
Ekonomiska institutionen
Magisteruppsats, Affärsjuridiska programmet

LIU-EKI/AJP-D--05/007--SE

Fristående elektroniska värdeenheter
som betalningsinstrument och

förmögenhetsobjekt

Martin Olofsson





 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 
 

Datum 
Date 
2005-01-21 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   LIU-EKI/AJP-D--05/007--SE    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ajp/007/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Fristående elektroniska värdeenheter som betalningsinstrument och 
förmögenhetsobjekt  
 
Legal matters concerning digital cash 

 

Författare 
 Author 

 

Martin Olofsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Med utvecklingen inom informationsteknologi och framväxten av världsomfattande öppna 
digitala nätverk, varav Internet är det mest kända, utvecklas en ny typ av marknad, en digital 
marknad, för produkter och tjänster. Betalningssystem för den digitala marknaden behöver vara 
anpassade till den digitala marknadens speciella förutsättningar vad gäller exempelvis de 
möjligheter till global handel och den minskning av transaktionskostnader som marknaden 
skapar. På grund av den digitala marknadens karaktär går utvecklingen mot skapandet av 
elektroniska betalningssystem, som bygger på en användning av så kallade elektroniska 
värdeenheter. 
 
Utvecklingen inom IT möjliggör även en immaterialisering av föremål och handlingar som 
traditionellt sett är fysiska, iakttagbara objekt. Till exempel utgör e-postmeddelanden 
immaterialiseringar av fysiska brev. Den elektroniska värdeenhetens immateriella karaktär gör att 
ett antal frågeställningar uppstår. Till exempel: Kan elektroniska företeelser utgöra motsvarigheter 
till fysiska företeelser? Representerar värdeenheten betalkraft eller ”uppstår” värdet endast när 
värdeenheten accepteras av mottagaren? 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att skapa en begreppsapparat som möjliggör en stringent 
diskussion av rättsfrågor beträffande fristående elektroniska värdeenheter, att tilldela 
värdeenheterna en rättslig status samt att föra en diskussion beträffande de normer som bör 
tillämpas vid betalning och inlösen.  
 

  

Nyckelord 
Keywords 
elektroniska värdeenheter, elektroniska betalningsmetoder, data, skuldebrevsrätt  



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 
 

Datum 
Date 
2005-01-21 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   LIU-EKI/AJP-D--05/007--SE    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ajp/007/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Fristående elektroniska värdeenheter som betalningsinstrument och 
förmögenhetsobjekt  
 
Legal matters concerning digital cash 

 

Författare 
 Author 

 

Martin Olofsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
The progress in IT and the emergence of worldwide open digital networks, among which Internet 
is the most prominent, opens for the development of a new kind of market, a digital market. 
Payment systems in the digital market need to be adapted for the particular conditions of the  
digital market, concerning for example the possibilities of global trade and the reduction of 
transaction costs that the digital market renders possible. Owing to the characteristics of the 
digital market, there is a need for the creation of electronic payment systems based on the use 
of digital cash. 
 
The progress in IT also makes possible the immaterialization of objects and documents which, 
traditionally, are tangible objects. The immaterial character of digital cash brings about a number 
of legal matters.  
 
The purpose of this master thesis is to create a catalogue of notions rendering a closely-reasoned 
discussion of legal matters concerning digital cash possible, to assign a legal status to digital 
cash and to discuss which rules should be used regarding the use of digital cash. 
 
 

 
 

Nyckelord 
Keywords 
 e-money, electronic payment systems, data, Promissory Note Law 

 



 4

Innehåll 

FÖRKORTNINGAR .............................................................................................................................................6 

1. INLEDNING ......................................................................................................................................................8 
1.1 BAKGRUND ....................................................................................................................................................8 
1.2 PROBLEMBAKGRUND....................................................................................................................................10 
1.3 PROBLEMFORMULERING...............................................................................................................................10 
1.4 SYFTE...........................................................................................................................................................11 
1.5 AVGRÄNSNINGAR.........................................................................................................................................11 
1.6 METOD .........................................................................................................................................................12 
1.7 DISPOSITION.................................................................................................................................................14 
1.8 EN RESERVATION .........................................................................................................................................15 

2. TEKNISKA SYSTEM FÖR ELEKTRONISKA VÄRDEENHETER........................................................16 
2.1 INLEDNING ...................................................................................................................................................16 
2.2 BESKRIVNING AV TEKNISKA LÖSNINGAR......................................................................................................17 
2.3 VAD ÄR DATA? .............................................................................................................................................21 

2.3.1 Inledning ..............................................................................................................................................21 
2.3.2 En immaterialisering............................................................................................................................22 
2.3.3 Data och information ...........................................................................................................................22 
2.3.4 Databärare...........................................................................................................................................24 
2.3.5 Fysiska sedlar ......................................................................................................................................26 
2.3.6 Elektroniska värdeenheter ...................................................................................................................26 

2.4 LAGRING AV ELEKTRONISKA VÄRDEENHETER..............................................................................................27 
2.5 KRYPTERING ................................................................................................................................................28 

2.5.1 Allmänt om kryptering..........................................................................................................................28 
2.5.2 Kryptering och signering av elektroniska värdeenheter ......................................................................29 
2.5.3 Representanter .....................................................................................................................................30 

2.6 SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................30 
3. BETALNINGSINSTRUMENT OCH FÖRMÖGENHETSOBJEKT M.M. ..............................................32 

3.1 INLEDNING ...................................................................................................................................................32 
3.2 VAD ÄR BETALNINGSMEDEL OCH BETALNINGSINSTRUMENT? ......................................................................32 
3.3 EN EVOLUTION .............................................................................................................................................33 
3.4 VAD ÄR PENGAR? .........................................................................................................................................35 
3.5 BETALNING VIA INTERNET ...........................................................................................................................36 
3.6 FORDRAN PÅ UTSTÄLLAREN .........................................................................................................................39 
3.7 ÄR ELEKTRONISKA VÄRDEENHETER PENGAR, BETALNINGSINSTRUMENT ELLER BETALNINGSMEDEL? .........41 
3.8 BESITTNING M.M. .........................................................................................................................................42 
3.9 SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................46 

4. NÅGRA RÄTTSFRÅGOR .............................................................................................................................49 
4.1 INLEDNING ...................................................................................................................................................49 
4.2 ÄR SKULDEBREVSLAGEN TILLÄMPLIG? ........................................................................................................50 
4.3 KORT OM SKILLNADER MELLAN ENKLA OCH LÖPANDE SKULDEBREV...........................................................53 
4.4 SEDLAR OCH MYNT.......................................................................................................................................54 
4.5 FÖRHÅLLANDE A: BETALNING .....................................................................................................................54 

4.5.1 När är en betalning fullgjord? .............................................................................................................54 
4.5.2 Något om condictio indebiti .................................................................................................................59 
4.5.3 Verkan av innehav................................................................................................................................60 
4.5.4 Sakrättsligt skydd .................................................................................................................................61 

4.6 FÖRHÅLLANDE B: UTSTÄLLAREN ÄR GÄLDENÄR..........................................................................................62 
4.6.1 När och var kan en innehavare göra en rätt till inlösen gällande? .....................................................62 
4.6.2 Verkan av innehav................................................................................................................................63 
4.6.3 Något om godtrosförvärv och dubbeldisposition .................................................................................70 
4.6.4 Till vem kan utställaren prestera med befriande verkan?....................................................................71 



 5

4.7 ENKLA FORDRINGAR OCH FRISTÅENDE ELEKTRONISKA VÄRDEENHETER......................................................72 
4.8 KOMMENTAR TILL KAPITEL 4 .......................................................................................................................74 

5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER .........................................................................................................76 

6 NÅGRA FUNDERINGAR OM FRAMTIDEN..............................................................................................77 
6.1 ALLMÄNT.....................................................................................................................................................77 
6.2 SINGAPORE ELECTRONIC LEGAL TENDER (SELT) .......................................................................................78 

KÄLLFÖRTECKNING......................................................................................................................................79 



 6

Förkortningar 

3G   Tredje generationens mobiltelefonnät 

a.a    Anfört arbete 

AvtL   Avtalslagen 

BBS    Bulletin Board System (Elektronisk anslagstavla) 

BrB    Brottsbalken 

CCV   Credit Card Verification 

CD   Compact Disc 

Ds   Departementsserien 

E-post   Elektronisk post 

E-pengar  Elektroniska pengar 

EU   Europeiska unionen 

FI   Finansinspektionen 

GodtrL   Lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 

GPRS   GSM Packet Radio Service 

ICQ   ”I seek you” (meddelandeklient) 

IP   Internet Protocol 

IRI    Institutet för rättsinformatik  

ISP   Internet Service Provider 

IT    Informationsteknologi 

JB    Jordabalken 

KöpL   Köplag (1990:931) 

NJA    Nytt Juridiskt Arkiv avd. I 

NJA II   Nytt Juridiskt Arkiv avd. II 

P2P   Peer-to-Peer 

PIN   Personal Identification Number 

PreskL   Preskriptionslag (1981:130) 

Prop.   Regeringens proposition 

PTS    Post- och Telestyrelsen 

RF   Regeringsformen 

RSA   Rivest-Shamir-Adleman 

SMS    Short Message Service 

SkbrL   Skuldebrevslag (1936:81) 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk Juristtidning 

TCP   Transmission Control Protocol 



 7

TF    Tryckfrihetsförordningen 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade 

Law 

USD    US Dollar 



 8

   

Car aucune chose n’a de valeur que par l’usage auquel on 
l’applique, et a raison des demandes qu’on en fait, 
proportionellement a sa quantité. 

  John Law  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med utvecklingen inom informationsteknologi och framväxten av världsomfattande öppna 

digitala nätverk, varav Internet är det mest kända, utvecklas en ny typ av marknad, en 

digital marknad, för produkter och tjänster. Aktörer som verkar på den digitala marknaden 

känner inga geografiska begränsningar. Till exempel kan ett svenskt mjukvaruföretag göra 

affärer on-line med en aktör som har sin bas på Nya Zeeland.  

Varje marknad kräver betalningssystem som är lämpliga för just denna marknad. Aktörer 

på den digitala marknaden behöver betalningssystem som är anpassade till marknadens 

förutsättningar, och som möjliggör ett effektivt utnyttjande av de möjligheter till global 

handel och den minskning av transaktionskostnader som marknaden skapar. Ett 

ändamålsenligt betalningssystem för den digitala marknaden måste bland annat möjliggöra 

så kallade mikrobetalningar1, eftersom vissa produkter på den digitala marknaden, såsom 

abonnemang för webbsidor och sökresultat, har ett lågt pris. Att betala med konto- eller 

kreditkort är varken ekonomiskt försvarbart, på grund av fasta kostnader för varje 

                                                      

1 En möjlighet till mikrobetalningar är nödvändig för att den digitala marknaden skall växa, bland 
annat på grund av att dataströmmar kan mätas och prissättas exakt (jfr GPRS och 3G för 
mobiltelefoni). En mikrobetalning är betalning av en summa som understiger 10 USD. (E-cash, s. 
68.) Denna gränsdragning bygger troligen på det betalningssystem för elektroniska värdeenheter 
som marknadsfördes av företaget CyberCash, i vilket en användare kunde använda ”digitala mynt” 
för betalningar understigande 10 USD. (Jfr Davidson, Steven. PC-based home banking: Part II, 
America’s Community Banker, Jun 1996, s. 44.) Vidare menar Murphy att utställare av betalkort i 
princip inte tjänar någonting på transaktioner under 10 USD. (Murphy, Patricia A, Nickeled-and-
dimed on the Internet, Credit Card Management, Jan 1998, s. 50.) Murphys påstående kan förklara 
varför de stora kortföretagen, som VISA och MasterCard, satsar stora summor på att skapa egna 
betalningssystem för elektroniska värdeenheter. Mastercard köpte till exempel aktiemajoriteten i 
Mondex (se dessutom not 11), som ursprungligen var ett samarbete mellan banker i Storbritannien, i 
november 1996. (Furberg s. 120. not 7). Furbergs egen definition av mikrobetalning är betalning av 
belopp mindre än ett öre (s. 135). Post- och Telestyrelsen har i en rapport beskrivit mikrobetalning 
som betalning av belopp ”från några ören upp till en ej definierad gräns kring ca 40 kronor” (PTS 
2004:2 s. 9.). 
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transaktion2, eller särskilt praktiskt. Bland användare av Internet finns en utbredd 

uppfattning att alla tjänster på Internet skall vara gratis3, men detta faktum torde bero på att 

det inte existerar lämpliga betalningssystem för mikrobetalningar4.  

Ett betalningssystem anpassat för den digitala marknaden måste även möjliggöra så kallade 

peer-to-peer-betalningar (P2P)5 utan att en bank eller en annan finansiell institution är 

verksam som mellanhand i transaktionen.  

Eftersom en stor mängd elektroniska spår skapas vid varje transaktion på Internet, är även 

anonymitet något som är av avgörande betydelse beträffande betalningar i öppna nätverk. 

Den information som de elektroniska spåren utgör, kan samlas in av säljare och 

kreditinstitut och användas för att skapa användarprofiler, i vilka en persons 

handlingsmönster kartläggs. Personen, vars handlingsmönster kartläggs, har själv ingen 

kontroll över vilka uppgifter som samlas in och hur de används. En brist på anonymitet kan 

leda till en minskad tilltro till, och en minskad acceptans för, betalningssystem i öppna 

nätverk. 

På grund av den digitala marknadens karaktär, behövs således nya betalningssystem och 

därför går utvecklingen mot skapandet av elektroniska betalningssystem, som bygger på en 

användning av så kallade elektroniska värdeenheter6. För att utvecklingen skall gå åt rätt 

håll, krävs det att den elektroniska värdeenheten, som för närvarande fortfarande är en 

abstraktion, ges en teknisk och en rättslig definition samt att det klarläggs vilka normer 

som bör vara tillämpliga vid användningen av enheterna.  

                                                      

2 Vid betalning för en tjänst som kostar 20 öre skulle transaktionskostnaden för användning av 
betalkort många gånger om överstiga det belopp som betalas. 
3 Se ”Pengar online revolutionerar”, svd.se, 2004-08-06. 
4 Nocera s. 2.  
5 Peer-to-Peer (P2P) är en vedertagen term för olika former av överföringar (ej nödvändigtvis 
betalningar) mellan personer. De fildelningssystem som existerar på Internet bygger på P2P. 
6 Det finns ett antal synonymer till denna benämning av vilka många är direktöversättningar av 
engelska termer. I SOU 1998:122 används benämningen digital värdeenhet ”i anknytning till säkra 
rutiner baserade på kryptografi” (s. 17.). Vidare sägs i utredningen att elektronisk är ett 
övergripande begrepp och att ”närvaron av elektroner” inte skall utgöra en grund för 
begreppsbildningen. Enligt författarens mening kan samma argument tala mot en användning av 
begreppet ”digital”. Den så kallade närvaron av bits bör inte utgöra en grund för 
begreppsbildningen. Det spelar över huvud taget ingen roll vilket ord som sätts före ”värdeenhet” så 
länge som användare och utställare är överens om vad värdeenheten egentligen är för något! Att 
benämna värdeenheten elektronisk bör vara ett mer pedagogiskt förhållningssätt än att benämna den 
digital. Till exempel: Hur framkommer det att värdeenheterna är digitala om de lagras på ett kort? 
(Se nedan avsnitt 1.5, 2.3, 2.4) 
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1.2 Problembakgrund 

Med utvecklingen inom IT möjliggörs en immaterialisering av föremål och handlingar som 

traditionellt sett är fysiska, iakttagbara objekt. Till exempel utgör e-postmeddelanden 

immaterialiseringar av fysiska brev. Det är den elektroniska värdeenhetens immateriella 

karaktär, som gör att ett antal frågeställningar uppstår. Kan till exempel elektroniska 

företeelser utgöra motsvarigheter till fysiska företeelser? Representerar värdeenheten 

betalkraft eller ”uppstår” värdet endast när värdeenheten accepteras av mottagaren? Kan 

värdeenheten vidare anses vara en sak och är det möjligt att besitta en värdeenhet?   

En av grundtankarna med elektroniska värdeenheter är att de skall vara portabla, det vill 

säga överförbara, mellan lagringsenheter. Vad händer då till exempel om, vid en 

överföring, värdeenheterna förvanskas eller förstörs? Hur är det vidare lämpligt att hantera 

det fall då lagringsmedia, på vilka de elektroniska värdeenheterna lagras, förstörs genom 

till exempel radering av den datafil som innehåller enheterna? Är det att likställa med att 

förstöra sedlar och mynt?  

Data kan kopieras, vilket är ett faktum som i sig ger upphov till frågeställningar, framför 

allt när det gäller dubbeldisposition. I det fall ett tekniskt problem uppstår när det öppna 

nätverkets protokoll7 skickar en förfrågan om en överföring, och mottagaren krediteras två 

gånger, vem skall hållas ansvarig för att avsändaren debiterats två gånger? En annan fråga 

är vem som står risken för att en överföring inte kommer fram till mottagaren.   

1.3 Problemformulering 

• Vad kännetecknar elektroniska värdeenheter ur ett tekniskt perspektiv? 

• Vilken är elektroniska värdeenheters rättsliga status? 

• Vilka normer bör tillämpas på elektroniska värdeenheter, när det gäller betalning och 

inlösen? 

                                                      

7 Ett protokoll är en mall som styr kommunikation mellan datorer (Carlén-Wendels s. 15.). Det 
protokoll som gör ett öppet nätverk som Internet möjligt, är TCP/IP. TCP-protokollet delar upp ett 
meddelande i ”paket”, medan IP-protokollet skickar ”paketen” till rätt adress. Varje ”paket” är 
försett med information om mottagaradressen. När alla ”paket” har nått fram till adressen, sätter 
TCP-protokollet ihop meddelandet igen. Se SOU 2000:30, s. 27. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att skapa en begreppsapparat som möjliggör en 

stringent diskussion av rättsfrågor rörande fristående elektroniska värdeenheter, att tilldela 

värdeenheterna en rättslig status samt att föra en diskussion beträffande de normer som bör 

tillämpas vid betalning och inlösen.   

1.5 Avgränsningar 

E-pengar är ett samlingsord för två typer av elektroniska värdeenheter. Den första formen 

av e-pengar kan användas för transaktioner i betalningssystem, i vilka en bank eller annan 

finansiell institution är involverad i clearingprocessen. För varje överföring av elektroniska 

värdeenheter krävs, i sådana betalningssystem, att såväl köparen som säljaren, antingen 

aktivt efter transaktionen, eller via användande av protokoll vid transaktionen, förmedlar 

information om överföringen till den part som har utfärdat värdeenheterna.  

Den andra typen av e-pengar kan användas för transaktioner utan att köparen och säljaren 

förmedlar information om transaktionen till utställaren. I betalningssystem som bygger på 

denna typ av elektroniska värdeenheter är utställaren frikopplad från cirkulationen, och 

överföringar kan ske off-line8 och P2P. Sådana betalningssystem möjliggör även en öppen 

cirkulation av värdeenheterna.9 Det är denna typ av e-pengar som behandlas i denna 

uppsats.  

I flera länder runt om i världen används idag betalningssystem som bygger på så kallade 

smarta kort10. Smarta kort är plastkort som har en integrerad minneskrets. De data som 

lagras på den integrerade kretsen kan, enligt författarens mening, representera fristående 

elektroniska värdeenheter, förutsatt att enheterna går att överföra off-line och P2P.11 Om de 

                                                      

8 Off-line-användning betyder att betalningar och överföringar kan göras utan att en tredje part är 
verksam som mellanhand. En kontantbetalning med sedlar och mynt är det tydligaste exemplet på 
off-line-användning. 
9 Öppen cirkulation betyder att enheterna inte behöver växlas in efter en överföring utan kan 
återanvändas. Motsatsen är sluten cirkulation. (Jfr FI 2001:4, Internet, normer och marknad – en 
internationell utblick, s. 35.) 
10 Direktöversättning av engelskans smart card.  
11 I Sverige har vi under några år haft möjlighet att göra betalningar med det så kallade Cash-kortet, 
som bygger på det belgiska Protonsystemet (se www.banksys.be). Cash-kortet möjliggjorde dock 
inte överföringar P2P. Vid betalning var en köpare anonym gentemot en säljare på samma sätt som 
en köpare, vid betalning med kontanter, kan sägas vara anonym, men när säljaren löste in 
behållningen hos en bank skapades spår av transaktionerna. Satsningen på Cash-kort-systemet blev 
ett misslyckande och systemet har nu lagts ner (se vidare PTS 2004:2). Det brittiska 
Mondexsystemet, som också bygger på smarta kort, möjliggör P2P-överföringar. Värdeenheterna 
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elektroniska värdeenheterna kan överföras off-line och P2P, är skillnaden mellan de 

elektroniska värdeenheter som lagras på en hårddisk och de enheter som lagras på ett kort, 

endast att de finns tillgängliga på olika lagringsenheter. I denna uppsats jämställer 

författaren kortbaserade fristående elektroniska värdeenheter med sådana fristående 

värdeenheter som lagras på en hårddisk.  

Utanför uppsatsens ram faller dock elektroniska värdeenheter som blott kan användas för 

betalningar inom ett slutet system12, endast kan användas för betalning av vissa varor och 

tjänster, är giltiga endast under en kort tidsperiod eller används på viss begränsad plats.13 

Uppsatsen behandlar inte heller näringsrättsliga frågor som kan aktualiseras vid utställande 

och användning av elektroniska värdeenheter.14  

Den tänkta läsaren förutsätts besitta goda juridiska kunskaper och grundläggande 

kunskaper inom IT.  

1.6 Metod 

Med anledning av att betalningssystem, för den typ av elektroniska värdeenheter som 

behandlas i denna uppsats, inte existerar i nuläget, finns föga ledning att söka i doktrinen. 

