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Sammanfattning

I uppsatsen behandlas e-handel och dess betalningslösningar ur ett
konsumenträttsligt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att, med hänsyn till den
oro för och/eller motvilja mot att betala över nätet som många konsumenter
anger, analysera rättsläget i situationer där konsumenter betalar via Internet och
då framför allt ansvarsfrågorna vid obehörigt utnyttjande. Vidare är tanken att
uppsatsen ska ge en bild av hur eventuella hinder för säker betalning vid e-handel
kan undanröjas genom olika tekniker och lagstiftningar.

Elektronisk affärsverksamhet d v s avtal och kommunikation med anledning av
dessa avtal bedrivs i allt högre grad, framför allt inom det öppna nätverket
Internet. Begreppet elektronisk handel (e-handel) är ett mycket vitt begrepp som
omfattar avtal mellan näringsidkare och avtal mellan näringsidkare och konsument
samt informationsutbyte därvid. Juridiska problem som kan uppkomma vid e-
handel har oftast sin grund i de särdrag som utmärker Internet; anonymitet, risker
och hot vid användandet samt det faktum att det i den elektroniska miljön inte
finns några originaldokument. Med krypteringsteknik kan känslig information som
skickas eller som är elektroniskt lagrad på en hårddisk eller dylikt skyddas.
Likaså kan krypteringsteknik användas för att identifiera användare genom s k
elektroniska signaturer.

Den allmänna åsikten (insikten) är att det är omöjligt att stifta speciella lagar som
täcker samtliga tänkbara situationer i den elektroniska miljön. Detta har gjort att
den i UNCITRAL:s modellag för e-handel förordade principen om funktionell
ekvivalens helt eller delvis iakttagits i praxis och vid lagstiftningsåtgärder.
Principen om funktionell ekvivalens går ut på att applicera redan existerande lagar
och regler utifrån deras funktioner och syften på situationer i den elektroniska
miljön. Som exempel kan nämnas att lagen om kvalificerade elektroniska
signaturer endast reglerar själva certifikatutfärdandet och inte hur elektroniska
signaturer skall eller bör betraktas jämfört med namnunderskrifter, PIN-koder
etc. Lagens syfte är dock att underlätta användningen av elektroniska signaturer.
Med kvalificerad elektronisk signatur menas en elektronisk signatur som har
särskilda funktioner och som är baserade på särskilda kvalificerad certifikat, vilka
verifierar signerarens identitet. Samtidigt är det tydligt att det på vissa områden,
där principen om funktionell ekvivalens inte kan tillämpas fullt ut, krävs särskilda
regelverk för att undanröja juridiska oklarheter p g a den nya tekniken. Härvid
kan framtagandet av ett supplement till ICC:s regelverk om remburser som
reglerar särskilda frågor vid digitala/elektroniska remburser nämnas.

I alla avtal ingår prestationer och motprestationer. Motprestationerna utgörs oftast
av betalning som kan ske antingen via betalningsinstrument eller direkt genom
betalningsmedel. Med betalningsmedel åsyftas oftast sedlar och mynt, medan
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exempelvis kontokort och checkar utgör betalningsinstrument. I takt med att allt
fler människor fått tillgång till Internet, har den elektroniska handeln ökat.
Samtidigt har olika betalningslösningarna anpassats och/eller utvecklats till den
elektroniska handeln, där hela avtalsförloppet sker med hjälp av elektroniska
hjälpmedel. Fortfarande utnyttjas främst postförskott och faktura vid e-handel,
men även betalning genom att till säljaren skicka kontokortsnummer,
giltighetsdatum och namn över Internet. Vidare har s k elektroniska
betalningssystem utvecklats. Nackdelen med många av dessa är att såväl kunden
som säljaren måste vara knuten till systemet. Fördelen är att de är ”säkra” d v s
samtliga uppgifter skickas i krypterad form över nätet och kan härledas till den
som tillgång till speciella koder eller doser.

Ett elektroniskt betalningssystem torde ingå i den definition av begreppet finansiell
tjänst som ges i förslaget till EG-direktiv om distansförsäljning av finansiella
tjänster till konsumenter. En från min sida vild gissning är att framtagandet av ett
system med elektroniska remburser som inkluderar lösningar på juridiska problem
i framtiden kan resultera i ett liknande elektroniskt betalningssystem anpassat till
konsumentförhållanden. Ett sådant system skulle då, under angivna
förutsättningar, falla under det kommande EG-direktivet. I nuläget tyder dock
mycket på att det inte finns någon konsumenträttslig lagstiftning att tillämpa på
konsumentavtal om finansiella tjänster och att dessa därför endast regleras av
grundläggande avtalsrättsliga principer. Det bör dock framhållas att
Konsumentköplagen och Finansinspektionens rekommendationer kan vara
vägledande vid en juridisk bedömning.

Riskerna med att skicka kontokortsnummer m m över Internet och att någon
skulle komma åt dess uppgifter bedöms som små. De går dock inte att utesluta.
Konsumenters oro har gällt huruvida de är betalningsskyldiga för obehöriga
utnyttjanden som beror på att de nödvändiga uppgifterna snappats upp under den
elektroniska överföringen. Vid en bedömning av korthavarens handlande, torde
de små riskerna förenade med elektronisk överföring via Internet, med hänsyn till
avgöranden av Allmänna reklamationsnämnden i ärenden om obehöriga uttag på
grund av grovt vårdslöst handlande av korthavaren, i vilka det synes fästas
förhållandevis stor uppmärksamhet på risker av generell art, väga till fördel för
konsumenten. För att transaktioner skall gå tillbaka krävs att fordran saknar
medgivande. Därför kan det tyckas osäkert att kortföretagen än så länge
accepterar Internet-betalsystemet där köparen endast uppger kortnummer,
giltighetsdatum och namn till säljaren och att kortföretagen inte kräver att sådana
elektroniskt upptagna uppgifter är knutna till en avancerad elektronisk signatur
som är kopplad till ett kvalificerad certifikat (se ovan).

34 § konsumentkreditlagen (KkrL) innehåller bestämmelser om konsumenters
betalningsskyldighet för obehöriga utnyttjanden av kontokort. Lagen är direkt
tillämplig på kreditkontokort, där betalning inte dras av från tillgodohavandena
från själva kontot. Analog tillämpning av föreskriften på situationer med andra
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typer av kontokort är möjlig. Betalningsskyldighet föreligger vid grov vårdslöshet.
Två statliga utredningar har konstaterat att rekvisitet grov vårdslöshet i 34 § KkrL
omfattar situationer som normalt bedöms som enkel vårdslöshet. Vidare
förespråkar dessa utredningar en form av riskfördelning vid oaktsamhet vid
kontohavarens hantering av sitt kontokort. Vid grov oaktsamhet bör, enligt båda
utredningarna, risken bäras ensamt av kontohavaren. Den för uppsatsen viktiga
frågan har därför varit om den elektronisk överföringen av kontokortsnummer
med giltighetsdatum och namn inom ett öppet nätverk i sig kan betraktas som
grov vårdslöshet enligt direkt eller analogt tillämpning av 34 §
konsumentkreditlagen. Med hänsyn till den minimala risken för att någon obehörig
skulle komma åt informationen under överföringen och till doktrin torde så inte
vara fallet. Å andra sidan är många banker mycket tydliga med att poängtera att
sådant handlande helt sker på egen risk.

Klart står att betalsystemet med överföring av kortnummer över nätet framstår
som tämligen onödigt om det varit möjligt att betala med elektroniska pengar (e-
pengar) över nätet. Tekniken för e-pengar finns redan. Med e-pengar åsyftas
digitala värdeenheter vars omsättning påminner om kontanters och som kan
sändas från dator till dator. Det finns två typer av e-pengar. Det första påminner
om bokbetalningar d v s betalning som sker medelst en urkund som ger tillgång till
medel på ett konto och som inte förutsätter kontanter. Skillnaden mellan e-pengar
och bokpengar är att kontoföringen av digitala värdeenheter sker direkt på både
betalaren och betalningsmottagarens hårdvara. Den andra typen av e-pengar har
mer likheter med kontanter och förekommer således i hybridsystem eller som
fasta valörer. Hybridsystemen framstår som särskilt användarvänliga, då det i
dessa är möjligt att dela upp enheterna i mindre valörer. Gemensamt för dessa
typer av e-pengar är att de inte är knutna till särskilda konton och att de kan lösas
in mot andra betalningsmedel.

I EG-direktivet om affärsverksamhet för elektroniska pengar är det explicit
uttryckt att dess bestämmelser syftar till att främja användningen av elektroniska
pengar p g a de fördelar dessa har för e-handeln. I direktivets definition framgår
klart att e-pengar i direktivets mening skall vara godkända som betalningsmedel
av andra företag än utgivaren av e-pengarna. Informationssamhället har således
fått ett eget betalningsmedel som kan likställas med den icke-digitala, icke-
elektroniska världens kontanter i form av sedlar och mynt. Vid sidan om den
rekommendation som den Europeiska kommissionen utfärdade 1997 återfinns
inga konsumentskyddsreglerande dokument. Med hänsyn till att användningen av
e-pengar som betalningsmedel inte synes ha nått den breda allmänheten än, har
frånvaron av sådana dokument inte haft någon alarmerande konsekvens.
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Förkortningar

ARN Allmänna reklamationsnämnden
B2B Business to Business
B2C Business to Consumer
DAL Distansavtalslagen SFS 2000:274
Ds Departementsserien
EDI electronic data interchange
ICC International Chamber of Commerce,

 Internationella handelskammaren
IT Informationsteknik
KkrL Konsumentkreditlagen SFS 1992:830
OECD Organisation for Economic Co-operation and

Development
SET Secure Electronic Transaction
SFS Svensk Författningssamling
SOU Statens Offentliga Utredningar
UNCITRAL the United Nations Commission on International

   Trade Law
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1 Inledning

1.1    Bakgrund och ämnesval

Vi befinner oss i en ny tidsera. Informationstekniken (IT)1 utvecklas fortlöpande.
De flesta av det nya seklets människor lider allt mer brist på tid. Här kan den
elektroniska handeln komma till nytta då man dygnet runt kan koppla upp sig och
beställa varor utan att (fysiskt) behöva bege sig till någon affär. Med dagens
teknik är det till och med, genom s k mobil e-handel, möjligt att stå i en granskog
och beställa blöjor, bananer, deodorant etc. Härvid uppkommer en rad
frågeställningar rörande exempelvis leverans, varornas kvalitet och säkra
betalningssätt. Redan här bör dock nämnas att vissa e-handelsavtal mellan
näringsidkare och konsument går till på samma sätt som vid vanlig
postorderhandel, förutom att beställningen sker från en hemsida och inte via
postorder.

