske” innebär när betalning sker via en modern betalningsmetod såsom girering. I dagens 

datoriserade värld kan bestämningen av en betalningsort tyckas oklar, och kanske irrelevant. Ett 

tredje problem är till vilken kurs en omräkning mellan valutorna skall ske, eftersom 

valutasäljkurser numera fastställs ett antal gånger varje dag, till skillnad mot 1930-talet. Att 

omräkningen skall ske på betalningsdagen utgjorde på 1930-talet ett mindre problem eftersom 

kursen då fastställdes en gång om dagen. Även i detta fall kan anses att utvecklingen av den 

praktisk ekonomiska situationen och betalningssystemen medför att tillämpningen av en 

lagstiftning från 1930-talet blir svår. 

 

7 § SkbrL avser betalning med sedlar och mynt och en fördelning av de risker som fysiska ting 

såsom sedlar och mynt föranleder. Frågor och problem uppstår därför vid tillämpningen av 

bestämmelsen vid betalning via moderna betalningsmetoder, som ofta karakteriseras av att själva 

prestationen är immateriell. När infaller riskövergången vid en betalning via exempelvis girering? 

7 § SkbrL ger uttryck för en fördelning av kostnad och risk när en gäldenär skall prestera i en 

valuta som ej är gångbar å betalningsorten. Valutarisken, det vill säga risken för förluster genom 

kursförändringar, motiverar gäldenärens valrätt att prestera i en annan valuta än vad som 

avtalades mellan parterna. Eftersom 7 § SkbrL ger uttryck för en kostnads- och riskfördelning 

med 1930-talets ekonomiska situation för ögonen, är det intressant att undersöka en kostnads- 

och riskfördelning vid betalning via moderna betalningsmetoder på 2000-talet. 

1.2 Problemformulering 

Vilken funktion kan/bör 7 § SkbrL fylla när betalning sker via moderna betalningsmetoder? 

För att kunna ge ett svar på huvudfrågan avser jag att besvara följande delfrågor:  

- Vad åsyftas med formuleringen ”myntslag som icke är gångbart å den ort där betalningen 

sker” respektive ordet ”betalningsdag” i 7 § SkbrL?  

- Behövs 7 § SkbrL för dagens gäldenär och borgenär, det vill säga är syftet med 7 § SkbrL 

praktiskt ekonomiskt ändamålsenligt i dagens datoriserade samhälle? 

1.3 Syfte 

Ett syfte med uppsatsen är att analysera 7 § SkbrLs ändamål mot bakgrund av den ekonomiska 

verklighet i vilken denna reglering föddes och utifrån vilka konsekvenser bestämmelsen medförde 

i den tidens samhälle. Med detta ändamål som grund vill jag vidare undersöka vilken funktion 7 § 

SkbrL kan fylla i dagens samhälle när betalningar sker via moderna betalningsmetoder, vilket är 

mitt andra syfte. Det tredje syftet är att utreda vilken funktion en lagreglering bör fylla med 
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dagens ekonomiska situation för ögonen, det vill säga vilken fördelning av kostnader och risker 

som kan anses ändamålsenlig idag. 

1.4 Metod 

Jag avser att med stöd av lagtext, förarbeten och doktrin tolka 7 § SkbrL. I denna del skall jag 

inledningsvis analysera paragrafens ordalydelse, och vidare föra ett resonemang angående avsikt 

och syfte bakom formuleringarna. Mot bakgrund av denna bestämning av 7 § SkbrLs ändamål, 

men även av vilken funktion som bestämmelsen fyllde på 1930-talet, vill jag därefter utreda vilken 

funktion paragrafen kan ha i dagens samhälle, ur en praktisk ekonomisk synvinkel. De juridiska 

begreppen och företeelserna är inte isolerade från den praktiska verklighet där de har sin faktiska 

plats och funktion. För att utröna 7 § SkbrLs ändamålsenlighet för dagens betalningsmetoder 

skall den moderna betalningens egenskaper, samt vilka kostnader och risker som är förbundna 

med betalningstransaktionen analyseras. Inom ramen för en traditionell juridisk metod, kommer 

jag således också att använda mig av en argumentation som utgår från vilken funktion olika 

rättsliga företeelser fyller i en praktisk verklighet.   
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2. Förpliktelsens innehåll 

2.1 Inledning  

En förpliktelse uppkommer genom att en person (gäldenären) åtar sig att göra något, exempelvis 

betala, till en annan person (borgenären). Gäldenären har då en skuld att infria till borgenären, 

vilken i sin tur har en fordran på gäldenären. Ett skuldebrev eller ett kontrakt kan fungera som 

bevis för förpliktelsen. Förpliktelsen kan också uppkomma genom till exempel påbud och 

föreskrifter av en myndighet. Förpliktelser som omfattas av 7 § SkbrL innebär att gäldenären 

skall betala en skuld till borgenären i en annan valuta än den svenska kronan. Gäldenären kan 

enligt 7 § SkbrL välja att betala i en annan valuta än den avtalade, nämligen i betalningsortens 

valuta. När gäldenären presterar på detta sätt har denne befriats från skulden, vilket innebär att 

förpliktelsen inte längre existerar. 

 

Förutsättningarna för att 7 § SkbrL skall bli tillämplig på ett rättsförhållande styrs av vilka 

parterna är och vad som är avtalat dem emellan. Jag skall inledningsvis förklara under vilka 

förhållanden svensk rätt, och därmed SkbrL, blir tillämplig. Vidare skall förpliktelsens art och 

innebörd undersökas, det vill säga med vad gäldenären skall betala för att infria skulden.  

2.2 När är 7 § SkbrL tillämplig? 

2.2.1 Nationella betalningar 

Svensk rätt är tillämplig på rättsförhållanden där båda rättssubjekten är svenska om inte parterna 

avtalat att utländsk rätt skall gälla. Även om förpliktelsen uttryckts i en utländsk valuta är således 

skuldebrevslagen i princip tillämplig när både gäldenären och borgenären är svenska. 

Förpliktelsen som är uttryckt i en utländsk valuta kan vara ensidig, exempelvis en låneskuld som 

gäldenären har att betala till borgenären. Förpliktelsen kan också vara ömsesidig, som exempelvis 

en förpliktelse att betala gods som erhållits från borgenären. Orsaken till att två svenska parter 

har avtalat om betalning i en utländsk valuta är att de önskar eliminera valutarisker. En valutarisk 

uppstår när en person har en tillgång eller en fordran i en utländsk valuta, utan att ha en 

motsvarande skuld eller åtagande i samma valuta. Exempelvis kan en svensk importör behöva 

betala sina utländska leverantörer i euro, varför importören önskar att få betalt av sina gäldenärer 

i euro för att minimera valutarisken. En annan situation, i vilken 7 § SkbrL blir tillämplig är att en 

svensk bank lånar ut utländsk valuta till ett svensk företag. Även i detta fall är orsaken till att två 
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svenska parter, denna gång en bank som borgenär och ett företag som gäldenär, har uttryckt en 

förpliktelse i en annan valuta än den svenska kronan är en önskan att minimera valutarisken.  

 

Svensk rätt gäller således alltid om en svensk gäldenär betalar till en svensk borgenär, det vill säga 

när båda parter är svenska, om annat ej är avtalat. Detta gäller oavsett om det handlar om 

ensidiga eller ömsesidiga förpliktelser.  

 

Valrätten enligt 7 § SkbrL gäller, enligt motiven, även när borgenären är exekutionsmyndighet 

eller konkursborgenär och betalning tas ut i exekutiv ordning eller som utdelning i konkurs.2 I 

allmänhet leder dock exekutions- och konkursreglerna till att betalningen erläggs i inhemskt 

myntslag.3  

 

2.2.2 Gränsöverskridande betalningar - lagval 

Vid en gränsöverskridande betalning, det vill säga när gäldenär och borgenär befinner sig i olika 

stater, kan fråga uppkomma om tillämplig lag. Dessa gränsöverskridande betalningar är, enligt 

motiven till SkbrL, vanliga när ett skuldebrev är ställt att betalas i en valuta som inte är gångbar 

på betalningsorten.4 Gränsöverskridande betalningar aktualiserar lagvalsfrågor och 

kollisionsregler, det vill säga vilket lands regler som skall gälla på rättsförhållandet. Om 7 § SkbrL 

inte gäller på rättsförhållandet har gäldenären ingen möjlighet att åberopa svensk rätt som stöd 

för att prestera i en alternativ valuta.  

2.2.2.1 Den ömsesidiga förpliktelsen 
Parterna kan alltid avtala om att Sveriges lag skall gälla för betalningen, och då blir SkbrL 

tillämplig, enligt Romkonventionen.5 Om parterna inte har avtalat om vilket lands lag som skall 

gälla, tillämpas den individualiserande metoden, det vill säga domstolen skall fastställa till vilket 

land ett rättsförhållande har den starkaste anknytningen.6 Om ett säkert utslag inte går att nå 

genom den individualiserande metoden finns ett antal hjälpregler. Huvudregeln vid 

avtalsförpliktelser är att säljarens lands lag gäller, alltså borgenärens land, enligt art. 4 p. 2 

Romkonventionen. Vid ömsesidiga förpliktelser, innehållande både en naturaförpliktelse och en 

betalningsförpliktelse, gäller således svensk rätt endast om borgenären har sin vanliga vistelseort i 

Sverige. Valrätten enligt 7 § SkbrL kan således i dessa fall tillämpas till förmån även för en 

                                                 
2 Würtemberg, Sterzel, Lagen om skuldebrev s. 48 
3 SOU 1971:45 s. 59 
4 SOU 1935:14 s. 65 
5 Art. 3 p. 1 konventionen (d.19 juni 1980) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen). Gäller som lag 
enligt lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 
6 Art. 4 p. 1 A a 
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utländsk gäldenär. Den utländske gäldenären har då att välja mellan att prestera i den avtalade 

valutan eller betalningsortens valuta.  

2.2.2.2 Den ensidiga förpliktelsen 
En ensidig förpliktelse föreligger exempelvis om en gäldenär har åtagit sig att till en borgenär 

betala en låneskuld i en utländsk valuta. Borgenären är i detta fall alltså en långivare. Om både 

borgenären och gäldenären är svenska gäller givetvis svensk rätt på rättsförhållandet. Man skulle 

dock kunna tänka sig att gränsöverskridande situationer kan uppkomma även vid ensidiga 

förpliktelser. Exempelvis kan en svensk borgenär ha gett en lån till en tysk medborgare på 100 

USD. Den tyske gäldenären är då skyldig att betala 100 USD till den svenske borgenären på 

förfallodagen. Eftersom den tyske gäldenären kan ha intresse av att istället för USD betala i 

betalningsortens valuta, är det intressant att konstatera huruvida den tyske gäldenären omfattas av 

7 § SkbrL. Om så är fallet kan denne välja att betala i en alternativ valuta.  

 

I växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) har kollisionen mellan olika länders materiella 

rätt reglerats7, och dessa nationella lagar har företräde framför Romkonventionen.8 Huvudregeln i 

dessa kollisionsregler praktiskt sett är, enligt Bogdan, att betalningsortens lag skall gälla på 

förhållandet.9 Analogier medges vid vissa andra negotiabla förbindelser, såsom resecheckar.10 

Ensidiga åtaganden uttryckta i löpande skuldebrev, bör bedömas efter den förpliktades 

hemvistlag, alltså gäldenärens lands lag.11  

 

På fordringar enligt enkla skuldebrev och på enkla fordringar är Romkonventionen tillämplig.12 

En betalningsförpliktelse med grund i en enkel fordran har sin närmaste anknytning till det land 

där den part som skall utföra den prestation som kännetecknar avtalet, vid tiden för avtalet har 

sin vanliga vistelseort, eller sitt huvudkontor.13 Prestationen som kännetecknar avtalet är 

betalningen, och därmed är gäldenärens vistelseort eller huvudkontor av avgörande betydelse för 

vilket lands lag som skall gälla. Walin instämmer i att skuldstatutet skall bestämmas med hänsyn 

till gäldenärens domicil, det vill säga hemvist, om inte omständigheterna föranleder annat.14 En 

annan sådan omständighet är exempelvis att ett svenskt företag tar ett lån utomlands och lånet 

betalas ut till detta på plats. I detta fall är det rimligt att anta att det andra landets lag skall gälla 

                                                 
7 79-87 §§ växellagen, 58-65 §§ checklagen  
8 Art. 21 Romkonventionen 
9 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 263 
10 Bogdan, Lagkonflikter i utrikeshandeln s. 43 
11 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt s. 243 
12 Art. 2 Romkonventionen e contrario 
13 Art. 4 p. 2 Romkonventionen 
14 Walin, Lag om skuldebrev m.m. s. 23 
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även om gäldenären skulle ha hemvist i Sverige.15 I fråga om betalningspörsmål torde, enligt 

Walin, betalningsortens land böra tillämpas.16 I praktiken torde enligt min mening ytterst sällan 

någon av parterna kunna vara utländsk vid ensidiga förpliktelser, om svensk rätt och därmed 

skuldebrevslagen skall vara tillämplig. 