Bland statliga utredningar kan nämnas Betaltjänstutredningen15 samt betänkandena om e-

pengar16. När det skrivs om elektroniska värdeenheter i doktrinen, handlar 

framställningarna nästan uteslutande om det obsoleta Cash-kort-systemet samt befintliga 

system för överföringar av elektroniska värdeenheter, i vilka utställaren av värdeenheterna 

                                                                                                                                                                      

behöver inte heller växlas in efter varje transaktion, utan kan återanvändas. Dock kan 
transaktionerna spåras, vilket gör att systemet inte skapar anonymitet för köpare och säljare.  
12 Ett typexempel på ett slutet system är system för telefonkort, vilka endast kan användas i det 
utfärdande telefonbolagets automater. (Björkholm s. 86.) 
13 SOU 1998:122 s. 16. Sådana elektroniska värdeenheter är, med en engelsk term, tokens, det vill 
säga värdemärken, såsom till exempel förbetalda presentkort och liknande, i form av plastkort.  
14 Näringsrättsliga frågor som kan aktualiseras handlar bland annat om den maktförskjutning, som 
kan uppstå om privata rättssubjekt får tillstånd att utfärda elektroniska värdeenheter. Vad händer då 
till exempel med statens ensamrätt att utfärda sedlar och mynt samt bankernas rätt att ge ut 
kreditpengar? (Jfr 9:13 § RF om Riksbankens ensamrätt att ge ut sedlar och mynt och 5 § lagen 
(1988:1385) om Sveriges Riksbank.) Vidare kan frågor om off-shore-banking och skatterätt 
uppkomma. Id est: Hur skall en överföring av elektroniska värdeenheter, vilkas användning kan 
vara anonym och således inte lämnar någon information om parterna i transaktionen eller om den 
överförda summan, till ett så kallat skatteparadis hanteras? Sådana frågor utgör ett utmärkt ämne för 
en annan uppsats. En introduktion till näringsrättsliga och skatterättsliga frågor återfinns i Newman, 
Peter C, E-cash: A Looming Financial Revolution, Maclean’s, Vol. 108, issue 26, s. 30 ff.  
15 SOU 1995:69 
16 SOU 1998:14, SOU 1998:122 
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är involverad, genom att ta emot transaktionsinformation från en betalare och en mottagare 

och göra avstämning på konton. Eftersom det saknas bakgrundsinformation och empiriska 

data med avseende på fristående elektroniska värdeenheter är det nödvändigt att göra en 

undersökning av den elektroniska värdeenhetens tekniska karaktär och att skapa en adekvat 

begreppsapparat, som sedan utgör ett verktyg för den fortsatta framställningen.  

De avsnitt i uppsatsen som beskriver teknik och protokoll, vilka möjliggör 

betalningssystem med fristående elektroniska värdeenheter, bygger främst på 

vetenskapliga artiklar om kryptering och signering. I övrigt används allmän 

förmögenhetsrättslig litteratur som stöd för framställningen. 

För att kunna presentera ett betalningssystem som baseras på fristående elektroniska 

värdeenheter, använder sig författaren av teorier om hur ett funktionellt betalningssystem 

skulle kunna skapas. Med hjälp av denna bakgrundsinformation presenteras först den 

elektroniska värdeenhetens tekniska karaktär.  

I kapitel 2 och 3 tillämpas en funktionell ekvivalensmetod. Principen om funktionell 

ekvivalens kan härledas från UNCITRAL:s modellag för e-handel17, i artiklarna 5-9, och 

har delvis tillämpats i Ds 1999:73 om elektroniska signaturer, vilket framför allt märks vid 

en läsning av 17 § i lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Enligt 

UNCITRAL:s modellag skall rättstillämpningen inte ägna sig åt begreppsjurisprudens, 

utan istället bedöma huruvida ändamålen bakom en reglering kan tillgodoses vid 

användning av elektroniska handlingar och andra elektroniska företeelser.18 I denna 

uppsats används en funktionell ekvivalensmetod i syfte att undersöka i vilken mån 

fristående elektroniska värdeenheter kan anses passa in det traditionella rättstänkandet 

beträffande frågor om betalning och andra fordringsrättsliga frågeställningar. 

I kapitel 4 används en analogimetod som verktyg för att presentera en diskussion rörande 

ett antal rättsfrågor av vikt för en användning av fristående elektroniska värdeenheter. Av 

uppsatsens syfte framgår att framställningen inriktas mot en undersökning av elektroniska 

värdeenheters rättsliga status och vilka normer som bör tillämpas på elektroniska 

värdeenheter, när det gäller betalning och inlösen. Eftersom betalningssystem, som baseras 

på fristående elektroniska värdeenheter inte existerar i dagens läge, anser författaren att det 

är lämpligt att framställningen i kapitel 4 inriktas mot en undersökning av huruvida 

                                                      

17 UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce 
18 Hultmark s. 21. 
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existerande rättsregler kan tillämpas analogt vid en användning av elektroniska 

värdeenheter.  

Tillämpningen av de valda metoderna gör att framställningen inte är strikt uppdelad i en 

deskriptiv del och en analytisk del. Författaren presenterar i stället diskussioner och 

analyser löpande i framställningen. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt vad som skulle kunna kallas en ”flödeslogik”. Varje nytt 

avsnitt bygger på analyser från tidigare avsnitt, vilket innebär att läsaren, steg för steg, får 

en förståelse för den elektroniska värdeenhetens tekniska och rättsliga karaktär. 

Kapitel 1 presenterar en bakgrund till vad som behandlas i uppsatsen, beskriver de metoder 

som kommer att tillämpas samt avgränsar omfattningen av uppsatsen. 

Kapitel 2 behandlar den teknik och de protokoll som möjliggör betalningssystem för 

fristående elektroniska värdeenheter och skapar en begreppsapparat som möjliggör en 

stringent diskussion av rättsliga frågor beträffande sådana enheter. 

Kapitel 3 placerar den elektroniska värdeenheten i ett historiskt sammanhang, presenterar 

olika begrepp med avseende på betalning samt förklarar vad den elektroniska värdeenheten 

representerar vid betalning eller överföring. I kapitlet förs även en diskussion beträffande 

vilket slags förmögenhetsobjekt den elektroniska värdeenheten kan tänkas vara. 

Framställningen utgår i hög grad från ett funktionellt synsätt. 

Kapitel 4 presenterar, med en analogimetod som verktyg, analogier till rättsfigurer i 

gällande rätt. Framställningen utgår ifrån ett antal centrala rättsfrågor med avseende på 

fordringar och betalning, och behandlar: 

a) Den elektroniska värdeenheten som en fordran, manifesterad i ett löpande skuldebrev. 

b) Den elektroniska värdeenheten som en fordran, manifesterad i ett enkelt skuldebrev. 

c)   Den elektroniska värdeenheten som en ekvivalent till fysiska sedlar och mynt.  

Kapitel 5 innehåller en sammanfattning av de slutsatser som presenterats i uppsatsen. 

Kapitel 6 presenterar slutligen några funderingar om den framtida utvecklingen för 

betalningssystem som baseras på fristående elektroniska värdeenheter. 
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1.8 En reservation19 

Efter en genomläsning av den första versionen av denna uppsats, invände en studiekamrat, 

Markus Seppälä, att uppsatsens problemformulering i dagsläget inte är relevant, mot 

bakgrund av att den teknik, som krävs för att skapa betalningssystem som baseras på 

fristående elektroniska värdeenheter, inte existerar idag, samt mot bakgrund av kraven på 

anonymitet och off-line-användning. Seppälä menar att incitamentet att kopiera 

värdeenheter är stort och att utställarens möjligheter till efterkontroll av 

dubbeldispositioner inte utgör ett tillräckligt skydd för att garantera integriteten i systemet. 

Seppälä framhåller vidare att frågor om radering måste lösas för att sådana system skall 

kunna skapas.  

Denna reservation till trots anser författaren att problemformuleringen juridiskt sett är 

relevant, eftersom ett eventuellt tillskapande av betalningssystem, som baseras på 

fristående elektroniska värdeenheter, ger upphov till att en mängd frågor beträffande 

betalning och andra fordringsrättsliga frågeställningar ställs på sin spets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

19 Ett stort tack till Markus Seppälä för dennes synpunkter.  
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Information about money is as 

important as money itself. 

Walter Wriston 

2. Tekniska system för elektroniska 

värdeenheter20 

2.1 Inledning 

Såsom har framgått av uppsatsens avgränsningar, inriktar sig framställningen endast mot 

sådana elektroniska värdeenheter som kan användas anonymt, P2P och off-line, utan att 

det görs avstämning på konton. För närvarande existerar inte något sådant system på 

Internet, vilket innebär att framställningen i detta kapitel endast kan presentera protokoll 

och tekniker, vars tillämpning teoretiskt torde krävas för att skapa betalningssystem för 

fristående elektroniska värdeenheter.   

Utvecklingen av tekniker och protokoll kan allmänt sägas utgå från anonymitetsbehovet21 

som skapas av förhållandet att ju fler betalningar och överföringar som görs med hjälp av 

Internetteknik, desto mer information kan sammanställas och samköras.22 Att säkra 

användares anonymitet i betalningssystem som bygger på fristående elektroniska 

värdeenheter är en grundläggande faktor för att skapa en acceptans för, och en tilltro till, 

                                                      

20 Framställningen i detta kapitel ger en beskrivning, utförd med lekmannatermer, av tekniker och 
protokoll som kan användas i betalningssystem baserade på fristående elektroniska värdeenheter. 
Protokollen och teknikerna bygger på högre matematik och kryptografi, vilket gör att en rent 
teknisk beskrivning inte är lämplig. Den intresserade hänvisas till de protokoll som refereras i 
texten. 
21 Furberg s. 120. 
22 Läsaren bör notera att fullständig anonymitet på Internet sällan kan uppnås. Med hjälp av 
protokoll och kryptografiska rutiner (se vidare avsnitt 2.5) kan en köpare och en säljare vara 
anonyma vid en betalning, men det går inte att säkerställa anonymitet när det gäller till exempel 
vilka webbsidor som laddas ned och vid vilken tidpunkt webbsidorna laddas ned, vilket gör att ett 
visst handlingsmönster kan urskiljas. Internettrafikuppgifter torde få behandlas av en Internet 
Service Provider (ISP) i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (1998:204), vilken tillåter 
behandling om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med en användare skall kunna fullgöras. 
Den insamlade informationen kan användas för att skapa användarprofiler. Angående 
sammanställning av användarprofiler, se FI rapport 2000:3, Internet och finansiella tjänster. 
Användarprofiler kan vara värda flera tusen kronor (Internetworld, nr. 10, 1999, s. 64.). Se även 
Chaum 1992. 
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betalningssystemens funktioner.23 Det är nämligen omöjligt för en privatperson att 

kontrollera alla de elektroniska spår, som skapas vid betalningstransaktioner och när 

meddelanden skickas elektroniskt, och han kan än mindre radera spåren.  

2.2 Beskrivning av tekniska lösningar 

En mycket enkel beskrivning av ett betalningssystem som baseras på fristående 

elektroniska värdeenheter kan se ut på följande sätt.24 På uppmaning av en användare 

”myntar” en bank, en annan finansiell institution eller ett privat företag en elektronisk 

värdeenhet, vilken kan identifieras med hjälp av ett serienummer. Användaren ”köper” den 

elektroniska värdeenheten med kontanter eller bokpengar och laddar ned enheten till en 

hårddisk eller till en annan lagringsenhet. Användaren kan sedan använda den elektroniska 

värdeenheten för betalningar och överföringar. Cirkulationen av enheterna sker öppet, 

vilket betyder att en mottagare inte behöver lösa in mottagna enheter direkt efter 

mottagandet, utan kan återanvända dem.25 

När en användare vill lösa in enheterna, vänder han sig till den ursprunglige utställaren 

eller till en annan utställare, beroende på hur marknaden ser ut och beroende på om det 

finns avtal mellan olika utställare om inlösen. Eftersom data lätt kan kopieras, finns det 

risk för dubbeldisposition av en viss värdeenhet. För att undvika detta, för utställaren ett 

register över alla ”myntade” värdeenheter och vid inlösen godkänner utställaren endast det 

först ”uppvisade exemplaret” av en viss enhet. Ett sådant enkelt system, som beskrivits 

här, uppvisar dock en avgörande brist: Det finns en brist på anonymitet. Utställaren kan 

koppla ihop uttags- och inlösensinformation med hjälp av de använda värdeenheternas 

serienummer.  

                                                      

23 Se vidare PTS 2004:2. 
24 Läsaren bör notera att ”elektronisk värdeenhet” i detta avsnitt används i vid mening. Se avsnitt 
2.3 och 2.4 för en mer djuplodande diskussion om värdeenhetens tekniska karaktär.  
25 Möjlighet till återanvändning kan med en annan benämning kallas multi-loop. Motsatsen är 
single-loop. 
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Figur 1: En bild av ett betalningssystem för elektroniska värdeenheter med öppen 

cirkulation, i vilket utställaren är frikopplad från användningen av enheterna, förutom vid 

utställande och vid inlösen. 

 

 

Chaum26 presenterade redan 1982 en lösning på anonymitetsproblemet vid elektroniska 

transaktioner. Tekniken bygger på så kallade ”blinda”27 signaturer. I syfte att på ett 

lättfattligt sätt beskriva tekniker och protokoll, och skapa en adekvat begreppsapparat, 

används dock ordet maskera i den fortsatta framställningen.  

Chaums teknik bygger på att en användare först tar ut en värdeenhet ur den behållning, 

som han har lagrad, maskerar serienumret28 och skickar det maskerade resultatet till 

utställaren. Utställaren kontrollerar att det är rätt användare som har gjort maskeringen och 

signerar värdeenheten utan att ha fått kunskap om värdeenhetens egentliga serienummer. 

                                                      

26 Chaum 1982 
27 Direktöversättning av engelskans blind.  
28 Normalt sker maskeringen genom att serienumret multipliceras med en okänd faktor (en 
slumpsumma). Chaum 1992 s. 99. 
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Utställaren skickar sedan den maskerade och signerade värdeenheten till användaren, som i 

sin tur tar bort maskeringen. Användaren kan sedan använda värdeenheten för betalningar 

och överföringar. När en mottagare tar emot värdeenheten, kontrollerar han utställarens 

signatur och får härigenom kunskap om värdeenhetens äkthet. På grund av att utställaren, 

vid inlösen, endast känner igen sin egen signatur, utan att känna igen värdeenhetens 

serienummer, kan utställaren enbart kontrollera värdeenhetens äkthet, inte utläsa vem som 

har betalat vem och med hur mycket. 29 

Ett betalningssystem som endast tillämpar maskeringsteknik har dock en stor nackdel. 

Mottagaren av en elektronisk värdeenhet måste omedelbart lösa in enheten, vilket innebär 

att värdeenheterna inte kan återanvändas. Dessutom omöjliggörs off-line-användning. 

Okamoto och Ohta30 skapade 1989 ett antal tekniker, som, åtminstone i teorin, kan 

användas för att skapa ett betalningssystem som möjliggör off-line-betalningar och öppen 

cirkulation. En teknik bygger på kryptering med hjälp av ett protokoll för så kallade zero 

knowledge proofs, (kunskapslösa bevis)31. Genom protokollets applikation kan en part, 

bevisaren, bevisa för en motpart, verifieraren, att en utsaga är sann, utan att verifieraren 

får kunskap om hur utsagan är uppfylld.32 Ett exempel på en utsaga kan vara att 

”värdeenheten har ett serienummer som överensstämmer med det mönster som 

värdeenheter myntade av en viss utställare vanligtvis har”. Om bevisaren, genom sin 

bevisning, övertygar verifieraren om att serienumret har rätt mönster, kan verifieraren vara 

säker på att värdeenheten är äkta. 

Protokollets applikation gör också att betalaren och mottagaren inte kan neka till att ha 

utfört sina delar av betalningstransaktionen. Ett bevis enligt detta förfarande benämns zero 

knowledge interactive proof (interaktivt kunskapslöst bevis), i och med att det krävs en 

interaktion mellan bevisaren och verifieraren.  

En ”utsaga”, enligt vad som beskrivits ovan, kan, genom en teknik för non-interactive zero 

knowledge proofs (icke-interaktiva kunskapslösa bevis), ersättas med ett hashvärde. Ett 

hashvärde är en sammanställning av slumpmässigt utvalda bits i en datamängd och kan 

                                                      

29 Genom maskeringstekniken åstadkoms absolut anonymitet. Utställaren kan inte koppla ihop uttag 
och inlösen av en viss värdeenhet på grund av att alla kombinationer av den information som 
utväxlas vid uttag och insättning är lika sannolika. (Furberg s. 122.) 
30 Okamoto 1989 
31 De svenska översättningarna är tagna från Furberg s. 125 ff. 
32 Furberg s. 126. 
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jämföras med ett ”fingeravtryck”33 av datamängden. Hashvärden kan användas för att 

bevisa äkthet på grund av att alla hashvärden är unika, förutsatt att två datamängder inte är 

identiska, samt på grund av att hashvärden inte är omvändbara, vilket innebär att det inte 

går att utifrån hashvärdet räkna sig fram till vilken datamängden är.34 

Betalningssystem för elektroniska värdeenheter måste även innehålla något slags skydd 

mot dubbeldispositioner. I Chaum 1982 uppnås ett skydd mot dubbeldispositioner genom 

att en mottagare måste lösa in enheten omedelbart efter mottagandet. Såsom belystes ovan, 

innebär ett sådant förfarande att off-line-användning omöjliggörs. Okamoto och Ohta har 

presenterat en teknik, som möjliggör ett skydd mot dubbeldispositioner i ett off-line-

system. Tekniken, som benämns disposable zero knowledge authentication35 (kunskapslös 

engångsautenticering), fungerar enligt samma modell som protokollen om interaktiva 

kunskapslösa bevis och icke-interaktiva kunskapslösa bevis; det vill säga att bevisaren 

bevisar att en viss utsaga är sann eller att ett hashvärde är korrekt. I det fall bevisaren 

bevisar samma utsaga/hashvärde två gånger, avslöjas uppfyllandet av utsagan/hashvärdet 

för den part som kan sammanställa bevisen,36 det vill säga utställaren. Med andra ord, om 

en betalare bevisar en utsaga som redan har bevisats av honom, han gör sig skyldig till 

dubbeldisposition. 

Okamoto och Ohta har vidareutvecklat sina tekniker och protokoll och skapat ett sätt att 

återanvända enheten.37 Först signerar betalaren, eventuellt genom maskeringsteknik, den 

värdeenhet som skall användas för betalning. Mottagaren kan sedan, med hjälp av 

automatiska rutiner, omvandla betalarens information om värdeenheten, utan att få 

information om det ursprungliga innehållet, och sedan använda värdeenheten för egna 

betalningar. När den nye innehavaren använder värdeenheten, medföljer emellertid 

information om tidigare betalningar, vilket möjliggör att eventuella dubbeldispositioner 

under värdeenhetens cirkulation kan upptäckas och spåras vid inlösen hos utställaren. 

Genom denna teknik möjliggörs en öppen cirkulation av värdeenheterna. 

                                                      

33 Ds 1999:73 s. 26. 
34 A a s. 26. 
35 Okamoto 1989 
36 Furberg s. 127. 
37 Okamoto 1989. En liknande teknik har presenterats i van Antwerpen, Hans, Off-line Electronic 
Cash, Eindhoven University of Technology, 1990 
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2.3 Vad är data? 

2.3.1 Inledning 

Enligt författarens mening är det nödvändigt att föra en diskussion med avseende på ordet 

data och hur datas karaktär kan ge ledning för vad som utgör en lämplig definition av den 

elektroniska värdeenheten, såväl i teknisk mening som i rättslig mening.  

I betänkandena om e-pengar görs ingen djupgående undersökning av den elektroniska 

värdeenhetens tekniska karaktär, vilket gör att en läsare har svårt att förstå de slutsatser, 

som presenteras i utredningarna. Det kan sägas att det generellt sett finns problem med att 

utredningstiderna, för utredningar som behandlar IT-relaterade rättsfrågor, är för korta för 

att utredaren skall kunna åstadkomma djuplodande analyser.38 Istället fokuseras 

utredningarna på att anpassa framställningarna till gällande rättsläge, vilket gör att någon 

syn på den framtida utvecklingen av IT-relaterade företeelser sällan förs fram.  

Andersen menar att det i IT-miljön ofta förhåller sig så att faktiska förhållanden, som 

ligger till grund för en rättslig bedömning, är komplexa i sig själva och svåra att beskriva. 

Andersen anser att det handlar om ett ”beskrivelseproblem”.39 

För att kunna definiera vad en elektronisk värdeenhet är, såväl i teknisk som i rättslig 

mening, krävs att det skapas en begreppsapparat, som kan fungera som ett verktyg för en 

analys av värdeenheten, både i denna framställning och i den fortsatta rättsutvecklingen.  

De begrepp som används för att beskriva elektroniska företeelser utgörs, enligt Brinnen, av 

fysiska, IT-relaterade och logiska begrepp.40 Fysiska begrepp refererar till ”enkla, 

empiriskt fastställbara fakta”41 och är knutna till vad som kan sägas vara faktiska, fysiska, 

företeelser och förhållanden. De IT-relaterade begreppen är sådana som har uppstått med 

utvecklingen inom IT, såsom till exempel datafil och nedladdning, och har ingen 

motsvarighet bland de fysiska begreppen. Slutligen refererar logiska begrepp till 

teknikoberoende42 beskrivningar av företeelser och förhållanden. Två exempel på logiska 

begrepp är överföring och lagring.  

                                                      

38 Brinnen s. 26. 
39 Andersen 1988 s. 26 ff. 
40 Brinnen s. 30. 
41 A a s. 30. 
42 A a s. 30. 
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Eftersom de logiska begreppen är teknikoberoende kan de referera till såväl fysiska som 

IT-relaterade företeelser. Det går till exempel att lagra såväl böcker som datafiler. Det är 

främst de logiska begreppens förhållande till elektroniska företeelser som måste definieras 

för att ge verktyg till denna framställning och utvecklingen över huvud taget. Det måste 

exempelvis förklaras hur ”lagring” av elektroniska värdeenheter går till för att 

framställningen skall kunna presentera en diskussion beträffande rättsfiguren besittning.  

Det handlar om att 

• Precisera innebörden av ordet data och hur data förhåller sig till information, 

• Undersöka vad som anses vara materiellt respektive immateriellt på IT-området, 

• Definiera innebörden av ordet databärare, 

• Jämföra fristående elektroniska värdeenheter med fysiska sedlar, med hjälp av 

begreppen information, data och databärare. 