Än så länge utgör handeln på Internet en tämligen begränsad del av den totala
handeln. Det är dock mycket som tyder på att Internet-handeln kommer att öka
kraftigt de närmaste åren.2 För att detta ska kunna ske krävs emellertid ökad
säkerhet på nätet. Trots s k brandväggar och säkerhetsfilter, tenderar intrång i
hemdatorer att bli allt vanligare. Det är fortfarande inte ovanligt att svenska
konsumenter och företag anger motvilja inför att lämna ut känslig information som
ett hinder för att inleda kommunikation på Internet.3 Brist på informationssäkerhet
utgör således ett hinder för elektronisk handel.4 Denna problematik är allmänt
erkänd och intresset att undanröja hindret grundar sig på att de flesta länders
ekonomiska tillväxt påverkas i negativ riktning med konsekvenser för hela
samhället om inte bristen på informationssäkerhet och konsumenters misstro på
elektronisk handel  undanröjs.5

                                                
1 Begreppet Informationsteknik omfattar de tekniker som kan användas för att lagra,
bearbeta, överföra, skapa och presentera text, bild och ljud; SOU 1999:106 s. 9
2 SOU 1999:106, s. 9
3 IT-kommissionen; Vikten av användning av kryptering, skrivelse till regeringen; s. 9;
<www.itkommissionen.se/PDF/sk990415.pdf> - 2000-05-10. IT-kommissionen är tillsatt av
regeringen och fungerar som regeringens rådgivare i IT-frågor och skall bland annat ta upp
och föra fram frågor på IT-området, ge förslag till nya utvecklingsinsatser m.m.
4 Se exvis Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omfattande undersökning i tolv europeiska
länder och Sydafrika kring konsumenternas attityder till integritets- och säkerhetsfrågor på
Internet. Av denna undersökning framgick att många är rädda för dataintrång och att ca 2
procent av de intervjuade blivit lurade på ett eller annat sätt. <www.pwcglobal.com> - 2001-
05-11
5 Recommendation of the OECD Council concerning Guidelines for Consumer Protection in
the Context of Electronic Commerce; s. 1
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1.2    Problemställning och syfte

Utgångspunkt för uppsatsen är en privatperson som köper en vara eller tjänst via
Internet. Konsumenter utsätts för olika risker beroende på hur de väljer att betala
säljaren. Gemensamt för dessa risker är att någon obehörig kan lyckas få tillgång
till konsumentens kontotillgodohavanden. Härvid uppkommer frågor om Internet-
konsumenters rättigheter och skyldigheter respektive Internet-säljarnas
skyldigheter.

Med hänsyn till att det höga antalet dataintrång som faktiskt sker, är det viktigt att
uppmärksamma eventuella risker med att skicka ett kontokortsnummer via
Internet. I en eventuell bedömning om en konsument handlat oaktsamt och/eller
vårdslöst genom sådant handlande, skulle en jämförelse med riskerna att på annat
sätt, exempelvis via telefax, uppge sitt kontokortsnummer med giltighetsdatum till
säljaren vara av vikt. På senare tid har det emellertid dykt upp nya
betalningsformer vid elektronisk handel vilka är framtagna med hänsyn till
säkerhet som efterfrågas vid betalning över nätet. En av dessa s k säkra
betalningslösningar är SET, Secure Electronic Transaction, som är utvecklat på
initiativ av ett antal stora konto/-kreditkortsföretag.

Examensarbetets titel är E-handel och dess betalningslösningar ur ett
konsumenträttsligt perspektiv. Syftet med examensarbetet är att jag efter en
övergripande sammanställning av vad som menas med begreppet elektronisk
handel, skall identifiera och analysera olika betalningslösningar vid elektronisk
handel i ett konsumenträttsligt perspektiv, delvis med fokus på säkerhets- och
ansvarsfrågor då dessa är centrala vid e-handel. Det är min tanke att uppsatsen
även skulle kunna fungera som en slags upplysande handbok för konsumenter om
det nuvarande rättsläget.

I nuläget finns det ett antal elektroniska betalningsformer som är mer eller mindre
säkra. Dessa betalningsformer utgörs antingen av elektroniska pengar, s k e-
pengar, eller av system med elektroniska betalningar, vilka är knutna till ett konto.
Den grundläggande frågan är hur ansvaret fördelas respektive bör fördelas vid
obehöriga transaktioner. En obehörig transaktion kan dels bero på intrång av en
hacker i digitalt lagrat material dels på att någon obehörig kommit åt kortnummer
och dess giltighetsdatum då kortinnehavaren lämnat ut sitt kortnummer med
giltighetsdatum till en säljare via nätet. Skillnaderna mellan de olika
betalningslösningarna medför även andra skillnader i risker för de inblandade än
dataintrång eller dylikt.
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1.3    Avgränsning

Vad gäller begreppet elektronisk handel, begränsar sig uppsatsen till att ge läsaren
en bild av vad som är att betrakta som elektronisk handel och därvid påvisa vad
som är nytt och specifikt inom lagstiftningsarbeten om elektronisk handel. Tanken
är att läsaren förhoppningsvis ska få en grundläggande förståelse för begreppet
elektronisk handel, dels genom en kort beskrivning av internationell6, EG-rättslig
och nationell lagstiftning7 dels genom en sammanfattning av gemensamma drag hos
dessa olika lagstiftningar. Vid dessa beskrivningar sker fokus på definitioner av
begreppet elektronisk handel och indirekt även på hur den nya tekniken tvingat
fram nya formuleringssätt och nya betraktelsesätt vid lagstiftningsarbetet för att
den aktuella lagen inte skall vara oanvändbar när den träder i kraft.

Eftersom den så kallade indirekta elektroniska handeln8 inte innebär någon
egentlig nyhet jämfört med t ex postorderhandeln9, och betalningsformerna
postförskott och faktura är välkända och okomplicerade för e-handelsköparen,
kommer detta examensarbete endast att behandla den elektroniska handel där i
vart fall beställning och betalning sker via Internet.

Den del av uppsatsen som behandlar 34 § Konsumentkreditlagen (KkrL)
begränsar sig till de fall av obehörigt användande av kortnummer som varit
möjliga på grund av att kontohavaren skickat sitt kortnummer till en säljare över
Internet. Fall där obehörigt användande av kortnummer sker via elektronisk
kommunikation och eventuella konsekvenser av detta handlande lämnas helt åt
sidan, då detta hör hemma på det straffrättsliga området.

Frågan om det vid nerladdning av vissa digitala produkter mot prestation rör sig
om köp eller tjänst faller vid sidan om uppsatsens ämne och inriktning. Därför
återfinns därför endast en redogörelse för problematiken och ingen analys av
frågan, som snarare hör hemma i en immaterial- och avtalsrättslig analys.10

Uppsatsens näst sista kapitel som handlar om e-pengar berör inte eventuella
samhällsekonomiska problem och konsekvenser vid ökad användning av e-
pengar som betalningsmedel. Frågorna om särskilt skydd för konsumenter vid
betalning med e-pengar lämnas också åt sidan.

                                                
6 Syftar här på UNCITRAL:s modellag om elektronisk handel som är tänkt att fungera som
verktyg vid nationell lagstiftning. Det rör sig alltså inte om något strikt folkrättsligt
dokument. Se nedan under 2.3.1.
7 Lagstiftning i vid bemärkelse. Jag är fullt medveten om att UNCITRAL:s modellag inte
utgör resultatet av lagstiftning. Dock utgör det förslag till hur lagstiftning om elektronisk
handel kan utformas.
8 Definition av indirekt elektronisk handel, se s. 10
9 SOU 1999:106, s. 44
10 Se nedan, s. 10f.
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1.4    Metod, rättsligt material och disposition

Vid identifiering och analys av begreppet elektronisk handel, har jag använt mig
av framför allt utredningar, lagförslag, EG-direktiv, internationella dokument samt
rapporter från myndigheter, främst it-kommissionen. Med utgångspunkt från de
definitioner som återfanns i dessa källor, har jag försökt ringa in vad som omfattas
av begreppet samt även tagit upp andra viktiga begrepp som återfunnits i källorna
och som haft relevans vid utredningen av vad som menas med begreppet
elektronisk handel. Som kommer att framgå av redogörelsen för begreppet
elektronisk handel, omfattas vissa betalningslösningar i sig, exvis SET, av
begreppet e-handel, varför dessa s k elektroniska betalningssystem11 behandlas i
kapitlet om e-handel.

Stor tyngd är lagd vid kapitlet om att skicka kontokortsnummer över Internet.
Jag har valt att först redogöra för rättsläget utanför den digitala miljön. Härvid är
framför allt 34 § Konsumentkreditlagen (KkrL), vilken reglerar
ansvarsfördelningen vid obehöriga transaktioner vid konsumentförhållanden. I
nuläget återfinns inga rättsfall som behandlar frågan huruvida kontohavare förfarit
vårdslöst med sitt kortnummer vid elektronisk överföring över Internet.12

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) avgöranden i ärenden huruvida en
konsument varit grovt vårdslös vid förlust av kort som lett till att obehöriga uttag
gjorts från konsumentens konto är dock i sig viktiga för att påvisa den praktiska
innebörden av begreppet ”grov oaktsamhet” i 34 § Konsumentkreditlagen, varför
jag valt att redogöra för två avgöranden av ARN. I båda avgörandena yrkar
konsumenterna tillika kontokortshavarna att deras bank skall ersätta uttagen.
Konsumentens yrkande bifalls i det ena avgörandet men inte i det andra. I båda
fallen sker en bedömning av såväl konsumentens handlande som riskerna vid
sådant handlande. Det är framför allt ARN:s riskbedömning som är av betydelse
för uppsatsen när det gäller analogi till fall av obehörigt utnyttjande av konto
genom kortnummer som skickats över ett öppet nätverk.

Föreskrifterna i 34 § KkrL har varit föremål för granskning i utredningen
Betaltjänster. Jämte relevanta delar i propositionen om Konsumentkreditlagen,

                                                
11 Termen elektroniskt betalningssystem är hämtad från en e-mailintervju med Anne-Marie
Eklund Löwinder, it-kommissionen, 2001-02-07. Eklund Löwinder skiljer mellan elektroniska
betalningssystem, vilka är kontobaserade, och elektroniska pengar och synes således
ansluta sig till dels den definition som ges i den svenska utredningen om elektroniska
pengar (SOU 1998:14 respektive SOU 1998:122) dels den definition som återfinns i EG-
direktivet 2000/46/EG (se nedan under delkapitel 5.3). Det bör härvid nämnas att begreppet e-
pengar började användas när elektronisk kommunikation började utnyttjas inte bara mellan
banker och företag, vilket förekommit sedan länge, utan även mellan enskilda och
näringsidkare och enskilda sinsemellan. Det var då fråga om bland annat system som är
baserade på betalningar mellan individualiserade konton. Se SOU 1998:14 s. 11, 20, 37 samt
Lehrberg, Bert; Moderna betalningsformer, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999, s. 43 och
50.
12 Upplysning vid telefonsamtal med Jeanette Ots vid Allmänna reklamationsnämnden
(ARN), 2000-05-18; denna uppgift synes gälla även våren 2001 – se <www.arn.se> - 010511
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har jag vid sidan om slutbetänkandet av Betaltjänstutredningen, SOU 1995:69,
framför allt använt mig av den senaste konsumentlagstiftningsutredningen Starka
konsumenter i en gränslös värld, SOU 2000:29. Eftersom identifieringsfrågan är
viktig vid betalning med kontokort, har jag ansett att det är lämpligt att i
föregående kapitel redogöra för krypteringsteknik i allmänhet samt vid användning
av elektroniska signaturer, juridiska aspekter på signaturerna och om EG-
direktivet om elektroniska signaturer.
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2  Elektronisk handel

2.1 Allmänt om elektronisk handel

Handel på Internet är en typ av distansavtal. Med distansavtal menas avtal som
sluts utan att köpare och säljare träffat varandra.13 När en person ”besöker” en
hemsida är det egentligen fråga om att denne begär en kopia av hemsidan och att
kopian med hjälp av http (hypertext transfer protocol) överförs till den egna
datorn. Det är viktigt att notera att om köparen önskar något som erbjuds på den
aktuella hemsidan och utför sin beställning via Internet, att de för beställningen
nödvändiga uppgifterna skrivs på den egna datorn som sedan, via http, skickas till
säljarens dator.14 Som framgår är det således tekniskt sett relativt lätt att ingå
avtal över nätet.