2.3 Gäldenärens strikta betalningsansvar och 7 § SkbrL 

Gäldenärens betalningsansvar är strikt enligt en allmänt erkänd princip.17 Det strikta ansvaret 

betyder att gäldenären ansvarar för att betalningen verkligen kommer borgenären till handa och 

att gäldenären står risken fram till denna tidpunkt. Ett dylikt ansvar framgår också indirekt av 7 § 

SkbrL.  

 

Force majeure är ett av de få undantag som finns från detta strikta betalningsansvar. Force 

majeure har traditionellt inte ansetts kräva beaktande när det gäller penningprestationer, vilka så 

gott som alltid kan utföras om gäldenären är betalningsduglig. Om betalning emellertid skall ske 

från ett land till ett annat, eller i en annan valuta än den gångbara å betalningsorten, har man inte 

ansett sig kunna bortse från sådana typer av force majeure som exempelvis lagstiftning i 

gäldenärens land med förbud mot betalningens verkställande, eller avbrott i allmänna samfärdseln 

på grund av krig.18 Ett annat undantag från gäldenärens strikta betalningsansvar är 

jämkningsregeln i 8 § Räntelagen (1975:635). Möjligheten till jämkning vad gäller gäldenärens 

skyldighet att betala ränta torde, enligt förarbeten till räntelagen, endast undantagsvis komma att 

tillämpas.19 Gäldenärens strikta ansvar för sin egen betalningsförmåga har genom denna 

jämkningsregel uppmjukats något, men är alltjämt en härskande princip inom den svenska 

förmögenhetsrätten.20  

 

7 § SkbrL ger gäldenären en möjlighet att betala i betalningsortens valuta istället för i den 

överenskomna valutan. Detta innebär inte ett avsteg från principen om strikt betalningsansvar 

utan enbart att gäldenären har en möjlighet att välja att betala i en annan valuta än den avtalade. 

 

                                                 
15 Walin, Lag om skuldebrev m.m. s. 23 
16 A a s. 23 
17 Rohde, Obligationsrätt s. 234 
18 Walin, Lag om skuldebrev s. 73 
19 Prop. 1986/87:72 s. 19 f 
20 Mellqvist, Persson, Fordran och skuld s. 75 f 
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2.4 Penningförpliktelsen  

2.4.1 Inledning 

SkbrL är dispositiv, vilket innebär att i första hand parternas överenskommelse gäller dem 

emellan. Överenskommelsen kan beskriva bland annat vad gäldenären skall prestera, samt var, 

när och hur prestationen skall ske. I de fall då inte något överenskommits eller detta är oklart, tar 

man ledning av det handelsbruk som finns mellan parterna respektive i den aktuella branschen, 

och i sista hand av SkbrL. SkbrL tillämpas enligt förarbetena på skuldebrev, som är ”en ensidig, 

till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp” 21. Sedlar och mynt är det 

som i första hand är godtagbart för betalning, men det är oklart om även andra betalningsmedel 

omfattas av begreppet penningbelopp. Utöver betalning med sedlar och mynt, det vill säga 

fysiska betalningsmedel, medger SkbrL analogier.22 Vilka är då dessa andra betalningsmedel?  

2.4.2 Betalningsmedel, betalningsmetod och betalningsinstrument 

Betalningsmedel är med vad betalning sker, som exempelvis sedlar och mynt. Betalningsmetod är 

hur betalningen sker, som exempelvis genom girering. Betalningsinstrument är ett fysiskt 

hjälpmedel som gäldenären använder sig av för att kunna tillföra borgenären betalningsmedlen, 

det vill säga betala. Ett exempel på betalningsinstrument är check.  

 

Moderna betalningar kan utföras genom att:  

a) gäldenären överlämnar en check, en anvisning  på ett tillgodohavande, eller ett 

utbetalningskort från bankgiro eller postgiro, till borgenären, 

b) gäldenären överlåter en fordran på ett penninginstitut, till exempel en fordran enligt till 

gäldenären utställd postväxel, till borgenären, 

c) gäldenären anskaffar ett tillgodohavande för borgenären hos tredje man (girerar ett 

belopp från ett av dennes konto till borgenärens konto, inbetalning på borgenärens 

konto, köp av en postväxel ställd till borgenären),23 

d) gäldenären använder digitala värdeenheter för att via ett kort eller en dator överföra ett 

värde till borgenären.24 

 

Ovan beskrivna betalningsmetoder förknippas med olika betalningsmedel och 

betalningsinstrument. I de fall som gäldenären överlämnar ett betalningsinstrument till 

borgenären kan detta betalningsinstrument lösas in mot kontanter, det vill säga sedlar och mynt, 

                                                 
21 SOU 1935:14 s. 41  
22 Mellqvist, Persson, Fordran och skuld s. 102 
23 Rohde, Obligationsrätt s. 46 
24 SOU 1998:14 s. 55. Med digitala värdeenheter avses elektroniska registreringar av medel som kan användas för 
betalningar utan att finnas på ett individualiserat konto. 
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och i och med detta har borgenären fått betalt. Betalningsmedlet kan alltså vara sedlar och mynt. 

Om borgenären istället väljer att sätta in beloppet, varpå betalningsinstrumentet lyder, på ett 

konto i en bank får borgenären inga sedlar och mynt, men kan ändå sägas ha fått betalt. Istället 

för sedlar och mynt har borgenären fått en fordran på ett penninginstitut. Vid girering, där ett 

betalningsinstrument inte behöver användas, får borgenären också en fordran mot ett 

penninginstitut. Moderna betalningsmetoder kan alltså resultera i en kontantfri betalning, även 

kallad bokbetalning25. Den elektroniska betalningen i bemärkelsen överlåtande av digitala 

värdeenheter som är lagrade på ett kort eller en dator är en annan form av modern 

betalningsmetod.26 Vid dessa betalningar är det informationen som förs över från gäldenären till 

borgenären som innefattar ett värde. Eftersom dessa metoder för betalning än så länge är relativt 

outvecklade och ej används i någon större omfattning kommer jag inte att gå djupare in på själva 

betalningsmetoden som sådan. I detta skede är det tillräckligt att konstatera att dessa e-

betalningar är kontantfria betalningar som inte har någon fysisk karaktär och inte registreras på 

traditionella inlåningskonton.  

 

Den grundläggande formen för en prestation som syftar till betalning är överlämnande av sedlar 

och mynt, varom stadgas i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank. Idag sker emellertid betalning i 

största utsträckning utan kontanter, med hjälp av kontotillgodohavanden hos banker och 

posten.27 Man kan alltså skilja mellan kontantbetalningar och kontantfria betalningar.  

 

När betalningen görs genom överlämnande av ett betalningsinstrument som check eller 

anvisning, är kontantmöjligheten uppenbar. Vid bokbetalningar, som girering, är fordringen som 

uppstår mot penninginstitutet istället av central betydelse. Jag avser då sådana fordringar mot 

penninginstitut som är förfallna till betalning vid anfordran, och som inte måste infrias i sin 

helhet vid ett och samma tillfälle, samt som inte är knutna till något fordringsbevis.28 Är fordring 

mot penninginstitut, eller med andra ord kreditering av ett konto, betalningsmedel på samma sätt 

som sedlar och mynt, och omfattar 7 § SkbrL därmed även andra betalningsmedel än sedlar och 

mynt?  

2.4.3 Betalningsmedlens egenskaper och funktion 

Utvecklingen av betalningsmedlen karaktäriseras av en fortskridande immaterialisering. I 

begynnelsen av betalningens historia gavs ett visst värde till en viss kvantitet metall, vilken senare 

stämplades och gavs ett visst värde utan relation till vikt, parallellt med att sedlar kom att vara 

betalningsmedel. Under senare tid utvecklades betalningsinstrument som checkar, och idag sker 

                                                 
25 En av Olivecrona föreslagen terminologi i Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld.  s. 402 
26 SOU 1998:14 s. 55 
27 SOU 1995:69 s. 77-78 
28 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder s. 40 
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betalningar med hjälp av informationsöverföringar på ett datanät. Fordringar mot penninginstitut 

har idag till stor del ersatt sedlar och mynt som betalningsmedel. E-betalningen är också på stark 

frammarsch. Jag skall i det följande undersöka vilka egenskaper som karakteriserar 

kontantbetalningar respektive kontantfria betalningar. Det är de förra som 7 § SkbrL, enligt sin 

ordalydelse, utgår ifrån. 

 

En fordran kan inte sägas ha samma egenskaper som sedlar och mynt, då den förstnämnda inte 

har någon fysisk karaktär och därmed inte är möjlig att besitta, vilken egenskap sedlar och mynt 

innehar. Det handlar inte om betalning i traditionell mening, utan om skapande, överlåtelse och 

infriande av fordring. Någon besittningsövergång kan inte föreligga vid denna typ av betalning 

vilket däremot är nödvändigt för en befriande kontantbetalning. Riskövergången vid 

kontantbetalning är knuten till traderandet av de fysiska sedlarna och mynten. Betalning genom 

fordring mot penninginstitut kan sägas ske bokföringsvägen eftersom den centrala åtgärden som 

ersätter tradition är bokföringsåtgärden, vilken också leder till att en kreditering sker av 

borgenärens konto.29 

 

På samma sätt som ordalydelsen i 7 § SkbrL, berör ej motiven till SkbrL andra betalningsmedel 

än kontanter, det vill säga sedlar och mynt. En historisk juridisk ståndpunkt är att bokpengar, 

eller fordringar mot penninginstitut, endast är surrogat för kontanter, vilket i sig inte utgör en 

befriande betalning för gäldenären, med mindre än att borgenären ger sitt samtycke. Grunden för 

att fordringar mot penninginstitut endast är surrogat till kontanter är att endast de sistnämnda 

enligt lag är giltiga betalningsmedel. Denna ståndpunkt tillbakavisas av Olivecrona.30 Han 

ifrågasätter betraktelsesättets adekvans vid betalningar i ett modernt penningväsende och i en 

praktisk verklighet. Borgenären har enligt Olivecrona inte givits rätt att framtvinga en 

kontantbetalning när gäldenären betalat till ett borgenären tillhörigt konto.31 Det har alltså visat 

sig att stora inskränkningar gäller ifråga om att borgenären kan vägra att ta emot betalning i annat 

än lagliga betalningsmedel, det vill säga sedlar och mynt. Olivecrona ansåg således redan år 1950 

att uppfyllelse av en penningförpliktelse kan ske genom andra former för betalning än tradition 

av sedlar och mynt. 

 

Det största delen av övrig doktrin utgår uteslutande från, och ignorerar andra betalningsmedel än, 

de som har en rumslig befintlighet. Walin går så långt som till att behandla betalning, vilken 

”sänds t.ex. med post”32, med vilket författaren torde mena kontanter som transporteras i 

exempelvis ett kuvert. Betalning via postgirokonto innefattas, enligt min mening, inte av denna 
                                                 
29 Olivecrona, Penningenhetens problem s. 99 
30 Olivecrona, Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld s. 403 
31 A a s. 405 
32 Walin, Lagen om skuldebrev m.m. s. 66 
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formulering eftersom denna typ av betalning inte handlar om transport av fysiska sedlar och 

mynt. Visserligen kan gäldenären på postkontoret sätta in sedlar och mynt på ett postgirokonto, 

men dessa sedlar och mynt inflyter sedan i postens totala förmögenhet och blir en del av denna. I 

praktiken får borgenären en fordran på Postgirot Bank (postgirot) genom att gäldenären anmodat 

postgirot att betala mottagaren det aktuella beloppet. Man kan då argumentera för att borgenären 

får betalt när denne utkräver sin fordran gentemot postgirot, det vill säga får sedlar och mynt i sin 

hand. Praxis har dock fastslagit att betalning fullbordats när gäldenären mist rådigheten över 

detsamma, i och med att postgirots bokföring av betalningen.33 Betalning har alltså skett utan att 

sedlar och mynt är för handen, utan rena bokföringsåtgärder utgör fullbordande av betalningen. 

Betalningen bibehåller sin icke fysiska karaktär som absolut inte kan likställas med överföring av 

sedlar och mynt i bokstavlig mening.  