2.3.2 En immaterialisering 

Det som ligger till grund för att en diskussion angående fysiska och logiska begrepp bör 

föras, är den immaterialisering, av vad som annars normalt är fysiska objekt, som 

aktualiseras när det talas om företeelser och objekt på IT-området. Generellt är det svårt att 

beskriva vad som kan anses vara någonting konkret och vad som är abstrakt och därmed 

också vad som är materiellt och immateriellt samt vad som kan anses utgöra ett ting. 

Svårigheterna med att definiera nya fenomen innebär inte per automatik att gällande 

lagstiftning inte är tillämplig på de företeelser och objekt som är förknippade med dessa 

nya fenomen, även om fenomenen, vid lagarnas tillkomst, inte existerade. Det står till 

exempel klart att avtalslagens regler siktar på objekt, såsom skriftliga avtal och fullmakter, 

som existerar i rumslig mening och kan iakttas, men det sätt på vilket reglerna är 

formulerade, gör att de även kan tillämpas på nya, icke-rumsliga, fenomen. AvtL:s regler 

om skriftliga anbud och accepter kan till exempel tillämpas på anbud och accept som 

skickas via e-post. 

2.3.3 Data och information 

Det finns föga ledning att söka i gällande rätt beträffande definitioner av data och 

information, men i lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den så kallade 

BBS-lagen, ges i 1 § 2 st en förklaring av vad ett meddelande är. ”I lagen avses med 
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meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt” (författarens kursivering).43 Denna 

förklaring är användbar när det gäller att förstå vad information är, och hur information 

förhåller sig till data. Användningen av en elektronisk anslagstavla går till så att personer 

kan ladda upp material till ett forum, genom vilket andra personer kan ta del av det 

materialet. Såsom framkommer av förklaringen i BBS-lagen, kan materialet utgöras av 

bilder, ljud eller text. Av bestämmelsens skrivning kan den slutsatsen dras att bilder, ljud 

eller text är information. Vad som menas med information i övrigt torde vara allting, som 

en person kan uppfatta med sina sinnen.  

Hur förhåller sig då information till data? En lexikalisk definition av data lyder att data är 

bitar av information44, vilka kan existera som siffror, text på papper, lagrade elektroniska 

bits eller fakta i någons hjärna. Buckland45 menar att 

The term information is…used attributely for objects, such as data and documents, that are 

referred to as information because they are regarded as being informative, as having the 

quality of imparting knowledge or communicating information. 

Bucklands ställningstagande innebär att information har en inneboende kvalitet som går ut 

på att ge information, men det är först när siffror, symboler eller bokstäver avläses, som 

den inneboende kvaliteten får någon funktion. Information kan således sägas vara 

immateriell/icke-fysisk, vilket gör att den måste fästas på eller manifesteras genom något 

fysiskt medium, såsom en bit papper, en elektronisk lagringsenhet eller människans hjärna, 

för att förmedla mening. När siffrorna, bokstäverna och symbolerna avläses, uppfattar 

läsaren tecknen som information. Det bör vidare kunna sägas att tecknen måste ingå i ett 

sammanhang för att ge information. Om det på ett i övrigt blankt dokument står skrivet ”4 

§” ger dessa tecken ingen information. Står det istället ”Se vidare 4 § AvtL” ger tecknen 

information till läsaren om var han kan läsa om accept som kommer anbudsgivaren 

tillhanda för sent. Den mening som tecknen ger läsaren utgör således information.46 Men 

meningen kan inte uppkomma om inte läsaren fysiskt ser tecknen. 

I delbetänkandet E-pengar – näringsrättsliga frågor definieras data som ”representation av 

fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning 

                                                      

43 Samma definition används i 1 § telelagen (1993:597). 
44 Från engelskans ”pieces of information”. www.webopedia.com/TERM/d/data.html 
45 Buckland s. 3 f. 
46 Jfr Andersen 2001, i avsnitt 2.2.a. 
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av människor eller av automatiska hjälpmedel”.47 Nyckelordet i utredningens förklaring är 

representation. Fakta, begrepp eller instruktioner är i dagligt språkbruk information och 

således är information, enligt delbetänkandet, innebörden av data, och vice versa: data 

representerar information. Data representerar information genom symboler, siffror och 

bokstäver, och presenterar information i form lämpad för avläsning av människor eller med 

automatiska hjälpmedel.  

I Datastraffsutredningen ges en liknande definition. Utredningen menade att data är en 

representation av fakta och att information är innebörden av data.48 Utredningen gav dock 

ytterligare en definition av data, vilken tål att kritiseras. Data är enligt utredningen något 

kvasimateriellt.49 Ordet kvasimateriellt ger ingen ledning för att förstå elektroniska 

värdeenheters tekniska karaktär och är i övrigt, enligt författarens mening, en olämplig 

benämning. En företeelse eller ett objekt är antingen någonting materiellt eller 

immateriellt, något konkret eller abstrakt, något fysiskt eller icke-fysiskt. Om data anses 

vara kvasimateriellt, hur är det då möjligt att förklara olika handhavanden av data, och 

rättsverkningarna av dessa? Datastraffsutredningens andra definition är således oklar och 

ger ingen ledning för det fortsatta arbetet med att skapa betalningssystem som bygger på 

elektroniska värdeenheter.  

Sammanfattningsvis kan diskussionen ovan sägas leda fram till följande slutsats:  

Information är något icke-fysiskt och måste representeras av data för att kunna förmedla 

mening. 

2.3.4 Databärare  

För att en läsare skall kunna tillgodogöra sig information uttryckt i data, krävs att 

bokstäver, siffror och symboler ”fästs” på en databärare. De ord som bygger upp denna 

framställning kan som bekant inte existera utan att exempelvis vara fästa på ett papper, 

visas på en datorskärm, eller, vad gäller det talade ordet, bäras momentant av ljudvågor. 

Data kan således inte existera utan att vara fästa på en databärare. Dessa databärare kan 

vara beständiga i tiden, men databäraren är aldrig detsamma som det representerade 

informationsinnehållet50, eftersom data kan kopieras och överföras.  

                                                      

47 SOU 1998:14 s. 22 not 16. 
48 SOU 1992:110 s. 156. 
49 A a s. 96 ff. 
50 Brinnen s. 9. 
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I Ds 1999:73 sägs att data ”kan finnas på högst tillfälliga elektriska strömmar, mer 

permanenta magnetfält på en hårddisk, eller bestå av små fördjupningar på en CD”.51 

Enligt departementspromemorians definition kan data existera tillfälligt under överföring, 

såsom ljus i fiberoptiska kablar samt elektroner i en elektrisk ledning. Data kan också 

existera ”lagrad” som magnetfält på en hårddisk, på ett smart kort eller på en CD. 

Databärare kan således vara tillfälliga, momentana, objekt, såsom ljusvågor och elektriska 

vågor vid överföring i nät eller statiska objekt genom elektromagnetiska fält på en hårddisk 

eller ett smart kort. 

Det bör noteras att det kan diskuteras huruvida data, som är uppdelad i ”paket” enligt en 

applikation av TCP/IP-protokollet52, över huvud taget existerar. Uppdelade data är 

fragmenterade, det vill säga uppdelade i en mängd ”paket”, och det som överförs är inte en 

intakt datafil.53 I enlighet med departementspromemorians definition kan det dock anses 

förhålla sig så att fragmenterade data fortfarande är intakta; fragmenten har fortfarande 

tillsammans en innebörd. Om ett paket kommer bort kan dock frågan uppkomma om 

vilken part som skall stå risken för att alla data inte kommer fram.   

I tryckfrihetsförordningen (1949:105) 1:5 hänvisas indirekt till den fysiska databäraren i 

och med att förordningen skall tillämpas ”å skrift, som mångfaldigats genom stencilering, 

fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande” (författarens kursivering). I TF har vidare 

begreppet handling definierats som framställning i skrift eller bild samt upptagning som 

kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. När det 

gäller begreppet upptagning beskrevs i SOU 1972:47 att nya regler bör sikta på ett konkret 

föremål, motsvarande en handling, och inte själva informationen.54 På grund av 

svårigheterna att i IT-miljön finna ett konkret föremål, uttalade departementschefen i den 

efterföljande propositionen att upptagningen måste avse informationen, det vill säga ”den 

uppgift som fixerats på det tekniska mediet”.55   

Förhållandet mellan information, data och databärare kan nu summeras enligt det följande. 

Data är siffror, bokstäver och symboler som representerar information, men för att data 

                                                      

51 Ds 1999:73 s. 25. 
52 Se not 7. 
53 Författaren anser att man kan argumentera för att det förhåller sig så att TCP/IP-protokollet 
skapar metadata, det vill säga data om data, och att det är dessa data som håller meddelandet 
”intakt” under överföring. 
54 SOU 1972:47 s. 72. 
55 Prop. 1973:33 s. 75. 
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skall kunna avläsas krävs att data fästs på en databärare. En databärare kan vara beständig i 

tiden, men den är likväl aldrig detsamma som informationsinnehållet.  

2.3.5 Fysiska sedlar56 

För att skapa en adekvat begreppsapparat, för en fortsatt utredning om fristående 

elektroniska värdeenheter, är det lämpligt att undersöka fysiska sedlar för att se vad som 

kan anses vara materiellt och immateriellt med dessa. När det i dagligt tal talas om 

”pengar” handlar det dels om pengar i en abstrakt mening, dels om själva pappers- eller 

metallbiten som används för betalning. En fråga som ”Har du några pengar till bio”? siktar 

på ifall personen har några pappersbitar, sedlar, i sin plånbok. När det talas om ”Jag 

behöver pengar”! handlar det istället om att personen ifråga är i behov av den betalkraft, 

vilket är något icke-fysiskt, som sedlarna representerar. Det torde kunna sägas att de ord, 

siffror och bilder som är tryckta på sedeln motsvarar data, i och med att de representerar 

betalkraft. Vid en överföring av fysiska sedlar, överförs en representation av ”pengar”, i 

den betydelse som en sedel har i utropet ”Jag behöver pengar!” och det är den pappersbit, 

varpå symboler, siffror och bokstäver är tryckta, som är bärare av denna representation, det 

vill säga av data. Sedeln som överlämnas är en databärare på samma sätt som en bok bär 

de data som representerar information. Personen förvarar sedan sedlarna i en plånbok eller 

i någon annan förvaringsenhet.  

2.3.6 Elektroniska värdeenheter 

Hur förhåller sig det ovan sagda till fristående elektroniska värdeenheter?  På samma sätt 

som de ord, siffror och bilder som finns tryckta på en sedel representerar betalkraft, är det 

de serienummer, krypteringar och signaturer som existerar som data, som vid en 

användning av elektroniska värdeenheter representerar betalkraft. Ett utrop som ”Jag 

behöver elektroniska värdeenheter”! siktar på att personen behöver det slags ”inkarnation” 

av pengar, som elektroniska värdeenheter utgör.57 

Hur skall vi då betrakta det som överförs? Klart är att det inte är ”pengar” som överförs. 

Det kan heller inte sägas att det är pengars databärare som överförs. Det som överförs vid 

en betalning eller överföring är data, eller, med andra ord, pengars representation. Dessa 

data är elektroniska, till skillnad från de siffror, ord och bilder som är tryckta på en sedel. 

                                                      

56 En mer ingående analys av ord rörande betalning och värde återfinns i nästföljande kapitel. 
57 Författaren vill här erinra läsaren om att uppsatsen är disponerad enligt en ”flödeslogik” (se 
avsnitt 1.7). I nästföljande kapitel preciseras påståendet om att elektroniska värdeenheter är en 
”inkarnation” av pengar. 



 27

En ändamålsenlig benämning på vad det är som överförs vid betalning och överföring bör 

således vara elektroniska data.  

Såsom har framgått tidigare, kan data, vid överföring, bäras av ljusvågor och 

elektromagnetiska vågor eller, vid lagring, bäras av elektromagnetiska fält på en hårddisk 

eller ett smart kort. Således finns en avgörande skillnad mellan pengars databärare i ett 

sedelsystem och pengars databärare i ett öppet betalningssystem som baseras på fristående 

elektroniska värdeenheter. Pappersbiten, sedeln, bär de data som utgörs av ord, siffror och 

bilder och kan endast existera som ett fysiskt objekt, iakttagbart av människans sinnen. När 

elektroniska data befinner sig i överföring kan man tala om det momentana tillståndet och 

när data är lagrad kan man tala om det statiska tillståndet. För bedömningen av frågor 

såsom vem som skall stå risken för att data förstörs under transport, och verkan av en 

obehörig persons förfogande över data, innan data har fästs på en statisk databärare hos 

mottagaren, krävs att det görs en distinktion mellan det momentana tillståndet och det 

statiska tillståndet. 

2.4 Lagring av elektroniska värdeenheter 

En användare av fristående elektroniska värdeenheter betalar för värdeenheterna genom en 

kontantbetalning eller med bokpengar. Det som laddas ned till användaren är elektroniska 

data, i form av ett av utställaren signerat serienummer. En sådan enkel beskrivning är 

emellertid visserligen pedagogiskt adekvat, men inte helt korrekt. Det har tidigare framgått 

att data kan kopieras. När en person på sin datorskärm visar en viss webbsida på Internet, 

skapas en kopia av webbsidans innehåll i datorns arbetsminne.58 Vid varje överföring av 

data skapas en kopia. När användaren laddar ned elektroniska värdeenheter, skapas i 

realiteten således en kopia på användarens hårddisk av de data som utställaren genererar. 

Det kan således inte finnas ett originalexemplar av en viss uppsättning elektroniska data, 

utan endast ett originalinnehåll. Vad blir då konsekvensen av detta förhållande? Jo, att så 

fort som nedladdningen till användarens hårddisk är fullbordad, måste utställarens 

uppsättning av motsvarande data raderas. Detsamma gäller när en användare överför 

elektroniska data till en betalningsmottagare. I cirkulationen av värdeenheter måste således 

säkerställas att det vid varje bestämd tidpunkt endast finns en uppsättning av en viss 

kombination av data, eftersom en användare i annat fall skulle kunna ”emittera” egna 

betalningsmedel.  

                                                      

58 Se vidare en utförlig framställning i Lindberg, Agne, Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 
Stockholm, 2001 s. 250-282. 
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Såsom beskrivits i det föregående avsnittet kan elektroniska data vara fästa på två typer av 

databärare. Efter nedladdning krävs att elektroniska data fästs på en statisk databärare, det 

vill säga genom ett elektromagnetiskt fält på en lagringsenhet. Lagringsenheten utgör 

således en förvaringsplats för databärare, på samma sätt som sedlar kan förvaras i en 

plånbok.  

Elektroniska data, som lagras på hårddisk benämns mjukvarubaserade och skyddas av 

kryptografiska rutiner och administrativa rutiner. De senare kan vara till exempel lösenord. 

Elektroniska data som lagras på smarta kort benämns hårdvarubaserade och skyddas 

genom fysiska intrångsskydd. Ett smart kort har i princip samma uppbyggnad som en 

vanlig persondator.59 Ett smart kort innehåller ett ”oföränderligt minne”, i vilket 

mikroprocessorns program ligger inbäddat. Det finns vidare ett arbetsminne, i vilket själva 

behandlingen av data sker. Slutligen finns en sorts hårddisk, där elektroniska data är 

lagrade. Det är kortets uppbyggnad som en dator i miniatyr som utgör det fysiska 

skyddet.60 

2.5 Kryptering61 

2.5.1 Allmänt om kryptering 

Såsom noterats ovan kan det inte finnas något originalexemplar av de data som utgör 

representation av viss information. Det finns endast ett originalinnehåll, som består av viss 

information. Det måste således finnas krypteringsrutiner som säkerställer att data inte 

förvanskas eller förstörs vid lagring och överföring av elektroniska data. 

Krypteringsrutiner används för att skapa ett skydd som liknar det skydd, som för fysiska 

sedlar uppnås genom vattenstämplar, papperskvalitet och detaljer som bara kan urskiljas 

vid belysning med UV-ljus.  

Kryptografi är rutiner som förhindrar såväl olovlig insyn som förfalskning, förnekande av 

ursprung och förnekande av mottagande.62 Olovlig insyn förhindras genom att elektroniska 

data i form av serienummer transformeras så att serienumret inte längre kan förstås. 

Transformeringen kan ske genom multiplikation av det myntade serienumret eller genom 

                                                      

59 Beskrivningen av skyddsåtgärder bygger i stort på Furberg s. 151-153. 
60 Furberg s. 152. 
61 För en mer utförlig genomgång, se http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/emoneyfaq.html, hämtad 
2004-09-25. Avsnittet är i övrigt delvis baserat på den översikt av kryptering och signering som 
återfinns i Ds 1999:73 s. 25-27. 
62 SOU 1998:14 s. 35. 
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någon annan kryptografisk metod. Skyddet mot förfalskning, förnekande av ursprung och 

förnekande av mottagande uppnås genom signering.  

2.5.2 Kryptering och signering av elektroniska värdeenheter 

Signering, i ett betalningssystem som bygger på fristående elektroniska värdeenheter, kan 

göras med en tillämpning av asymmetrisk kryptering genom det så kallade Public Key-

konceptet63. Public Key-konceptet baseras på användningen av ett nyckelpar64, som består 

av en privat nyckel och en publik nyckel. Den publika nyckeln är matematiskt relaterad till 

den privata nyckeln.65 Användningen av Public Key-konceptet är asymmetriskt, i det 

avseendet att en kryptering med den publika nyckeln inte kan dekrypteras med samma 

publika nyckel.66 Den publika nyckeln är, som framgår av benämningen, allmän och kan 

till exempel finnas tillgänglig för nedladdning från en webbplats. Den privata nyckeln är 

personlig och unik för varje användare. De data som krypteras med den privata nyckeln 

dekrypteras med den publika nyckeln.  

Signeringens funktion är multifacetterad.67 Det handlar först om att säkerställa en 

användares identitet. Vidare innebär signeringen att elektroniska data kan sättas i samband 

med en viss upphovsman, vilket bland annat förenklar bevisning när det gäller 

dubbeldisposition. Dessutom blir en signatär, i avtalsrättsligt hänseende, bunden av sin 

signatur. I det följande anpassas framställningen om Public Key-konceptet till en 

användning av fristående elektroniska värdeenheter. 

Signeringen inleds med att serienumret behandlas av en hashfunktion, som skapar ett 

hashvärde. Hashvärdet är unikt och en minsta ändring i serienumret skapar ett nytt 

hashvärde. Hashvärdet krypteras med hjälp av en algoritm68 som använder användarens 

privata nyckel som ingångsvärde. Det är resultatet av denna kryptering som utgör en 

användares signatur. Sedan kan serienumret och signaturen distribueras tillsammans.  

                                                      

63 Det finns flera benämningar på denna form av asymmetrisk kryptering. En vanlig benämning är 
RSA-teknologi, efter skaparna Rivest-Shamir-Adleman. Den benämning som används här är 
hämtad från Hultmark s. 30.  
64 En nyckel är ett stort tal. Normalt används 1024 bitar, vilket motsvarar cirka 300 siffror. Ds 
1999:73 s. 26. 
65 Furberg s. 34. 
66 Hultmark s. 95.  
67 Jfr Lindberg s. 30 f. 
68 En algoritm är en procedur som beskriver hur man genom ett antal steg utför en beräkning. 
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Mottagaren av den signerade värdeenheten använder samma hashfunktion, som den som 

användes av signatären, för att få fram ett hashvärde för värdeenhetens serienummer. Han 

dekrypterar sedan signaturen med den publika nyckeln. Framträder identiska hashvärden 

står det klart att innehållet inte har förändrats sedan signeringen samt att dessa elektroniska 

data har skickats från den som haft tillgång till rätt privat nyckel.   

2.5.3 Representanter 

Alla lagringsenheter som är kapabla att överföra krypterad data är, i Chaums69 terminologi, 

representatives, det vill säga representanter för den person som har tillgång till 

värdeenheterna. Smarta kort, persondatorer, handdatorer och mobiltelefoner kan vara 

representanter, vilket gör att en användare av elektroniska värdeenheter kan överföra 

elektroniska data mellan olika lagringsenheter och för varje transaktion använda den 

representant som är mest lämplig. 

2.6 Sammanfattning 

De tekniker och protokoll som presenterats i detta kapitel har valts på grundval av teorier 

om hur anonyma betalningssystem som bygger på elektroniska värdeenheter kan skapas. 

Utvecklingen av tekniker och protokoll kan allmänt sägas utgå från behovet av att 

möjliggöra en anonym användning av elektroniska värdeenheter, att skapa skydd mot 

dubbeldispositioner samt att möjliggöra off-line-överföringar. Anonymitet, såväl i fråga 

om transaktioner som i fråga om identitet, uppnås genom protokoll för maskering och 

andra tekniker. Kryptografiska rutiner gör att en hög grad av säkerhet uppnås vid 

överföringar av elektroniska data. Det kan också sägas att elektronisk signering är en 

säkrare metod för validering än andra former av signering, såsom till exempel 

namnunderskrifter.70 

I kapitlet har författaren skapat en begreppsapparat som fungerar som ett analysverktyg i 

den fortsätta framställningen och som även kan användas i den fortsatta rättsutvecklingen. 

Det har bland annat beskrivits att data representerar information samt att data inte kan 

existera fristående från databärare, vilka kan vara momentana eller statiska. Det har vidare 

framgått att elektroniska data som representerar betalkraft utgörs av serienummer, 

kryptografiska skydd och signaturer. En adekvat benämning på det som överförs vid 

betalningar och överföringar är ”elektroniska data”.  

                                                      

69 Chaum 1992 s. 99. 
70 Hultmark s. 30. 
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Vidare har det framgått att, vid överföring och lagring, det skapas kopior av elektroniska 

data och att det är nödvändigt att de data som representerar den information som överförts 

omedelbart raderas hos den part från vilken överföringen skedde. 

I nästföljande kapitel ges en presentation av den elektroniska värdeenheten utifrån 

begreppet betalning, eftersom det i huvudsak är vid utförandet av rättshandlingen betalning 

som civilrättsliga frågeställningar med avseende på den elektroniska värdeenhetens 

karaktär aktualiseras. Den elektroniska värdeenheten definieras dessutom utifrån en 

diskussion om dess karaktär såsom förmögenhetsobjekt. 

Figur 2: Sammanfattning av slutsatserna i kapitel 2. 
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There are three great 

friends: an old wife, 

an old dog, and ready 

money.  