Kännetecknande för den elektroniska handeln är exempelvis att köparen har
sämre möjligheter att undersöka varan och fråga om egenskaper och andra
villkor. Den information som säljaren ger vid marknadsföringen på sin webbsida
är således av största betydelse för  köparen, som därigenom i större utsträckning
än annars hamnar i ett beroendeförhållande till säljaren.15 Vidare innebär
anonymiteten på nätet att det kan vara svårt att veta vem som ligger bakom en
webbplats och därmed urskilja seriösa näringsidkare från oseriösa. Detta
påverkar även frågan om betalning för köpta varor och tjänster kan ske på ett
betryggande sätt.16 Handel över nätet har även många positiva kännetecken, som
till exempel bekvämlighet och tillgång till ett mycket brett urval av varor och
tjänster med möjlighet att jämföra informationen.17

Begreppet elektronisk handel härrör från engelskan electronic commerce (e-
commerce). Det är en något missvisande översättning, då begreppet elektronisk
handel snarare motsvarar engelskans electronic trade. Beteckningen elektronisk
affärsverksamhet, som bättre motsvarar beteckningen electronic commerce, har
inte fått fotfäste medan begreppet elektronisk handel numera får anses vara
allmänt vedertaget. IT-kommissionen18 definierar elektronisk affärsverksamhet
som ”situationer där två parter utväxlar affärsinformation via olika former av
telekommunikation och där minst en part har ett kommersiellt intresse av
kommunikationen”. Eftersom begreppet elektronisk handel härrör från engelskans
term electronic commerce anses begreppet elektronisk handel inbegripa även
                                                
13 Ds 1999:45, s. 20
14 SOU 1999:106, s. 43f.
15 Ds 1999:45, s. 19
16 Ds 2001:13, s. 30; jfr Hultmark, Christina; Elektronisk handel och avtalsrätt, Norstedts
Juridik AB, Stockholm, 1998, s. 13
17 Recommendation of the OECD Council Concerning Guidelines for Consumer Protection in
the Context of Electronic Commerce, s. 2
18 om IT-kommissionen, se fotnot 3
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utbyte av andra uppgifter än sådana som enbart har samband med köp och
försäljning.19 Sammanfattningsvis kan därför sägas att såväl elektronisk
affärsverksamhet i stort som ett enskilt avtal mellan en konsument och en
näringsidkare kan åsyftas med begreppet elektronisk handel.

I utredningen Konsumenter och IT – en utredning om datorer, handel och
marknadsföring20 görs en uppdelning av elektronisk handel i dels den indirekta
dels den direkta. Med indirekt elektronisk handel avses beställning via Internet,
men att betalningen sker mot faktura eller postförskott och att leverans sker på
traditionellt sätt. Den indirekta elektroniska handeln har därmed stora likheter
med postorderhandel.21 Den direkta elektroniska handeln kännetecknas av att
såväl beställning och betalning av varan som leverans sker via Internet. Varor som
kan levereras via Internet är produkter som kan digitaliseras.22  Som exempel kan
nämnas dataprogram och filmer på MP3-filer.

Fortsättningsvis kommer denna del av examensarbetet endast behandla den
elektroniska handel mellan konsument och näringsidkare där i vart fall beställning
och betalning sker via Internet. För att förenkla för läsaren väljer jag att göra en
uppdelning av den direkta elektroniska handeln i direkt elektronisk handel med
Internetleverans respektive direkt elektronisk handel med traditionell leverans.

Sverige har ingen särskild lagstiftning om avtal som ingås på elektronisk väg.
Därav följer att den allmänna lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetens område (AvtL) även är tillämplig på avtal som ingås via
Internet. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att alla slags avtal är bindande,
oavsett om de ingåtts skriftligen eller muntligen.23 Klart står således att avtal som
ingås via Internet ur rättslig synvinkel inte skiljer sig från andra avtal. Enda
skillnaden är att ingåendet sker med hjälp av en ny teknik.24

Gränsdragningsproblem kan dock uppstå vid försäljning via nätet av programvara
och andra typer av immateriella objekt, exempelvis informationsdatabaser. Fråga
uppkommer härvid om det rör sig om avtal om köp, om nyttjanderätt eller om
tjänst. Med köp menas att äganderätten övergår till köparen. Nyttjanderätt
innebär att äganderätten aldrig övergår till nyttjaren/användaren och att det därför
endast är fråga nyttjande av egendom under viss tid. I de fall där varuleveransen
sker på traditionellt sätt, torde frågan vara sällsynt. Snarare aktualiseras denna
fråga vid avtal om digitala produkter som levereras via Internet. Som exempel kan

                                                
19 IT-kommissionen; Utkast till ett svenskt ramverk för elektronisk affärsverksamhet – 1998-
02-12; <www.itkommissionen.se/skrivels/sk_980212.html> - 2000-05-10; s. 4 under delkapitlet
Bakgrund; Se även nedan under 2.2.1 UNCITRAL:s modellag om elektronisk handel.
20 SOU 1999:106
21 En ur konsumenträttslig synvinkel negativ effekt till följd av den indirekta elektroniska
handelns betalningsformer, är att möjligheterna att framtvinga åtgärder från leverantörens
sida minskar, medan risken för bedrägerier ökar; SOU 1999:106 s. 47
22 SOU 1999:106, s. 44
23 Ds 2001:13, s. 37
24 SOU 1999:106, s. 46
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nämnas leveranser av standardprogramvara. Enligt leverantörerna är det fråga om
licens d v s om upplåtelse av en begränsad rätt till verket. Vidare kan leveranser
av standardprogramvara, framförallt när dessa tillhandahålls ”över disk” betraktas
som köp. Samma leverans kan även anses utgöra nyttjanderätt men då med stora
likheter med köp. Diskussionen bottnar i problemet med att avgöra vilken lag som
är tillämplig på olika IT-avtal.25

2.2 Lagstiftning om elektronisk handel

2.2.1   UNCITRAL:s modellag om elektronisk handel26

FN-organet UNCITRAL27 har tagit fram en modellag om elektronisk handel som
bygger på synsättet funktionell ekvivalens (”functional equivalent approach”).
Detta betyder att modellagen framtagits och grundar sig på identifiering och analys
av de funktioner och syften som är förenade med den traditionella
pappersbaserade dokumentationen och hur dessa kan tillgodoses med hjälp av
den nya tekniken.28 Av modellagens tillhörande ”Guide to Enactment” framgår att
UNCITRAL:s modellag är framtagen och utvecklad med anledning av att det
finns lagar i olika stater som innebär hinder för en ökad och mer omfattande
användning av informationstekniken. Enligt UNCITRAL är modellagen tänkt att
fungera som verktyg för stater vid modernisering av sin nationella lagstiftning till
elektronisk handel (e-commerce).29 Syftet med modellagen är att erbjuda den
nationella lagstiftaren en internationellt godtagbar regelsamling och på så sätt visa
hur flertalet rättsliga hinder kan undanröjas.30 Hindren förekommer exempelvis när
det föreskrivs att dokumentet skall vara skriftligt, signerat eller
originalexemplaret.31

                                                
25 Se exvis Lindberg, Agne och Westman, Daniel; Praktisk IT-rätt, 2 uppl., Norstedts Juridik,
1999, s. 270f. Lindberg/Westman hänvisar vid redogörelsen av olika synsätt på leveranser
av standardprogramvara till dansk doktrin. Kort förtydligade vad gäller skillnaden mellan att
från en webbplats köpa en bok som levereras på traditionellt vis och att från en webbplats
ladda ner en text: det förstnämnda utgör ett köpeavtal medan det sistnämnda torde vara
nyttjande av en immaterialrätt. Av avgränsningsskäl berörs inte dessa rättsfrågor ytterligare
i uppsatsen. Se under delkapitlet 1.3
26 General Assembly Resolution 51/162, Model Law on Electronic Commerce; finns att tillgå
på webb-adressen <www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ec.htm> - 2000-05-24;
förkortas i fotnot fortsättningsvis Model Law on Electronic Commerce, 51/162
27 The United Nations Commission on International Trade Law, FN:s handelskommission
med säte i Wien, Österrike
28 Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996, para. 15;
förkortas i fotnot fortsättningsvis Model Law Guide.
29 Model Law Guide, 1996, 1 och 3 §§
30 A.a., 1996, 2 §
31 A.a., 1996, 3 §



13

Modellagens allmänna del består av tre kapitel och efterföljs av del två som
reglerar elektronisk handel på särskilda områden med anknytning till
godstransporter.

Trots att modellagen handlar om elektronisk handel, definieras inte begreppet
elektronisk handel, detta för att även användning av äldre teknik för
kommunikation såsom telex och telefax skulle kunna falla under begreppet
elektronisk handel.32  Avgörande synes vara att det rör sig om överföring
(”transmission”) av information (”data message”) på elektronisk väg.33 Således
omfattas även så kallad m-commerce, d v s elektronisk handel via mobiltelefon
från vilken man kan koppla upp sig på Internet, av modelllagens
tillämpningsområdet.34 Vanlig telefonkommunikation synes dock inte omfattas.

Principen om funktionell ekvivalens är påtaglig i modellagens olika artiklar.
Exempelvis stadgas om signaturer i artikel 7.1:

”Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in
relation to a data message if:

(a) a method is used to identify that person and to indicate that
person´s approval of the information contained in the data
message; and

(b) that method is as reliable as was appropriate for the
purpose for which the data message was generated or
communicated, in the light of all the circumstances, including
any relevant agreement”

Är det således möjligt att med den använda metoden tillmötesgå de krav och fylla
de funktioner som ligger bakom lagföreskriften, skall ingen skillnad råda mellan en
egenhändiga namnunderskrift och en (elektronisk) signaturmetod.

UNCITRAL:s modellag är intressant på så vis att den spelat stor roll vid nationell
lagstiftning, vilket ju var ett av målen vid upprättandet. Att så är fallet framkommer
inte minst i förarbetena till den kommande Lagen om elektroniska signaturer35,
även om det antas att principen om funktionell ekvivalens inte kommer att
tillämpas fullt ut av de svenska domstolarna och myndigheterna.36

                                                
32 A.a., 1996, 7 §
33 Model Law on Electronic Commerce, art. 2
34 Se Ds 2001:13, s. 32
35 se exvis Prop. 1999/2000:117, s. 14f. om behovet av elektroniska signaturer
36 Prop. 1999/2000:117, s. 17; se nedan under 3.3 om elektroniska signaturer
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2.2.2  Distansavtalslagen37

Lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal,
Distansavtalslagen, ingår i den konsumenträttsliga lagstiftningen och är således
tvingande till konsumentens förmån.38

Distansavtalslagen trädde i kraft den 1 juni 2000. Lagen är tillämplig på dels
traditionella hemförsäljningsavtal dels sådana avtal som ingås inom ramen för ett
av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och där
kommunikationen uteslutande sker på distans. Förutom själva avtalen faller även
marknadsföring som syftar till dessa avtal under lagens tillämpningsområde.39 Den
del av Distansavtalslagen som reglerar distansavtal bygger på EG-direktivet om
konsumentskydd vid distansavtal40 som därigenom genomförts i den svenska
lagstiftningen.41 Lagens reglering rör konsumentens ångerrätt och näringsidkarens
informationsskyldighet. Den fortsatta beskrivningen av Distansavtalslagen
begränsas, med hänsyn till uppsatsens syfte, till hur begreppet distansavtal
definieras. Regleringen av hemförsäljningsavtal lämnas helt åt sidan.