 

Enligt den bokstavliga tolkningen av betalningsortens mynt i 7 § SkbrL omfattas kontantfria 

betalningar inte av denna formulering. Kontanter har inte samma grundläggande egenskaper som 

fordringar mot penninginstitut. Det blir därför alltför långsökt att tolka in något under 

formuleringen som så fundamentalt skiljer sig ifrån det som dess ordalydelse i första hand pekar 

ut. Finns det då utrymme att trots ordalydelsen i 7 § SkbrL anse att paragrafen är tillämplig även 

om betalningsmedlet är något annat än sedlar och mynt? Det blir i detta skede intressant att 

undersöka vilken funktion olika betalningsmedel fyller. Om de moderna betalningsmedlen skulle 

visa sig fylla samma funktion som sedlar och mynt, kan detta tyda på att de är jämställda med 

sedlar och mynt, till exempel när det gäller tillämpningen av 7 § SkbrL. Sedlar och mynt har flera 

funktioner; betalningsmedel, värdebevarare, räkneenhet. Betalningsmedel är sådant som en 

gäldenär kan befria sig från en skuld med, det vill säga vad som skall presteras, och eftersom 

sedlar och mynt är det lagliga betalningsmedlet går det givetvis att befria sig från skulden med 

hjälp av sedlar och mynt. Frågan, som jag i det följande avser att besvara, är om fordringar mot 

penninginstitut också kan vara ett betalningsmedel i denna bemärkelse. 

2.4.4 Penningens funktion som måttenhet för värde 

Gäldenärens betalning skall tillföra borgenären ett visst värde. Eftersom det handlar om en 

penningförpliktelse sker kvantitetsbestämningen idag enligt lag om rikets mynt där det stadgas 

om kronor och ören.34 Innebörden av detta är att borgenären är skyldig att ta emot betalning i 

sedlar och mynt.35 Lagstiftaren har alltså givit sedlar och mynt deras funktion som måttenhet för 

värde och värdet anges i kronor och ören. Men detta är inte samma sak som att borgenären, för 

att erhålla det värde som betalningen skall tillföra honom, måste omvandla fordran mot 

penninginstitut till sedlar och mynt. Självklart kan även värdet av en fordran mot ett 
                                                 
33 NJA 1982 s. 366, NJA 1988 s 312, NJA 1998 s 23 
34 5 kap. 1 § lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 
35 SOU 1986:22 s. 249 
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penninginstitut anges i andra valutor som räkneenheter, eller till och med anges i etablerade så 

kallade elektroniska enheter. Det föreligger alltså inget generellt hinder att använda andra 

räkneenheter än svenska kronor och ören, till exempel en främmande valuta.  

 

Att fordringar mot penninginstitut har ett värde torde det inte råda några tvivel om. Huruvida e-

betalningar, i formen överföringar av elektroniska värden, tillför borgenären ett visst värde är 

däremot mer tveksamt, men detta torde bero på vilka parterna är och vilka betalningsmedel som 

tillför värde för just dessa.  

2.4.5 Penningens bytesfunktion 

Förutom att betalningsmedel skall ha ett kvantitativt värde skall betalningsmedlet även kunna 

fungera som bytesmedel, alltså kunna bestämmas kvalitativt. Något som pekar på att den 

kvalitativa bestämningen av betalningsmedel är central vid tolkningen av 7 § SkbrL, är att 

gäldenären enligt denna paragraf inte behöver ta på sig kostnader och risker för att skaffa den 

avtalade valutan så länge som gäldenären istället presterar något som borgenären kan använda 

som bytesmedel. Det av gäldenären valda bytesmedlet måste kunna användas, det vill säga vara 

allmänt accepterat, på den ort där gäldenären har skäl att anta att borgenären avser att använda 

den erhållna prestationen. Vilka bytesmedel som är allmänt accepterade på detta sätt måste, enligt 

mitt synsätt, avgöras av den faktiska situationen på användningsorten. I ett land med väl 

utvecklade betalningssystem och en insättningsgaranti är fordringar mot penninginstitut ett 

allmänt accepterat betalningsmedel, till skillnad mot ett annat land som saknar ett säkert 

betalnings- och banksystem. I dessa länder är fordringar mot penninginstitut inte allmänt 

accepterade och sedlar och mynt har ofta en särställning. Politiska och rättsliga förändringar kan 

påverka penningens bytesfunktion. I Sverige är situationen relativt stabil och betalningssystemen 

utvecklade och säkra, vilket medför att fordringar mot penninginstitut är allmänt accepterade 

som betalningsmedel. 7 § SkbrL blir, som tidigare nämnts, i princip inte tillämpbar om 

borgenärens land är ett annat än Sverige.  

 

Sedlar och mynts kvalitativa egenskaper kan vara att de som betalningsmedel är snabba, effektiva, 

och anonyma. Kontanternas anonyma funktion gör metoden att betala i sedlar och mynt snabb 

och effektiv, då ingen registrering och identitetskontroll görs, men risken att förlora dem är större 

än vad som är fallet med fordran mot penninginstitut. Idag är betalning genom girering snabb 

och effektiv, inte minst på grund av att många företag har möjlighet att utföra betalningar på 

hemmaplan med hjälp av en dator, Internetuppkoppling och datorprogramvara. Kontanternas 

anonyma funktion är dock en egenskap som fordring mot penninginstitut inte innehar. Vid 

betalningsmedlet fordran mot penninginstitut registreras betalningen och identitetskontroll utförs 

innan betalning kan ske. Vid betalningar av små belopp som sker ofta är kanske kontanter 

fortfarande att föredra, men utvecklingen går trots allt mot ett allt mer kontantlöst samhälle. 
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Betalningar av skulder i en utländsk valuta enligt 7 § SkbrL handlar med all sannolikhet dock inte 

om små belopp, utan större belopp från stora företag. Sedlar och mynt, över vilka man kan 

förlora besittningen och därmed förlora det värde de representerar, innebär en stor risk. Denna 

säkerhetsaspekt är av övervägande betydelse, vilken innebär en fördel för fordringar mot 

penninginstitut gentemot sedlar och mynt.  

 

Funktionen måttenhet för värde, men framför allt funktionen som bytesmedel gör ett 

betalningsmedel godtagbart. Om betalningsmedlet saknar en av dessa funktioner är det ej ett 

allmänt betalningsmedel, det vill säga ”pengar”. När ett betalningsmedel upphör att ha en allmän 

acceptans, upphör också dess status som betalningsmedel i min mening. Detta sker dock inte 

över en natt, men borgenär och gäldenär kan ha olika uppfattning om vad som är ett 

betalningsmedel, vilket kan orsaka problem. Vad dessa problem innebär och hur lagstiftaren har 

hanterat dem kommer jag inte att gå in närmare på här, utan hänvisar till avsnitt 3.5 om 

riskfördelning. När ett betalningsmedel innefattar såväl funktionen som måttenhet för värde som 

funktionen som bytesmedel, är betalningsmedlet ett allmänt accepterat betalningsmedel. När jag 

använder begreppet allmänt accepterat betalningsmedel i fortsättningen inbegrips och förutsätts 

dessa funktioner.  

 

Fordran mot penninginstitut är idag ett allmänt accepterat betalningsmedel i Sverige och torde, 

enligt min mening, vara det betalningsmedel som innebär minst risker och kostnader i de 

situationer där 7 § SkbrL blir tillämplig. Fordringar mot penninginstitut har till stor del övertagit 

rollen, som ”pengar” eller bytesmedel, från sedlar och mynt, eller är åtminstone på väg att göra 

detta. Lagstiftningen föreskriver dock att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel. I den 

praktiska ekonomiska verkligheten utgörs betalningsmedlen däremot till största delen av just 

fordringar mot penninginstitut, vilka inte är lagliga betalningsmedel. Många företag föredrar detta 

betalningsmedel framför sedlar och mynt, i vart fall vid stora betalningar i utländsk valuta. E-

betalningar, i formen digitala värdeenheter, har inte ännu nått denna allmänna acceptans. Denna 

betalningsmetod har dock framtiden för sig och flera studier, utredningar och regleringar på 

nationell och internationell basis utreder dess juridiska karaktär och ekonomiska konsekvenser.36 

Betalningsmedlen är idag enligt min mening, vilket konstaterats tidigare, sedlar och mynt samt 

andra allmänt accepterade betalningsmedel, vilka idag enbart omfattar fordringar mot 

penninginstitut. 

                                                 
36 Till exempel SOU 1998:122, SOU 1998:14, 97/5/EG om gränsöverskridande betalningar, prop. 2001/02:85 samt  
lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, Furberg m.fl. Elektroniska pengar. Juridiska aspekter.  
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2.4.6 Gångbart myntslag på en betalningsort  

Efter att ha analyserat vilka betalningsmedlen är i 7 § SkbrL med utgångspunkt i funktionen, har 

jag kommit fram till att dessa är sedlar och mynt och fordringar mot penninginstitut, skall i detta 

avsnitt utredas i vilken valuta gäldenären kan betala. 7 § SkbrL stadgar om myntslag på 

betalningsorten, alltså myntslag i betydelsen valuta. Gäldenären har, enligt 7 § SkbrL, en rätt att 

välja mellan att betala i skuldebrevets angivna valuta eller i betalningsortens valuta. Det är 

intressant att undersöka vem borgenären och gäldenären är, för att finna vad som är en gångbar 

valuta för dem. De olika situationer som kan uppkomma vid tillämpningen av 7 § SkbrL 

redogjorde jag för i avsnitt 2.2. Där konstaterades att gäldenären och borgenären i de allra flesta 

fall torde vara svenska. Vid ett ömsesidigt förpliktande avtal, i vilket en naturaförpliktelse ingår, 

kan gäldenären dock vara utländsk.  

 

När gäldenären och borgenären är svenska är den svenska kronan givetvis ett gångbart myntslag 

för parterna. Gäldenären kan dock ha intresse av att exempelvis prestera i amerikanska dollar om 

denne själv har fått betalt i amerikanska dollar. Genom att betala i amerikanska dollar eliminerar 

gäldenären sin valutarisk. Det är dock diskutabelt huruvida amerikanska dollar är en gångbar 

valuta på betalningsorten i Sverige. Det finns större sannolikhet för att euro eller norska kronor 

är gångbara myntslag på vissa betalningsorter i Sverige.  

 

Om gäldenären är utländsk och borgenären är svensk skall, under förutsättning att borgenären 

haft en naturaförpliktelse gentemot gäldenären, gäldenären betala i den överenskomna valutan 

eller betalningsortens valuta. Betalningsorten är den ort där betalningen faktiskt sker, det vill säga 

där borgenären tar emot betalningen och inte varifrån exempelvis betalningstransaktionen 

genomförs.37 Detta hänger samman med gäldenärens strikta betalningsansvar och att betalningen 

inte är fullgjord förrän borgenären har fått den. Betalningsorten är därför den ort i Sverige där 

borgenären får betalt, och vad som är gångbart myntslag skall avgöras utifrån denna ort. Euro 

och norska kronor torde därmed i vissa fall kunna vara gångbara valutor på samma sätt som 

svenska kronor. I och med att gäldenären är utländsk är dock frågan om valutarisken kan 

elimineras genom att denne kan välja en annan främmande valuta istället för den överenskomna. 

Om gäldenären befinner sig i ett av de europeiska länder som numera använder euro, kan det 

dock vara högst aktuellt att få möjlighet att använda denna valuta för betalningar, och därmed 

minimera valutarisken. Det avgörande för huruvida euro kan ses som gångbar valuta på en ort i 

Sverige är eurons användningsvolym på orten och borgenärens användning av euro.   

 

När gäldenären har ensidig förpliktelse, exempelvis en låneskuld uttryckt i ett skuldebrev, måste 

gäldenären vara svensk för att SkbrL skall bli tillämplig. Förpliktelsen skall vara ställd i en valuta 

                                                 
37 SOU 1935:14 s. 61 
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som inte är gångbar på en betalningsort för att gäldenärens valrätt enligt 7 § SkbrL skall bli 

aktuell. Det blir svårt att göra något generellt uttalande om vad som är en gångbar valuta, utan 

detta måste givetvis avgöras utifrån varje enskild situation.  

 

Motiven till skuldebrevslagen föreskriver inget om vad som är ett gångbart myntslag på en 

betalningsort i Sverige. Detta kan ha sin förklaring i att någon annan valuta än den svenska 

kronan inte var gångbart myntslag i Sverige på 1930-talet. Svenska kronor var praktiskt gångbara 

och parterna var svenska i de allra flesta fallen. 7 § SkbrL avsågs reglera situationen när 

gäldenären hade möjlighet att betala en svensk borgenär i svenska kronor istället för en avtalad 

utländsk valuta. Idag kan eventuellt 7 § SkbrLs tillämpningsområde på grund av ökad 

globalisering och gemensamma valutor i Europa anses ha förändrats (se avsnitt 4.3).  