Benjamin Franklin 

3. Betalningsinstrument och 

förmögenhetsobjekt m.m. 

3.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis vad som menas med betalningsmedel och 

betalningsinstrument. Sedan ges en bild av vad som kan kallas en evolution vad gäller 

betalningsinstrument och betalningsmedel. Genom att ge läsaren en historisk bakgrund blir 

det, enligt författarens mening, lättare för denne att förstå varför utvecklingen går mot 

skapandet av betalningssystem som bygger på elektroniska värdeenheter. Därefter förs en 

diskussion om olika begrepp med avseende på betalning. Diskussionens syfte är att leda 

fram till en slutsats angående vad som, i rättslig mening, överförs vid en betalning med, 

eller överföring av, elektroniska data som representerar betalkraft. I kapitlet diskuteras 

också om, och på vilket sätt, elektroniska värdeenheter kan anses vara förmögenhetsobjekt. 

3.2 Vad är betalningsmedel och betalningsinstrument? 

I författarens genomgång av doktrin och förarbeten med avseende på frågor om betalning, 

har det framkommit att det finns två synsätt vad gäller termerna betalningsmedel och 

betalningsinstrument och deras inbördes förhållande. Det första synsättet71 innebär att man 

inte gör en distinktion mellan betalningsmedel och betalningsinstrument. Sedlar och mynt, 

checkar och betalkort är, utifrån detta synsätt, betalningsmedel, och betalningsmedel är då 

inget annat än ”pengar”. Det andra synsättet72 utgår från att betalningsmedel är det med 

                                                      

71 Se till exempel prop. 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar. 
72 Se Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder. 
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vilket betalaren fullgör sin prestation enligt avtal, lag eller annan författning och att ett 

betalningsinstrument är ett hjälpmedel för säljaren att erhålla betalningsmedel. Annorlunda 

uttryckt möjliggör betalningsinstrumentet, enligt det andra synsättet, att en person kan 

disponera över betalningsmedel. Enligt det andra synsättet är exempelvis en check således 

ett betalningsinstrument. Författaren använder sig av det andra synsättet i den fortsatta 

framställningen. 

3.3 En evolution 

Betalningsmedel och betalningsinstrument, liksom andra sociala institutioner, utvecklas 

när det sker förändringar i till exempel marknadsstrukturer. Guttman talar om en 

betalningsmedlens evolution, såväl i form som i modus operandi.73 Det är tydligt att 

evolutionen har inneburit en ökad immaterialisering av de objekt som används för 

betalning. I tidernas gryning producerade varje hushåll de förnödenheter som krävdes för 

hushållets överlevnad. När människor samlades i samhällen och ett behov av handel växte 

fram, började man idka byteshandel. Byteshandel är ett sätt att bedriva handel som är både 

resurskrävande och ineffektivt. För det första kräver denna form av handel att båda parter 

har någonting som den andra parten behöver. För det andra kan, vid transaktionen, 

meningsskiljaktigheter uppstå beträffande den mängd av bytesvarorna som skall överföras 

mellan parterna. För det tredje uppstår höga transaktionskostnader på grund av att 

bytesvarorna måste transporteras till motparten. Behovet av att möjliggöra en mer effektiv 

handel har under åren medfört en utveckling av betalningssystemen. Till en början 

användes för betalning mynt, vars ”betalningsvärde” överensstämde med metallinnehållets 

värde. I Sverige var det Olof Skötkonung som omkring år 1000 e. Kr. gav ut de första 

mynten.74 

När sedlar började komma i omlopp var de främst en anvisning på betalning.75 Vid denna 

tidpunkt var sedlarna med andra ord betalningsinstrument. Anledningen till denna del i 

betalningsevolutionen var att det var såväl osäkert som opraktiskt att bära omkring på 

mynt.76 De första sedlarna utfärdades i Kina, men mer kända är de bevis för deponerade 

                                                      

73 Guttman s. 17.  
74 SOU 1986:22 s. 101. 
75 A a s. 101. 
76 Jfr de otympliga kopparmynt som gavs ut i Sverige under medeltiden. 



 34

mynt som användes i handelshusen i Genua och Venedig på 1300-talet. De var i 

innehavarens hand gällande förbindelser77.  

Metallismen försvann till slut under depressionen 1931 när det stod klart att systemet med 

ädelmetaller som konstant värdemätare78 var för oelastiskt för att stödja utvecklingen av 

produktion och handel.79 I anslutning till depressionen lade Roosevelt fram sin New Deal, 

vilken signalerade slutet för uppfattningen att sedlar och mynt har ett reellt värde i sig 

själva80. Metallismen fick således ge vika till förmån för nominalismen.   

Checkar och växlar som betalningsinstrument har utvecklats för att effektivisera 

betalningar. Genom Genèvekonventionerna 1931 om växel respektive check skapades 

rutiner som innebar att en borgenär av gäldenären erhöll ett papper, som kunde vara bärare 

av en representation av betalkraft.81 Checkar används alltjämt i stor utsträckning i USA82, 

medan utvecklingen i Sverige har gått mot ett successivt avskaffande av checkar. En 

anledning till detta är att en användning av checkar ger upphov till fasta kostnader, som 

inte har något samband med den summa, på vilken checken är utställd.83 

Bokbetalningar med avstämning på konton gjordes redan på 1200-talet i Genua84 och är 

idag det vanligaste betalningssystemet. Som en naturlig följd av användningen av 

betalningssystem för bokbetalningar, används i dagens samhälle konto- och kreditkort i 

stor omfattning. Användningen av konto- och kreditkort minskar de transaktionskostnader 

som är förknippade med en användning av checkar. Det finns emellertid en nackdel med 

konto- och kreditkort. Det skapas nämligen elektroniska spår för varje transaktion som 

                                                      

77 Furberg s. 39. 
78 A a s. 39. 
79 Guttman kallar metallismen för en ”metallic barrier” som hindrar tillväxt, s. 18. 
80 Guttman s. 20. I Sverige frångick vi metallismen 1931, SOU 1998:122, s. 20. 
81 Furberg s. 14. Läsaren bör notera att gäldenären, vid betalning med check, endast förser 
borgenären med ett betalningsinstrument. Fordran har inte infriats genom utställandet av checken. 
Se vidare Arnesdotter s. 27. 
82 I USA sker ungefär 80 % av alla betalningar med check. Furberg, s. 15. 
83 Guttman menar att direkta kostnader för checkar kan uppgå till 1 USD. 
84 The Future of Money in the Information Age, Chapter 1, 
http://vu.wuvien.ac.at/dyn/virlib/ecommerce/mediate_recomm?ID=wu01_1e0b  Hämtad 2004-09-
11 
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görs med hjälp av dessa betalningsinstrument, vilket gör att den anonymitet som såväl 

köpare som säljare åtnjuter vid betalning med sedlar och mynt försvinner.85  

Åtminstone i teorin kan de elektroniska värdeenheterna, som synes utgöra nästa steg i 

betalningsevolutionen, förses med alla de fördelar som ovan nämnda betalningssystem och 

objekt uppvisar. I ett betalningssystem som bygger på elektroniska värdeenheter kan 

transaktions- och identitetsanonymitet uppnås och betalningar och överföringar kan göras 

till låga transaktionskostnader86, vilket möjliggör mikrobetalningar.  

3.4 Vad är pengar? 

För att inleda en diskussion om vad pengar egentligen är för något är det lämpligt att 

förklara innebörden av ordet betalning. Rättshandlingen betalning innebär att ett 

fordringsförhållande87 helt eller delvis upphör genom att betalaren fullgör sin skyldighet 

enligt avtal88 eller annan privaträttslig89 eller offentligrättslig grund. Rättsverkan av 

betalning är således att den som har en fordran får den infriad och att den som är 

betalningsskyldig blir befriad från sin skuld. Betalaren kan erlägga sin prestation genom att 

överlämna kontanter till borgenären, som lägger sedlarna och mynten i sin plånbok, eller 

genom att använda tillgodohavanden på konto. Kärnpunkten, när det gäller betalning, är att 

en betalning är slutgiltig när mottagaren har erhållit det som skall presteras, det vill säga 

betalningsmedel90, och har äganderätt över den presterade egendomen.91  

Vad är det som skall presteras för att ett fordringsförhållande skall upphöra? I vanligt 

språkbruk används termen pengar för att beteckna det som skall presteras. Vilken innebörd 

har då pengar? Pengar är en flertydig term, som kan beteckna en mängd olika saker såsom 

sedlar och mynt, bokpengar, räkneenheter vid budgetering och värdemätare.92 Winberg 

menar att pengar i viss mening inte är annat än information93, vilket, vid en jämförelse med 

                                                      

85 Nocera pekar också på att transaktionskostnaderna för konto- och kreditkortsbetalning är relativt 
höga och att de alltså lämpar sig bäst för betalning och överföring av större summor. Jfr not 2 ovan. 
Konto- och kreditkort kan heller inte användas P2P (s. 2.). 
86 Det bör noteras att de totala transaktionskostnaderna bör inkludera kostnader för 
Internetabonnemang och eventuella trafikkostnader och att dessa kostnader bärs av betalaren. 
87 Läsaren bör notera att det här endast talas om penningfordringar. 
88 Fordringsförhållanden kan även utsläckas på andra sätt, jfr till exempel rättshandlingen kvittning. 
89 En skyldighet att betala kan uppstå till exempel på grund av ett bindande gåvolöfte. 
90 Jfr Arnesdotter s. 40. 
91 Framställningen återkommer till detta i avsnitt 3.8 nedan. 
92 SOU 1998:14 s. 23. 
93 Winberg s. 84.  
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bokpengar, synes vara en träffande beskrivning. Andersson skriver att pengar är 

värdemätare, värdebevarare och bytesmedel.94 Han skriver vidare att pengars funktioner 

som värdemätare och värdebevarare är knutna till pengars funktion som bytesmedel. Hume 

menar att  

“money is…only the instrument which men have agreed upon to facilitate the exchange of 

one commodity for another. It is none of the wheels of trade: It is the oil which renders the 

motion of the wheels more smooth and easy.”95 

En liknande hållning anförs av Adam Smith i Wealth of Nations, i vilken han konstaterar 

att allting kan användas som värdeenhet, så länge som det har en vid acceptans på den 

marknad där den används.96  

Beträffande sedlar uttalades i motiven till 1988 års lag om Sveriges Riksbank att sedlars 

rättsliga natur övergått från att vara ett fordringsbevis till att vara ett betalningsmedel som 

representerar ett självständigt värde.97 När pengar skall presteras, förefaller det att vara mer 

adekvat att tala om de betalningsmedel som kan användas för betalning. De 

betalningsmedel som används i våra dagar är frikopplade från en fysisk värdemätare, 

såsom en ädelmetall, och de representerar således endast betalkraft98, bestämd till sort och 

kvantitet. Sedlar har således ett värde blott på grund av det faktum att de är allmänt 

accepterade och kan användas för betalning av någonting annat. Det kan även sägas att 

sedlar är fysiska inkarnationer av monetär information. Informationen meddelar 

innehavaren av en sedel hur mycket han kan konsumera innan han måste ordna fram fler 

fysiska inkarnationer av monetär information. Svaret på frågan om vad som skall presteras 

är, mot bakgrund av det ovan sagda, att allting som har en vid acceptans på en marknad 

kan användas för betalning, och då är allt detta betalningsmedel, eller med andra ord, 

pengar.  

3.5 Betalning via Internet 

De betalningslösningar som existerar för betalning via Internet överensstämmer i huvudsak 

med de betalningslösningar som en betalare kan använda för betalning av varor och 

                                                      

94 Andersson s. 14 f. 
95 Hume s. 33.  
96 Smith, 1776. 
97 SOU 1986:22 s. 102. 
98 SOU 1998:122 s. 18. 



 37

tjänster på den fysiska marknaden. Det handlar främst om fakturering, kortbetalning och 

girering.99 I detta avsnitt ges först en översikt över de alternativ som står en köpare till 

buds vid betalning via Internet. Sedan presenteras några betalningssystem för e-pengar – i 

vid mening – som existerar på Internetmarknaden.  

När en person vill köpa någonting via en webbplats brukar han kunna välja mellan att 

betala mot faktura eller att betala med kort. Fakturering via Internet fungerar på precis 

samma sätt som på den fysiska marknaden, med den skillnaden att köparen kan välja att få 

en e-faktura skickad till sin e-postadress istället för att få fakturan hemskickad i fysisk 

form, eller, om han har köpt en vara, fakturan kan vara fäst på den levererade varan.  

Kortbetalning synes vara det vanligaste sättet att betala via Internet. Vid betalning ger en 

köpare en säljare information om kortnummer, giltighetstid och eventuellt den tresiffriga 

CVV-koden.100 Betalningslösningar med konto- eller kreditkort bygger på att innehavet av 

kortet utgör ett behörighetsbevis. Att själva innehavet av kortet utgör ett behörighetsbevis 

gör att betalning med kort ger upphov till säkerhetsrisker, eftersom en köpare kan använda 

någon annans kort för betalningar. En sådan risk är dock inte specifik för Internet, utan 

existerar även på den fysiska marknaden. Dock kan ett, på Internet uppfångat, kortnummer 

cirkulera bland fler personer än som skulle vara sannolikt på den fysiska marknaden. Vissa 

säkerhetsrisker kan undvikas genom att betalaren anlitar en mellanhand, en så kallad 

Trusted Third Party, för att lagra kortinformation. Genom att betala med kort skapas en 

elektronisk anvisning, motsvarande den traditionella köpnotan, till kortföretaget att betala 

till säljaren.  

Girering innebär överföringar mellan konton och är en betalningslösning som inte är 

särskild utbredd på Internetmarknaden, främst på grund av att köpare och säljare måste ha 

ingått avtal med samma bank. Ett exempel på en webbplats, på vilken girering är möjlig, är 

Nordeas Solo-torg.  

En ny typ av betalningslösning med hjälp av Internet, som främst används för köp av 

innehållstjänster till mobiltelefoner, såsom ringsignaler och mobilspel, går ut på att en 

köpare betalar för en tjänst med hjälp av sin mobiltelefon genom att antingen skicka ett 

SMS-meddelande till ett femsiffrigt nummer, ett så kallat premium SMS101, vars kostnad 

                                                      

99 Vanliga system, som med modifikationer kan användas för betalning via Internet, kan kallas 
”modifierade traditionella betaltjänster”. Se PTS 2004:2 s. 11. 
100 Credit Card Verification. PIN-kod (Personal Identification Number) används inte vid betalning 
via Internet. 
101 PTS 2004:2, s. 28. 



 38

överstiger den vanliga trafikkostnaden, eller genom att ringa ett betalsamtal102. Priset för 

innehållstjänsten adderas till köparens mobiltelefonräkning.  

Det finns idag en mängd aktörer på Internetmarknaden, som erbjuder betalningssystem 

som bygger på olika former av elektroniska värdeenheter. Dock är det inget av dessa 

system som innebär användning av fristående elektroniska värdeenheter, enligt den 

definition som ges i avsnitt 1.5. Många av betalningssystemen bygger på det kommersiella 

system som skapades av David Chaum på mitten av 1990-talet. Chaums företag, Digicash, 

gick dock snart i konkurs på grund av att det endast var ett fåtal säljare som hade anslutit 

sig till systemet samt att användarna tyckte att det var komplicerat att använda det.103 

Bland de företag som agerar på den digitala marknaden för närvarande kan nämnas de 

amerikanska företagen PayPal och E-gold och de svenska företagen Paynova och Payson. 

PayPal, som kanske är det mest kända betalningssystemet104 på Internetmarknaden, har 

skapat ett system som möjliggör betalning eller överföring till vem som helst, förutsatt att 

han har en e-postadress. Transaktioner kan göras med användning av konto- eller 

kreditkort eller med värdeenheter som finns tillgängliga på det konto som varje användare 

har hos PayPal. Efter varje transaktion görs således en avstämning, antingen på 

användarens bankkonto eller på användarens PayPal-konto. Det faktum att avstämning 

måste göras, innebär att den anonymitet, som är en av grundtankarna med 

betalningssystem som baseras på användande av fristående elektroniska värdeenheter, 

faller bort. PayPal:s system är dock mycket säkert och systemet möjliggör även 

överföringar mellan representanter105. Till exempel kan värdeenheter överföras från en 

persondator till en handdator, från vilken en betalning eller överföring kan genomföras 

med hjälp av infraröda signaler. 

E-gold:s betalningssystem106 kan sägas bygga på en form av elektroniska värdeenheter. I 

detta system köper användare andelar av den mängd guld, silver och andra ädelmetaller 

                                                      

102 Betalsamtal är samtal till ett icke-geografiskt nummer. Taxan är högre än för vanliga samtal. 
Post- och Telestyrelsen, Konsumentmarknaden för mobila innehållstjänster, Rapport 2002:21, s. 7. 
103 E-cash, 67 f. Mer information om Digicash finns i Herbst, E-finance Promises Kept, Promises 
Unfulfilled, and Implications for Policy and Research, Global Finance Journal 12, 2001, s 205-215. 
Digicash ansökte om konkurs i november 1998. Författaren anser att Digicash var före sin tid. Hade 
ett sådant betalningssystem skapats idag hade det nog mötts med mer entusiasm, bland annat på 
grund av framgången för PayPal:s system. 
104 PayPal:s framgångar illustrerar vad man brukar kalla positiva nätverksexternaliteter; det vill 
säga, användarens nytta av ett betalningssystem ökar ju fler användare som ansluter sig till 
systemet. 
105 Se avsnitt 2.5.3 
106 Se vidare http://www.e-gold.com. Ett liknande system är e-Bullion (http://www.e-bullion.com) 
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som lagras av företaget. Vid betalningar eller överföringar skickas en handling som 

berättigar till den del av värdet av den underliggande metallen, mätt i vikt, som motsvarar 

den penningsumma som skall presteras, eller den summa som användaren önskar överföra. 

E-gold har alltså skapat ett betalningssystem baserat på metallism!  

3.6 Fordran på utställaren 

I detta avsnitt diskuteras huruvida användaren, på grund av sitt förvärv av värdeenheter 

mot vederlag, har en fordran på utställaren av enheterna. För att nå enhetlighet i 

framställningen och för att leda läsaren vidare, måste först erinras om vad som, vid en 

användning av fristående elektroniska värdeenheter, representerar betalkraft. I 

framställningens avsnitt 2.3 förklarades att denna representation utgörs av de elektroniska 

data, det vill säga det serienummer, de krypteringar och de signaturer, som möjliggör en 

användning av värdeenheter. Vidare slogs det fast att dessa data måste fästas på en 

databärare för att kunna användas.  

I betalningssystem som liknar det nu obsoleta Cash-systemet107 är det lätt att identifiera en 

rätt för innehavare till inlösen av betalkraften i det laddade värdet. I avtalen för Cash-kort-

systemet108 stadgades, att vid uppsägning av avtalet mellan en användare och en utgivare, 

användaren skall återlämna kortet till utgivaren och utgivaren skall då återbetala det värde 

som finns lagrat på kortet. En sådan återbetalning kunde dock ske endast vid uppsägning 

av avtalet.  

I ett öppet system för fristående elektroniska värdeenheter går det inte att tala om en 

uppsägning av avtal på samma sätt som enligt Cash-kort-avtalen. Om en användare inte 

önskar använda sig av betalningssystem för elektroniska värdeenheter, kan han välja att 

inte förvärva fler enheter. Men han bör samtidigt ha en rätt att kunna lösa in den behållning 

han har lagrad, närhelst han vill. Är det möjligt att se en sådan rätt till inlösen som en 

fordran på utställaren?  

Eftersom fristående elektroniska värdeenheter, i varje fall inte inom en överskådlig 

framtid, kan anses utgöra allmänna bytesmedel och således vara allmänt accepterade för 

betalning, måste användare ha en rätt till inlösen för att systemen skall bli attraktiva. Så 

länge värdeenheterna inte utgör allmänna bytesmedel, kommer det att finnas ett behov av 

att omsätta den betalkraft, som värdeenheterna representerar, till en annan form av 

                                                      

107 Se not 11. 
108 Se Furberg s. 81 not 107, 108. 
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bytesmedel, som kan användas på andra marknader. Denna rätt bör ges formen av en 

fordran på utställaren att lösa in betalkraften i det laddade värdet mot kontanter eller 

bokpengar. 

Den fordran som användaren i så fall har på utställaren är en penningfordring och 

uppkommer vid den tidpunkt vid vilken en användare, efter nedladdning, fäster 

elektroniska data på en statisk databärare och utställarens exemplar av motsvarande 

uppsättning elektroniska data raderas. Vid betalning med, eller överföring av, 

värdeenheter, bör denna fordran övergå till mottagaren av värdeenheterna, som sedan kan 

göra fordran gällande mot utställaren eller någon annan finansiell institution, som genom 

avtal med utställaren är skyldig att lösa in enheter. Om rätten till inlösen inte skulle övergå 

till mottagaren, är det nämligen inte troligt att mottagaren skulle acceptera värdeenheter 

vid betalning, eftersom mottagaren i så fall inte kan omsätta värdeenheternas betalkraft till 

en annan inkarnation av betalkraft. Värdeenheternas betalkraft är då ”låsta” till den digitala 

marknaden.  

Vid den tidpunkt som mottagaren mottar de elektroniska data som representerar 

värdeenheterna, bör betalarens rätt till inlösen utsläckas, eftersom det annars skulle existera 

flera inlösensrätter för varje värdeenhet. Vid överföringen sker i så fall ett borgenärsbyte, 

men det sker ingen förändring vad gäller fordringens identitet.  

När utställaren myntar en värdeenhet, kan det följaktligen sägas att han ikläder sig ett 

inlösensansvar gentemot en innehavare av värdeenheten. Detta betyder dock inte att annat 

inte kan följa av avtalet mellan utställare och användare, eller lagreglering. I 

värdeenhetsinnehavarens hand utgör denna fordran en förmögenhetstillgång, som denne 

kan använda genom att överlåta den till en ny borgenär.  

Vad gäller avtalsvillkoret om inlösen kan antas att det, exempelvis, kan existera i form av 

en textfil, och vara en del av det ”paket” av elektroniska data, som består av värdeenhetens 

serienummer, krypteringar och signaturer, och som överförs mellan användare vid 

betalningar.  