I distansavtalsdirektivets artikel 2.1 återfinns definitionen av begreppet
distansavtal. Av definitionen framgår att det skall vara fråga om avtal om varor
eller tjänster som ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system
för distansförsäljning samt att det fram till avtalsslutet uteslutande använts en eller
flera tekniker för distanskommunikation. I 1 § första stycket distansavtalslagen
stadgas att lagen är tillämplig på distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös
egendom till eller utförande av tjänst åt en konsument.42 Direktivets bilaga I
innehåller en vägledande, inte uttömmande, förteckning om vilka tekniker som
betraktas som tekniker för distanskommunikation i direktivets mening. Således
betraktas exempelvis radio, elektronisk post, katalog, telefon med mänsklig
betjäning och tidningsannons med beställningskupong som medel för
distanskommunikation. Uttrycket medel för distanskommunikation förekommer
dock inte i direktivet och definieras därför inte heller i den svenska
distansavtalslagen.43 Anmärkningsvärt nog, återfinns i katalogen inte användande
av Internet, genom att beställa något från en säljares webbsida, vilket beror på att
handeln på Internet vid framförhandlingen av direktivet ännu var en ovanlig
företeelse. I promemorian om förslag till distansavtalslag framhålls dock att
beställning från ett företags webbsida genom användande av Internet helt klart
omfattas av direktivet.44

                                                
37 SFS 2000:274; förkortas i fortsättningen DAL.
38 Ds 1999:45 s. 5
39 1 § DAL;
40 Europaparlamentets och Rådets direktiv om konsumentskydd vid distansavtal, 97/7/EG
41 Ds 1999:45 s. 5
42 1 § DAL
43 Ds 1999:45 s. 86
44 Ds 1999:45 s. 30ff.
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I enlighet med distansavtalsdirektivet, undantas från lagens tillämpningsområde
bland annat sådana distansavtal som ingås vid auktion eller som avser finansiella
tjänster45.46 Denna lösning valdes med hänsyn till att det redan då pågick ett
arbete inom EG att ta fram ett särskilt direktiv om distansförsäljning av finansiella
tjänster.47

2.2.3  EG-direktivet om vissa rättsliga aspekter på den
elektroniska handeln på den inre marknaden48

2.2.3.1   Utformning och tillämpningsområde
Europaparlamentets och Rådets direktiv om vissa rättsliga aspekter på den
elektroniska handeln på den inre marknaden tar, till skillnad från UNCITRAL:s
modellag, sikte på ett större spektra av behov som uppkommit med anledning av
den elektroniska handeln, bland annat för att undvika en uppsplittring av den inre
marknaden. Det är värt att nämna att det bland skälen för direktivet (s k ingress)
även anges att en samordning av nationella lagstiftningsåtgärder på europeisk nivå
gör en gemensam förhandlings-position på internationell nivå starkare.49 I
ingressen understryks också behovet av global samordning av regler om e-
handel.50 Direktivet är indelat i fem kapitel, vilka behandlar allmänna
bestämmelser, principer, genomförande, avgränsning av tillämpningsområdet och
undantag, rådgivande kommittén och slutbestämmelser.

I direktivets artikel 1.1 anges syftet med direktivet, vilket är att säkerställa att den
Europeiska Gemenskapens inre marknad fungerar väl, framför allt vad gäller den
fria rörligheten för informationssamhällets tjänster mellan medlemsstaterna.51 I
artikel 1.5 anges vilka frågor, områden och verksamheter som undantas från
direktivets tillämpningsområde. Således omfattas inte vissa frågor rörande
beskattning, frågor rörande avtal och förfaranden som regleras av lagstiftning
rörande karteller och frågor rörande informationssamhällets tjänster som istället
regleras av direktiven 95/46/EG52 och 97/66/EG53. Vidare undantas följande
verksamheter: verksamheter som omfattar notariatfunktion eller likvärdiga yrken i

                                                
45 I bilaga II till distansavtalsdirektivet, återfinns en icke uttömmande förteckning över
finansiella tjänster. Se även nedan under 4.1 Allmänt om finansiella tjänster.
46 Ds 1999:45 s. 90f.
47 Ds 1999:45,
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000.
49 A.a., ingresspunkt (59)
50 A.a., ingresspunkt (61)
51 A.a., art. 1.1
52 Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter – det så kallade
dataskyddsdirektivet. Se Ds 2001:13, s. 62
53 Direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997om behandling av personuppgifter och skydd
för privatlivet inom telekommunikationsområdet – det så kallade teledataskyddsdirektivet. Se
Ds 2001:13, s. 62
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de fall dessa har ett direkt och särskilt samband med offentlig myndighetsutövning,
företrädande och försvar av klient inför domstol samt spelverksamhet som
innebär att penningvärden satsas på hasardspel, inbegripet lotterier och
vadslagningar.

Med begreppet informationssamhällets tjänster avses enligt direktivets artikel 2 a)
den definition som återfinns i artikel 1.2 i direktiv 98/34/EG
(transparensdirektivet), ändrat genom direktiv 98/48/EG. Enligt denna artikel i
dess ändrade lydelse, åsyftas med begreppet informationssamhällets tjänster,
tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på
individuell begäran av en tjänstemottagare. Enligt e-handelsdirektivets
ingresspunkt 17 skall de tjänster som enligt den till transparensdirektivet bifogade
vägledande förteckningen inte skall omfattas av begreppet informationssamhällets
tjänster inte heller omfattas av e-handelsdirektivets definition av
informationssamhällets tjänster. Uttrycket ”på distans” syftar på tjänster som
tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt. För att en tjänst skall
anses ha utförts ”på elektronisk väg” krävs att tjänsten vid utgångspunkten sänts
och vid slutpunkten tagits emot med hjälp av utrustning för elektronisk behandling
och lagring av uppgifter. Vidare måste sändningen, befordringen och
emottagandet i sin helhet ha skett genom tråd, radio, optiska medel eller andra
elektromagnetiska medel. Det kan således endast vara fråga om sådana tjänster54

som innebär överföring av uppgifter. Det bör även understrykas att begreppet
tjänst såsom en av de fyra fria rörligheterna är av central betydelse inom EG-
rätten, och att direktivets krav på att informationssamhällets tjänst ”vanligtvis” eller
”normalt” skall utföras ”mot ersättning”55 därför bör tolkas mycket generöst.56

Vilka tjänster är det då som faller under begreppet informationssamhällets
tjänster? I direktivets ingress konstateras att det är en stor mångfald av
näringsverksamheter som omfattas. Det kan vara tjänster där det är möjligt att
ingå avtal på elektronisk väg, tjänster som utgör led i en näringsverksamhet och
som inte betalas av användarna eller tjänster som består av vidarebefordran av

                                                
54 Jfr med den vida betydelse som begreppet tjänst har inom svensk rätt. Försäkringar,
anstaltande av konserter, arbete på fast egendom och lös sak, betalningstjänster är alla olika
typer av tjänster. Hellner, Jan; Speciell avtalsrätt II, 1 häftet. Särskilda avtal, 3:e uppl.;
Juristförlaget JF AB, Stockholm, 1996, s. 83f. Det finns även immateriella tjänster, vilka har
det gemensamt att, enkelt uttryckt, det rör sig om uppdrag där resultatet inte är materiellt.
Exempelvis utför mäklare en immateriell tjänst, genom att denne åstadkommer kontakt mellan
parter som kanske kommer att vilja ingå avtal med varandra. Om immateriella tjänster, se
exvis Hellner, Jan; A.a., 1996, s. 200ff.  Inom EG-rätten är begreppet tjänst av central
betydelse, då det utgör en av de fyra EG-rättsliga fria rörligheterna. Begreppet tjänst
definieras i artikel 50 i Romfördraget. Eftersom den kommande svenska e-handelslagen
innebär implementering av e-handelsdirektivet, som är ett rättsligt bindande dokument inom
Europeiska Unionen, är det i sista hand EG-domstolen som eventuellt kommer att avgöra vad
som faller inom begreppet tjänst när denna lag blir tillämplig. För kort sammanfattning om
EG-domstolens roll, se Ds 2001:13, s. 82
55 Se e-handelsdirektivet 2001/31/EG, ingresspunkt 17
56 Ds 2001:13, s. 156
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information via kommunikationsnät (s k on-line-verksamhet).57 Enligt
transparensdirektivets bilaga V, faller de tjänster som har ”ett materiellt innehåll”
utanför begreppet samhällets tjänst. Eftersom begreppet tjänst skall läsas i
överensstämmelse med den definition som ges i artikel 50 i EG-fördraget, vilket
innebär en generös tolkning, torde finansinstituts tjänst i form av säkra
elektroniska betalningssystem liksom affärsverksamheter för elektroniska pengar58

omfattas av e-handelsdirektivet och därmed även av den kommande svenska e-
handelslagen.

I direktivets andra kapitel, som reglerar principer, framkommer i dess tredje
avsnitt att avtal på elektronisk väg skall vara tillåtna i de olika medlemsstaternas
lagstiftning. Det finns dock möjlighet för medlemsstaterna att undanta vissa
avtalstyper, som exempelvis familjerättsliga avtal och avtal som kräver registrering
vid offentlig myndighet för att bli rättsligt giltiga. 59  De följande två artiklarna
innehåller föreskrifter om uppgifter som skall tillhandahållas och om tidpunkt för
ingående.

2.2.3.2   Näringsdepartementets förslag till implementering av e-
handelsdirektivet60

Enligt Näringsdepartementets promemoria skall e-handelsdirektivet till största
delen implementeras i svensk rätt genom en särskild lag om elektronisk handel
och andra informationssamhällets tjänster.61 Vidare innebär implementeringen
ändringar i marknadsföringslagen62, konsumentkreditlagen63, lagen om handel med
finansiella instrument64.65

Förslaget till  e-handelslag innehåller en bestämmelse som innebär att svensk rätt
skall gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av
tjänsteleverantörer med etableringsort i Sverige, även om tjänsterna helt eller
delvis riktar sig mot andra EU- eller EES-stater. Vidare innehåller lagförslaget
bestämmelser om att informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av en

                                                
57 E-handelsdirektivet, 2001/31/EG, ingreppspunkt 3
58 Se nedan under delkapitlet 5.3
59 A.a., art. 9; jämför UNCITRAL:s modellag.
60 Ds 2001:13 E-handelsdirektivet – Genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster
61 Ds 2001:13, s. 80f.
62 SFS 1995:450
63 SFS 1992:830
64 SFS 1991:980, omtryckt 1992:558
65 Ds 2001:13, s.16ff. De föreslagna ändringarna i konsumentkreditlagen och lagen om handel
med finansiella instrument syftar till att undanröja ”hinder för användningen av avtal på
elektronisk väg” i enlighet med föreskriften i e-handelsdirektivets artikel 9. A.a., s. 107f. samt
113. Den föreslagna ändringen i 13 a § marknadsföringslagen har sin grund i artikel 7, e-
handelsdirektivet, om icke begärda kommersiella meddelanden.