 

Om vi utgår från att betalning idag sker med fordran mot penninginstitut, det vill säga ett 

betalningsmedel som inte är fysiskt, istället för sedlar och mynt, så kan denna betalning inte ske 

på en ort och därmed är det svårt att betala i betalningsortens valuta enligt 7 § SkbrL. Den 

praktiska användbarheten av olika valutor torde vara utgångspunkten vid bedömningen av vad 

som är en gångbar valuta på en betalningsort. I motiven till skuldebrevslagen föreskrivs också att 

”för borgenären torde det ofta vara utan större vikt, om han erhåller betalningen på sådant sätt 

eller i inhemskt mynt till motsvarande värde; ej sällan är det sistnämnda betalningssättet även för 

borgenären mest lägligt.”38 Uttrycket vad som är mest lägligt för borgenären talar för att 

betalningsortens valuta skall bestämmas utifrån vad som är praktiskt mest användbart. Det skulle 

kanske till och med vara möjligt för gäldenären att prestera i vilken valuta som helst så länge som 

borgenären enligt objektiv bedömning inte lider skada i förhållande till vad som överenskommits, 

vilken diskussion förs vidare under kapitel 4. 

2.5 Sammanfattning 

Ordalydelsen i 7 § SkbrL ger ingen ledning för svaret på frågan huruvida fordringar mot 

penninginstitut är jämställda med kontanter såsom betalningsmedel, eller endast är surrogat för 

sådana. Vilka betalningsmedel som kan anses vara omnämnda i paragrafen bestäms av hur man 

tolkar ordet mynt, något som i sin tur styrs av den uppfattning man har om vad som utgör 

betalningsmedel. Att motiven till skuldebrevslagen39 inte berört alternativa betalningsmedel är 

beklagligt, men förståeligt med hänsyn till att fordringar mot penninginstitut vid denna tid 

troligtvis inte kunde ses som allmänt accepterade betalningsmedel.  

 

                                                 
38 SOU 1935:14 s. 61 
39 SOU 1935:14 
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De funktioner som sedlar och mynt innehar, har stor betydelse för valet av vilka kännetecken 

som skall finnas hos andra betalningsmedel för att rättsläget ”borgenären har fått betalt” skall ha 

uppkommit. Enligt min syn på vilka betalningsmedlen är, är gäldenärens prestationsskyldighet 

inte inriktad på mynten i sig, utan på att det som presteras dels skall ha ett visst värde, dels skall 

kunna användas som bytesmedel. Att infria en fordran är, enligt min mening, att tillföra 

borgenären ett ekonomiskt värde som innehavet av allmänt accepterade bytesmedel innesluter. 

Betalningen behöver alltså inte nödvändigtvis utföras med sedlar och mynt utan kan utföras 

genom en kreditering av ett konto. Gäldenärens strikta betalningsansvar ålägger denne att tillföra 

borgenären ett allmänt accepterat betalningsmedel, det vill säga något som uppfyller kraven på att 

vara ett bytesmedel, och så länge gäldenären gjort detta har förpliktelsen infriats.   

 

Har det då någon betydelse för borgenären om denne får sedlar och mynt, eller en fordran på ett 

penninginstitut? Som bytesmedel är de, som ovan konstaterats, likvärdiga. Däremot finns det en 

skillnad i fråga om risken att förlora det värde som betalningsmedlen representerar. Valet av 

betalningsmedel har således sin grund i bland annat vilka risker och kostnader som de tillhörande 

betalningstransaktionerna innebär, vilket kommer att behandlas i kapitel 4. 

 

Frågan angående vad en penningförpliktelse egentligen innefattar, och med vad denna kan infrias, 

är en fråga skild från valutaspörsmålet. Formuleringen gångbart myntslag på en betalningsort i 7 § 

SkbrL ligger också till grund för vilken valuta som gäldenären kan använda som räkneenhet för 

att betala till borgenären. Vad som är ett gångbart myntslag på en betalningsort fastställs utifrån 

vilken/vilka valutor som är mest lägliga, det vill säga praktiskt användbara, för borgenären. För 

att kunna bestämma vad som är mest lägligt för borgenären måste hänsyn tas till i vilka 

situationer och för vilka parter 7 § SkbrL tillämpas. 

 

De absolut mest betydelsefulla situationerna som 7 § SkbrL omfattar är troligtvis när en svensk 

borgenär och en svensk gäldenär uttryckt en förpliktelse i en utländsk valuta. Gäldenären kan 

välja att betala i den avtalade valutan alternativt i betalningsortens valuta. Betalningsortens valuta 

kan, enligt min mening, inte ha varit något annat än svenska kronor. Den svenska kronan har 

också idag en särställning som gångbar valuta eftersom den enligt lag är Sveriges valuta. Jag 

hävdar dock att utöver den svenska kronan andra valutor har liknande ställning i vissa områden i 

Sverige. Ortens historia och geografiska läge kan medföra att andra valutor än den svenska 

kronan har stark ställning och används i betydande omfattning. I vissa gränsorter kan den norska 

kronan vara en praktiskt användbar valuta på samma sätt som den svenska kronan, och på andra 

orter kan euro fungera på liknande sätt, bland annat på grund av omfattande turism. Euro 

kommer förmodligen att successivt ges en allt större praktisk ekonomisk betydelse som alternativ 

valuta i Sverige. Många företag i Sverige kommer att föredra att handla i euro, ta lån i euro och ha 
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konton i euro på grund av att deras handelspartners befinner sig i euroländer. Dessa svenska 

företag eliminerar på detta sätt sina valutarisker samtidigt som de förbereder sig inför en 

övergång till euro i Sverige. Svenska borgenärer skulle idag förmodligen kunna ta emot 

betalningar från gäldenärer i exempelvis norska kronor eller euro, om norska kronor eller euro är 

en betalningsortens valuta. Utländska gäldenärer torde ha samma möjlighet att betala i en 

alternativ valuta om betalningen har en grund i en ömsesidig förpliktelse, förutsatt att den 

avtalade valutan inte är ”gångbar valuta”. 
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3. Betalningsplats 

3.1 Inledning 

Betalningsplats är på liknande sätt som myntslag, ett begrepp som får en oklar betydelse vid 

betalning genom moderna betalningsmetoder. Hur skall man tolka ”ort där betalning sker” när 

betalningen sker via en icke fysisk modern betalningsmetod? Jag avser att först tolka, vad 

bestämmelsen om betalningsplats innebär, utifrån ordalydelsen ”ort där betalning sker”, för att 

sedan undersöka vad man avsåg med formuleringen, och vilken betydelse betalningsorten 

praktiskt sett har. 

3.2 Ort där betalningen sker 

Gäldenärens rätt att betala i en alternativ valuta, enligt 7 § SkbrL, gäller betalningsortens valuta. 

Vid kontantbetalning utgör bestämmande av betalningsort inget problem eftersom mynt och 

sedlar överlämnas till borgenären på en specifik plats. De betalningsmedel som används vid 

moderna betalningsmetoder kan inte överlämnas i en fysisk bemärkelse, vilket kontanter kan. 

Föreställningen om en betalningsplats är alltså svår att förena med andra betalningsmedel än 

sådana som har fysisk form. Fordringar mot penninginstitut har inte den fysiska befintlighet som 

kontanter har och kan därmed inte heller i bokstavlig mening överlämnas på en viss ort. Således 

kan ur orden i 7 § SkbrL uttolkas att betalning skall ske på en plats, vilket innebär att betalning 

inte kan utföras med annat än fysiska betalningsmedel.  

 

Avsåg lagstiftaren med ordet betalningsort i 7 § SkbrL att betalning måste utföras med fysiska 

betalningsmedel, det vill säga med sedlar och mynt, eftersom inga andra betalningsmedel kan 

betalas på en plats? Praktiskt sett reglerar ofta avtalet mellan borgenären och gäldenären på vilken 

plats prestation skall ske. Om parterna inte avtalat om betalningsplats, skall denna vara 

borgenärens bostad eller affärslokal enligt 3 § SkbrL, alternativt gäldenärens affärslokal enligt 

4 § SkbrL. Borgenären har vidare rätt att senare anvisa annan ort än den avtalade inom det land 

där betalning skall ske, om inte detta medför väsentlig olägenhet eller kostnad för gäldenären.40 

Det faktum att borgenären skall erhålla betalningen i sin bostad eller sitt affärsställe ger uttryck 

för att betalningen inte skall innebära några kostnader och besvärligheter för borgenären, utan att 

ansvaret för betalningstransaktionen ligger på gäldenären. Detta pekar mot att bestämmelserna 

                                                 
40 3 § 2 st SkbrL 
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om betalningsplats syftar till fördelning av risk och kostnad mellan parterna. Motiven till 

Skuldebrevslagen samt doktrinen förespråkar också riskfördelning som syfte med 3-4 § § SkbrL 

och 7 § SkbrL, antingen direkt eller indirekt.41 Vid enkelt skuldebrev anses det rimligt att 

betalning skall ske hos borgenären, medan för vissa löpande skuldebrev som är avsedda att ”löpa 

i den allmänna rörelsen” förläggs betalningsorten till gäldenärens affärslokal.42 Gäldenären är 

endast skyldig att betala till det löpande skuldebrevets innehavare, vilken kan vara okänd för 

gäldenären. Gäldenären kan då inte anses skyldig att eftersöka borgenären för att kunna betala, 

utan betalningen skall ske hos gäldenären. 

 

Att betalningsplatsen fick utgöra grunden för riskens fördelande var troligtvis det mest naturliga 

på 1930-talet när betalning till största delen faktiskt skedde med hjälp av sedlar och mynt, eller 

växlar som omvandlades till sedlar och mynt. Betalningsmedlet var alltså ett fysiskt ting. Postgirot 

fanns i och för sig på 1930-talet men girering användes inte i den omfattning som sker idag.  Det 

är troligt att lagstiftaren avsåg sedlar och mynt som betalningsmedel, och inte fordran mot 

penninginstitut på grund av detta betalningsmedels begränsade användning. Den riskfördelning 

som betalningsorten bestämmer utgår således från avlämnande av sedlar och mynt, och därmed 

torde det vara svårt att tillämpa betalningsort som utgångspunkt för riskfördelning vid betalning 

med fordran mot penninginstitut. Vid betalning med fordran mot penninginstitut sker inget 

avlämnande, utan riskfördelningen måste knytas till något annat än det fysiska avlämnandet. 

Motiven föreskriver att grundtanken med 7 § SkbrL är att borgenären ”omedelbart skall kunna 

förskaffa sig det föreskrivna beloppet i skuldebrevets myntslag”.43 Riskfördelningen vid betalning 

med moderna betalningsmedel behandlas vidare i kapitel 4, och det är i detta skede av uppsatsen 

tillräckligt att konstatera att formuleringen ”ort där betalning sker” syftar till fördelning av risk. 

 

Konsekvenserna av att bestämma att betalning skall ske på en plats medför, förutom en 

fördelning av risk, också ett utpekande av en valuta. Gäldenären har ju rätt att betala i 

betalningsortens valuta om denne föredrar det framför den avtalade valutan. Betalningsplatsens 

bestämmande innebär således att peka ut en alternativ valuta till gäldenärens förmån. Dock gäller 

att borgenären inte skall lida någon skada på grund av gäldenärens prestation och därmed ligger 

all risk fortfarande på gäldenären, som har att ombesörja betalningstransaktionen och valet av en 

valuta, vilket inte skall orsaka borgenären kostnader och risker. Om betalningen inte sker på 

någon plats, exempelvis när betalning sker via girering, uppstår frågan om i vilken valuta 

gäldenären kan betala förutom den avtalade. Betalningen sker genom informationsöverföring, 

och informationsöverföring i sig har ingen plats i rummet, alltså görs den inte på någon plats. Det 

                                                 
41 SOU 1935:14 s. 51 
42 A a s. 51 
43 A a s. 61 
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finns ingen rimlig möjlighet att med hjälp av betalningsorten peka ut en valuta när betalningen 

sker med moderna betalningsmetoder. Ett av skälen till 7 § SkbrLs existens torde vara att peka ut 

en valuta som gäldenären alternativt kan betala förpliktelsen. Frågan uppstår om det finns 

möjlighet att ur ett riskfördelningsresonemang finna en betalningsortens valuta, vilket jag avser 

att besvara i kapitel 4. 

3.3 Sammanfattning 

Vad ger bestämmelsen om myntslag respektive betalningsplats uttryck för? Ordet myntslag ger 

uttryck för att det finns mer än ett slags valuta, men också för att betalningen antas ske med 

kontanter, det vill säga sedlar och mynt. Den bokstavliga tolkningen tar utgångspunkt i fysiska 

ting, vilket gör det svårt att innefatta fordringar mot penninginstitut eller så kallade digitala 

värdeenheter, vilka karakteriseras av immaterialitet.  

 

Också vid tolkningen av betalningsort stöter man på patrull om man väljer att tolka begreppet 

bokstavligt, eftersom betalningsort så tydligt utgår från just fysiska betalningsmedel och 

avlämnande av sådana. Ordalydelsen i 7 § SkbrL ger alltså föga eller ingen ledning alls vid 

tolkning av begreppen gångbart myntslag respektive betalningsort.  