I juridiken görs en åtskillnad mellan själva fordringen, som är en rättighet, och det 

skriftliga beviset om att fordringen existerar. Vad gäller värdeenheter anser författaren att 

det är inlösensvillkoret som ger upphov till fordringsrätten. Författaren anser dessutom att 

rätten till inlösen existerar även om elektroniska data inte är fästa på en databärare. Om 

elektroniska data inte är fästa på en databärare uppkommer emellertid ett 

utövningsproblem; en användare kan nämligen inte utöva inlösensrätten utan att 

elektroniska data är fästa på en databärare. Av detta följer att, i likhet med ett skuldebrev, 
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som i den fysiska världen utgörs dels av data som representerar information om en 

fordringsrätt, dels av bäraren, det elektroniska skuldebrevet bör utgöras av summan av 

information, data och bärare. 

Även om en värdeenhetsinnehavare har en stor mängd värdeenheter, torde det likväl 

föreligga endast ett fordringsförhållande109, vars storlek motsvarar betalkraften hos det 

antal värdeenheter som värdeenhetsinnehavaren har lagrade. En värdeenhetsinnehavare 

måste emellertid ha möjlighet att lösa in delar av sitt innehav. Hur detta praktiskt skall gå 

till lämnar författaren åt skapare av framtida tekniska system. Det kan dock antas att 

användaren, precis som på samma sätt som vid betalning, ”tar ut” ett serienummer ur sin 

behållning, maskerar det och förser det med en signatur, och sedan skickar elektroniska 

data till utställaren.  

3.7 Är elektroniska värdeenheter pengar, betalningsinstrument 

eller betalningsmedel? 

En värdeenhetsinnehavare bör, som framgått ovan, anses ha en fordran på utställaren (en 

inlösensrätt) och denna fordran kan användas för betalning genom en fordringsöverlåtelse, 

förutsatt att en borgenär och en gäldenär genom avtal har kommit överens om att betalning 

kan fullgöras genom överlämnande av elektroniska värdeenheter. Därmed blir det fråga 

om en annan slags betalkraft än den allmänna betalkraft som betalningsmedel har.  

I betalningssystem som baseras på elektroniska värdeenheter och endast fungerar on-line, 

används betalningsorder och anvisningar för att förfoga över det värde som en användare 

har lagrat, eftersom det för varje transaktion måste göras avstämning på betalarens 

respektive mottagarens konto. Enär betalningssystem, som bygger på fristående 

elektroniska värdeenheter, inte skall grundas på kontohållning, kan det argumenteras för 

att elektroniska data, inklusive de data som representerar inlösensrättsinformationen, samt 

elektroniska datas databärare själva representerar betalkraft. Betalkraften emanerar från 

den inlösensrätt som en värdeenhetsinnehavare har gentemot utställaren. Men är detta 

påstående helt korrekt? Det har tidigare sagts att det måste finnas en möjlighet för en 

värdeenhetsinnehavare att omsätta betalkraften i värdeenheterna till en annan inkarnation 

av betalkraft. Inlösensrätten måste existera just för att fristående elektroniska värdeenheter, 

i varje fall inte inom en överskådlig framtid, kan antas bli allmänt accepterade bytesmedel. 

Vad gäller fristående elektroniska värdeenheter förhåller det sig på det viset att en 
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innehavare av värdeenheter, genom inlösen, erhåller allmänt accepterade bytesmedel, med 

andra ord betalningsmedel, vilket kan sägas medföra betalkraft. Just eftersom 

betalningsmedel är allmänt accepterade som bytesmedel, medför innehav av 

betalningsmedel betalkraft. Beträffande värdeenheterna går det inte att säga att en 

värdeenhet utgör en elektronisk representation av direkt betalkraft, men väl av indirekt 

betalkraft.  

Fristående elektroniska värdeenheter är således, mot bakgrund av det just sagda, inte 

betalningsmedel. Är värdeenheten därför, per automatik, att anses som 

betalningsinstrument? Beträffande en fysisk sedel är pappersbiten bärare av representation 

av information om att pappersbiten är ett allmänt accepterat bytesmedel. Detta innebär att 

innehavet av pappersbiten ger innehavaren betalkraft. En sedel är således betalningsmedel. 

Databäraren ifråga om elektroniska värdeenheter, inklusive de data som representerar 

inlösensrättsinformationen, är, på samma sätt som sedeln, bärare av information, men inte 

om att värdeenhetsinnehavaren har allmänt accepterat bytesmedel lagrat i sin representant 

utan att han, genom inlösen, har möjlighet att erhålla allmänt accepterade bytesmedel. 

Elektroniska data och dessas databärare är således betalningsinstrument.  

3.8 Besittning m.m. 

När en person har besittning till ett ting110 innebär det att personen faktiskt innehar tinget, 

med eller utan rätt.111 Förhållandet kan även uttryckas så att personen skall ha en 

maktposition över tinget. Härnedan diskuteras först huruvida elektroniska data eller bärare 

av elektroniska data kan anses vara ting. Sedan följer en diskussion om huruvida 

elektroniska data kan traderas. Slutligen utreds om en användares innehav av elektroniska 

data, som representerar värdeenheters ”indirekta” betalkraft, ger upphov till en liknande 

maktposition, som den en innehavare av sedlar och mynt åtnjuter.  

Eftersom elektroniska data inte kan existera utan en databärare, momentan eller statisk, 

torde det vara svårt att tala om elektroniska data som ting. Istället är det elektroniska datas 

databärare som är föremål för en bedömning om huruvida de kan anses vara ting eller inte. 

Att det finns svårigheter, kopplade till en definition av data som ting, kan åskådliggöras 

med en analogi till elektricitet. I det fall en person olovligt avleder elektricitet enligt 

                                                                                                                                                                      

109 Jfr Arnesdotters diskussion med avseende på om ett kontos saldo uttrycker en fordran eller flera 
fordringar, s. 110 f. 
110 I detta avsnitt avses ”ting” som ett logiskt begrepp. Se avsnitt 2.3.1. 
111 Almer s. 42. 
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brottsbeskrivningen i BrB 8:10, handlar det inte om besittningsrubbning. Elektricitet kan 

således enligt svensk rätt inte besittas och kan inte anses vara ett ting. Dock finns flera 

skillnader mellan elektricitet och data; bland annat representerar elektricitet inte 

information.  

Vid en jämförelse av sedlar med elektroniska värdeenheter, med avseende på 

betalningsmedel och betalningsinstrument, har det i avsnitt 3.7 visat sig att en sedel, som är 

ett fysiskt objekt, det vill säga ett ting, i vissa avseenden kan jämföras med en elektronisk 

värdeenhet. Detta förhållande skulle kunna motivera att elektroniska databärare behandlas 

som ting, i rättslig mening, även om de inte är iakttagbara och gripbara på samma sätt som 

en bit papper.  Den främsta skillnaden mellan en elektronisk databärare och en fysisk 

databärare är att innehållet i den senare är kopplat till en specifik databärare, till exempel 

ett A4-ark, medan innehållet i en elektronisk databärare kan flyttas mellan olika 

databärare. Medför denna skillnad, ur ett funktionellt perspektiv, någon beaktansvärd 

skillnad mellan fysiska och elektroniska databärare? 

Fysiska handlingar kan traderas. Innebär det ovan sagda att även IT-handlingar kan 

traderas? I JB 6:2 är stadgat att ett datapantbrev skall anses ha överlämnats till en borgenär 

när borgenären, eller någon som företräder borgenären, har registrerats som 

pantbrevshavare i pantbrevsregistret. Det betyder att, vid pantsättning av fast egendom, det 

inte krävs att en fysisk handling överlämnas till en borgenär för att sakrättsligt skydd skall 

uppkomma. Vidare finns bestämmelser i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument som innebär att verkningar, som traditionellt sett uppnås genom innehav av en 

fysisk handling, kan uppnås genom registrering.112 I 6:5 stadgas, angående registreringar i 

avstämningsregister, att 15-18 §§ skuldebrevslagen även skall tillämpas på 

skuldförbindelser som har registrerats enligt lagen. I detta avseende finns således ingen 

skillnad mellan fysiska skuldebrev och registreringar. De två exempel som presenteras i 

detta stycke påvisar att även om endast fysiska handlingar kan traderas, registrering kan ge 

samma rättsverkningar som överlämnande av en fysisk handling. Registreringsåtgärder kan 

dock inte användas för databärare av elektroniska data som representerar värdeenheter, 

eftersom de finns lagrade hos användaren, men exemplen visar att lagstiftaren har 

uppmärksammat de problem som kan uppstå genom att data som brukar ha en fysisk 

databärare istället ges en elektronisk databärare. 

Vad krävs då för att man, vid användning av fristående elektroniska värdeenheter, skall 

uppnå samma rättsverkningar som uppnås vid tradition av fysiska handlingar? Vid 

                                                      

112 Furberg s. 92. 
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överföringar av elektroniska data skapas en kopia av data hos mottagaren. För att det vid 

varje tidpunkt skall finnas endast ett originalinnehåll, krävs att avsändarens genererade 

data raderas vid samma tidpunkt som mottagaren mottar data. På samma sätt som en 

person, efter att ha överlämnat en handling i den fysiska världen, inte längre har 

handlingen i sin hand, har avsändaren av elektroniska data, när mottagaren har mottagit 

data, inte längre kvar de elektroniska data, som han använt för betalning, förutsatt att 

radering har skett. I enlighet med ett funktionellt synsätt synes det, inte heller i detta 

avseende, vara någon avgörande skillnad mellan fysiska handlingar och IT-handlingar.   

Resonemanget om tradition bör vidare tyda på att den som innehar elektroniska data skulle 

kunna anses besitta värdeenheterna. Ett sådant synsätt är förenligt med hur elektroniska 

värdeenheter är tänkta att fungera. Det har tidigare framgått att det papper som det fysiska 

skuldebrevets text är fäst på kan motsvaras av den elektroniska databäraren. I den fysiska 

världen är det detta stycke papper som kan besittas. På samma sätt bör det anses vara 

databäraren som bär elektroniska data som kan besittas. Detta följer också av att 

elektroniska data inte kan existera utan en bärare, precis som texten, vars betydelseinnehåll 

beskriver ett fordringsförhållande, inte kan existera utan att vara fäst på ett papper. 

En person som besitter sedlar och mynt är genom innehavet legitimerad att förfoga över 

dem. Vidare krävs det att mottagaren får sedlar och mynt i sin besittning för att denne skall 

få en ”lika skyddad position avseende sin rätt till betalningsmedlet som till sin rätt till det 

han avstått ifrån i utbyte mot betalningsmedlet.”113 Detta krävs för att betalningsmedlet 

verkligen skall kunna fylla sin funktion som bytesmedel. Om betalningssystem för 

fristående elektroniska värdeenheter skall kunna skapas, måste besittningen av databäraren 

leda till samma maktposition som följer av besittning av sedlar och mynt. För att 

betalningssystem för fristående elektroniska värdeenheter skall kunna skapas, krävs 

dessutom att besittningen måste legitimera innehavaren. Detta synsätt följer av att en 

mottagare, på grund av att elektroniska data har bearbetats av kryptografiska protokoll och 

försetts med signaturer, inte skall behöva göra en undersökning av avsändarens identitet 

och huruvida de elektroniska data som han har mottagit har förvanskats. På samma sätt 

måste innehavaren vara legitimerad gentemot utställaren.  

Arnesdotter menar att den som med ovillkorlig samt sakrättsligt skyddad äganderätt 

besitter ett fysiskt föremål har en maktposition över föremålet som kännetecknas av att  

1. besittaren har faktisk möjlighet att disponera över föremålet, 

                                                      

113 Arnesdotter s. 39. 
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2. besittaren har rätt att disponera över föremålet, 

3. besittaren inte riskerar att förlora dispositionsrätten på grund av innehållet i ett 

villkor, 

4. att föremålet inte får återtas av tidigare ägare och/eller besittare, 

5. att föremålet inte får utmätas för tidigare ägares skuld, 

6. att föremålet inte ingår i tidigare ägares konkursbo, 

7. att föremålet inte kan fråntas besittaren av en tredje man som förvärvat rätt till 

föremålet från tidigare besittare eller från någon som hade 

förfogandelegitimation.  

Denna katalog kan användas för att beskriva vad som krävs för att en användare av 

fristående elektroniska värdeenheter skall uppnå en liknande maktposition över databärare, 

som en innehavare av sedlar och mynt åtnjuter. Alla de krav som återfinns i Arnesdotters 

katalog kan vara föremål för omfattande diskussioner. Författaren ämnar dock i den 

följande framställningen i detta avsnitt fokusera på huruvida en användare kan ha en 

faktisk möjlighet att disponera över databärare (punkt 1).  

Det är här viktigt att erinra om skillnaden mellan momentana och statiska databärare.114 

När elektroniska data är fästa på en statisk databärare och lagrade på en lagringsenhet kan 

det sägas att användaren har omedelbar besittning över databäraren. När elektroniska data 

är fästa på en momentan databärare, såsom ljusvågor i fiberoptiska nät vid överföring, går 

det inte att tala om omedelbar besittning. Har avsändaren över huvud taget ens medelbar 

besittning till föremålet? Eftersom avsändarens kopia raderas vid samma tidpunkt som den 

då mottagaren mottar elektroniska data, kan det argumenteras för att avsändarens möjlighet 

att disponera över databäraren utsläcks vid denna tidpunkt. Å andra sidan har mottagaren 

före denna tidpunkt ännu inte mottagit databäraren, vilket innebär att han inte kan anses 

vara i besittning av den.115 Genom en jämförelse med sedlar och mynt kan det 

argumenteras för att avsändaren är den som är i besittning av elektroniska data fästa på en 

momentan databärare. Det kan även argumenteras för att varken avsändare eller mottagare 

har besittning, och att det i så fall är den aktör som tillhandahåller ett nät för överföring 

som har besittning.  

                                                      

114 Se avsnitt 2.3. 
115 En annan fråga är huruvida det är faktiskt möjligt för avsändaren att hejda en överföring. 
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3.9 Sammanfattning 

Detta kapitel har beskrivit vad som kan kallas en betalningsevolution; en evolution som 

drivs av ett sökande efter minskade transaktionskostnader. Dessutom har presenterats olika 

betalningssystem som kan användas för betalningar och överföringar på Internet.  

Det har dessutom framgått att, eftersom fristående elektroniska värdeenheter, i varje fall 

inte inom en överskådlig framtid, kan anses utgöra allmänna bytesmedel, en 

värdeenhetsinnehavare kan ha ett behov av att omsätta den ”indirekta” betalkraft, som 

värdeenheterna representerar, till en form av bytesmedel, som representerar ”direkt 

betalkraft”, för användning på andra marknader än den digitala marknaden, och att en 

inlösensrätt bör ges formen av en fordran på utställaren.  

Vidare har framgått att databäraren, ifråga om elektroniska värdeenheter och filen om 

inlösensklausulen, är bärare av information, men inte om att värdeenheten är ett allmänt 

accepterat bytesmedel utan istället om att allmänt accepterade bytesmedel kan erhållas. Till 

skillnad från en sedel, som är ett betalningsmedel, är elektroniska data samt dess 

databärare ett betalningsinstrument.  

Dessutom har diskuterats huruvida elektroniska datas databärare, funktionellt sett, kan 

anses vara ting, även om databärare inte är gripbara eller iakttagbara, samt huruvida de kan 

traderas.  

Vi kan nu sammanfatta diskussionen i detta kapitel med hjälp av följande figurer.  
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Figur 3: Schematisk bild över ett skuldebrevs beståndsdelar. 
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Figur 4: Sedlar och mynt som betalningsmedel; fristående elektroniska värdeenheter som 

betalningsinstrument. 
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Pengar är den enda makt som aldrig sätts ifråga. 

Alexandre Dumas d.y. 

4. Några rättsfrågor 

4.1 Inledning 

I det föregående kapitlet fördes en diskussion om den elektroniska värdeenhetens karaktär 

utifrån ett antal rättsliga och ekonomiska företeelser. Det uppmärksammades att, även om 

utställarens roll är utagerad, det fortfarande föreligger ett fordringsförhållande mellan en 

innehavare och en utställare, samt att det är de data som uttrycker fordringsrätten och 

dessas databärare, som vid en betalning utgör betalningsinstrument; det vill säga den 

elektroniska värdeenheten samt datafilen som innehåller lösenklausulen. Mot bakgrund av 

detta förhållande kan de rättsfrågor som uppstår vid den praktiska användningen av 

elektroniska värdeenheter delas upp i två grupper, enligt figuren nedan. Fall A beskriver 

förhållandet mellan en betalare och en mottagare. Under denna punkt aktualiseras frågor 

om exempelvis legitimation och vid vilken tidpunkt betalaren kan anses ha erlagt sin 

prestation. Under fall B faller bland annat frågor beträffande förhållandet mellan en 

utställare och en ursprunglig användare och vem som skall kunna göra gällande rätten till 

inlösen.  

Figur 5: Två förhållanden116 

A. 

 

 

B. 

 

 

                                                      

116 Dessa två förhållanden kan även betecknas som valutaförhållandet (A) och täckningsförhållandet 
(B). 
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I detta kapitel ges först en beskrivning av tre rättsliga objekt på det förmögenhetsrättsliga 

området, nämligen enkla skuldebrev, löpande skuldebrev samt sedlar och mynt.  

Framställningen i detta kapitel utgår från användningen av en analogimetod. Det handlar 

om att undersöka huruvida det är möjligt att finna normer från såväl fordringsrätten som 

den rätt som är förknippad med sedlar och mynt, som, sammantagna, ger en lämplig 

reglering av användningen av fristående elektroniska värdeenheter. Går det att motivera en 

sådan metod? Enligt uppsatsens syfte skall framställningen inriktas mot en undersökning 

av elektroniska värdeenheters rättsliga status och vilka normer som bör tillämpas på 

elektroniska värdeenheter när det gäller betalning och inlösen.  

Det förmögenhetsobjekt som används för att infria en skuld är, som framgått, egentligen en 

fordran (en inlösensrätt) mot utställaren. Detta förhållande gör att det inte är möjligt att 

endast diskutera regler som är förknippade med användningen av sedlar och mynt. 

Fristående elektroniska värdeenheter har vissa karakteristika som brukar hänföras till såväl 

sedlar och mynt som innehavarskuldebrev, till exempel genom den transaktions- och 

identitetsanonymitet, som kan uppnås i betalningssystem som baseras på fristående 

elektroniska värdeenheter. I syfte att ge en reglering av användningen av fristående 

elektroniska värdeenheter går det således att motivera en analogimetod. 

Författaren har gjort ett urval inom de regeluppsättningar som diskuteras i detta kapitel. I 

urvalet har författaren utgått ifrån tre kännetecken som karakteriserar fristående 

elektroniska värdeenheter, nämligen att innehavet av värdeenheter skall legitimera 

användaren, att användningen skall vara anonym samt att värdeenheterna skall kunna 

cirkulera. 

Diskussionen utgår ifrån ett antal rättsfrågor av vikt när det gäller användningen av 

elektroniska värdeenheter, närmare bestämt en betalnings fullgörande, verkan av innehav, 

invändningsrätt samt sakrättsliga frågor. Rättsfrågorna ligger till grund för en 

problematisering beträffande vilka specifika problem som kan uppstå till följd av att 

fordringsbeviset är elektroniskt och till följd av det sätt på vilket elektroniska data 

”överförs”. 

4.2 Är skuldebrevslagen tillämplig? 

Den centrala lagstiftningen i fråga om fordringar och betalning är skuldebrevslagen 

(1936:81). Lagen är direkt tillämplig på skriftliga fordringsbevis, men utformningen av 
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lagens regler gör att de är föremål för analog tillämpning beträffande de flesta 

fordringsförhållanden, vilket enligt förarbetena till lagen också var avsett.117 Termen 

skuldebrev uttrycker ett juridiskt-tekniskt begrepp118 och under benämningen skuldebrev 

faller en mängd handlingar som uttrycker ett fordringsförhållande, men som inte betraktas 

som skuldebrev i vanlig mening.  

SkbrL innehåller allmänna bestämmelser som gäller för fordringar i allmänhet och som 

gäller såväl för löpande som för enkla skuldebrev. I lagen finns ingen definition av 

skuldebrev, men i motiven till SkbrL sägs att ett skuldebrev är en ensidig, till det yttre 

fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp119. Eftersom SkbrL:s regler 

ändock kan tillämpas analogt på en mängd fordringsförhållanden, är denna definition inte 

särskilt upplysande.120 Definitionen kan likväl användas som bakgrund för en diskussion 

om huruvida SkbrL kan anses vara tillämplig på elektroniska fordringsbevis. Tidigare har 

framgått att det inte, funktionellt sett, bör göras någon skillnad mellan fysiska handlingar 

och IT-handlingar, förutsatt att de administrativa och tekniska skydd, som används för att 

omöjliggöra dubbeldispositioner och för att legitimera en innehavare, motsvarar det skydd 

mot kopiering som ett fysiskt originalexemplar medför. Innebär detta per automatik att 

elektroniska fordringar och fordringsbevis träffas av reglerna i SkbrL? 

Ensidighetskravet kan, enligt Mellqvist, sägas vara ett krav på ovillkorlighet.121 Det 

handlar om en förpliktelse för utställaren att prestera utan krav på motprestation. I 

förhållandet mellan en innehavare av elektroniska data som representerar värdeenheter och 

utställaren är det endast utställaren som skall prestera, närmare bestämt lösa in det lagrade 

värdet. Det faktum att skuldebrevet skall vara till det yttre fristående föranleder inte heller 

några särskilda problem när det gäller elektroniska fordringsbevis. I doktrinen nämns att en 

utfästelse inte får ingå i ett annat sammanhang, såsom till exempel i texten i ett brev,122 

vilket krav alltid är uppfyllt när det gäller elektroniska data som representerar 

värdeenheter.  

                                                      

117 NJA II 1936 s. 15 
118 Walin s. 16. 
119 A a s. 15 
120 Se Mellqvist s. 102. 
121 Mellqvist s. 103. 
122 NJA 1936 s. 418. Walin är dock skeptisk till om detta krav skall tillmätas någon rättslig 
betydelse, s. 15 not 3. 
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Skriftlighetskravet är av mer avgörande vikt när det gäller en bedömning av huruvida 

SkbrL kan vara tillämplig på elektroniska skuldebrev. Angående skriftlighetskravet kan 

följande sägas.  