18

tjänsteleverantör med etableringsort i en annan EU-/EES-stat och som uppfyller
de krav som ställs där, fritt får tillhandahållas i Sverige, med undantag för vissa
särskilda fall. 66 Utanför den föreslagna lagens tillämpningsområde faller bland
annat viss utgivning av elektroniska pengar, marknadsföring av vissa fondandelar,
vissa regler om direkta skade- och livförsäkringar och avtalsförpliktelser vid
konsumentavtal.67

Enligt näringsdepartementets lagförslag som följer EG-direktivet, införs det krav
på att viss information skall lämnas innan en beställning görs. Vidare införs krav
på att mottagandet av en beställning skall bekräftas och att tjänsteleverantörer
skall tillhandahålla hjälpmedel som gör det möjligt att upptäcka och rätta
inmatningsfel. I avtal som inte utgör konsumentförhållande och i avtal som inte
uteslutande ingås genom personliga meddelanden, kan parterna komma överens
om annat.68

Förslaget till e-handelslag innebär inga förändringar vad beträffar gällande
formkrav för avtal om fast egendom, bostadsrätt, tidsdelat boende,
äktenskapsförord och bodelning. Enligt näringsdepartementet, bör dessa
formkrav behållas.69 Beträffande avtal om konsumentkredit, innehåller lagförslaget
ändringar innebärande att det blir möjligt att ingå sådana avtal på elektronisk väg.
Formkravet som hittills utgörs av skriftlig underskrift på pappersdokument,
föreslås utvidgas till att även omfatta signering av konsumenten med en
kvalificerad elektronisk signatur.70

2.3   Elektroniska betalningssystem

2.3.1  Allmänt om finansiella tjänster på Internet

I utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld åsyftas med finansiella
tjänster sådana ”tjänster som tillhandahålls av banker, försäkringsbolag,
kreditmarknadsföretag och värdepappersföretag samt andra finansiella institut”
när inget annat anges. Det synes alltså inte finnas någon klar juridisk definition på
begreppet finansiell tjänst. Betalningsförmedling, sparande, försäkringar och
                                                
66 Jfr artikel 3, e-handelsdirektivet
67 Ds 2001:13, s. 92, 161f.; Gemensamt för dessa fall är att de är särskilt reglerade och att
samtliga fall, förutom avtalsförpliktelser vid konsumentavtal som ju är av generell karaktär,
ingår i vad kan kallas den finansiella sektorn. Som framgår nedan under 5.3 regleras
exempelvis affärsverksamhet för elektroniska pengar i ett särskilt EG-direktiv. Vidare
återfinns ett direktiv om avtalsförpliktelser vid konsumentavtal, vilket är implementerat i den
svenska lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Dessutom  har det på
EG-rättslig nivå, som framgår nedan, utarbetats ett förslag om ett direktiv om
distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.
68 Ds 2001:13, s. 98
69 Ds 2001:13, s. 103ff.
70 Ds 2001:13, s. 106, se nedan om lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
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krediter är exempel på vanliga finansiella tjänster.71 Det bör dock redan här
påpekas att det i det EG-rättsliga direktivförslaget om distansförsäljning av
finansiella tjänster till konsumenter, återfinns en definition av begreppet, vilken
kommer att behandlas nedan under 2.3.3. Eftersom det rör sig om ett förslag till
direktiv, är det dock ännu inte fråga om en rättsligt bindande definition. Vidare
bör uppmärksammas att den finansiella sektorn och dess tjänster är föremål för
ett antal olika specialregleringar.

Sedan ett par år tillbaka erbjuder de finansiella instituten tjänster över Internet.
Utbudet av tjänsterna består av konton, betaltjänster, hantering av fakturor (e-
faktura och e-giro), e-handelsplatser, krediter, värdepappershandel, analyser, för
att nämna de viktigaste.72 Andelen privatkunder som slutit avtal med banker om
tillgång till konto via Internet beräknades tredubblas år 2000.73 Detta medför att
de finansiella instituten i högre grad än tidigare är utsatta för allvarliga tekniska fel,
intrång och sabotage, vilket tvingar instituten till omfattande riskanalyser och högt
utvecklade säkerhetslösningar.74

Intressant är det faktum att en del finansinstitut har tagit fasta på människors
tveksamhet att e-handla från vilken webbplats som helst och börjat starta en ny
sorts verksamhet där man hyr ut webbplatser inklusive elektroniskt
betalningssystem. Från dessa bankanknutna shopping-portaler, e-handelsplatser,
vilka nås på institutets hemsida, kan institutets företagskunder sälja sina varor
och/eller tjänster till institutets kunder, främst privatkunder. Det rör sig om
marknadsplatser för såväl finansiella tjänster som icke-finansiella. Betalning sker
direkt från kundens konto i banken till säljarens konto i banken.75 Nackdelen med
dessa shopping-portaler är framför allt att endast kunder som på förhand är
anslutna kan utnyttja tjänsten.76

Bland de mest omtalade webbplatsuthyrningsplatserna synes Nordbankens
”Solo”-torg vara.77 I den information som tillhandahålls på bankens hemsida78

framgår till att börja med att betalning sker direkt från kundens konto i
Nordbanken och kallas för e-betalning. För att kunna handla på Solo-torget,
måste bankkunden även vara ansluten till Solos banktjänst. E-betalningen sker
genom att kunden loggar in sig med kod eller kort och godkänner betalningen
efter att ha kontrollerat uppgifterna. Därefter signerar kunden betalningen. E-
                                                
71 SOU 2000:29 s.164
72 Finansinspektionen; Internet och finansiella tjänster, Rapport 2000:3, s. 11
73 Finansinspektionen; A.a., s. 8
74 Finansinspektionen; A.a., s. 15ff.
75 Finansinspektionen; Internet och finansiella tjänster, Rapport 2000:3, s. 12f.;
Finansinspektionen pekar i sin rapport på att det genom IT-utvecklingen skett en
branschglidning i de finansiella institutens verksamheter.
76 Carlén-Wendels, Thomas;  Nätjuridik: lag och rätt på Internet, 3 uppl., Norstedts Juridik,
2000, s. 237
77 Nämns exempelvis särskilt i Finansinspektionens rapport om Internet och finansiella
tjänster, s. 13.
78 <www.nb.se/kampanj/solo/index_handla.html> - 2000-05-18
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betalningen kan ske från vilken dator som helst som tillåter besök på säkra sidor.
Kunden har även möjlighet att senarelägga betalningen eller att handla på
avbetalning. På informationswebbsidan framgår tydligt att banken inte har något
att göra med det avtal som sluts mellan bankkund och Solo-butik, däremot att det
finns ett avtal om betalningsförmedling mellan butik och Nordbanken. Vidare
poängteras att den handlande bankkunden har full integritet på så sätt att inget
utbyte av kunduppgifter sker mellan butiken och banken.

De finansiella institutens möjlighet att tillhandahålla e-handelsplatser till sina
företagskunder innebär att det skett en branschglidning, eftersom det är fråga om
en icke-finansiell tjänst.79 Själva betalningslösningen, i form av elektroniskt
betalningssystem, i samband med köp på en e-handelsplats i ett finansinstituts regi
bör dock betraktas som finansiell tjänst.

2.3.2   SET – Secure Electronic Transaction

Kontokortsinstituten Visa och Mastercard har i samarbete med ett par ledande
IT-företag tagit fram SET. SET står för Secure Electronic Transaction och är en
”teknisk specifikation” utarbetad i syfte att skapa förutsättningar för betalning med
kredit/betalkort över Internet.80 SET är en protokollstandard81 som används av
industrin och som har konstruerats för att man på ett säkert sätt skall kunna
överföra känslig information via öppna nätverk.82 Tekniska och administrativa
svårigheter har dock gjort att SET-projektet för närvarande lagts ner.83 Jag anser
det ändå vara intressant att studera SET-projektet med hänsyn till att det har
likheter med den organisatoriska utformningen kring utfärdandet av kvalificerade
elektroniska signaturer.84

För att det ska vara möjligt att använda sig av SET-specifikationen krävs fyra
sorters mjukvaruprogram, som är placerade hos korthavaren, säljaren, det s. k.
SET-motellet85 och den auktoriserade certifikatutfärdaren (”Certificate
Authority”, CA). Kundens plånboksmjukvara kan kommunicera direkt med

                                                
79 Finansinspektionen; A.a., s. 12f.
80 <www.visa.com>; under What is SET?
81 När informations skickas iväg genom Internet, bestäms sättet på vilket informationen
skickas av en speciell protokollstandard. Protokollstandarden delar upp informationen i olika
”paket”, vilka var för sig skickas från avsändarens dator till avsändarens Internet-leverantör
och därifrån via kommunikationslinjer, nätverk och datorer till mottagarens dator. Internet
och Finansiella tjänster, Finansinspektionen Rapport 2000:3, Bilaga 1, s. 30; <www.fi.se>
82 Ds 1998:14, s 82
83 Carlén-Wendels, Thomas; A.a., 2000, s. 237
84 Se nedan under 3.3; Den största likheten är att SET-systemet liksom systemet med
kvalificerade elektroniska signaturer bygger på en s k Certificate Authority
(certifikatutfärdare).
85 <www.knowit.se/ie.html>, 00-05-14
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säljarens SET-mjukvara för att kontrollera säljarens certifikat och förbindelse till
ett godkänt finansinstitut.86

Kunden laddar hem sitt behörighetsskyddade SET-cerifikat hos en Certificate
Authority (CA). Certifikatet läggs direkt i kundens lokala elektroniska plånbok
(”digital wallet software”87), som skyddas av en personlig behörighetskod. För att
kunden ska kunna betala med SET, krävs att webb-butikens
kundvagn/order/orderbekräftelse integreras med ett s k SET-motell på så vis att
orderinformation skickas till SET-motellet, som i sin tur kommunicerar med
butikens bank. Så fort en kund gjort en SET-betalning, skickar SET-motellet mail
till butiken om att den har en SET-betalning registrerad. För hanteringen av
betalningarna har butiken ett administrativt konto i SET-motellet.88

2.3.3   Elektroniska remburser

I samband med uppsatsens allmänna behandling av elektronisk handel och
elektroniska betalningssystem, bör s k elektroniska remburser nämnas. Inom den
internationella handeln, förekommer vid sidan om rena betalningsöverföringar ett
antal olika betalnings- och säkerhetsarrangemang vid genomförande av den
avtalade motprestationen av vilka remburser utgör ett av dessa.89 Med hänsyn till
att framtagandet av SET-systemet för närvarande är lagt på is, synes det inte
existera ”rena” elektroniska betalningssystem, som vänder sig till konsumenter.
Däremot verkar framtagandet av elektroniska remburser vara mer framgångsrikt
(se nedan). Utarbetningen av system med elektroniska remburser och de
problemlösningar som ingår i framtagandet påvisar tydligt de unika faktorer som
uppkommer vid betalning på distans med elektroniska hjälpmedel. Nedan följer
en kort sammanfattande beskrivning av rembursers funktioner och förfarandet vid
användning av remburser, vilka dock i sig inte har något samband med
konsumentförhållanden.90 Därefter övergår jag till att behandla utvecklingen vid
framtagandet av ett supplement till Internationella handelskammarens (ICC)91

regelverk om remburser som innebär en anpassning till elektronisk presentation av
elektroniskt lagrad information.

                                                
86 <www.visa.com/ > under SET Software Specifications
87 <www.visa.com/ > under How SET Online Shopping Works
88 <www.knowit.se/ie.html>, 00-05-10
89 Bogdan, Michael; Utrikeshandelns civilrättsliga problem, Andra upplagan, Norstedts
Juridik, 1994, s. 69ff.
90 Denna del baseras på Michael Bogdans bok Utrikeshandels civilrättsliga problem, Andra
upplagan, Norstedts Juridik, 1994
91 International Chamber of Commerce, med säte i Paris; se dess webbsida:
<www.iccwbo.org>
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Förfarandet vid användning av remburser går till på följande sätt:

Efter att ha kommit överens om att betalning skall ske genom remburs, åligger det
köparen i avtalet av internationell karaktär92 att uppdra åt en bank i köparens land
att öppna en remburs i enlighet med kontraktet. Rembursen öppnas av denna
bank till säljarens förmån, varefter samma bank kontaktar en bank i säljarens
land. Banken i säljarens land får av den öppnande banken i köparens land till
uppgift att antingen bekräfta rembursen och därmed åta sig betalningsansvar
gentemot säljaren eller enbart meddela (avisera) säljaren att den avtalade
rembursen har öppnats. När säljaren får vetskap om att en remburs har öppnats i
enlighet med köpekontraktet sänder denne iväg de avtalade varorna. Vidare
anskaffar säljaren särskilda dokument, vilka parterna kommit överens om och
överlämnas dessa till den bekräftande eller aviserande banken i säljarens land.
Beroende på om rembursen är bekräftad eller obekräftad får säljaren betalt av
den bekräftande banken respektive den öppnande banken. Den öppnande
banken i köparens land överlämnar ovannämnda dokument till köparen, vilken
därmed får tillgång till varorna. Oftast erlägger köparen betalning redan när
rembursen öppnas. Betalningen sker till den öppnande banken som vid
bekräftade remburser vidarebefordrar betalningen till bekräftande banken i
säljarens land.