 

Eftersom orden myntslag och betalningsort så explicit utgår från fysiska prestationer är 

fordringar mot penninginstitut alltför långt härifrån för att kunna omfattas av en analog 

tillämpning, enligt min mening. När betalning gjordes med sedlar och mynt var betalningsplatsen 

central för riskövergången mellan gäldenären och borgenären, och det finns ingen anledning att 

förutsätta att lagstiftaren avsåg någon annan grund för riskfördelningen än just platsen för 

betalning. Vid moderna betalningsmedel sker dock inte betalningen på någon plats och 

riskfördelningen kan därför inte ha samma utgångspunkt som vid traditionella betalningsmedel, 

det vill säga sedlar och mynt. 

 

Om man istället ser till funktionen av bestämmandet av betalningsplatsen i 7 § SkbrL uppstår inte 

denna tolkningssvårighet. I förarbetena till skuldebrevslagen framhävs att grundtanken med 

bestämmelsen är att borgenären omedelbart skall kunna skaffa sig det avtalade beloppet i 

skuldebrevets myntslag. Med denna grund för riskfördelningen kan även betalning via moderna 

betalningsmedel omfattas.  

 

Det största problemet, enligt min mening, är att gäldenärens val av valuta inte kan utföras med 

hjälp av bestämmelsen när betalningen sker med ett icke fysiskt betalningsmedel. En gångbar 
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valuta på en viss betalningsort är omöjlig att finna när betalningen inte alls sker på en ort. Även i 

detta fall kan tolkningen utgå från den funktion som 7 § SkbrL fyller.  

 

Vilket alternativ gäldenären väljer sammanhänger med vilka risker som är förbundna med 

betalningsmedlet och betalningsmetoden ifråga men också med beaktande av borgenärens 

situation. I samband med risker förbundna med betalningstransaktionen kommer vi osökt in på 

vid vilken tidpunkt som betalningen är fullgjord, det vill säga när riskövergången sker, vid 

betalning med fordran mot penninginstitut, vilket jag går in på närmare i det följande kapitlet. 

Syftet med 7 § SkbrL är alltså att fördela kostnad och risk mellan gäldenär och borgenär, vilket är 

avsikten även vid moderna betalningsmetoder. Frågan blir då om den fördelning av kostnad och 

risk som 7 § SkbrL stadgar är relevant vid dagens betalningar, vilket kommer att utredas närmare 

i avsnitt 4.  
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4. Fördelning av kostnad och risk 

4.1 Inledning 

Det har i föregående kapitel anförts att formuleringen i paragrafen inte kan tolkas bokstavligt, 

eller utifrån analogier, utan istället skall analyseras utifrån den funktion 7 § SkbrL har i en praktisk 

ekonomisk verklighet. Analysen av funktionen hos 7 § SkbrL har pekat på en fördelning av risker 

och kostnader mellan borgenären och gäldenären när förpliktelsen är uttryckt i en utländsk 

valuta. Bestämmelsen om att betalning skall ske i visst myntslag och på en betalningsort 

motiveras således av behovet att uppställa en norm för hur bland annat risker i 

betalningstransaktionen skall fördelas mellan borgenären och gäldenären. Valet av formen för 

betalning (transaktionsformen) har sin grund i risker och kostnader som är förbundna med själva 

betalningsmetoden. Betalningsmetoden bestämmer i sin tur vilket betalningsmedel som blir 

aktuellt. Begreppen betalningsmedel, betalningsmetod och betalningstransaktion har således ett 

inbördes samband och den gemensamma nämnaren är riskfördelning. I detta kapitel skall jag 

först inleda med att undersöka vilken riskfördelning 7 § SkbrL åsyftade, för att sedan gå vidare 

med att utreda huruvida denna riskfördelning är lämplig idag när betalningar utförs med moderna 

betalningsmetoder? För att underlätta för läsaren skall inledningsvis en kort beskrivning av 

moderna betalningsmetoder och därmed sammanhängande risker också göras. 

4.2 Riskbild hos olika betalningsmetoder 

4.2.1 Inledning 

Gäldenärens val av valuta, enligt 7 § SkbrL, samt val av betalningsmetod har sin grund i 

kostnader och risker. Huruvida gäldenären väljer avtalad valuta eller betalningsortens valuta 

grundar sig bland annat på de aktuella valutornas kursläge. Gäldenären väljer med största 

sannolikhet den betalningsmetod som innebär den gynnsammaste riskbilden och de lägsta 

kostnaderna, eller den betalningsmetod som efter en avvägning mellan olika riskfaktorer ger bäst 

utslag. Jag skall inledningsvis kortfattat beskriva några av de betalningsmetoder som torde ha 

störst relevans för betalningars genomförande på 1930-talet respektive idag. Fortsättningsvis skall 

undersökas vilka risker som sammanhänger med moderna betalningsmetoder. Avslutningsvis 

skall jag också undersöka vilka risker som förknippas med betalningsmedlen, alltså riskerna med 

innehavet av betalningsmedel. Dessa risker är direkt sammanhörande med betalningsmedlets, 

exempelvis sedlar och mynts egenskaper och innehavet av betalningsmedlet, och det är därför 



 25

viktigt att skilja dessa från andra risker, vilka hör samman med transaktionen och metoden vid 

betalningen.  

4.2.2 Former för betalning 

En penningförpliktelse infrias genom betalning. På 1930-talet, när skuldebrevslagen stiftades, 

skedde troligtvis den största delen av betalningarna med hjälp av sedlar och mynt, växel, eller 

check.44 Idag kan gäldenären betala sin skuld på olika sätt förutom de traditionella 

betalningsmetoderna, vilka syftar till att borgenären får sedlar och mynt med hjälp av ett 

betalningsinstrument. Exempelvis kan gäldenären idag betala med hjälp av girering, det vill säga 

genom att borgenärens konto krediteras, eller genom en e-betalning, vilka metoder inte 

förutsätter kontanter. Dessa olika metoder för att infria en skuld har olika egenskaper och utförs i 

olika miljöer.  

 

En i praktiken vanligt förekommande form av betalning, och den beloppsmässigt dominerande 

betalningsformen45, är den som sker genom girering mellan konton i bank eller postgirokonton. 

En girering mellan bankkonton kan gå till så att en kontohavare beordrar sin bank att överföra ett 

belopp från hans konto till borgenärens konto. Bankbetalningar, eller gireringar, sker egentligen 

genom utbyte av information mellan banker rörande betalningsuppdrag samt bokföringsåtgärder, 

vilka medför att fordringsförhållanden tillskapas och upphör. Vad som finns på ett konto är inte 

några pengar som genom betalningen transporteras till någon annan plats. De pengar banken 

mottar vid en insättning inflyter i bankens rörelse och blir en del av bankens förmögenhet. Som 

tidigare konstaterats har en fordran en icke rumslig karaktär. Betalningen anses gjord, det vill säga 

skulden är infriad, när borgenären kan disponera medlen på sitt konto och gäldenären är 

avskuren rådigheten över medlen.46 Fysiska sedlar och mynt förutsätts alltså inte för att 

borgenären skall anses ha fått betalt. Kontokort i form av betalkort är ytterligare ett sätt att betala 

som inte förutsätter kontanter. Kortet är en speciell identitetshandling som är kopplad till ett 

visst konto.  

 

Andra metoder för betalning, vilka dock har mist en del av sin utbredda användning sedan 1930-

talet, är betalning som utförs med hjälp av ett betalningsinstrument. Betalningsinstrumentet är ett 

fysiskt hjälpmedel för att kunna utföra prestationen, och som gör det möjligt att disponera över 

betalningsmedel. Betalningsinstrumentet skall alltså lösas in och istället härför kan borgenären 

erhålla kontanter, eller en fordran mot ett penninginstitut.  

 

                                                 
44 Tiberg, Lennhammer, Skuldebrev, växel och check s.110, 128 
45 SOU 1995:69 s. 77-78 
46 NJA 1995 s. 25 



 26

Kännetecknande för betalningar med så kallade digitala värdeenheter är att mottagaren erhåller 

en digital informationsenhet, vilken han i sin tur kan använda för att verkställa betalningar. 

Betalningen kan ske direkt mellan gäldenären och borgenären, utan att några konton eller någon 

tredje man behöver inblandas i transaktionen. I detta hänseende liknar alltså dessa betalningar 

kontanter, men på grund av e-pengarnas icke-fysiska egenskaper förs också tankarna till 

fordringar, då närmast löpande sådana.47 I den mån e-pengar används grundas detta på avtal48, 

vilket innebär att e-betalningen som rättsligt fenomen är mindre intressant för uppsatsens 

problemställning. 

4.2.3 Betalningsmedlens risker   

Betalningsmedlen är, enligt mitt resonemang i avsnitt 2.4, sedlar och mynt, samt andra allmänt 

accepterade betalningsmedel som idag enbart består av fordringar mot penninginstitut. De olika 

betalningsmetoderna kan resultera i att betalningen utgörs av antingen betalningsmedlet sedlar 

och mynt, eller betalningsmedlet fordran mot ett penninginstitut. I detta avsnitt skall kort beröras 

de risker som är förknippade med innehavet av visst slag av betalningsmedel.  

 

Risker som är förbundna med kontanter består av:  

- att de minskar i värde genom inflation,  

- att någon utomstående gör ett godtrosförvärv, 

- eller att betalningsmedlen blir ogiltiga. 49  

 

En fordran mot ett penninginstitut kräver ingen besittning för att innefatta ett värde och eftersom 

denna typ av fordran är enkel, kan godtrosförvärv inte förekomma. En inflationsrisk föreligger 

vid både betalningsmedlet sedlar och mynt och vid betalningsmedlet fordran mot penninginstitut. 

Andra risker vid fordran mot penninginstitut är att banken kommer på obestånd eller att banken 

betalar till annan person än borgenären med befriande verkan. Slutligen kan en fordran 

preskriberas. Risken att innehavaren inte kan använda betalningsmedlet, på grund av exempelvis 

stöld, är större när det handlar om kontanter än vad fallet är när betalningsmedlet är fordran mot 

penninginstitut.50 

 

De beaktansvärda risker som skiljer betalningsmedlen åt är risken för förlust av besittningen av 

kontanter, samt att banken kommer på obestånd eller betalar med befriande verkan till fel 

borgenär vid innehavet av fordran mot penninginstitut. Dessa risker har betydelse för vilket 

                                                 
47 Prop 2001/02:85 s. 59 
48 SOU 1998:122 s. 47 
49 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder s. 42 
50 Innehavaren riskerar vid brott inte att förlora betalningsmedlet genom godtrosförvärv utan förhindras enbart att 
bruka betalningsmedlet.  
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värdet är av innehavet av betalningsmedlet, och därmed vilket betalningsmedel som borgenären 

föredrar. Även för gäldenären har dessa risker betydelse vid valet av vilket betalningsmedel som 

skall användas för prestationen till borgenären. Idag torde, enligt min mening, fordran mot 

penninginstitut vara det betalningsmedel som är att föredra, eftersom riskerna att banken 

kommer på obestånd, respektive betalar med befriande verkan till någon annan än avsett, inte är 

någon stor risk. Att någon skulle göra ett godtrosförvärv av kontanter är en betydligt mer 

överhängande risk, som inte går att bortse ifrån. 

4.2.4 Risker förknippade med betalningstransaktionen 

Förutom de risker som innehavet av betalningsmedlet innebär, har de risker som 

betalningsmetoden och den därmed sammanhängande transaktionen stor betydelse för 

gäldenären och borgenären.  

 

Betalning via sedlar och mynt, exempelvis över disk, är i princip riskfri. När en 

betalningsförmedlare är inblandad, som så ofta är fallet vid betalning via moderna 

betalningsmetoder, kan emellertid något inträffa som medför att betalningen inte erläggs i rätt tid, 

eller inte erläggs alls.  

 

När borgenären erhåller ett betalningsinstrument kan följande omständigheter föranleda att 

betalningen inte fullbordas:  

a) instrumentet omdestineras,  

b) instrumentets giltighetstid går ut,  

c) gäldenären försätts i konkurs,  

d) återkallelse sker,  

e) instrumentet förstörs fysiskt eller förkommer,  

f) instrumentet tillgrips eller kommer i tredje mans hand genom brottsligt förfarande,  

g) den som enligt betalningsinstrumentet skall betala ut beloppet till borgenären råkar på 

obestånd.51  

 

Riskerna hör i de flesta fall samman med det fysiska betalningsinstrumentet. Riskens övergång 

från gäldenär till borgenär infaller när betalningsinstrumentet löses in till kontanter eller till en 

fordran mot ett penninginstitut. 