I Datastraffsutredningen slogs fast att ett IT-baserat dokument, som är elektroniskt 

signerat, kan ses som en elektronisk motsvarighet till pappersurkunder.123 

Dokumentdefinitionen innebär att det skall kunna verifieras att innehållet, det vill säga 

texten, inte har manipulerats samt att texten kommer från den som framstår som 

framställare.124  

I ett flertal lagar finns bestämmelser om formkrav. Enligt JB 4:1, 3 st medför en avsaknad 

av undertecknande att fastighetsköpsavtalet blir ogiltigt och även enligt 

konsumentkreditlagen (1992:830) medför avsaknad av undertecknande betydande 

rättsverkningar. I SkbrL finns inga sådana formkrav stadgade. Vad gäller ett eventuellt 

krav på undertecknande, kan sägas att i det fall elektroniska signaturer inte kan ses som 

motsvarigheter till fysiska undertecknanden, det ändå förhåller sig så att vissa skuldebrev 

inte behöver undertecknas, vilket framgår av att massobligationer inte behöver 

undertecknas för att fungera som skuldebrev, förutsatt att det går att fastställa vem som är 

utställare och att det framgår att utställaren har avsett att svara för utfästelsen utan 

underskrift.125 

Artikel 6 i UNCITRAL:s modellag om Electronic Commerce stadgar att 

skriftlighetskravet, när det gäller en IT-handling, är uppfyllt när data har lagrats på en 

fysisk lagringsenhet.  

I utredningen om e-pengar sägs att termen förskrivning, som används i 1 § SkbrL, inte kan 

anses utesluta IT-baserad text, eftersom det vid lagens skapande inte existerade någon 

form av elektroniska fordringsbevis.126  

Mot bakgrund av det ovan sagda, kan en slutsats dras angående SkbrL:s tillämpning med 

avseende på den fordran som en innehavare av elektroniska värdeenheter har på 

utställaren. Eftersom SkbrL:s regler kan tillämpas analogt på en mängd 

fordringsförhållanden, finns det ingen anledning att förenkla en analys till att bara beakta 

den definition som har ställts upp för skuldebrev; en definition som dessutom inte finns 

                                                      

123 Se dock avsnitt 4.6.2.2 om Alcalá-domen. 
124 SOU 1992:110 
125 Walin s. 18. 
126 SOU 1998:122 s. 43. 
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intagen i lagen. Det avgörande är att bestämma huruvida elektroniska data och de 

databärare, på vilka elektroniska data är fästa, är att anses som jämförliga med traditionella 

skuldebrev. Såsom följer av de ståndpunkter som har framförts i doktrinen och i IT-

utredningar, bör det inte göras någon åtskillnad mellan fysiska handlingar och elektroniska 

motsvarigheter. SkbrL bör på grund härav vara analogt tillämplig på rättsfrågor rörande 

fristående elektroniska värdeenheter.  

4.3 Kort om skillnader mellan enkla och löpande skuldebrev 

Det finns i huvudsak två typer av skuldebrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, 

vilket innebär att en specifik betalningsmottagare utpekas i skuldebrevet. Detta framgår av 

SkbrL 26 §. Om person A är skyldig person B 5 000 kronor, existerar en fordran oavsett 

om det existerar ett skuldebrev eller ej. Fysiska enkla skuldebrev är således endast bevis 

för att det existerar en fordran. Annorlunda uttryckt är ett enkelt skuldebrev inte bärare av 

fordringsrätten.  

Löpande skuldebrev definieras i SkbrL 11 §. Benämningen ”löpande” ger en klar bild av 

hur omsättningen av dessa skuldebrev skall fungera. Skuldebrevet skall ”löpa” mellan 

borgenärer och i motsats till enkla skuldebrev är de bärare av själva fordran. Löpande 

skuldebrev är antingen ställda till innehavaren eller till viss man eller order. När det gäller 

skuldebrev som är utställda till viss man eller order, så kallade orderskuldebrev, skall 

prestation erläggas till den ursprunglige borgenären, om han innehar skuldebrevet, eller till 

någon annan som innehar skuldebrevet och kan uppvisa en överlåtelse från den 

ursprunglige borgenären. Överlåtelsekedjor är omöjliga att skapa i betalningssystem som 

baseras på elektroniska värdeenheter, eftersom användare av sådana system skall åtnjuta 

anonymitet gentemot utställaren. På grund av detta kommer orderskuldebrev inte att 

behandlas i det följande.  

Walin skriver att ett löpande skuldebrev är ”en handling som för varje behörig innehavare 

medför en självständig, av föregående innehavares förhållanden oberoende rätt att göra 

handlingen gällande”.127 Alla regler i SkbrL som gäller löpande skuldebrev är formulerade 

så att det skall vara enkelt att överföra den rätt som tillkommer innehavaren enligt 

skuldebrevet. Löpande skuldebrev är således negotiabla. Även skuldebrev som är blankt 

utställda, det vill säga utan att det framgår vem som är borgenär, betraktas som löpande 

skuldebrev enligt SkbrL 11 § 2 st.  

                                                      

127 A a s. 92. 
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4.4 Sedlar och mynt 

Sedlar och mynts rättsliga karaktär har föga uppmärksammats i doktrinen.  Troligtvis beror 

detta på att det har ansetts självklart vilka rättsverkningar innehav och betalning med 

sedlar och mynt ger upphov till. I förarbetena till två lagstiftningsärenden har påpekats att 

sedlar och mynt inte är lösöre samt att en sedel inte kan vara föremål för preskription 

eftersom den inte är ett bevis på ett underliggande fordringsförhållande.128 Ett innehav av 

en sedel eller ett mynt ger legitimation och möjliggör att en innehavare kan förfoga över 

den betalkraft som sedeln/myntet representerar.  

Vad gäller inlösen av sedlar kan följande nämnas. När betalningsmedlen var kopplade till 

guld som fysisk värdemätare, förelåg en möjlighet att lösa in sedlar mot guld. Denna rätt 

suspenderades 1931129, och med införandet av den nuvarande regeringsformen avskaffades 

Riksbankens skyldighet att lösa in sedlar mot motsvarande värde i guld.130 I lagen 

(1988:1385) om Sveriges riksbank stadgas i 5:4 att sedlar som är skadade, förslitna, 

förstörda, eller som har upphört att vara lagliga betalningsmedel, kan bytas in. Denna 

bytesrätt innebär att den som lämnar in en försliten sedel erhåller en ny sedel. 

Framställningen i detta kapitel har hittills berört SkbrL:s tillämplighet på den fordran som 

innehavaren av elektroniska värdeenheter har gentemot utställaren. Vidare har ett antal 

skillnader mellan enkla och löpande skuldebrev presenterats. I detta avsnitt presenterades 

de karaktärsdrag som är specifika för sedlar och mynt. I de nästföljande avsnitten görs 

jämförelser mellan enkla och löpande skuldebrev samt sedlar och mynt utifrån ett antal 

rättsfrågor som aktualiseras vid en användning av fristående elektroniska värdeenheter.  

4.5 Förhållande A: betalning 

4.5.1 När är en betalning fullgjord? 

Såsom har framgått tidigare är kärnpunkten när det gäller betalning att en betalning är 

fullgjord när mottagaren har erhållit det som skall presteras, det vill säga betalningsmedel, 

och har ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till den presterade egendomen. Vad 

betyder detta när det gäller elektroniska data och databärare?  

                                                      

128 Prop. 1985/86:123 s. 16, prop. 1979/80:119 s. 88 
129 SOU 1998:122 s. 20. 1931 frångick vi guldmyntfoten. Se vidare avsnitt 3.3. 
130 Furberg s. 40. 
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Vid en överföring av elektroniska data som representerar värdeenheters ”indirekta” 

betalkraft fullgörs betalningen när mottagaren mottar elektroniska data och fäster dem på 

en databärare. Databäraren utgör således det ”verktyg” som möjliggör mottagarens 

disposition av värdeenheterna. En överföring av elektroniska data liknar en 

kontantbetalning med sedlar och mynt, vilken fullgörs när mottagaren får sedlar och mynt i 

besittning. Liknelsen bygger på att det som överförs, vid såväl en betalning med sedlar och 

mynt som en betalning med hjälp av elektroniska värdeenheter, är data som representerar 

betalkraft. Skillnaden ligger i att det är fråga om ”direkt” respektive ”indirekt betalkraft”.   

På grund av att mottagaren, efter att ha mottagit elektroniska data och fäst dem på en 

databärare, faktiskt har erhållit en elektronisk representation av ”indirekt” betalkraft bör, i 

författarens mening, en betalare, vid överföring av elektroniska data, inte kunna komma i 

dröjsmål. Beträffande detta förhållande måste dock sägas att avtalet mellan betalare och 

mottagare är avgörande för om mottagaren godtar värdeenheter som betalning eller ej, och 

således även huruvida betalaren kan komma i dröjsmål eller ej. Om en betalare, genom 

anvisning, ger en kontohållare ett uppdrag att betala en fordringsägare och det inte finns 

täckning på betalarens konto, kan betalaren kan komma i dröjsmål, eftersom kontohållaren 

inte kommer att fullgöra uppdraget att tillföra fordringsägaren betalningsmedel. Detsamma 

gäller checkar. Vid en överföring av en check utgör checken endast ett hjälpmedel för 

säljaren att erhålla en prestation av betalningsmedel; det vill säga checken är ett 

betalningsinstrument.   

I fråga om möjligheten för avsändaren att återkalla betalning kan följande sägas. Enligt 

HDs dom i NJA 1995 s. 25 gäller att en betalning kan återkallas så länge som betalaren har 

”rådighet över beloppet” (sic) som skall betalas. Detta betyder att i det ögonblick 

användaren klickar på ”sänd-knappen” i sitt e-postprogram eller i den mjukvara han 

använder för hantering av värdeenheter, han inte längre har rådighet över beloppet och 

betalningen kan följaktligen inte återkallas. Dock har mottagaren inte redan i och med 

betalarens avsändande kommit i besittning av elektroniska data.131 Skall HDs dom följas, 

betyder det att ingendera av parterna har rådighet över elektroniska data som befinner sig 

under överföring. Härvid menar författaren att, vid en överföring av elektroniska data, 

betalningen blir oåterkallelig vid den tidpunkt då mottagaren har mottagit de överförda 

data, enär betalaren då inte längre har någon möjlighet att komma åt dem. Eftersom 

överföringar över Internet sker mycket snabbt kan det argumenteras för att frågan om 

                                                      

131 Jfr diskussionen i avsnitt 3.8 ovan. 
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återkallelse är av endast teoretiskt intresse. Emellertid är det ett välkänt faktum att 

uppkopplingar kan avbrytas på grund av nätverksfel.  

Det faktum att en användare, genom kopiering och efterföljande radering, kan ”flytta” 

elektroniska data mellan olika databärare, och även lagra databärare på olika 

lagringsenheter, ger också upphov till frågeställningar. Först skall nämnas att det torde 

finnas två möjliga elektroniska ”platser”, på vilka en mottagare kan motta elektroniska 

data, nämligen en fysisk lagringsenhet, såsom till exempel en hårddisk, och en e-

postadress132.  

Härvid bör ges ett exempel på hur en elektronisk plats kan jämställas med en fysisk plats. 

En fysisk plats har en funktion som möjliggör bevisning.133 Om en fysisk handling 

inkommer till en fysisk plats, såsom till exempel en myndighets kontor, är det möjligt att, 

på grund av handlingens fysiska beskaffenhet, kontrollera till exempel datum för 

avsändande, med hjälp av poststämpel. Om det på en elektronisk plats går att förete 

bevisning om avsändande och ankommande, till exempel genom att det i mjukvara, som 

används för att överföra elektroniska data, går att se när data har överförts från en betalare 

respektive mottagits av en betalningsmottagare, bör det i detta avseende inte anses 

föreligga någon avsevärd skillnad mellan fysiska och elektroniska platser.  

Ovan sägs att en e-postadress kan ses som en motsvarighet till en fysisk plats. Den 

uppmärksamme läsaren bör uttrycka en viss förvåning vad gäller ett sådant påstående. En 

e-postadress är ju, som framgår av benämningen, en elektronisk adress. Enligt författarens 

mening bör en e-postadress kunna anses utgöra en elektronisk plats, och således motsvara 

en fysisk plats, på grund av att den enda skillnaden mellan en fysisk postadress och en e-

postadress är att försändelser i det senare fallet är elektroniska. 

Om en mottagare har en fast IP-adress och är ständigt uppkopplad mot Internet, kan en 

överföring av elektroniska data ske momentant. Vid samma tidpunkt som mottagaren 

mottar elektroniska data, och möjlighet att kunna ta del av ett meddelande som meddelar 

honom om att han har mottagit elektroniska data, har betalaren erlagt sin prestation. 

Detsamma bör gälla vid direktöverföringar med hjälp av så kallade meddelandeklienter 

såsom ICQ och Miranda.134 

                                                      

132 Den fysiska lagringsenheten utgörs även här av exempelvis en hårddisk. 
133 Dessutom är det så att ting kan flyttas mellan olika fysiska platser, vilket möjliggör tradition. 
134 ICQ och Miranda är exempel på datorprogram som möjliggör överföringar av data. Varje 
användare av sådana program identifieras genom ett unikt nummer. 
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I flera betalningssystem för elektroniska värdeenheter, däribland PayPal, används en e-

postadress som en motsvarighet till en fysisk adress. En betalare bör således även kunna 

överföra elektroniska data till en mottagares e-postadress. När kan i detta fall en mottagare 

anses ha erhållit betalarens prestation? Här kan göras en åtskillnad mellan två situationer 

enligt följande: 

A. Mottagaren har direktuppkoppling till en mailserver eller har en egen mailserver på sin 

dator. 

B. Mottagaren har inte direktuppkoppling, utan måste ansluta sig till Internet genom 

uppringd anslutning och sedan gå in på en webbplats för att läsa sin e-post.135 

I fråga om förhållande A bör gälla att mottagaren mottar betalning vid samma tidpunkt 

som e-postprogrammet på mottagarens dator mottar elektroniska data, det vill säga vid 

samma tidpunkt som elektroniska data fästs på en statisk databärare hos mottagaren. Det 

torde inte vara nödvändigt att mottagaren uppmärksammar att han har fått elektroniska 

data för att betalarens prestationsskyldighet skall vara fullgjord, eftersom betalaren har 

fullgjort sin betalningsskyldighet i och med att han har överfört elektroniska data samt att 

mottagaren har kommit i besittning av den presterade egendomen.  

Angående förhållande B finns ledning att söka i doktrinen. Sterzel skriver att en betalning 

är fullgjord när försändelse som innehåller betalarens prestation ankommit till 

”postanstalt” även om det måste hämtas ut där.136 Enligt författarens mening finns det 

ingen anledning att göra åtskillnad mellan en ”postanstalt” och en e-postleverantör såsom 

Hotmail, eftersom meddelanden lagras för ”avhämtning” på båda dessa ”platser”. Med en 

modernisering av Sterzels uttalande menar författaren att betalningsmottagaren har erhållit 

betalarens prestation vid den tidpunkt då elektroniska data fästs på en statisk databärare 

hos e-postleverantören.   

Vidare måste utredas huruvida en mottagare kan anses böra acceptera att en betalare 

överför elektroniska data till olika elektroniska ”platser”. Till grund för en sådan 

bedömning ligger avtalet mellan borgenären och gäldenären, men allmänt kan följande 

sägas. I motiven till köplagen nämns att om en borgenär innehar bank- eller postgirokonto, 

en gäldenär anses ha möjlighet att betala till detta, i det fall annat inte har avtalats. 137 I 

                                                      

135 Ett exempel på förhållande B är att mottagaren har en e-postadress hos exempelvis 
www.hotmail.com. 
136 Sterzel s. 36 not 3. 
137 Prop. 1988/89:76 s. 154. 
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detta fall handlar det visserligen om bokpengar, men från motivuttalandet bör det ändå gå 

att abstrahera en allmän princip. Om en borgenär håller konton eller elektroniska ”platser” 

öppna för en gäldenärs erläggande av betalning, bör han anses acceptera att gäldenären 

erlägger betalning till dessa platser. Principens tillämpning på överföringar av elektroniska 

data kan illustreras med följande exempel. Person B har en fordran på person G om 500 

kronor med anledning av ett köp av en cd-skiva. I den faktura som B skickar till G 

återfinns vanliga kontaktuppgifter såsom fysisk adress och telefonnummer. B har även 

uppgivit en e-postadress som han använder för betalningar via PayPal och i anslutning till 

denna e-postadress även ett ICQ-nummer. I detta fall torde det förhålla sig så att B är 

skyldig att acceptera att G erlägger betalning till det ICQ-nummer som är unikt för B, 

förutsatt att B inte, uttryckligen, har motsatt sig betalning till denna ”plats”. 

Slutligen skall sägas några ord om vem som står risken för att någon obehörig person 

fångar upp elektroniska data under överföringen mellan en betalare och en mottagare. 

Allmänt sett är det avsändaren som står risken vid betalning som sänds med post.138 Walin 

menar dock att om betalningen sker på ett sätt som betalningsmottagaren anvisat, 

betalningen går på mottagarens risk.139 Hur dessa ståndpunkter kommer att inverka på en 

framtida användning av betalningssystem som bygger på fristående elektroniska 

värdeenheter får framtiden utvisa. När det gäller riskfördelning är författarens ståndpunkt 

att om en borgenär, i eget intresse, har anvisat en elektronisk ”plats”, till vilken en 

gäldenär kan betala, borgenären står risken för att obehörig fångar upp elektroniska data 

under överföringen.140  

I SOU 1996:40 har förklarats att det bör ses som naturligt att ett meddelande141 är avsänt 

när avsändaren har gett sitt ”meddelandesystem”, det vill säga ett e-postprogram eller en 

meddelandeklient142, de instruktioner som behövs för avsändande, och fått kvittens på 

detta.143 Utredningens ståndpunkt tyder på att när en avsändare av värdeenheter har klickat 

på knappen ”skicka” i sitt e-postprogram och fått en kvittens på att meddelandet, som 

innehåller bland annat elektroniska data som representerar värdeenheters indirekta 

betalkraft, har skickats, meddelandet är avsänt. Det betyder dock inte att risken för 

                                                      

138 SvJT 1931 rf. s. 45. 
139 Walin s. 40 not 59 
140 Se även Arnesdotter. 
141 I detta stycke används ”meddelande” inte i AvtL:s mening, utan som ett sammanfattande ord för 
såväl elektroniska data som representerar värdeenheters ”indirekta” betalkraft som för de data som 
beskriver till vilken elektronisk plats alla data skall överföras. 
142 Se not 130. 
143 SOU 1996:40 s. 124. 
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överföringen övergår till betalningsmottagaren i och med avsändandet. Huvudregeln är att 

betalaren står risken för överföringen. 

4.5.2 Något om condictio indebiti 

Återkravsrätt, för betalningar som har erlagts felaktigt, till exempel genom att ett för högt 

belopp har överlämnats eller att betalaren har presterat till fel person, brukar kallas 

condictio indebiti.144 Det finns ingen generell lagreglering angående condictio indebiti och 

det är inte alltid självklart att återbetalning skall ske. Huvudregeln är att betalning som 

skett av misstag skall återgå i sin helhet, men från denna regel finns ett antal undantag.145 I 

det fall betalaren erlägger ett belopp för att undvika framtida tvister rörande 

fordringsbeloppet, vad Tiberg kallar för ett ”uttryck för en disposition”,146 föreligger ingen 

återkravsrätt. Betalaren har i ett sådant fall rent faktiskt tagit ett beslut att erlägga ett 

belopp och något misstag har inte skett. Någon återkravsrätt bör heller inte existera när 

betalningsmottagaren har mottagit en betalning i god tro och inrättat sig efter att korrekt 

betalning erhållits. Som exempel på en sådan situation brukar nämnas en person, som i god 

tro erhåller en högre lön än vad han är berättigad till, och som inrättar sig efter det nya 

förhållandet.  

Angående condictio indebiti, när det gäller användning av elektroniska värdeenheter, kan 

följande två exempel nämnas. Om en användare fyller i en bokstav fel i den e-postadress 

till vilken han skall betala, bör det vara så att mottagaren skall återbetala beloppet, förutsatt 

att mottagaren är i ond tro om misstaget och att han inte har inrättat sig efter sin nya 

förmögenhetssituation. Om det antas att överföringen sker endast en gång, bör mottagaren 

i detta fall inte kunna åberopa god tro. Å andra sidan kan argumenteras för att en person 

som är aktiv på så kallade auktionssiter147, och gör ett större antal avslut per dag, inte 

nödvändigtvis behöver uppmärksamma att han har mottagit en överföring som har kommit 

till genom ett misstag. 

                                                      

144 Frågan om condictio indebiti uppkommer endast för den typ av rättshandlingar som betalning 
utgör (Adlercreutz s. 285.). 
145 Tiberg s. 26. 
146 A a s. 26. 
147 Auktionssiter kan liknas vid fysiska marknadstorg, på vilka köpare och säljare möts för att 
förhandla om priser. Exempel på auktionssiter är amerikanska eBay och svenska Tradera. 
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4.5.3 Verkan av innehav 

4.5.3.1 Inledning 

En användares innehav av elektroniska värdeenheter ger upphov till såväl en rätt till 

inlösen mot en utställare, som aktiv och passiv betalningslegitimation mot en utställare och 

förfogandelegitimation mot en betalningsmottagare. Här skall diskuteras ett antal frågor 

som har att göra med betalning. 

Som har framgått tidigare kan elektroniska data, genom kopiering och efterföljande 

radering, ”flyttas” mellan olika elektroniska platser. Genom krypteringsrutiner och 

signering skapas en legitimation. Denna legitimation är nödvändig för att överföringar 

skall kunna ske anonymt och för att garantera elektroniska datas äkthet och integritet. I 

fråga om innehavarskuldebrev gäller att själva innehavet av skuldebrevet ger 

förfoganderätt enligt SkbrL 14 § 1 st. Innehavaren har vad som kallas 

förfogandelegitimation.  

Dessutom kan nämnas att den som överlåter fordringar svarar för deras giltighet, så kallat 

hemulsansvar, om inte mottagaren är i ond tro om giltigheten, enligt SkbrL 9 §. Om det 

visar sig att fordringen inte är giltig eller indrivningsbar, exempelvis på grund av att 

fordringen är preskriberad, blir betalaren, i regel, ersättningsskyldig för skuldbeloppet.  