Utmärkande för rembursförfaranden är att den öppnande banken åtar sig att,
under förutsättning att säljaren uppfyller vissa i rembursuppdraget specificerade
krav, förmedla betalning till säljaren. Med hänsyn till det faktum att bankens
uppdrag vid remburser är att betala mot dokument, är det möjligt att urskilja
likheter mellan rembursförfarandet och förfarandet vid kontokortsbetalningar. Jag
åsyftar då den roll banker och andra kortföretag har att betala ut pengar till
säljaren så fort ett medgivande från kortinnehavaren kan spåras.93 En tydlig
skillnad härvid föreligger dock vad gäller finansinstitutens skyldighet att granska
medgivande till utbetalning till säljaren. Vid remburser är bankernas åtagande, att
granska de dokument som säljaren överlämnat, relativt långtgående,94 medan
utbetalningar vid kortanvändning stort sett sker så länge kort inte har spärrats.
Detta är naturligtvis helt och hållet rimligt eftersom det står mycket höga summor
pengar på spel när betalning med remburser kommer ifråga.

ICC, Internationella handelskammaren tillhandahåller ett regelverk om remburser
med två originalspråk, engelska och franska. Regelverkets engelska titel är
”Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” och förkortas UCP.
Dess senaste version har publikationsnumret 50095 och gavs ut år 1993. Banker i
                                                
92 Jfr. Artikel 1 (1) CISG, United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, 11 April 1980, Konventionen angående avtal om internationella köp av avtal, i
vilken det stadgas att det krävs att parternas affärsställen är belägna i skilda stater för att
konventionen skall vara tillämplig.
93 Se nedan under delkapitlet 4.3.1
94 Bogdan, Michael; A.a., 1994, s. 82
95 Det nu gällande regelverket förkortas därför vanligen UCP 500.
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alla länder har möjlighet att ansluta sig till ICC:s regler om remburser.96 För att
dessa regler skall vara bindande mellan två parter krävs dock att rembursavtalen
innehåller direkta hänvisningar till dem.97

Under det senaste året har ett förslag till supplement till UCP 500, Draft UCP
Supplement for Electronic Presentation: eUCP, utarbetats, som skall innebära en
anpassning av rembursreglerna till elektronisk handel, närmare bestämt reglera
frågorna kring s k ”electronic presentation”. Vidare har tanken vid framtagandet
av förslaget varit att formulera de nödvändiga nya reglerna på så sätt att de inte
kommer att förhindra utvecklingen av praxis på detta område.98 Av intresse för
uppsatsens del, är de materiella föreskrifter i supplementförslaget som innebär
juridisk problemlösning anpassad till informationstekniken.

I förslagets artikel e3, återfinns definitioner av dels begrepp som återfinns i UCP
500 dels begrepp som används i själva supplementförslaget. Det första begreppet
som förekommer i UCP 50099 och som definieras i nämnda artikel är ”appears on
its face” (sv framstår vid påseende). Enligt artikel e3 (a.i) skall detta begrepp
även tillämpas vid granskning av innehållet av elektroniska uppteckningar.  Vid
tillämpning av UCP 500 på elektroniska remburser, skall elektroniska
uppteckningar, enligt supplementförslaget, inkluderas i begreppet ”document”. En
elektronisk adress skall enligt supplementförslaget utgöra ”place of
presentation”.100 Vidare jämställs elektroniska signaturer (se nedan under ?.?)
med ”vanliga” namnteckningar. När informationsinnehåll (”data content”) i
elektroniska uppteckningar har en kompletterande funktion, skall detta innehåll
likställas med begreppen ”superimposed” (sv lagt ovanpå), ”notation” (sv
beteckningssystem) eller ”stamped” (sv stämplat).

Genom supplementförslagets föreskrifter i artikel e3b introduceras nya begrepp
och dess definitioner i ICC:s regelverk om remburser. Med begreppet ”electronic
record”, som jag ovan valt att översätta med elektroniska uppteckningar, åsyftas
en uppteckning som är skapad, genererad, skickad, överförd eller mottagen med
elektroniska (hjälp-)medel. Vidare krävs för att uppteckningen skall omfattas av
begreppet, att avsändarens identitet är möjligt att verifiera liksom
informationsinnehållets källa samt huruvida innehållet har förblivit fullständigt och
oförändrat.
Följande begrepp som definieras i artikel e3b är elektronisk signatur. Enligt
förslagets lydelse utgörs en elektronisk signatur av en process som är vidhäftad
eller knuten till en uppteckning och utförd eller antagen av en person för att
identifiera den personen och indikera den personens godkännande av
informationen i den elektroniska uppteckningen samt att denna process är

                                                
96 Bogdan, Michael; A.a., 1994, s. 82
97 Artikel 1, UCP 500
98 Draft UCP Supplement for Electronic Presentation: eUCP, Document 470/941rev, s. 2
99 Se exempelvis artikel 13 och 14, UCP 500
100 Jfr artikel 42, UCP 500
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tillförlitlig och lämplig för de syften överföringen av uppteckningen grundar sig på.
Enligt min åsikt framstår definitionen av elektronisk signatur som onödigt krångligt
formulerad vid jämförelse med definitionerna i UNCITRAL:s modellag respektive
EG-direktivet om elektroniska signaturer101. Det bör emellertid uppmärksammas
att det finns stora likheter mellan definitionen i förslaget till eUCP och den i
UNCITRAL:s modellag, vilket tyder på att modellagen använts vid framtagandet
av eUCP. Detta visar på att modellagen faktiskt synes ha kommit att utgöra ett
effektivt redskap vid anpassning av regelverk till informationstekniken.

I artikel e3.b förklaras vidare innebörden av det tekniska begreppet ”format”
samt termen ”received” (sv mottagen). Med ”received” åsyftas den tidpunkt då
en elektronisk uppteckning inkommer till det informationssystem som mottagaren
avsett i krediten i ett format som accepteras av det nämnda systemet. En
bekräftelse på att uppteckningen mottagits innebär dock inte ett godkännande
eller en vägran av den elektroniska uppteckningen. Ett smått kuriost inslag bland
definitionerna av olika begrepp i den föreslagna artikeln e3b är definitionen av
begreppet ”paper document” (sv pappersdokument) som mycket riktigt är ett
dokument i traditionell pappersform.

Supplementförslagets artikel e5 reglerar ingående hur presentation av dokument
skall ske och tar sikte på såväl elektroniska uppteckningar som traditionella
pappersdokument. Artikel e6 innehåller föreskrifter om bankernas granskning av
elektroniska uppteckningar. Härvid uppmärksammas tre olika situationer som är
specifika för elektroniska remburser. Enligt föreskriften i artikel e6 (a), är en
elektronisk uppteckning som inte kan verifieras (”be authenticated”) inte förenlig
med remburskreditens begrepp och villkor. Artikel e6 (b) riktar sig till situationer
som involverar externa system dels då en elektronisk uppteckning innehåller en s
k hyperlänk till ett externt system dels då en presentation anger att den
elektroniska uppteckningen bör granskas med beaktande av ett externt system.
Det föreligger härvid en skyldighet för den granskande banken (i säljarens land)
att granska på det sätt som angetts. Skulle det vara omöjligt att få tillgång till den
nödvändiga elektroniska uppteckningen på grund av fel som är hänförbart till det
angivna systemet, skall detta betraktas som avvikelse. Effekten av stadgandet blir
att den elektroniska uppteckningen vid påseende (”on its face”) inte anses framstå
som förenlig med remburskreditens villkor och krav.102 Vidarebefordrandet av
elektroniska uppteckningar av den utvalda banken i enlighet med sitt uppdrag
innebär att banken har undersökt synbara äktheten av de elektroniska
uppteckningarna.

Eftersom originaldokument inte existerar i den digitala världen, föreskrivs i
förslagets artikel e8 att om en presentation av en elektronisk uppteckning är
tillåten enligt ett rembursavtal, uppfyller presentationen de krav angående ett eller

                                                
101 Dir. 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer
102 Se artikel 20a, UCP 500
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flera originaldokument eller kopior som är uppställda i såväl UCP som i själva
rembursavtalet.

Övriga föreskrifter reglerar frågor rörande meddelande om avslag (artikel e7),
datum för utfärdande av elektroniska uppteckningar (artikel e9), transporter och
datum för sändning (”shipment”) (artikel e10) samt ansvarsfriskrivning (artikel
e11).

Sammanfattningsvis kan sägas att förslaget till supplement till ICC:s regelverk om
remburser bygger på principen om funktionell ekvivalens. Som exempel kan
nämnas att förslaget främjar erkännandet av en elektronisk motsvarighet till det
pappersbaserade rembursförfarandet.103 Redan här bör dock klarläggas vad som
för uppsatsens del och därmed ur konsumenträttslig synvinkel är att ta fasta på i
förfarande med elektroniska remburser. Det är viktigt att framhålla att
användningen av remburser utgör ett betalnings- och säkerhetsarrangemang, med
hänsyn till att både köparen och säljaren på olika vis skyddas från ekonomisk
förlust. Grovt förenklat innebär remburser att betalning inte utgår förrän leverans
har påbörjats av säljaren samt att finansinstituten inte endast verkställer
betalningen utan också undersöker de transportdokument som överlämnats till
dem. Som framgår av den allmänna behandlingen ovan om elektronisk handel,
utgör anonymiteten på Internet ett problem vid elektroniska konsumentköpavtal
som exempelvis kan innebära att leverans av varor uteblir och köparen luras på
pengar. Enligt min åsikt, borde därför framtagandet av ett förfarande med
elektroniska remburser bana väg för ett elektroniskt betalningssystem som bygger
på det förstnämnda systemet, men som är anpassat för privatkunder,
konsumenter, och därmed av praktiska skäl ytterligare standardiserad vad gäller
bankernas granskning av olika relevanta elektroniska uppteckningar. Med tanke
på den branschglidning som skett inom finansinstitutens verksamhet de senaste
åren, torde det inte vara otänkbart, om det visar sig vara lönsamt, att dessa åtar
sig att granska säljares leveransdokument innan betalning utgår och att detta
förfarande går till på i stort sett liknande sätt som förfarandet med elektroniska
remburser. Således kan eventuellt detta betalningssystem i framtiden komma
ifråga vid indirekt elektronisk handel, d v s där leverans inte sker över Internet
eller dylikt öppet nätverk utan i den fysiska världen.

                                                
103 Draft UCP Supplement for Electronic Presentation: eUCP, Document 470/941rev, s. 2
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2.3.4   Förslag till direktiv om distansförsäljning av
finansiella tjänster till konsumenter104

Som nämnts ovan faller finansiella tjänster på Internet utanför
distansavtalsdirektivets tillämpningsområde. Istället pågår framtagandet av ett
direktiv som särskilt reglerar distansförsäljning av finansiella tjänster till
konsumenter av den anledningen att det på detta område ansågs föreligga behov
av särskilda åtgärder samt stärkt konsumentskydd.105 Det är här fråga om
tvingande bestämmelser.106 Begreppet finansiella tjänster i direktivets mening
åsyftar, enligt direktivförslaget, samtliga bank-, försäkrings-, investerings- och
betalningstjänster.107 Med distansavtal avses, enligt förslagets artikel 2 a):

”avtal om finansiella tjänster som ingås mellan en leverantör och en konsument
inom ramen för ett system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster
på distans som organiseras av leverantören, som för avtalets ändamål uteslutande
använder sig av teknik för distanskommunikation fram till den tidpunkt då avtalet
ingås, inbegripet själva ingåendet av avtalet”.