 

Vid betalning genom girering, då betalningsmedlet fordran mot penninginstitut används, 

förekommer varken fysiska betalningsmedel eller betalningsinstrument. De media, elektroniska 

signaler eller papper, som informerar om betalningsuppdraget, kan dock komma på avvägar eller 

                                                 
51 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder s. 66f 
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förstöras. Vid fel i sådan informationsöverföring kan borgenären eller gäldenären få bära en risk 

under förutsättning att den mellanhand som gäldenären anlitat skulle ha rätt att behålla 

ersättningen för uppdraget trots att uppdraget inte utförts. Riskens övergång från gäldenären till 

borgenären hänförs till den tidpunkt som banken bokför betalningen. Bokföringstidpunkten och 

utformningen av transaktionssystemen hos banker och andra penninginstitut är således 

avgörande för fastställande av riskens övergång.  

 

Betalningsmedlens risker förknippas alltså med själva innehavet av betalningsmedlet vilka kan 

benämnas slutliga risker i en betalning. De risker som uppstår i transaktionsskeendet, det vill säga 

när betalningen ”går” från gäldenären till borgenären, är risker förknippade med 

betalningsmetoden. De samlade riskerna avgör vilken form för betalning som är mest fördelaktig 

för parterna i varje transaktion. 7 § SkbrL fördelar dessa kostnader och risker mellan gäldenären 

och borgenären, och jag skall i det följande avsnittet undersöka vilken fördelning som lagstiftaren 

åsyftade i bestämmelsen för att se om denna fördelning är ändamålsenlig vid betalning via 

moderna betalningsmetoder.  

4.3 Presumtion för riskfördelning enligt 7 § SkbrL 

4.3.1 Inledning 

I lagberedningens förslag till skuldebrevslag kan man utläsa att risken skall fördelas efter, och 

därmed att betalning skall ske efter, ”vad som är mest lägligt för borgenären”52. Borgenären skall 

därför omedelbart kunna omvandla den av gäldenären valda valutan till den i skuldebrevet 

föreskrivna valutan, utan att därvid göra en förlust. Gäldenären skall också prestera enligt vad 

som är mest lägligt för borgenären i hänseende till betalningsmetod. Borgenären skall således inte 

lida någon skada på grund av gäldenärens valrätt vare sig vad gäller valuta eller betalningsmetod. 

Detta innebär att gäldenären har ett strikt betalningsansvar, vilket innebär att hela risken ligger på 

gäldenären. 

 

Den lagfästa riskfördelningen kan ha många orsaker. Intressant att undersöka är vilka som gjorde 

dessa betalningar, det vill säga var det konsumenter eller storföretag, och hur såg 

kommunikationsmöjligheterna mellan dem ut? Vidare är det viktigt att notera om betalningarna 

gjordes med sedlar och mynt, eller med check eller växel, och vilka risker som var förbundna 

med dessa betalningsmetoder. Hur såg den ekonomiska situationen ut på 1930-talet exempelvis 

den ekonomiska tidsandan, och valutarisken, när skuldebrevslagen såg dagens ljus?  

                                                 
52 SOU 1935:14 s. 61 
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4.3.2 Den ekonomiska situationen i början av 1900-talet 

 
Den svenska industrialiseringen gick under slutet av 1800-talet in i ett nytt skede, med en 

expansion inom framförallt massa-, pappers- och verkstadsindustrierna. När stordriften började 

skjuta fart ökade också behovet av långsiktig finansiering och obligationslån blev vanliga för 

industrifinansiering. 53 Det stora genombrottet för aktiespekulation skedde däremot inte förrän 

under första världskriget. Inflationen på 1910-talet bidrog till spekulation på den finansiella 

marknaden i Sverige. Den svenska utrikeshandeln och bytesbalansen gynnades av första 

världskriget och de svenska industriföretagen kunde visa upp stora vinster.54 Mot slutet av kriget 

började kurserna falla, men den kraftiga marknadsförsämringen inträdde först i början av 1920-

talet.55 

 

Den internationella deflationen, som startade 1920, nådde samma år Sverige med full kraft. 

Prisfallstendenserna underblåstes av den svenska penningpolitiken, som syftade till att återföra 

den svenska kronans värde till det guldvärde som rått före kriget.56 Den djupa deflationskrisen 

drabbade såväl industriföretag som banker. Även om senare delen av 1920-talet innebar en 

påtaglig konjukturförbättring, återkom inte den ekonomi som rått under första världskriget.57 

 

1930-talets ekonomiska kris berodde huvudsakligen på bankernas relation till den likviderade 

Kreugerkoncernen.58 Under 1931 års penningkris steg guldpriset medan den allmänna prisnivån 

förblev oförändrad. Kapitaltillflödet utifrån sinade i och med krisen och det utländska kapitalet 

sökte andra vägar.59 Guldreserven i Sverige låg till grund för statens sedelutgivningsrätt och de 

sedlar som gavs ut måste ha motsvarande värde i guld i statens guldkassa. När Sverige tvingades 

lämna guldmyntfoten till förmån för pappersmyntfot fanns en rädsla för att detta skulle leda till 

inflation och kapitalflykt med stigande växelkurser som följd.60 Åtgärden syftade till att försöka 

sätta en gräns för prisfallet och konjukturförsämringen.61 En mycket avsevärd del av Sveriges 

import kom från länder, vilkas valutor stod kvar vid sin gamla guldparitet, och fördyrades 

härigenom. Däremot såldes exportvarorna i stor utsträckning i pund. Situationen lättades dock 

genom att marknaden befriades från Kreugerkoncernens behov av valutor.62  

 
                                                 
53 Larsson Mats, Aktörer, marknader och regleringar... s. 15 
54 A a s. 15 
55 A a s. 15 
56 A a s. 15  
57 A a s.17 
58 Montgomery, Svensk ekonomisk historia s. 261 
59 A a s. 259 
60 A a s. 319 
61 A a s. 319  
62 Montgomery, Svensk ekonomisk historia s. 320 
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Efter septemberkrisen 1931 var valutamarknaden mycket förvirrad.63 På grund av den allmänna 

osäkerhet som rådde på de internationella marknaderna uppkom en stark tillströmmning av guld 

och valutor. Under 1932-33 torde riksbanken ha köpt guld och valutor till ett sammanlagt belopp 

av mer än 600 miljoner kronor.64  

 

Exporten hade i hög grad bidragit till att föra Sverige ut ur depressionen och även i 

fortsättningen hade den en stor betydelse. Det handlar här om pappers- och massaindustrin och 

metallindustrin.65 Nästan alla de ledande exportindustrierna kunde uppvisa en ganska markerad 

ökning i försäljningen till utlandet under 1933.66 1920- och 1930-talens ekonomiska kriser 

resulterade i ökade kontrollåtgärder av den finansiella marknaden, samt lagstiftningsåtgärder; som 

bland annat bank- och försäkringslagstiftningarna.67 

 

Det är ur dessa förhållanden som skuldebrevslagen är sprungen. Borgenären var förmodligen ett 

större företag i Sverige. På grund av att borgenären hade en marknad i andra länder var 

möjligheten att själv utnyttja andra valutor än den svenska kronan betydelsefull för att begränsa 

valutariskerna, och man avtalade därför ofta om att betalning skulle ske i en annan valuta än den i 

Sverige gångbara. Gäldenär och borgenär som uttryckt en förpliktelse i en utländsk valuta torde 

ha varit relativt jämställda parter på 1930-talet med samma möjligheter att anlita juridisk expertis 

och ekonomiska rådgivare. Med dessa parter i åtanke skrev lagberedningen sitt förslag till 

Skuldebrevslag68, och fördelade kostnader och risker utifrån denna förutsättning.  

 

Under 1930-talet gjordes betalningarna med hjälp av enkla betalningssystem över vilka 

borgenären och gäldenären kunde ha överblick, och förståelse för, och därmed också en 

medvetenhet om riskerna som var förbundna härmed. Parterna kunde påverka och medverka i 

betalningstransaktionen samt förebygga riskerna. Sammantaget var troligtvis gäldenär och 

borgenär relativt jämställda i en praktisk ekonomisk verklighet som var greppbar och överskådlig 

för parterna.  

 

Som tidigare konstaterats i avsnitt 2.4.6 var betalningsortens valuta lika med svenska kronor. Om 

gäldenären ville betala i svenska kronor istället för i den avtalade valutan så innebar detta 

troligtvis inte någon skada för borgenären eftersom denne var svensk. Idag skulle kunna tänkas 

                                                 
63 A a s. 320 
64 A a s. 331 
65 A a s. 349  
66 A a s. 327  
67 A a s. 337 
68 SOU 1935:14 
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att gäldenären skulle vilja betala i euro, eftersom detta också är en betalningsortens valuta (se 

vidare under avsnitt 4.3.3). 

 

Troligast är att syftet med 7 § SkbrL var att skydda svenska gäldenärer, och därmed fall när både 

gäldenär och borgenär var svenska, men förpliktelsen var ställd i en utländsk valuta. Det är troligt 

att lagstiftaren som gäldenär åsyftade stora företag i Sverige, som gavs en valrätt att prestera i en 

annan valuta än den överenskomna. Importerande industriföretag i Sverige var kanske tvungna 

att betala i en annan valuta än den svenska kronan, eftersom kursförändringarna var stora, och 

ville då eliminera valutarisken genom att också få betalt i denna valuta av sina motparter.  

4.3.3 Dagens ekonomiska situation  

Den ekonomiska utvecklingen präglas framför allt av en globalisering och en framväxt av 

multinationella industri- och tjänsteföretag. Den internationella trenden, vilken Sverige har följt, 

är också att de finansiella marknaderna blivit alltmer öppna. Betalningsmedel och -metoder 

anpassas till denna utveckling och idag är det inga problem att genomföra gränsöverskridande 

betalningar. Denna utveckling har förändrat situationen för många företag i Sverige som har 

etablerat kontor, filialer och kundkontakter över världen. Import och export har ökat, och det är 

inte längre enbart stora industriföretag som rör sig över gränserna. Valutarisken blir en 

betydelsefull faktor att ta i beaktande inför affärer med utlandet och vid avtalens utformning. 

 

Det är oftast valutarisken på kort sikt som intresserar parterna. Faktorer som ränteutveckling, 

politiska dagshändelser, råvaruprisförändringar, centralbanksuttalanden eller statistikrapportering 

har en stor betydelse för valutautvecklingen på kort sikt.69 Medias bild har en långt större 

betydelse idag än vad som var fallet på 1930-talet. Valutarisken på längre sikt kan ha betydelse vid 

upptagande av lån i utländsk valuta. 

 

Det är relativt vanligt att förpliktelser mellan två svenska parter även idag uttrycks i en 

främmande valuta för att eliminera valutarisken. Dock torde det ha blivit mer vanligt att svenska 

företag har låneskulder i exempelvis euro. Företagen strävar också efter att ha en närhet till sina 

kunder och leverantörer i utlandet genom att ha konto i landets valuta för att effektivisera 

betalningsflöden. Således förekommer idag fler situationer där 7 § SkbrL skulle kunna vara 

tillämplig, än vad som var fallet på 1930-talet. Frågan är huruvida detta utökade 

tillämpningsområde kan innebära några problem. 

 

Betalningssystemens komplexitet, när betalningsmedlet utgörs av fordring mot penninginstitut, är 

en försvårande omständighet för parterna i valet av betalningsmetod. Möjligheten att förutse och 

                                                 
69 Grath Anders, Företagets utlandsaffärer s. 25 
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förebygga risker och kostnader blir svårare i och med betalningssystemens komplexitet. Samtidigt 

som transaktionerna idag är komplexa i jämförelse med 1930-talet, utförs de moderna 

betalningarna inte bara av stora svenska företag utan även av utländska företag i fall av 

ömsesidigt förpliktande kontrakt. Tidigare ville den svenske betalaren betala i svenska kronor 

vilket innebar att båda parter kände till valutan. Idag kanske den tyske gäldenären vill betala för 

varor som levererats från den svenske borgenären i euro. Skall gäldenären då kunna göra detta 

med motiveringen att detta är en praktiskt användbar valuta i Sverige? Ja, enligt min mening 

torde gäldenären kunna betala i en annan valuta än den svenska kronan om den svenske 

borgenären har valutakonto i den aktuella valutan, eller om borgenären på annat sätt använder sig 

av den aktuella valutan. Om borgenären inte lider någon skada på grund av den av gäldenären 

valda valutan så kan jag inte se något som skulle hindra att en sådan betalnings giltighet. Detta 

torde inte bara gälla utländska gäldenärer utan också svenska gäldenärer som vill betala i euro 

istället för svenska kronor. 

 

Att den praktiska ekonomiska situationen ser annorlunda ut idag jämfört med på 1930-talet torde 

det inte råda något tvivel om. Kan samma presumtion för riskfördelning som gällde mellan en 

borgenär och en gäldenär på 1930-talet verkligen finna sin motsvarighet på 2000-talet? I denna 

diskussion anser jag att man måste återkomma till vilka parterna är och hur deras inbördes 

förhållande ser ut. Jag skall i kapitel 6 utreda om det finns en annan möjlig fördelning av risk som 

kan vara mer ändamålsenlig idag, än den riskfördelning som 7 § SkbrL innebär.  