Dock ställer SkbrL upp ett undantag till hemulsansvaret, nämligen när det handlar om en 

gåva. Då svarar inte överlåtaren för giltigheten.148  

4.5.3.2 Löpande skuldebrev 

Såsom har framgått ovan innebär en persons innehav av ett innehavarskuldebrev en 

presumtion för att innehavaren äger förfoga över skuldebrevet. Vad är det då användaren 

förfogar över? Eftersom elektroniska data representerar indirekt betalkraft i form av en rätt 

till inlösen av det myntade värdet, är det denna betalkraft som innehavaren kan använda 

för betalning. Vid betalning övergår rätten till inlösen till den nye innehavaren, vilket 

innebär att det sker ett borgenärsbyte. Överlåtelsen är redan vid avtalet parterna emellan 

bindande men för att sakrättsligt skydd skall uppnås gentemot betalarens borgenärer krävs 

att skuldebrevet traderas. Framställningen återkommer till detta nedan. 

                                                      

148 Jfr dock Walin som på sidan 85 för en diskussion om överlåtelser av ”blandad karaktär”. 
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4.5.3.3  Sedlar och mynt 

Vad gäller sedlar och mynt ger själva innehavet upphov till förfogandelegitimation. En 

person som har sedlar och mynt i sin hand äger således rätt att disponera över dem för att 

erlägga betalning, och motparten behöver inte göra någon kontroll av betalarens 

legitimation. Någon lagstadgad grund för detta synes inte finnas.149 Inte heller har ämnet 

varit föremål för omfattande diskussion i doktrinen, vilket torde bero på att frågor om 

verkan av innehav av sedlar och betalarens förhållande till mottagaren har ansetts vara så 

självklara att en genomlysning inte har behövts.  

4.5.4 Sakrättsligt skydd 

4.5.4.1 Inledning 

I detta avsnitt fokuseras på frågan om när en överlåtelse blir gällande mot överlåtarens 

borgenärer. Först bör noteras att de belopp, som är tänkta att överföras i betalningssystem 

för elektroniska värdeenheter, är relativt låga. I Cash-kort-systemet kunde en användare 

ladda sitt kort med värde upp till endast 1 500 kronor.150 Praktiskt sett kan det således 

argumenteras för att det inte är särskilt relevant att tala om borgenärsskydd när det gäller 

elektroniska värdeenheter. Eftersom en beloppsbegränsning, i författarens mening, inte är 

nödvändig, är en diskussion om borgenärsskydd dock relevant.  

För att en överlåtelse skall bli gällande mot överlåtarens borgenärer krävs ett sakrättsligt 

moment. Sakrättsligt skydd kan i allmänhet uppnås genom tradition eller denuntiation.151 

När det gäller tradition blir mottagarens förvärv skyddat gentemot överlåtarens borgenärer 

när objektet har övergått i mottagarens besittning eller, eventuellt, redan när objektet har 

lämnat överlåtarens besittning. Sakrättsligt skydd uppnås således först när tradition av 

objektet har skett. Denuntiation, som sakrättsligt moment, innebär att överlåtaren eller 

förvärvaren underrättar fordringsgäldenären om överlåtelsen.  

4.5.4.2 Löpande skuldebrev 

Ett löpande skuldebrev är bärare av fordran och är således ett värdepapper, vilket är ett 

fysiskt objekt. Det har tidigare framgått att det, funktionellt sett, inte bör göras någon 

                                                      

149 SOU 1998:122 s. 29.  
150 Furberg s. 118.  
151 Noteras bör att sakrättsligt skydd även i vissa fall kan uppnås trots att förvärvaren låter 
överlåtaren kvarhålla det förvärvade objektet, lösöreköpslagen (1845:50 s. 1.).  



 62

åtskillnad vare sig mellan fysiska handlingar och IT-handlingar eller fysiska databärare 

och elektroniska databärare. Denna slutsats torde medföra att det sakrättsliga moment som 

krävs för att mottagarens förvärv av ett ”elektroniskt skuldebrev” skall bli skyddat 

gentemot överlåtarens borgenärer bör vara detsamma som krävs för att ett förvärv av ett 

löpande skuldebrev skall bli skyddat gentemot överlåtarens borgenärer. 

SkbrL 22 § 1 st stadgar att en överlåtelse av löpande skuldebrev blir gällande mot 

överlåtarens borgenärer först när förvärvaren efter tradition har fått handlingen i sin 

besittning. Således är tradition det sakrättsliga momentet när det gäller löpande skuldebrev. 

Vid en överföring av elektroniska data skulle alltså den tidpunkt, då mottagaren har fäst 

elektroniska data på en statisk databärare, utgöra den tidpunkt då förvärvet av 

värdeenheten blir skyddat mot överlåtarens borgenärer.  

4.5.4.3 Sedlar och mynt 

Vid den tidpunkt då en mottagare av sedlar och mynt har fått objekten i sin hand och har 

dem i sin besittning är en betalning, enligt en sedan länge tillämpad norm, fullgjord. Vid 

samma tidpunkt uppkommer sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Sedlar 

och mynt måste således traderas för att sakrättsligt skydd skall uppkomma.  

4.6 Förhållande B: utställaren är gäldenär 

4.6.1 När och var kan en innehavare göra en rätt till inlösen gällande? 

Framställningen övergår i detta avsnitt till att behandla rättsfrågor som har att göra med en 

innehavares förhållande till utställaren. Det är naturligt att inleda med att diskutera när en 

rätt till inlösen skall anses föreligga och var innehavaren kan göra en rätt till inlösen 

gällande.  

Vad gäller betalningar via girering och kontokort uppstår inga problem angående var 

betalning skall erläggas, eftersom såväl betalarens som mottagarens medel finns 

innestående på konton hos en kontohållare. Detsamma gäller inte för betalningssystem 

som bygger på fristående elektroniska värdeenheter, eftersom de inte baseras på 

kontohållning. I SkbrL 3-5 § finns bestämmelser om var betalning skall erläggas, om annat 

ej följer av avtal. Reglerna är följaktligen dispositiva. Även om reglerna kan sättas åt sidan 

bör det inte, enligt författarens mening, uppstå några problem vid en tillämpning av 

reglerna, eftersom det, som nämnts, inte bör anses föreligga någon rättsligt avgörande 

skillnad mellan fysiska platser och elektroniska platser.  
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Således bör ”borgenärens bostad” kunna jämställas med den e-postadress, eller det IP-

nummer, vilka borgenären har anvisat som platser till vilka en betalare kan erlägga sin 

prestation. På motsvarande sätt kan ”affärslokal” motsvaras av en elektronisk adress som 

en borgenär använder som ”plats” för mottagande av betalningar i sin affärsverksamhet. 

Med hjälp av dessa översättningar är det lättare att förstå hur 3 § kan tillämpas när det 

gäller inlösen av värdeenheter.  

När en användare önskar lösa in, hela eller delar av, sitt lagrade värde skickar han ett 

meddelande till gäldenären, det vill säga utställaren. Utställaren fullgör sedan sin 

prestation enligt fordringen genom att överföra betalkraft, som motsvarar det inlösta 

värdet, i form av till exempel bokpengar.  

SkbrL 5 § innehåller bestämmelser, som, om annat ej avtalats, reglerar när en gäldenär är 

skyldig att infria fordran enligt skuldebrev. Paragrafen stadgar att gäldenären är skyldig att 

infria fordringen när borgenären kräver det och att gäldenären har rätt att infria fordringen 

närhelst han vill. Att gäldenären skall prestera när borgenären kräver det, bör inte vålla 

några problem vid användning av värdeenheterna. Den rätt som bestämmelsen ger 

gäldenären, att prestera närhelst han vill, torde dock behöva sättas åt sidan genom avtal. En 

sådan rätt är inte förenlig med det sätt på vilket användningen av värdeenheter är tänkt att 

fungera.152 Dessutom har utställaren, efter att ha myntat värdeenheter, ingen kontroll över 

cirkulationen. Utställaren kan således inte veta till vem han skall prestera.  

4.6.2 Verkan av innehav  

4.6.2.1 Inledande noteringar 

Frågan, om vilka verkningar en användares innehav av värdeenheter ger upphov till under 

förhållande B, aktualiseras endast vid inlösen, eftersom utställaren i övrigt är frånkopplad 

cirkuleringen. I detta avsnitt behandlas regler i SkbrL med avseende på förfarandet vid 

inlösen och utställarens möjligheter att framföra invändningar beträffande det ursprungliga 

fordringsförhållandet.  

4.6.2.2 Löpande skuldebrev 

Om reglerna om löpande skuldebrev skall anses vara tillämpliga på användning av 

fristående elektroniska värdeenheter, måste användaren, vid inlösen, återställa 

                                                      

152 På grund av detta kan inte heller HB 9:5 anses vara tillämplig.  
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skuldebrevet. Det följer av SkbrL 21 § där det stadgas att gäldenären inte är skyldig att 

infria ett löpande skuldebrev om det inte återlämnas till honom. I det fall skuldebrevet inte 

skulle återlämnas, löper nämligen gäldenären risken att tvingas betala två gånger, till 

exempel om skuldebrevet, efter att gäldenären har presterat, kommer i en godtroende 

förvärvares hand.153  

Härvid aktualiseras en fråga som har att göra med att löpande skuldebrev är värdepapper, 

det vill säga att skuldebrevet är bärare av fordran. Om en användare har raderat 

elektroniska data, har han även raderat skuldebrevet. Användaren har därefter ingen 

möjlighet att vid inlösen återställa skuldebrevet. Har användaren då någon möjlighet att 

erhålla gäldenärens prestation? Här kan en analogi till en fysisk sedel vara träffande. Om 

en person förstör en sedel har sedeln utplånats och det finns ingen möjlighet för honom att 

anföra att han, vid ett tidigare tillfälle, faktiskt var i besittning av sedeln. På samma sätt bör 

det förhålla sig vad gäller elektroniska data. För varje myntad värdeenhet existerar endast 

ett originalinnehåll, vilket utgörs av serienummer, krypteringar och signeringar, på samma 

sätt som varje fysisk sedel bland annat bär ett unikt serienummer. Om värdeenhetens 

serienummer raderas, bör detta föranleda att det inte längre existerar något fordringsbevis, 

varför gäldenären saknar skyldighet att prestera.154  

I framställningen under avsnitt 4.5 berördes frågor om förfogandelegitimation. Vad gäller 

förhållandet mellan en användare som önskar inlösen och utställaren, har den som kan 

förete skuldebrevet såväl passiv som aktiv betalningslegitimation. 

När en förvärvare i god tro155 har fått ett löpande skuldebrev i sin besittning, är utställarens 

rätt att anföra invändningar, som grundas på ett rättsförhållande med en tidigare borgenär, 

begränsad.156 Det finns olika slags invändningar som en gäldenär kan anföra, varav några 

är exstingibla och några är bestående. Exstingibla invändningar kan inte göras gällande 

mot en borgenär, som efter förvärv i god tro kommit i besittning av löpande skuldebrev, 

enligt SkbrL 15 §.157 Denna bestämmelse visar tydligt på löpande skuldebrevs 

                                                      

153 Walin s. 168. 
154 Annat kan följa av avtal. Dessutom kan sägas att om utställaren tillhandahåller mjukvara för att 
underlätta hantering av elektroniska data, och raderingen kan hänföras till ett programmeringsfel 
eller liknande, bör utställaren kunna hållas ansvarig för raderingen. Om dödning av skuldebrev, se 
not 167 nedan. 
155 Vad gäller god tro (15 § 2 st) kan sägas att bedömningen bör vara generös mot förvärvaren. 
(Walin s. 121.)  
156 Invändningsrätten kan även inskränkas genom så kallade cut-off-klausuler, vilka innebär att 
gäldenären inte skall kunna anföra vissa invändningar mot en förvärvare. (Mellqvist s. 108) 
157 Det bör även noteras att uppräkningen i SkbrL 15 § inte är uttömmande (Walin s. 134.). 
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negotiabilitet. Bestående invändningar är sådana invändningar som kan göras gällande 

gentemot en ny borgenär enligt SkbrL 17 §.158  

Den uppmärksamme läsaren torde hysa en viss skepsis rörande förhållandet att utställaren 

överhuvudtaget kan ha en faktisk möjlighet att anföra invändningar i ett betalningssystem 

som baseras på fristående elektroniska värdeenheter. Med hjälp av bland annat rutiner för 

skapande av anonymitet förhåller det sig nämligen på det viset att utställaren inte kan ha 

någon kunskap om vilka enheter som cirkulerar mellan vilka användare. Författaren vill 

här erinra om det faktum att framställningen bygger på teorier om hur betalningssystem 

som baseras på fristående elektroniska värdeenheter skulle kunna skapas. Även om ett 

betalningssystem skapas i enlighet med den tekniska beskrivningen i kapitel 2, är det i 

framtiden möjligt att det skapas rutiner, vilka inte påverkar transaktionsanonymiteten och 

identitetsanonymiteten i systemet, men som ändå ger utställaren information om 

överlåtelsekedjor. Mot bakgrund av detta har en diskussion om utställarens invändningsrätt 

ett berättigande i denna uppsats. 

Först presenteras en diskussion med avseende på exstingibla invändningar. Första satsen i 

SkbrL 15 § behandlar invändningar om skuldebrevets ursprungliga ogiltighet enligt AvtL:s 

regler om svag ogiltighet. Det handlar om 

• Utpressning (29 §) 

• Svek (30 §) 

• Ocker (31 §) 

• Misstag (32 §) 

• Handlande mot tro och heder (33 §) 

De ogiltighetsgrunder som är hänförliga till en ursprunglig borgenärs agerande gentemot 

en utställare, det vill säga 29-31, 33 §§, torde mycket sällan vara aktuella att tillämpa på 

rättshandlingen ”myntning av elektroniska värdeenheter”. Mer intressant är regeln i AvtL 

32 § 1 st om misstag, som har följande lydelse: 

Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans 

sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, 

där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget. 

                                                      

158 I 16 § talas om invändningar om planenliga betalningar och ränta, vilka är bestående 
invändningar och i 18 § talas om kvittningsinvändningar. Dessa regler torde inte aktualiseras vad 
gäller inlösen.  
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Först måste utredas huruvida det tekniska system, som utställaren använder för att hantera 

förfrågningar om myntning och inlösen, kan anses ha en vilja. Vad gäller IT-system i 

allmänhet kan det sägas att de saknar rättssubjektivitet.159 IT-system kan inte uppträda som 

bärare av rättigheter och förpliktelser.160 Det är också så att ett IT-systems funktioner är 

förutbestämda genom programmering, vilket innebär att IT-system inte kan utöva 

självständig tankeverksamhet.161 Genom en läsning av artikel 13 i UNCITRAL:s modellag, 

framkommer att den som genom programmering väljer att automatiskt skicka 

meddelanden162 skall bära risken för de problem som kan uppstå om systemet skickar 

felaktiga meddelanden. Det kan således sägas att den som har programmerat ett IT-system 

för myntning och inlösen av fristående elektroniska värdeenheter bör anses ha vilja att 

utföra dessa åtgärder. De åtgärder som systemet vidtar blir följaktligen indirekta uttryck 

för programmerarens vilja eller dens vilja, på vilkens uppdrag programmeringen sker.163 

Förhåller det sig så att utställaren vid myntningen gör ett misstag, genom att han 

exempelvis myntar enheter för 1 000 kronor istället för 100 kronor, är han bunden av 

”felskrivningen”, förutsatt att den ursprunglige borgenären är i god tro. Det kan dock med 

fog förmodas att den ursprunglige borgenären aldrig kan vara i god tro om utställarens 

misstag, eftersom han endast byter en inkarnation av betalkraft mot en annan när han 

förvärvar enheter från utställaren och således vet hur många värdeenheter som han skall 

erhålla. I det fall han erhåller betalkraft som överstiger betalkraften hos de inkarnationer 

som presterades vid förvärvet, måste han vara i ond tro om misstaget. Dock blir utställaren 

bunden av vad han åsyftat.164 Läsaren bör notera att SkbrL 15 § inte har någonting med 

detta förhållande att göra, eftersom denna bestämmelse om invändningar siktar på 

förhållandet mellan en gäldenär och en ny borgenär. Om detta förhållande skall följande 

noteras. Eftersom en gäldenärs invändning, om att han har gjort en felskrivning eller något 

annat misstag, är exstingibel, bortfaller invändningsrätten gentemot en ny borgenär som är 

i god tro angående felskrivningen. Detsamma gäller om en ny borgenär är i ond tro om att 

utställaren har gjort ett misstag vid myntningen, men värdeenheten är giltig i den 

ursprunglige borgenärens hand. Vid en användning av värdeenheter torde en sådan 

situation vara omöjlig, eftersom det skulle innebära att en ny borgenär skulle ha haft en 

möjlighet att få information om på vems uppdrag myntningen gjordes.  

                                                      

159 Andersen, 1988, s. 166 ff.  
160 Hultmark s. 27. 
161 A a st. 
162 Efter artikelns skrivning: message. 
163 Hultmark s. 26. 
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Om befordringsfel eller förvanskning finns stadgat i AvtL 32 § 2 st. Denna bestämmelse 

reglerar viljeförklaringar som framföres muntligen genom bud eller genom telegrafering, 

och som vid överförandet förvanskas. Felet har således inte tillkommit hos avsändaren. 

Enligt Mellqvist kan denna bestämmelse inte tillämpas på löpande skuldebrev, eftersom de 

alltid är skriftliga och aldrig vidarebefordras genom telegram.165 Frågan om förvanskning 

av elektroniska data under överföring bör, enligt författaren, regleras i avtalet mellan 

utställare och användare. In dubio torde dock utställaren ansvara för att elektroniska data, 

som överförs med hjälp av mjukvara skapad av utställaren, förvanskas. 

I 15 § SkbrL stadgas vidare att utställaren inte kan anföra en invändning mot en ny 

borgenär beträffande att betingat vederlag ej kommit honom tillgodo. Vad gäller 

användning av värdeenheter betyder detta att den ursprunglige borgenären inte har erlagt 

betalning för den betalkraft som han har laddat ned. Att utställaren godtar att en användare 

förser honom med ett betalningsinstrument, såsom till exempel en check, synes vara ett 

opraktiskt, och framför allt osäkert, sätt att hantera betalning för värdeenheter. Om det inte 

finns täckning för checken och utställaren överför elektroniska data uppstår det 

förhållandet att utställaren inte har erhållit ”betingat vederlag”. Mot en ny förvärvare som i 

god tro får värdeenheter i sin besittning kan i en sådan situation denna invändning inte 

göras gällande. Utställaren bör således kräva betalning innan han överför elektroniska data 

till den ursprunglige borgenären. 

De bestående invändningarna enligt SkbrL 17 § siktar på invändningar som rör såväl 

utställandet som senare inträffade förhållanden.166 De bestående invändningarna rör 

• Förfalskning 

• Råntvång (AvtL 28 §) 

• Gäldenärens bristande rättshandlingsförmåga 

• Dödning 

• Nedsättning i allmänt förvar 

• Preskription eller proklama 

                                                                                                                                                                      

164 Se vidare Adlercreutz s. 266. 
165 Mellqvist s. 136. Jfr skrivningen i SkbrL 1 §. 
166 Mellqvist s. 111. 
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• Ändrade skuldförhållanden 

De invändningar som torde kunna bli aktuella vid en användning av värdeenheter är främst 

förfalskning och preskription.167   

Utställaren kan enligt SkbrL 17 § mot en godtroende förvärvare göra gällande invändning 

om att skuldebrevet är förfalskat. Är det dock över huvud taget möjligt att förfalska 

elektroniska data? Är det inte så att kryptografiska och administrativa rutiner skyddar 

innehållet mot otillbörlig påverkan? Vad gäller förfalskning brukar man tala om såväl 

innehållsförfalskning som underskriftsförfalskning.168 I den fysiska världen innebär 

innehållsförfalskning att exempelvis det belopp, på vilket skuldebrevet är utställt, har 

ändrats. I den digitala världen torde innehållsförfalskning betyda att en användare gör 

ändringar i de elektroniska data som består av serienummer, krypteringar och signaturer. 

Huruvida ett sådant förfarande är möjligt eller ej, är svårt att bedöma. Författaren anser 

dock att det bör kunna antas att om en användare gör ändringar i elektroniska data, 

utställaren bör upptäcka förfalskningen vid inlösen. I brist på empiriska data framhålls här 

ett teoretiskt exempel: Utställaren upptäcker, vid inlösen, att en för inlösen presenterad 

värdeenhets serienummer har ändrats på ett sådant sätt att det inte motsvarar det mönster 

som värdeenheter myntade av utställaren normalt har. Utställaren bör, i så fall, kunna 

anföra invändningar om detta förhållande. 

Underskriftsförfalskning skulle kunna innebära att en användare kommit över utställarens 

privata nyckel och signerat egna värdeenheter, i likhet med att han hade förfalskat en 

handskriven signatur på ett fysiskt skuldebrev.  