Artikel 3 i förslaget reglerar leverantörers skyldighet att innan avtal ingås
tillhandahålla konsumenten viss information, sammanlagt sexton olika uppgifter108.
Efter att avtal slutits, skall konsumenten, enligt artikel 3a, så snart som möjligt
erhålla avtalsvillkoren. Det ställs explicita krav på leverantören att den information
som konsumenten erhåller, är klar och begriplig.109 Vidare regleras ångerrätten i
artiklarna 4 och 5. Vad gäller betalning med kort, föreskrivs att det i
medlemsstaterna skall finnas lämpliga bestämmelser för att konsumenten vid
bedrägligt utnyttjande av dennes betalkort, skall kunna begära att en betalning
återkallas samt att konsumenten därvid återfår eller ersätts med det belopp som
erlagts som betalning.110

Det bör här påminnas om att distansförsäljning av finansiella tjänster inte ännu är
reglerad i svensk lag. Konsumentjänstlagen är enligt föreskriften i lagens 1 §111

inte tillämplig på finansiella tjänster i konsumentsammanhang. Vidare är
Konsumentkreditlagen inte tillämplig då det vid elektroniska betalningssystem inte

                                                
104 Dokument 599PC0385, Ändrat förslag till Europa parlamentets och rådets direktiv om
distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av direktiv 97/7/EG
och 98/27/EG
105 A.a., ingresspunkt (7)
106 A.a., artikel 11.1
107 A.a., artikel 2 b)
108 Som exempel kan nämns uppgifter om leverantörens namn och adress, namn och adress
till hans företrädare  (om sådan finns) i det land konsumenten är bosatt (a), uppgifter om hur
betalning och leverans av tjänsten skall ske (d) samt beskrivning av de huvudskaliga
egenskaperna hos den finansiella tjänsten (b). A.a., artikel 3
109 A.a., artikel 3.2 och 3a.1
110 A.a., artikel 8a
111 Häri stadgas att Konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig på arbete på lösa saker
eller fast egendom eller på förvaring av lösa saker.
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rör sig om krediter, utan om säkra överföringar av information
(betalningsuppmaningar) över nätet.112 En analog tillämpning av
konsumentkreditlagen torde dock vara möjlig på konsumentavtal om finansiella
tjänster. Skulle inte konsumentkreditlagen kunna tillämpas analogt regleras avtalet
av grundläggande avtalsrättsliga principer.113

Intressant i detta sammanhang är därför Finansinspektionens bedömning i
rapporten ”Internet och finansiella tjänster”114 vad gäller fördelningen av ansvaret
för obehöriga transaktioner vid användandet av finansiella Internettjänster. Härvid
urskiljs två situationer dels obehöriga intrång av hackers i digitalt lagrat material i
en bank dels obehörig åtkomst av kundens säkerhetsdosa eller koder som varit
möjlig när kunden utfört transaktioner på elektronisk väg med hjälp av just
säkerhetsdosa eller koder. Utgångspunkten är att ett fordringsförhållande mellan
en bank och en kund med konto i banken i normala fall endast påverkas av ett
behörigt uttag. I den första situationen är det, enligt Finansinspektionen, därför
finansinstitutet som blir skyldigt att ersätta kunden för obehörigt uttag. Vad gäller
den andra situationen menar Finansinspektionen att den är jämförbar med
obehöriga transaktioner med kort. Trots detta utesluter  Finansinspektionen
möjligheten att analogt tillämpa ansvarsregleringen i 34 § KkrL i fall där någon
obehörig kommit åt kundens säkerhetsdosa eller koder.115 Eftersom
säkerhetsdosa och koder tillhandahålls av finansinstitutet till kunden, torde
ansvaret för säkerheten vid den elektroniska överföringen åvila finansinstitutet.116

                                                
112 1 § Konsumentkreditlagen; jfr fotnot 162
113 Som framgår nedan under delkapitlet 4.3.2, anförs det i Ds 1999:45 Distansavtalslag att en
konsument allmänt sett, enligt grundläggande avtalsrättsliga principer, inte ansvarar för
belopp som på obehörigt sätt påförts dennes konto. Redan nu vill jag påpeka att detta inte
riktigt framstår som uppenbart, med hänsyn till regleringen i 34 § Konsumentkreditlagen.
114 Rapport 2000:3
115 Internet och Finansiella tjänster, Finansinspektionen Rapport 2000:3, s. 20f.; <www.fi.se>
116 Det bör påpekas att de svenska bankernas Internettjänster enligt lagen om elektroniska
signaturer är att betrakta som slutet system då avtalet mellan kund och bank kan betraktas
som certifikat på vilket endast den berörda banken förlitar sig. Se Svenska Bankföreningen,
PM angående elektronisk identifiering, 2001-03-19, s. 13
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3  Allmänt om kryptering på
Internet

Det är ett faktum att Internets funktion och driftsäkerhet är livsviktiga
förutsättningar för informationssamhället.117 Än är det fortfarande vanligt att
överföringen av informationen sker i klartext. Känslan av osäkerhet och otrygghet
hindrar många Internet-användare från att utnyttja Internets möjligheter.

3.1   Risker vid och hot mot Internettjänster

Digitalt lagrad information kan bearbetas och förändras. Utsätts den tekniska
utrustningen för lagringen för fysisk förstöring eller skadegörelse kan detta
medföra att den däri lagrade informationen försvinner. Så kallade virusprogram
kan, beroende på hur programmet är utformat, innebära mycket allvarliga
angrepp i form av utradering av hårddiskens innehåll, datakryptering till
oigenkännlighet etc. Datavirus som exempelvis makrovirus, maskar och trojanska
hästar är benämningar som tar sikte på virusets angreppsmetod.

Den lagrade informationen kan även angripas och användas i misskrediterande
syfte, vilket på Internet kan genomföras anonymt eller under falsk identitet samt
spridas snabbt och enkelt till en stor krets. Vidare kan information komma i orätta
händer, när information skickas över Internet och då  passerar genom en mängd
offentliga nätverk. Det talas i dessa fall om ”hackers” och ”crackers” samt om
deras metod, ”hacking” , vilken används för att obehörigen få tillgång till ett
datasystem. Crackers är de som i fientligt syfte gör intrång i systemen. Intrånget
innebär vanligtvis stöld eller förstöring av känslig data. Vad gäller dataintrång, kan
”hackers”, enligt en representant från datasäkerhetsbranschen, lätt ta sig in på
personliga bankkonton eftersom lösenord och användarkonton redan finns i
datorn.118

Emellertid kan aktörer som exempelvis anställda och kunder också orsaka
tekniska störningar eller fel p g a misstag, förbiseenden, okunskap eller slarv.
Verksamheter kan vidare lamslås helt eller delvis vid avbrott som inträffat i
transmissionsnätet till följd av byggnadsarbete eller sabotage.

Det finns ytterligare ett hot mot Internettjänster, vilket benämns ”Denial of
service” och som innebär att en eller flera individer bombar ett företags server

                                                
117 Wallberg, Hans; Internet behöver fri kryptering, Version 1.3, 1999-03-09, <http:poseidon-
umdc-umu.se/krypto/> - 2000-05-10, s. 1
118 ”Tyvärr kan ingen skydda sig till fullo mot intrång”; tidningsintervju med Jonas Alm, vd
för datasäkerhetsföretaget Defcom i Danmark och Malmö, Sydsvenska Dagbladet, 010502
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med information under en kort tid i hopp om att lyckas slå ut företagets
Internetfunktioner.119

3.2   Kryptering som skydd vid och
förutsättning för Internetanvändning

Av ovanstående framställning framgår tydligt att Internets såväl logiska som
fysiska infrastruktur måste skyddas.120 Så kallade katalogsystem, knutpunkter,
tidstjänster, vägvalsregister utgör Internets logiska infrastruktur, medan Internets
fysiska infrastruktur består av kommunikationsförbindelser,
transmissionsutrustning etc.121

Krypteringsteknik anses av de flesta experter på området utgöra den enda riktigt
säkra metoden för att åstadkomma säkerhet på Internet.122 Tekniken är antingen
symmetriskt eller asymmetriskt uppbyggd på matematiska algoritmer. Dessa
algoritmer gör det möjligt att omvandla, kryptera, datamängder till
oigenkännlighet. För att kunna använda sig av informationen som den krypterade
datamängden innehåller, krävs en nyckel med vilken datamängden kan
dekrypteras.

Skillnaden mellan symmetrisk och asymmetrisk kryptering ligger i att samma
(privata) nyckel används för såväl kryptering som dekryptering vid symmetrisk
kryptering, medan det vid asymmetrisk krypteringsteknik tillhandahålls en privat
och en offentlig nyckel. Den offentliga nyckeln behövs inte hemlighållas för
omvärlden, eftersom den inte kan användas vid kryptering lika lite som den
privata nyckeln kan dekryptera den krypterade datamängden.123

Vad för behov fyller då krypteringsteknik som används på Internet? Enligt IT-
kommissionen krävs för övergången till digital miljö och digitala dokument,
bevisfunktioner för att säkerställa rättstatus vid prövning i domstol. Detta kräver i
sin tur tillgång till stark och tillförlitlig kryptering.124

IT-kommissionen är av den uppfattningen att begränsningar i enskilda personers,
organisationers, företags och myndigheters möjligheter att få tillgång till och

                                                
119 Finansinspektionen; Rapport 2000:3, Internet och Finansiella tjänster, Bilaga 2, s. 3ff.;
<www.fi.se>
120 se exvis Wallberg, Hans; A.a., 1999, s. 1; eller <www.isoc-
se.a.se/Pressmed/wassenaar.html> - 2000-05-10
121 IT-kommissionen; Vikten av användning av kryptering, skrivelse till regeringen; s. 5;
<www.itkommissionen.se/PDF/sk990415.pdf> - 2000-05-10.
122 se exvis Wallberg, Hans; A.a., 1999, s. 1; eller <www.isoc-
se.a.se/Pressmed/wassenaar.html> - 2000-05-10
123 Ds 1998:14 s. 18ff.
124 IT-kommissionen; Vikten av användning av kryptering, skrivelse till regeringen, 1999-04-
15, s. 1; <www.itkommissionen.se/PDF/sk990415.pdf> - 2000-05-10.
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använda effektiv krypteringsteknik allvarligt minskar deras möjligheter att skydda
viktig information och begränsar förutsättningarna för en positiv utveckling av
användningen av IT och elektroniska tjänster.125

3.3 Elektroniska signaturer

Verkligheten idag präglas av övergång till den digitala miljön. Med detta menar
jag att såväl användandet som användarna av digitala produkter, dokument etc.
ökar.126 I den digitala miljön finns inga originaldokument. Eftersom digitalt
representerad information enkelt kan förvanskas utan att det lämnar några spår,
behöver man, så länge som olika överföringar mellan aktörer utgör en kritisk
funktion, finna digitala motsvarigheter till avtal, signaturer, kvitton etc. Lösningen
är att använda krypteringsteknik, genom vilken intrång försvåras avsevärt.127

Som konstaterats ovan innebär också anonymiteten ett hinder för en fortsatt
utvidgning och utveckling av e-handel på så vis att säkra och juridiskt hållbara
avtal ofta kräver identifiering av olika parter, detta med tanke på att det
exempelvis finns risk att avtal sluts med minderåriga personer eller med personer
utan rättshandlingsförmåga.128 Även det faktum att användandet av digitala
dokument129 tenderar att öka på bekostnad av pappersdokument, gör att det har
det blivit nödvändigt att utarbeta nya rättsliga lösningar.

Det är viktigt att utreda huruvida elektroniska signaturer kan likställas med
traditionella egenhändiga namnunderskrifter i till exempel situationer som kräver
att kontokortshavare skall identifiera sig på Internet. Beträffande
krypteringsteknik överhuvudtaget, uppkommer även frågan huruvida
konsumenten och kontokortshavaren är skyldig att även kryptera själva
kontokortsnumret, vilken behandlas nedan under delkapitlet 4.3.2 om tillämpning
av 34 § Konsumentkreditlagen i Internetsammanhang.