4.4 Sammanfattning  

Bestämmelsen om att betalning skall ske i visst myntslag, och på en betalningsort motiveras av 

behovet att uppställa en norm för hur risker skall fördelas mellan borgenären och gäldenären. All 

risk för betalningens fullbordande läggs på gäldenären. Denna norm, eller presumtion för 

riskfördelning, utgår från en situation när de flesta betalningarna gjordes med sedlar och mynt, 

eller med hjälp av ett fysiskt betalningsinstrument som löstes in till sedlar och mynt. 

Presumtionen för riskfördelningen som 7 § SkbrL innefattar är svår att bibehålla vid betalningar 

när betalningsmedlet utgörs av icke fysiska betalningsmedel, vilka innebär komplexa 

betalningstransaktioner utan möjlighet för parterna att överblicka. Betalningsmedlet fordring mot 

penninginstitut användes visserligen på 1930-talet, men i mycket liten omfattning, och därför får 

antas att presumtionen för riskfördelning utgår från fysiska betalningsmedel. De fysiska 

betalningsmedlen innebär andra risker än de icke fysiska moderna betalningsmedlen, bland annat 

risken för godtrosförvärv genom att förlora besittningen. Gäldenären skall inte bara ta hänsyn till 

de risker som förknippas med betalningsmedlet, utan också till alla de risker som 
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betalningsmetoden och därmed tillhörande betalningstransaktionen innebär, vilket är betydligt 

mer svåröverskådligt.  

 

Den praktiskt ekonomiska situationen ser annorlunda ut idag än på 1930-talet. Betalningsmedlet 

fordring mot penninginstitut är det idag dominerande betalningsmedlet och eftersom det enda 

lagstadgandet som rör betalning utgår från en riskfördelning som, enligt min mening, måste ha 

betalning med sedlar och mynt för ögonen är 7 § SkbrLs relevans tveksam. Min slutsats talar för 

att lagstiftningen inte har hunnit med utvecklingen i den praktiska ekonomiska verkligheten vad 

gäller riskfördelningen mellan borgenären och gäldenären.  

 

Fördelningen av valutarisken i 7 § SkbrL utgår från betalning mellan svenska rättssubjekt i fall där 

utländsk valuta är avtalad.  När idag även utländska rättsubjekt kan omfattas av 7 § SkbrL och 

valmöjligheten att prestera i en alternativ valuta, behöver den alternativa valutan inte vara svenska 

kronor utan kan också vara andra valutor. Förutsättningen för att gäldenärens val av valuta skall 

godtas är att borgenären inte lider någon skada. 
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5. Värdet å betalningsdagen 

5.1 Inledning 

Efter att ha analyserat vad som är gångbart myntslag, samt betalningsort, enligt 7 § SkbrL, och 

vilken fördelning av kostnader och risker som formuleringarna åsyftar, skall jag i detta kapitel 

utföra en liknande undersökning av formuleringen ”värdet å betalningsdagen” i samma lagrum.  

 

7 § SkbrL förutsätter en omräkning från skuldebrevets myntslag till betalningsortens myntslag, 

vilken skall ske enligt värdet på betalningsdagen. Här kan uppstå problem vid fastställande av till 

vilket värde som omräkningen skall ske eftersom valutakurser ställs ett flertal gånger varje dag. 

Vilket av dessa värden skall då läggas till grund för omräkningen? Innan jag kommer in på denna 

diskussion vill jag först bestämma och definiera vilken dag som är betalningsdagen enligt 

 7 § SkbrL. Avser man dagen då gäldenären betalar sin skuld eller den dag som borgenären tar 

emot denna betalning? Eller kan det måhända vara en tredje dag? I denna diskussion avser jag att 

utgå från 7 § SkbrL och dess ordalydelse, för att i nästa steg genomföra en tolkning utifrån 

formuleringens syfte och ändamål. 

5.2 Betalningsdag 

7 § SkbrL stadgar att ”skulden gäldas i ortens mynt efter värdet å betalningsdagen”, vilket innebär 

ett fastställande av tidpunkten när omräkningen skall ske mellan avtalad valuta och 

betalningsortens valuta. Förarbetena till skuldebrevslagen föreskriver att omräkning skall ske 

enligt värdet på betalningsdagen, det vill säga den dag då betalningen faktiskt erläggs, inte 

förfallodagen.70 Den naturliga följdfrågan blir då vid vilken tidpunkt en betalning faktiskt erläggs? 

Även här kommer vi således tillbaka till när en betalning har fullgjorts, det vill säga till 

riskfördelningen mellan en gäldenär och en borgenär. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen har 

borgenären inte ”fått betalt” förrän denne erhållit så stort belopp i betalningsortens mynt att han 

omedelbart kan förskaffa sig skuldebrevets belopp i föreskriven valuta. Detta innebär, enligt min 

mening, att betalningsdagen är den första dag som borgenären kan disponera beloppet.  

 

Vid kontanta betalningar är fastställandet av betalningsdagen inget problem eftersom traderandet 

av sedlar och mynt innebär att borgenären disponerar betalningen samtidigt som risken övergår. 

                                                 
70 SOU 1935:14 s. 61 
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Dagen när gäldenären betalar sammanfaller således med den dag som borgenären kan disponera 

beloppet.  

 

Vid betalningsmetoder där betalningsinstrument såsom check eller växel används, är 

betalningsdagen den dag då instrumentet kom borgenären till handa, om inlösen kunnat göras 

samma dag.71 Annars torde närmast följande möjliga inlösendag vara betalningsdag. Borgenären 

får betalt med befriande verkan vid inlösen till kontanter eller vid insättning på konto.  

 

När betalningen genomförs via en girering erhåller inte borgenären något fysiskt betalningsmedel 

som på ett naturligt sätt överför risken. Gäldenären betalar en viss dag medan borgenären kanske 

disponerar beloppet först ett par dagar senare, det vill säga betalningstransaktionen har en 

utsträckning i tiden vilket inte är fallet vid kontanta betalningar. Gäldenärens betalningsdag och 

dagen när borgenären kan disponera beloppet sammanfaller således inte vid dessa betalningar. 

När övergår då risken?  

 

Något som talar mot att betalningsdagen är den första dag som borgenären kan disponera 

beloppet är det faktum att den dagens valutakurs är okänd när gäldenären företar åtgärder för att 

kunna utföra betalningen. Betalningsdagen kan därför tolkas som den dag när gäldenären företar 

åtgärder för betalning. Vid betalning av exempelvis hyra72, bostadsrättsavgifter73, och skatter74 har 

lagstiftaren också valt att tidigarelägga betalningsdagen. Detta kan dock motiveras av de stränga 

påföljderna vid dröjsmål av denna typ av betalningar. Detta måste enligt min syn vara ett 

undantag från huvudregeln, beroende på att betalningar som hyra, bostadsrättsavgift och skatt 

har långtgående ekonomiska och sociala konsekvenserna för gäldenären om dröjsmål inträder. 

Betalningar som är uttryckt i en utländsk valuta omfattas inte av dessa specialregler och därmed 

torde betalningsdagen vara den dag som borgenären kan disponera beloppet. Att bestämma 

betalningsdagen till den dag under vilken gäldenären företar åtgärder för betalning, det vill säga 

inleder betalningstransaktionen, lägger också en orimligt tung börda på borgenären. 7 § SkbrL ger 

gäldenären en valrätt, vilken syftar till ett skydd mot den valutarisk som det avtalade valutaslaget 

föranleder, och skulle man välja gäldenärens perspektiv i denna fråga, skulle all valutarisk läggas 

på borgenären.  

 

Borgenären skall alltså få ett så stort belopp i den av gäldenären valda valutan, att borgenären 

omedelbart kan förskaffa sig det aktuella beloppet i den föreskrivna valutan.75 Det torde innebära 

                                                 
71 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder s. 83 
72 12 kap. 20 § jordabalken  
73 7 kap. 15 § bostadsrättslagen (1991:614) 
74 16 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) 
75 SOU 1935:14 s. 61  
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att betalningsdagen är den dag borgenären kan disponera beloppet. Borgenären kan disponera 

beloppet när banken bokfört betalningen i reskontran. Idag sker bokföringen i reskontran under 

natten, och inte löpande under dagen. Lehrberg anser också att betalningen skall anses fullgjord 

när bankens bokföringsåtgärder har registrerats i datorn.76 Jag antar att denna registrering innebär 

bokföringen i reskontran. Det är således rimligt att fastställa betalningsdagen till den dag som 

borgenären kan disponera beloppet, vid vilken tidpunkt också bokföring via reskontran har skett. 

Det finns ingen egentlig betalningsdag eftersom bokföringen sker nattetid. Enligt 7 § SkbrL skall 

dock borgenären kunna växla den av gäldenären valda valutan till den avtalade valutan för att 

betalning skall anses fullgjord. Denna omräkning torde dock endast kunna ske dagtid eftersom 

den praktiska ekonomiska verkligheten påverkar denna åtgärd. Jag anser att omräkningen måste 

ske dagen efter den natt när bokföringen skett mot reskontran. Det är först denna dag som 

borgenären kan disponera beloppet, och omräkningen mellan valutor kan inte ske dessförinnan.  

 

7 § SkbrL skall tillämpas även när borgenären kan disponera betalningen före förfallodagen. 

Förfallodagens ännu okända kurs skall inte läggas till grund för omräkningen, utan istället skall 

den faktiska betalningsdagens kurs göra detta, det vill säga när borgenären kan disponera 

beloppet. När gäldenären betalar via moderna betalningsmetoder kan således kursförändringar 

inträffa mellan den tidpunkt då gäldenären startar betalningstransaktionen och den tidpunkt när 

borgenären kan disponera beloppet. Hur den differens, som eventuellt kan uppstå mellan det av 

gäldenären erlagda beloppet och beloppet enligt kursen på den dag borgenären erhöll betalt, skall 

behandlas är inte på något sätt klart. Man torde dock kunna hävda gäldenärens strikta 

betalningsansvar, det vill säga denne skall prestera det avtalet säger, och inte förrän denne gjort 

detta har betalning skett med befriande verkan. Gäldenären har alltså inte fullgjort en korrekt 

prestation om differensen är negativ, det vill säga att han har betalat för lite, och han kan aldrig 

vara säker på vilket, förrän borgenären erhållit det betalda beloppet. Moderna betalningsmetoder 

öppnar större möjligheter för gäldenären att styra omräkningen eftersom denne kan välja 

betalningsmetoder som tar längre eller kortare tid och därmed utnyttja kursförändringar. Om 

differensen å andra sidan är positiv, och gäldenären betalat för mycket, måste denne lita till 

borgenärens vilja att betala tillbaka. Eftersom borgenären med säkerhet vet vilken dag som utgör 

betalningsdag, och i vilken kurs som omräkningen skall ha sin grund, ter det sig mest lämpligt att 

denne kräver in restskulden från gäldenären eller återbetalar överskottet.77 Eventuellt kan påstås 

att det förra avtalet har upphört, medan ett nytt har uppstått och trätt i dess ställe, det vill säga 

novation. Detta är dock en problematik som jag inte kommer att beröra närmare i denna uppsats. 

 

                                                 
76 Lehrberg Bert, Moderna betalningsformer s. 78 
77 Ds 1993:56 s.85 
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Betalar gäldenären först efter förfallodagen, blir regeln i 7 § 1 st SkbrL tillämplig om kursen på 

det utländska myntslaget har stigit under mellantiden. Om kursen å andra sidan har sjunkit på det 

utländska myntslaget, och borgenären därmed gör en förlust, blir 7 § 2 st SkbrL tillämpligt. En 

särskild omräkningsregel blir i detta fall tillämplig, vilken innebär att förfallodagens kurs skall 

gälla i omräkningsförfarandet istället för den faktiska betalningsdagens. Om problem uppstår då 

betalningen förmedlas av till exempel en bank och betalningen erlägges för sent, skall således en 

förskjutning av dagen för omräkning ske. Gäldenären kan gardera sig mot detta genom till 

exempel en terminsaffär, det vill säga köp av en valutapost mot ett i förväg avtalat pris. 

 

Även om tidpunkten för omräkningen mellan valutorna, det vill säga betalningsdagen, har 

klargjorts, kvarstår problemet angående när på betalningsdagen som omräkningen mellan 

valutorna skall göras eftersom flera valutakurser ställs varje dag. 

5.3 Betalningsdagens kurs  

Kursens bestämmande bör, enligt föregående avsnitt, kopplas till den dag borgenären fick 

möjlighet att disponera beloppet. Eftersom valutasäljkurser fastställs löpande under hela dagen 

måste också bestämmas vilken av kurserna under en betalningsdag som skall användas vid 

omräkningen.  