I Alcalá-domen169 yttrade emellertid hovrätten att ett elektroniskt dokument inte kan 

utgöra en urkund, i BrB:s mening. Hovrätten menade att upptagningar för automatisk 

databehandling (ADB) i många fall faller under begreppet urkund men att ”ett dokument 

som endast upprättats genom ordbehandlingsprogram närmast är att jämställa med en 

avskrift av en urkund” och att ”eftersom avskrifter inte uppfyller kravet på 

originalkaraktär” bör de inte tillerkännas urkundskvalitet. Eftersom de elektroniska 

värdeenheterna inte endast har bevisverkan vad gäller existensen av en rättighet utan även 

                                                      

167 I det fall elektroniska data och dess databärare anses utgöra en motsvarighet till löpande 
skuldebrev, är lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling i och för sig tillämplig. En 
annan sak är att det torde vara omöjligt för en användare att föra bevisning inför rätten att han varit 
behörig innehavare och att han förlorat enheten medan han var innehavare (Jfr 6 §). 
168 Mellqvist s. 114. 
169 Svea Hovrätts dom 2002-05-31, mål nr. B 5358-01. 
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är bärare av rättigheten är det dock i dagsläget svårt att avgöra vilken betydelse Alcalá-

domen har för fristående elektroniska värdeenheter.170  

Klart är att det är viktigt att göra åtskillnad mellan innehållsförfalskning och 

underskriftsförfalskning, eftersom bevisbördan fördelas på olika sätt beroende av vilken 

typ av förfalskning som är för handen. Om det handlar om underskriftsförfalskning menar 

Hessler171 att det är borgenären, som skall bevisa att skuldebrevet är undertecknat på ett 

riktigt sätt. Handlar det om innehållsförfalskning, är det istället utställaren av skuldebrevet 

som skall bevisa att innehållet är förfalskat.172 

Innebörden av preskription är att en borgenär inte med exekutiv myndighets eller domstols 

medverkan kan utkräva prestation. Det betyder inte att fordran upphör att existera. Fordran 

kan till exempel användas till kvittning. Vad gäller preskription och värdeenheter 

aktualiseras dock främst frågan om preskriptionsavbrott. Enligt preskriptionslagen 

(1981:130) 2 §, 1 st stadgas att en fordran preskriberas tio år efter fordringens tillkomst, 

vilket betyder att en värdeenhet endast kan användas för inlösen under tio år från det att en 

användare laddade ner elektroniska data från utställaren, förutsatt att preskriptionsavbrott 

ej sker under dessa tio år, i vilket fall en ny tioårsperiod börjar löpa. En fri cirkulation av 

värdeenheter möjliggörs följaktligen endast under tio år.173 Frågan är om varje överlåtelse 

av värdeenheter kan anses som ett preskriptionsavbrott. Eftersom utställaren är frikopplad 

från cirkulationen kan det argumenteras för att utställaren aldrig kan göra ett 

preskriptionsavbrott. Utställaren vet ju inte till vem han skall göra ett erkännande om att 

fordringen existerar. Det kan emellertid argumenteras för att utställaren, genom 

annonsering i tidningar, kan åstadkomma preskriptionsavbrott för cirkulerande 

värdeenheter. Stöd för ett sådant agerande torde kunna utläsas av PreskL 5 § 1 p, vilken 

stadgar att preskription avbryts genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta 

eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. 

                                                      

170 Dessutom bör påpekas att förfalskning kan ge civilrättsliga följder även om förfarandet inte är 
straffbart som urkundsförfalskning. För övrigt anser författaren att lagstiftaren bör se över BrB 16:4 
om penningförfalskning i syfte att modernisera detta lagrum. 
171 Hessler s. 31 f. 
172 A a s. 32. 
173 Det är inte möjligt att genom avtal sätta denna regel åt sidan. Se PreskL 12 §. 
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4.6.2.3 Sedlar och mynt 

Sedlar utgör inte längre något fordringsbevis,174 vilket omöjliggör en tillämpning av 

SkbrL:s regler. Vidare är det själva innehavet av sedlar som ger innehavaren 

förfogandemöjlighet över betalningsmedlen. Dessutom legitimeras innehavaren genom sitt 

innehav. Eftersom sedlar inte representerar fordringar kan de inte heller preskriberas. 

4.6.3 Något om godtrosförvärv och dubbeldisposition 

4.6.3.1 Löpande skuldebrev 

Godtrosförvärv av löpande skuldebrev regleras i SkbrL 14 §, vilken stadgar att någon som 

i god tro förvärvar löpande skuldebrev av en obehörig person, som har skuldebrevet i sin 

besittning, blir rätt borgenär efter att skuldebrevet har traderats och kommit i förvärvarens 

besittning. En grund för överlåtarens bristande behörighet, vad gäller värdeenheter, kan 

vara att han tillgripit ett smart kort eller någon annan representant, vari databärare finns 

lagrade.  

Eftersom dubbeldisposition, tvesala, är ett specialfall av godtrosförvärv, kan SkbrL 14 § 

även tillämpas i det fall en borgenär överlåter löpande skuldebrev till två olika förvärvare. 

Borgenär nummer två förvärvar i ett sådant fall skuldebrevet från någon som inte är ägare 

till skuldebrevet. Enligt SkbrL 14 § är det den borgenär, som i god tro först får det löpande 

skuldebrevet i sin besittning, vars förvärv blir giltigt. Dessutom uppstår situationen att det 

vid dubbeldispositioner av elektroniska data, det torde vara den tid det tar för elektroniska 

data att överföras mellan överlåtaren och förvärvarna som avgör vem som blir rätt 

borgenär och följaktligen bör ha rätt till inlösen. Vilka konflikter som kan uppstå på grund 

av detta förhållande är svåra att förutse. Frågan är dessutom om värdeenheter över huvud 

taget kan anses vara föremål för dubbeldisposition.  

I det fall en användare av fristående elektroniska värdeenheter sluter avtal med två olika 

borgenärer om att han skall erlägga betalning med en värdeenhet med ett specifikt 

serienummer, är värdeenheten föremål för dubbeldisposition genom avtal. Huruvida någon 

skulle vilja ingå ett sådant avtal är emellertid en annan fråga.  

                                                      

174 Se avsnitt 4.4. 
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4.6.3.2 Sedlar och mynt 

Vad gäller sedlar och mynt kan sägas att den som i god tro erhåller sedlar och mynt, från 

någon som besitter dessa objekt, får äganderätt till dem efter att de har traderats175.  

4.6.4 Till vem kan utställaren prestera med befriande verkan? 

4.6.4.1 Löpande skuldebrev 

SkbrL 13 § reglerar en borgenärs aktiva betalningslegitimation. I 19 § regleras spörsmålet 

om när en gäldenär har presterat med befriande verkan. Den borgenär, till vilken 

gäldenären kan prestera med befriande verkan, har passiv betalningslegitimation. 19 § 

siktar således på situationer när en gäldenär har presterat till en borgenär som trots att han 

har löpande skuldebrev i sin besittning inte är rätt borgenär eller är i konkurs.176 Om 

gäldenären betalar till orätt borgenär, och är i god tro om det förhållande som har föranlett 

att mottagaren inte är rätt borgenär177, och han inte har åsidosatt skälig aktsamhet, är 

betalningen giltig. Hur förhåller sig då bestämmelsen i 19 § till inlösen av värdeenheter? 

När en användare vid inlösen överlämnar värdeenheter178 till utställaren och utställaren i 

god tro presterar enligt skuldebrevet, har han betalat med befriande verkan, förutsatt att 

utställaren inte har åsidosatt skälig aktsamhet. Vad gäller aktsamhetsbedömningen kan 

följande noteras. Det synes inte vara möjligt för en utställare av värdeenheter att göra 

omfattande undersökningar, vare sig om en användares identitet, eller om förhållanden 

mellan två användare som kan göra att den användare som kräver inlösen inte är rätt 

borgenär. Om utställaren skulle göra sådana undersökningar uppstår den situationen att 

värdeenheterna inte längre kan cirkulera anonymt mellan användare. Till saken hör också 

att det är praktiskt omöjligt för utställaren att göra dessa undersökningar. 

Eftersom värdeenheterna är tänkta att cirkulera, kan det antas att förr eller senare erhåller 

en minderårig person värdeenheter och önskar lösa in dem. Kan en utställare med 

befriande verkan prestera till denne innehavare? Walin menar att god tro hos gäldenären, 

                                                      

175 SOU 1998:122 s. 32, 52. 
176 Bestämmelsen nämner även fullmaktsförhållanden.  
177 Skuldebrevet kan till exempel ha överlåtits, men inte traderats, till en ny borgenär. 
178 Enligt bestämmelsens skrivning förutsätts inte att skuldebrevet överlämnas till gäldenären för att 
gäldenären skall kunna betala med befriande verkan. (Walin s. 162.) I ett betalningssystem som 
bygger på fristående elektroniska värdeenheter måste dock värdeenheten överlämnas eftersom 
utställaren skall kunna göra en kontroll av huruvida värdeenheten har varit föremål för 
dubbeldisposition. Det bör även erinras om att, enligt SkbrL 21 §, gäldenären inte är skyldig att 
infria löpande skuldebrev om det inte återställs. 
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om att borgenären inte är rätt borgenär, inte tar sikte på att borgenären är underårig.179 

Således kan utställaren, inte i varje fall i normalfallet, prestera med befriande verkan till en 

underårig innehavare. 

4.7 Enkla fordringar och fristående elektroniska värdeenheter 

Redan av den anledningen att enkla skuldebrev är ställda till viss man gör att normer 

rörande enkla fordringar inte är lämpliga för att reglera en användning av fristående 

elektroniska värdeenheter. I detta avsnitt ges ett antal exempel på det faktum att normer 

rörande enkla fordringar inte bör vara tillämpliga vad gäller fristående elektroniska 

värdeenheter. 

För enkla skuldebrev finns ingen regel i SkbrL som motsvarar stadgandet om 

förfogandelegitimation. En mottagare av ett enkelt skuldebrev måste således på egen risk 

undersöka huruvida överlåtaren var rätt borgenär. Detta förhållande ger upphov till 

problem. Bland annat kan sägas att kostnaderna för varje transaktion ökar. För att kunna 

skapa betalningssystem som baseras på fristående elektroniska värdeenheter, och som är 

underkastade reglerna om enkla fordringar, torde det krävas att man genom avtal sätter ett 

antal av SkbrL:s obligationsrättsliga regler åt sidan. Dock är det inte möjligt att sätta de 

nog så viktiga sakrättsliga frågorna åt sidan. 

Beträffande enkla skuldebrev kan dessutom sägas att det i SkbrL 31 § stadgas att en 

överlåtelse inte är gällande mot överlåtarens borgenärer om inte gäldenären underrättas om 

överlåtelsen, antingen av överlåtaren eller av förvärvaren. Om de regler som är 

förknippade med enkla skuldebrev skall tillämpas på användningen av fristående 

elektroniska värdeenheter innebär detta att utställaren skall underrättas, denuntieras, om 

överlåtelsen för att sakrättsligt skydd skall uppkomma. Underrättelsen ersätter således 

tradition som sakrättsligt moment när det gäller enkla skuldebrev.  

Som ett led i överföringen av elektroniska data skulle utställaren, genom tekniska rutiner, 

kunna denuntieras om förvärvet. En sådan lösning ger dock upphov till flera problem. 

Först innebär underrättelsen att utställaren blir involverad i cirkulationen av 

värdeenheterna, vilket är något som inte är förenligt med det betalningssystem som 

beskrivits i kapitel 2 ovan. Dessutom omöjliggörs en anonym användning av 

värdeenheterna. Om tekniska rutiner för att denuntiera utställaren av någon anledning inte 

kan tillskapas, kommer vidare en betalningsmottagares förvärv inte vara skyddat mot 

                                                      

179 Walin s. 160. 
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överlåtarens borgenärer förrän inlösen sker, och i och med detta förehållande omöjliggörs 

off-line-användning.  

När det gäller enkla skuldebrev finns ingen regel, motsvarande den som gäller för löpande 

skuldebrev, angående återställande av skuldebrevet vid betalning. Utställaren måste 

således på egen risk undersöka huruvida den som kräver inlösen är rätt borgenär.180 

Beträffande bestämmelsen i SkbrL 29 § angående verkan av en gäldenärs betalning i god 

tro till en tidigare borgenär menar Walin att gäldenären har ett rimligt krav på 

återställande.181 Sterzel menar dock att återställandet i sig inte kan göras till ett villkor för 

gäldenärens betalningsskyldighet, i materiellt avseende.182  

Det måste också noteras att en ny borgenärs innehav av ett enkelt skuldebrev inte 

legitimerar borgenären gentemot utställaren. Detta följer av att ett enkelt skuldebrev inte är 

ett värdepapper; det är endast ett bevis om den underliggande fordringen. Följaktligen 

måste den nye borgenären bevisa att fordringen i sig är överlåten till honom. Detta 

förhållande kan ge upphov till betydande svårigheter när det gäller att skapa 

betalningssystem för fristående elektroniska värdeenheter. Klart är att 

transaktionskostnaderna ökar och att den hantering av inlösen, som är tänkt att vara 

mycket enkel och säker, blir mer komplicerad.  

Vad gäller utställarens möjligheter att framställa invändningar mot en ny borgenär finns 

för enkla skuldebrev ett stadgande i SkbrL 27 §. Bestämmelsen föreskriver att, vid 

borgenärsbyte, den nye borgenären inte har bättre rätt mot gäldenären än en tidigare 

borgenär. Gäldenären kan följaktligen framställa samma invändningar mot den nye 

borgenären som han kunnat framställa mot den tidigare borgenären.183 Värdeenheterna är 

tänkta att cirkulera fritt mellan användare. Genom en tillämpning av SkbrL 27 § hämmas 

en sådan cirkulation.  

Dessutom kan enkla skuldebrev i princip inte godtrosförvärvas.184 Vad gäller 

dubbeldispositioner stadgar SkbrL 31 § 2 st att det tidigaste förvärvet vinner. Om en 

användare har förfalskat en värdeenhet och sedan överlåter den till A 5/12 och sedan till B 

10/12 är det således A:s förvärv som vinner. 31 § 2 st stadgar dock att om den senare 

                                                      

180 NJA 1903 s. 8. 
181 Walin s. 188. 
182 Sterzel s. 126. 
183 Eftersom SkbrL 27 § är dispositiv (Mellqvist s. 139) kan dock cut-off-klausuler användas. Se not 
156. 
184 Se Tiberg/Lennhammer s. 63. 
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förvärvaren är i god tro och han denuntierar gäldenären innan förvärvaren gör det, 

företräde tillkommer den senare borgenären.  

SkbrL 29 § reglerar gäldenärens skydd om han, efter det att skuldebrevet har överlåtits 

mellan två borgenärer, presterar till orätt borgenär. I ett sådant fall har gäldenären presterat 

med befriande verkan om han i god tro har löst in värdeenheterna. Gäldenären får varken 

veta eller ha skälig anledning att misstänka att mottagaren inte är rätt borgenär.185 Att en 

utställare kan anses vara i ond tro synes, mot bakgrund av resonemanget i avsnitt 4.6.4.1 

vara praktiskt taget omöjligt. Om den nye borgenären denuntierar utställaren om förvärvet 

kan utställaren inte längre vara i god tro, men då tillkommer den komplikationen att 

användningen inte längre är anonym.186  

4.8 Kommentar till kapitel 4 

De viktigaste karaktärsdragen vad gäller fristående elektroniska värdeenheter är  

• att innehavet av värdeenheterna skall legitimera användaren,  

• att användningen skall vara anonym  

    och  

• att värdeenheterna skall kunna cirkulera.  

Utifrån dessa tre faktorer är det möjligt att kommentera framställningen i kapitel 4. 

För enkla skuldebrev gäller inte att innehavet legitimerar användaren, vare sig mot en 

betalningsmottagare eller mot utställaren. Den som har att göra med en innehavare av ett 

enkelt skuldebrev måste, på egen risk, undersöka huruvida betalaren är behörig att förfoga 

över skuldebrevet eller ej. Sådana undersökningar kan ge upphov till betydande 

transaktionskostnader, framför allt vid inlösen. Vidare gäller att utställaren kan göra 

gällande samma invändningar mot en ny borgenär, även om den nye borgenären är i god 

tro. Det betyder att den nye borgenärens förvärv inte är skyddat gentemot överlåtarens 

borgenärer förrän värdeenheterna löses in. Mot bakgrund av dessa förhållanden kan det 

inte anses vara lämpligt att tillämpa normer förknippade med enkla skuldebrev på en 

användning av fristående elektroniska värdeenheter.  

                                                      

185 Mellqvist s. 159. 
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Beträffande innehavarskuldebrev legitimerar innehavet användaren, och en 

betalningsmottagare behöver således inte göra någon undersökning av huruvida 

användaren är behörig. Härigenom uppfylls kravet på anonymitet. Vad gäller möjligheten 

till fri cirkulation kan nämnas att utställarens rätt att framföra invändningar endast rör de 

så kallade bestående invändningarna. Genom att undersöka ett antal rättsfrågor med hjälp 

av en analogimetod har det visat sig att de behövliga egenskaperna hos fristående 

elektroniska värdeenheter är egenskaper som innehavarskuldebrev har.  

Värdeenheternas önskvärda egenskaper återfinns emellertid även hos sedlar och mynt, 

bland annat på grund av att sedlar och mynt hanteras anonymt och att besittningen 

legitimerar innehavaren. Dessutom kan sedlar och mynt cirkulera fritt.  

Mot bakgrund av det ovan sagda anser författaren att varken de normer som är förknippade 

med löpande skuldebrev eller de normer som är förknippade med sedlar och mynt skall 

anses vara exklusivt tillämpliga vad gäller användningen av fristående elektroniska 

värdeenheter.  

Klart är att skuldebrevslagens normer i allra högsta grad är tillämpliga på användningen av 

fristående elektroniska värdeenheter och att skuldebrevslagen kan ge vägledning när det 

gäller att utveckla betalningssystem som baseras på fristående elektroniska värdeenheter.  

Slutligen kan sägas att det inte synes vara nödvändigt att införa ny lagstiftning vad gäller 

fristående elektroniska värdeenheter och det förefaller heller inte finnas någon anledning 

till att se fristående elektroniska värdeenheter som en ny rättsfigur. 

 

                                                                                                                                                                      

186 Det finns fler praktiska problem med en tillämpning av SkbrL 29 §. Till exempel: skall 
utställaren föra ett elektroniskt register över alla denuntiationer?  
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Ready money is Aladdin’s lamp 

    Lord Byron Don Juan 

5 Sammanfattande slutsatser 

I den föregående framställningen har det visat sig att data representerar information och att 

data inte kan existera utan en databärare, tillfällig eller beständig. En värdeenhet består av 

elektroniska data, vilka i sin tur består av serienummer, krypteringar och signaturer. För att 

kunna lagras måste databärare, som bär elektroniska data, vara statiska. 

Det har även framkommit att sedlar och mynt, respektive elektroniska värdeenheter, är 

olika inkarnationer av betalkraft.  

Dessutom har framgått att, eftersom fristående elektroniska värdeenheter i alla fall inte 

inom en överskådlig framtid kan anses vara allmänna bytesmedel, användare bör ha en 

fordran på en utställare om inlösen. Användare måste s a s ha en möjlighet att kunna 

omsätta den elektroniska inkarnationen av betalkraft som värdeenheterna utgör till andra 

inkarnationer av betalkraft. 

Det har även visats att det, för att kunna skapa betalningssystem som bygger på fristående 

elektroniska värdeenheter, krävs att en databärare, funktionellt sett, bör anses vara ett 

”ting”.  

En genomgång av ett antal rättsfrågor har visat att fristående elektroniska värdeenheter 

uppvisar likheter med såväl innehavarskuldebrev som sedlar och mynt. Denna slutsats 

grundas på en analys av faktorer som anonymitet, möjlighet till öppen cirkulation och att 

innehavet av värdeenheter skall legitimera en användare av fristående elektroniska 

värdeenheter. Författaren anser dock inte att normer som är förknippade med löpande 

skuldebrev, respektive normer som är förknippade med sedlar och mynt, skall vara 

exklusivt tillämpliga på en användning av fristående elektroniska värdeenheter. Det synes 

inte vara nödvändigt att införa ny lagstiftning vad gäller fristående elektroniska 

värdeenheter och det synes heller inte finnas någon anledning till att se fristående 

elektroniska värdeenheter som en ny rättsfigur.  
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In God we trust, all others pay cash! 

    Amerikanskt ordspråk 

6 Några funderingar om framtiden 

6.1 Allmänt 

I uppsatsen har framgått att man genom kryptografiska skydd och administrativa rutiner 

kan skapa elektroniska motsvarigheter till fysiska handlingar, vilket gör att de normer som 

är tillämpliga för fysiska handlingar även bör anses vara tillämpliga på elektroniska 

handlingar. Genom utredningen har abstrakta företeelser, såsom exempelvis data, 

information och betalkraft, avmystifierats och förklarats. Uppsatsen har skapat en 

begreppsapparat, som kan utgöra ett verktyg i den fortsatta rättsutvecklingen beträffande 

fristående elektroniska värdeenheter. 

Betalningssystem, som baseras på fristående elektroniska värdeenheter, kan revolutionera 

vår bild av ”pengar” som bytesmedel. Sådana betalningssystem ger privatpersoner 

möjlighet att göra överföringar utan att vara beroende av banker och andra finansiella 

institutioner. Vidare minskar bankernas och företagens kostnader för hantering av 

”pengar” och denna vinst kommer konsumenterna tillgodo. Den omedelbara avvecklingen 

av fordringsförhållanden, som uppnås vid betalning med elektroniska värdeenheter, gör 

dessutom att en betalare i högre grad får kontroll över de likvida medel som han kan 

förfoga över, än om han överlämnar till exempel en check.  

Samtidigt måste betalningssystemen vara säkra, för att användare skall ha tilltro till 

systemen och till utställare. Om säkerhet inte kan garanteras, finns det anledning att anta 

att fristående elektroniska värdeenheter inte heller kan bli accepterade bytesmedel.  

Det kan också sägas att Internets framtid som digital marknad i viss mån är beroende av att 

det skapas betalningssystem som bygger på fristående elektroniska värdeenheter. 

Majoriteten av de tjänster och produkter som erbjuds på Internet är digitala. Om det saknas 

möjligheter till mikrobetalningar, finns det skäl att anta att utvecklingen av den digitala 

marknaden och dess produkter stagnerar. 
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6.2 Singapore Electronic Legal Tender (SELT)187 

I Singapore pågår en utveckling mot att göra elektroniska värdeenheter, utfärdade av 

Singapores centralbank, till legala elektroniska betalningsmedel (SELT). Riktlinjer för 

utvecklingen drogs upp av BCCS188 1998, men projektet är för närvarande fortfarande på 

idéstadiet. Det främsta skälet till att BCCS startade projektet är att företagens och 

bankernas kontanthanteringskostnader har beräknats uppgå till en miljard Singapore-dollar 

år 2006. Denna summa inkluderar kostnader för lagring och transport av kontanter och 

skötsel av uttagsautomater. Det återstår att se om projektet kommer att realiseras och hur 

BCCS kommer att lösa de tekniska frågorna.   

                                                      

187 Avsnittet bygger på framställningen i OECD, The Future of Money, 2002, kapitel 6.  
188 The Board of Commissioners of Currency, Singapore 
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hjälp av elektroniska betalningsmedel med tonvikt på förhållandet mellan utgivare och 
innehavare 
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