 

Enligt rättspraxis skall kursen vid betalningstillfället läggas till grund för beräkningen om kursen 

fluktuerat under dagen.78 Eftersom betalningsdagen, enligt mitt resonemang, är den dag när 

borgenären faktiskt kan disponera det av gäldenären insatta beloppet, alternativt haft möjlighet 

att lösa in ett betalningsinstrument, kan problem uppstå vid bedömningen av vilken kurs som 

skall gälla. I de flesta fall torde inte denna bevisning innebära några större problem om man utgår 

från när borgenären objektivt sett kunde disponera beloppet.  

 

Borgenären måste alltså inte enbart kunna disponera beloppet, utan också räkna om det i den 

avtalade valutan, om gäldenären presterat i en alternativ valuta. Valutakurserna är under ständig 

förändring, och handlas löpande under dagen. Praktiskt sett torde en borgenär emellertid ha att 

gå efter bankernas eller växlingskontorens valutakurser. Walin skriver också att kursens 

beräknande är en bevisfråga som får besvaras med ledning av eventuell officiell notering, eller av 

kurs som bankerna tillämpar, respektive de upplysningar som eljest kan erhållas om värdet.79 Om 

säker ledning inte går att få, har förordats att följa det pris till vilket riksbanken eller ledande 

                                                 
78 NJA 1937 s. 17 
79 Walin , Lag om skuldebrev m.m. s. 67 
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affärsbank faktiskt kan tillhandahålla avista-växlar80 i det aktuella myntslaget.81 Att binda 

omräkningen vid någon noterad eller offentliggjord kurs ansågs i förarbetena inte riktigt, 

eftersom sådan ofta saknas och annars ofta är nominell. Det väsentliga är istället för vilket pris 

valutan kan anskaffas82, alltså förhållandena i den praktiska ekonomiska verkligheten. För att 

kunna utföra denna omräkning och skaffa en viss valuta måste vi veta vid vilken tidpunkt den 

faktiska betalningen sker, vilket alltså beror på bankens system. Som tidigare konstaterats sker 

bokföringen via reskontran rutinmässigt nattetid om betalningsmetoden är girering. Enligt min 

mening skall omräkningen därmed ske till den kurs vilken borgenären kan skaffa den avtalade 

valutan morgonen efter krediteringen.  Någon annan tidpunkt för omräkning torde inte komma 

ifråga, eftersom morgonen efter krediteringen är den tidpunkt är närmast den faktiska 

krediteringstidpunkten.  

 

5.4 Sammanfattning 

På 1930-talet var betalningsdagens fastställande och därmed tidpunkten för 

omräkningsförfarandet med stor säkerhet inget problem eftersom betalningar skedde med hjälp 

av betalningsinstrument, och valutakurser inte bestämdes så ofta som idag. Att bestämma 

tidpukten för omräkningsförfarandet mellan valutorna är viktigt eftersom kursen kan förändras 

snabbt och med stora konsekvenser för gäldenär och borgenär. Att det idag är möjligt att ställa 

kursen så mycket oftare komplicerar saken. Omräkningen skall ske till den kurs som gäller vid det 

faktiska betalningstillfället, det vill säga när borgenären kan disponera beloppet. Denna tidpunkt 

kan objektivt fastställas som den tidpunkt då kreditering av borgenärens konto sker och 

bokföring via reskontran har skett, alternativt när borgenären kan lösa in betalningsinstrumentet. 

Bokföringen via reskontran sker nattetid och därmed torde den kurs som borgenären dagen efter 

denna bokföring kan växla till på ett växlingskontor eller på en bank gälla för 

omräkningsförfarandet.  

                                                 
80 avistaväxel är en genast betalbar växel 
81 Walin , Lag om skuldebrev m.m. s. 67 
82 SOU 1935:14 s. 61 
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6. Reglering av riskfördelning idag  

Betalningar utförs idag i allmänhet endast till mycket liten del med sedlar och mynt, vilka 

föranleder andra risker än vad som är fallet om betalningar utförs med fordring mot 

penninginstitut. Vilken riskfördelning kan vara lämplig när betalning görs med fordring mot 

penninginstitut? 

 

Lagregeln skall, enligt min mening, stödja människors tilltro till ett visst betalningsmedels 

användbarhet. Om betalningsmedlet innefattar många kostnader och risker används det inte av 

parterna, vilket kan hämma en effektiv handel. Det är betydelsefullt för gäldenären att tvekan inte 

skall råda huruvida den ena eller andra valutan kan användas, eller med vilken metod som 

betalningen kan infrias. Betalningsmedlet fordring mot penninginstitut har en funktion i den 

praktiskt ekonomiska verkligheten, vilket gör att det går att jämställa detta betalningsmedel med 

sedlar och mynt.  

 

I 7 § SkbrL beskriver formuleringen gångbart myntslag på betalningsorten den valuta som 

gäldenären kan välja för att betala sin skuld till borgenären istället för den avtalade valutan. 

Betalning via moderna betalningsmetoder kan på grund av att betalning inte sker på en plats peka 

ut en alternativ valuta. Om man istället inte utgår från ordalydelsen i paragrafen utan syftet med 

paragrafen, det vill säga riskfördelning, kan enligt min mening gäldenären prestera i vilken valuta 

som helst om inte borgenären lider någon skada. Dock avsågs vid skuldebrevslagens tillkomst 

med stor sannolikhet att den alternativa valutan som gäldenären kunde prestera i var svenska 

kronor. Idag ser situationen annorlunda ut med eurons intåg och en fortgående globalisering. Det 

finns idag fler valutor som inte innebär skada för borgenären än vad fallet var på 1930-talet.  

 

Man skulle som argument mot en ändrad lagstiftning hävda att behovet inte har visat sig så stark. 

På grund av avtal samt sedvanor orsakar de moderna betalningarna oftast inte några tvistigheter, 

men jag anser att detta argument inte håller. Betalningen är en av de viktigaste och allra vanligaste 

rättsliga företeelserna i vårt samhälle, vilket motiverar en stor förutsägbarhet och klarhet, inte 

minst på grund av de moderna betalningsmetodernas komplexa natur. Främjande av en 

ekonomisk tillväxt/utveckling, samt globalisering talar för att klara regler på området är önskvärt. 

Om osäkerhet råder angående tolkning och tillämpning på detta område kan parter avskräckas att 

utföra liknande betalningar, vilka trots allt fyller en betydelsefull funktion i vårt samhälle.  

 

Förutom rättssäkerhetsaspekten är främjandet av en ekonomisk effektivitet ett viktigt argument 

för en tydlig riskfördelning. För gäldenär och borgenär är det viktigt att betalningarna har en god 
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löpande driftsäkerhet, och att enskilda transaktioner medför så litet besvär och så små kostnader 

som möjligt. I ett större ekonomiskt perspektiv, med strävan efter ett kontantlöst samhälle, är 

kostsamma och riskfyllda transporter av sedlar och mynt inte önskvärda. 

 

Ansvaret för att en fordran blir infriad har traditionellt ålagts gäldenären, och det finns enligt min 

mening ingen orsak att frångå denna huvudprincip. Däremot torde finnas en viss möjlighet att 

ålägga annan än gäldenären den risk som sammanhänger med komplexa betalningssystem, bland 

annat risken för dröjsmål. Alternativa lösningar är att borgenären får ta denna risk, eller att en 

tredje part får träda in och begränsa skadan, till exempel penninginstituten eller staten. Staten 

torde ha ett intresse av att främja ett fungerande betalningssystem för företag, samt ge tydliga 

riktlinjer inför ett införande av euron. Företag letar efter möjligheter att skära ned kostnader och 

minska risker och det finns förmodligen ett mycket stort intresse bland företag att kunna 

begränsa sina valutarisker med hjälp av bland annat förpliktelser ställda i utländsk valuta och lån i 

utländsk valuta. Ett fungerande betalningssystem är också en förutsättning för företagens 

verksamhet.  Även för EU är vikten av en välfungerande betalningsrörelse av stor vikt för att 

fördelarna av den inre marknaden skall kunna utnyttjas fullt ut. 

 

Riskfördelningen mellan gäldenären och borgenären vad gäller kursförlust i samband med 

betalningsöverföring, skulle också kunna delas med betalningsförmedlaren. Gäldenären har idag 

ett strikt betalningsansvar, och bär all risk för förseningar som inträffar vid överföringen av 

betalningen till borgenärens bank.  

 

På grund av att de betalningar som omfattas av 7 § SkbrL är relativt ovanliga och uteslutande 

torde beröra starka ekonomiska parter är det enligt min mening rimligt att riskfördelningen 

enbart skall utgå från dessa. Hur riskfördelningen skall se ut är en komplicerad frågan med många 

aspekter att beakta. 7 § SkbrL stadgar ett strikt betalningsansvar för gäldenären. Borgenären skall 

kunna omvandla betalningen till den avtalade valutan omedelbart för att betalningen skall anses 

vara fullgjord. Innan dess ligger risken för betalningens fullgörande på gäldenären och 

omräkningen kan således inte ske förrän bokföringen skett i reskontran. Att omräkning hänförs 

till bankens bokföringen via reskontran innebär att borgenären inte har någon uppfattning vid 

vilken tidpunkt detta sker, och då inte heller vet till vilken kurs omräkningen skall ske.  

 

En modifiering av 7 § SkbrL skulle verka klargörande i detta fall eftersom omräkningstidpunkten 

inte kan knytas till tidpunkten när en ”traditionell” betalning utförs, eftersom denna tidpunkt 

hänförs till natten då varken banker eller växlingskontor ger möjlighet för borgenären att 

disponera beloppet. När gäldenären valt en annan valuta än den avtalade valutan för att betala en 

skuld måste den faktiska betalningstidpunkten förskjutas till morgonen efter bokföringen via 
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reskontran, eftersom en valutaomräkning krävs för att borgenären skall ha ansetts få betalt. 

Gäldenärens strikta betalningsansvar bibehålls således även i detta fall.  
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7. Slutsats - Vilken funktion kan/bör 7 § SkbrL fylla när betalning sker via 

moderna betalningsmetoder? 
 

7 § SkbrL stadgar om hur betalning om skuld i utländsk valuta får ske och därmed hur risken 

skall fördelas mellan borgenären och gäldenären. 7 § SkbrL är också det enda lagstadgande som 

anger vilka betalningsmedlen är, om än indirekt, trots att betalningar görs i stor mängd, och är 

viktiga för en fungerande marknadsekonomi. Jag anser att bestämmelsen inte lägger hinder i 

vägen för gäldenären att betala, förutom med sedlar och mynt, också med andra allmänt 

accepterade betalningsmedel, det vill säga fordran mot penninginstitut. Argumentet för detta har 

sin grund i funktionen hos betalningsmedel. Fordringar mot penninginstitut har en större 

användbarhet som betalningsmedel än sedlar och mynt i vissa delar av världen, exempelvis 

Sverige, i vart fall vid vissa typer av betalningar.  

 

Grundregeln angående riskfördelning mellan betalande gäldenär och dennes borgenär är att 

gäldenären har ett strikt ansvar. Den riskfördelning som 7 § SkbrL konstituerar har detta som 

utgångspunkt. Fördelningen av valutarisken syftar till att borgenären inte skall lida någon skada 

på grund av gäldenärens rätt att välja betalningsortens valuta istället för den avtalade. Gäldenären 

kan presumeras betala utan skada för borgenären i den/de valutor som är gångbara där 

borgenären exempelvis har ett affärsställe, ett kontor, eller sin hemvist. Borgenären har inte heller 

lidit någon skada om gäldenären skaffar denne en fordran mot ett penninginstitut i en valuta 

borgenären bevisligen använder, till exempel på ett valutakonto. En sådan inbetalning minskar 

borgenärens valutarisk, eftersom denne inte behöver omvandla valutan till den avtalade valutan. 

Om borgenären kan visa att denne har lidit skada på grund av gäldenärens val av valuta och 

betalningsmedel, skulle gäldenären med stor sannolikhet vara skyldig att ersätta borgenären för 

dennes skada.  

 

Vid betalning via moderna betalningsmetoder går risken över från gäldenären till borgenären när 

banken har bokfört i reskontran och krediterat borgenärens konto. I de fall som gäldenären 

betalar i den avtalade valutan erhåller borgenären betalningen vid den tidpunkt som bokföringen 

skett via reskontran, vilket oftast sker nattetid. Om gäldenären istället betalar i en alternativ valuta 

förskjuts tidpunkten för betalning på grund av den praktiska verkligheten. Omräkningen mellan 

valutorna kan ske först på morgonen efter bokföringen i reskontran, eftersom borgenären då kan 

växla den presterade valutan till den avtalade. Detta kan alltså ske när banker och växlingskontor 

öppnar.  

 



 43

Förutsättningarna har således förändrats från när betalningar gjordes med sedlar och mynt, ty då 

hade parterna större kontroll över riskens övergång. Riskfördelningen ifråga om 

betalningsförpliktelser kräver klara och tydliga lagregler. En modifiering av reglerna om när 

omräkningen skall ske borde därför göras.  
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