                                                
125 IT-kommissionen; A.a., 1999-04-15, s. 1.
126 Exempelvis beräknade Finansinspektionen,  i sin rapport ”Finansiella tjänster och
Internet”, att antalet Internet-bankkunder av samtliga privatbankkunder under perioden
000101-010101 skulle öka från 10 % till 31 % (s. 8). Enligt författarna till Ds 2001:13 är denna
beräkning korrekt.
127 IT-kommissionen; Vikten av användning av kryptering, skrivelse till regeringen, 1999-04-
15; s. 4
128 Svenska Bankföreningen, PM angående elektronisk identifiering, 2001-03-19, s. 10
129 Angående begreppet digitalt dokument, se nedan under 3.5.3, s. 20
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3.3.1   Tekniken bakom elektroniska signaturer

Tanken bakom utformandet av tekniken med elektroniska signaturer är att dessa
skall kunna likställas med traditionella egenhändiga namnunderskrifter.130 För att
kunna beskriva de rättsliga frågeställningar som uppkommer i samband med
elektroniska signaturer, är det dock nödvändigt att först få en åtminstone
översiktlig förståelse för tekniken bakom elektroniska signaturer.

Termen ”elektronisk signatur” har ersatt den förr oftast använda termen ”digital
signatur”.131 Detta har motiverats med att en signatur vanligen inte är intressant
isolerad, utan när den används för att säkra andra uppgifter av något slag, att
uppgifter eller data i hög grad lagras och behandlas i elektroniska system samt att
ett elektroniskt system har använts för att skapa signaturen. De elektroniska
signaturer som finns idag är dock uteslutande ”digitala” signaturer.132

Skapandet av elektroniska signaturer sker efter kryptografiska principer genom
att med en matematisk funktion generera dels en signatur från de data i digital
form som ingår i den elektroniska handling som skall signeras dels någon form av
unik nyckel som hör ihop med den som signerar d v s undertecknaren.133

Signaturen i sig består av en teckenföljd.134 Det är viktigt att uppmärksamma att
digitala signaturer inte skyddar själva datamängden, handlingen, mot obehörig
insyn.135

3.3.2  Juridiska aspekter på elektroniska signaturer

I denna uppsats är inte själva fenomenet elektronisk signatur intressant utan de
tekniska funktioner som är förenade med en elektronisk signatur och som har
betydelse för hur och när en elektronisk signatur kan, bör eller skall användas.

Genom en elektronisk signatur är det möjligt att säkerställa att en elektroniskt
överförd informationsmängd inte har förändrats. Vidare säkerställer en elektronisk
signatur vem informationens avsändare är, vilket gör det möjligt att fastslå att en
person bundit sig till ett avtal och därmed förhindra att avsändaren senare
förnekar meddelandet. Det är även möjligt att med en elektronisk signatur som är
knuten till ett avtal i elektronisk form, fastslå att en person bundit sig till detta
avtal.136 Detta innebär att en elektronisk signatur med hänsyn till det signerade

                                                
130 Ds 1999:73, s. 22; jfr Dir. 1999/93/EG, ingressen, skäl 20
131 Ds 1999:73, s. 24
132 Ds 1999:73, s. 24f.
133 Ds 1999:73, s. 25
134 Hultmark, Christina; A.a., 1998, s. 94
135 Ds 1998:14, s. 26
136 Ds 1998:14, s. 11
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dokumentets karaktär, därmed även kan ha juridiska funktioner; viljebekräftelse,
äkthetsbekräftelse etc (se nedan).137

Eftersom den svenska rättsskipningen bygger på principen om fri bevisprövning,
tillerkänns skriftlig form eller egenhändig underskrift stor betydelse i
bevishänseende även när det inte finns några formella krav.138 Inom civilrätten
finns det förhållandevis få regler som innebär att underskriften är en förutsättning
för att vissa rättsverkningar skall inträda.
Användningen av underskrifter eller namnteckningar inom det vardagliga privat-
och affärslivet, grundar sig framför allt på en under lång tid utvecklad praxis.
Lagregler om att underskrifter måste användas är härvid emellertid ovanliga.139

Den personliga namnteckningen är förknippad med vissa funktioner, eftersom
signaturen anses kunna uttrycka vilja att handla på ett visst sätt. Av
namnteckningens viljefunktion följer ofta varningsfunktionen på så sätt att ett krav
på underskrift talar om allvaret med dokumentet och dess innehåll och att det
därmed tydligt framgår att en bindande förpliktelse kan vara för handen. Med
hjälp av namnteckningen är det möjligt att dels identifiera personen som signerat
(identifieringsfunktion) dels konstatera att dokumentet är äkta (äkthetsfunktion).140

Syftet bakom de lagregler som föreskriver namnunderskrifter som formkrav för
att ett dokument ska vara giltigt, är vanligtvis att säkra bevisning samt att markera
för undertecknaren att denne därigenom vidtar en betydelsefull rättshandling.141

Den elektroniska signaturen skapas genom ett avancerat krypteringsförfarande
medan den traditionella namnunderskriften åstadkoms genom den enskilda
personens sätt att skriva och inte kräver tekniska hjälpmedel för att läsa. Den
traditionella underskriften kräver inga tekniska hjälpmedel för att läsas.142

Däremot kan den förfalskas för hand genom idogt tränande.143 För att obehörigt
utnyttja sig av en elektronisk signatur krävs tillgång till de nödvändiga koderna och
signeringsutrustningen. Därtill kommer att signaturen, då tekniken bakom den
elektroniska signaturen innebär att signaturen är en beräkning av de nödvändiga
nycklarna samt informationsmängden, inte är lika fristående som en traditionell
namnteckning. Fördelen med användande av elektronisk signatur är att
förfalskningar inte är lika lätta att åstadkomma som vid hantering av
pappershandlingar med namnunderskrifter, beroende på den höga säkerhet som
präglar tekniken med elektroniska signaturer.144 Till skillnad från traditionella
underskrifter, vilka endast ifrågasätts om den underskrivna handlingens äkthet är

                                                
137 Hultmark, Christina; A.a., 1998, s. 94
138 Ds 1998:14, s. 79
139 Prop. 1999/2000:117, s. 15
140 Prop. 1999/2000:117, s. 14
141 Prop. 1999/2000:117, s. 16
142 PM angående Elektronisk Identifiering, Svenska Bankföreningen, 2001-03-19, Version 1.0,
s. 11
143 Hultmark, Christina; A.a., 1998, s. 94
144 se prop. 1999/2000:117, s. 17
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ifrågasatta, är det möjligt att verifiera en elektronisk signatur mot bifogat
certifikat.145

Det bör i sammanhanget påpekas att näringslivet efterlyser legalisering av
elektroniska signaturer och därvid uppmanar till ansträngningar för ett
harmoniserat globalt ramverk.146

3.3.3 EG-direktivet om gemenskapsramverk för
elektroniska signaturer147

Hösten 1999 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv om ett
gemenskapsramverk för elektroniska signaturer, vilket innehåller bestämmelser
om elektroniska signaturers rättsliga verkan och en reglering av de organ som
avser att erbjuda elektroniska intyg om signaturers äkthet.148 I direktivet definieras
en elektronisk signatur som uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller
logiskt knutna till andra elektroniska uppgifter och som används som metod för
autentisering.149

Direktivet innehåller en uppdelning i avancerade elektroniska signaturer samt
andra elektroniska signaturer.150 För att en elektronisk signatur skall kunna
betecknas som avancerad i direktivets mening, måste följande krav vara
uppfyllda:

1. Signaturen skall uteslutande vara knuten till undertecknaren.
2. Undertecknaren skall kunna identifieras genom signaturen.
3. Signaturen skall vara skapad med medel som undertecknaren kan behålla

under uteslutande sin egen kontroll.
4. Signaturen skall vara kopplad till de uppgifter den avser på ett sådant sätt att

alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.151

En avancerad elektronisk signatur kan dessutom baseras på kvalificerade
certifikat, vilka skall uppfylla vissa i bilaga I angivna krav och vara utfärdade av en

                                                
145 PM angående elektronisk identifiering, Svenska Bankföreningen, 2000-03-19, Version 1.0,
s. 11
146 Identifiering och identitet i digitala miljöer, IT-kommissionens rapport 4/98, s. 53
147 1999/93/EG; Celexnr: 3999L0093
148 Ds 1999:73, s. 15
149 art. 2.1, Dir. 1999/93/EG; med begreppet autentisering åsyftas att ett företag eller annan
avsändare kan identifieras av informationsmottagaren. Genom autentisering är det möjligt att
undvika mindre seriösa aktörer. Många företag har valt att använda sig av certifikat,
säkerhetsdosor eller engångskoder för att identifiera kunden. Internet och Finansiella
tjänster, Finansinspektionen Rapport 2000:3, Bilaga 3, s. 44.; <www.fi.se>
150 art. 5, Dir. 1999/93/EG
151 art. 2.1, Dir. 1999/93/EG
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tillhandahållare av certifikattjänster. Tillhandahållaren skall i sin tur uppfylla vissa
fastställda krav som återfinns i bilaga II.152

Enligt direktivets artikel 5 är medlemsstaterna skyldiga att säkerställa att
elektroniska signaturer som är baserade på kvalificerade certifikat anses uppfylla
de rättsliga krav som ställs på signaturer i förhållande till uppgifter i elektronisk
form på motsvarande sätt som kraven för att handskrivna signaturer i förhållande
till uppgifter på papper skall vara uppfyllda samt att dessa elektroniska signaturer
godtas som bevis vid rättsliga förfaranden. Vidare är medlemsstaterna skyldiga att
se till att en elektronisk signatur inte frånkänns rättslig verkan eller giltighet som
bevis vid rättsliga förfaranden om frånkännandet grundar sig på det faktum att en
elektronisk signatur är i elektronisk form, inte är baserad på ett kvalificerat
certifikat eller inte är skapad av en säker anordning för skapande av signaturer.

3.3.4   Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer153

I propositionen ”Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m.”, liksom i
direktivet om elektroniska signaturer154, uppmärksammas sambandet mellan
handel, annan kommunikation och säkerhet vad gäller överföring av information
över Internet. Vad gäller signaturers rätts- och bevisverkan anförs att det inom
den svenska civilrätten endast förekommer ett fåtal regler innebär att
rättsverkningar inte inträder om underskrift saknas samt att namnunderskrifter kan
få bevisverkan genom de svenska rättsprinciperna om den fria bevisprövningen
och den fria bevisvärderingen. Således anses det inte vara lagstiftningen som
hindrar att elektroniska signaturer likställs med egenhändiga namnunderskrifter,
utan snarare att behovet av säkra och praktiska tekniska lösningar måste
tillgodoses.155 Frågan om elektroniska signaturers rättsliga verkan regleras därför
inte i den föreslagna lagen. I stället är regleringen fokuserad på krav på, tillsyn
över och skadeståndsansvar för utfärdare av certifikat för elektroniska
signaturer.156

Definitionen av elektronisk signatur i propositionens lagtextförslag skiljer sig från
direktivets definition vad gäller uttrycket ”uppgifter i elektronisk form” vilket i det
svenska lagtextförslaget ersatts med ”data i elektronisk form”. Motiveringen härtill
har varit att ordet ”data” tydligare än ”uppgifter” beskriver de sammanställningar
av ettor och nollor som åsyftas med uttrycket.157

                                                
152 art. 5.2 samt art. 2.10, Dir. 1999/93/EG
153 SFS 2000:832
154 se Direktiv 1999/93/EG, ingresspunkt 4
155 Prop. 1999/2000:117 s. 15ff.
156 Prop. 1999/2000:117 s. 35
157 Prop. 1999/2000:117 s. 38
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Det bör även uppmärksammas att lagtextförslaget inte innehåller en definition av
begreppet ”elektronisk handling”, till skillnad från promemorians förslag158.159

Begreppet förekommer dock redan i ett trettiotal svenska författningar. I
exempelvis 12 § Tullagen definieras begreppet ”elektroniskt dokument” som
upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande. Enligt definitionen i betänkandet Elektronisk dokumenthantering160

utgör begreppet ”digitalt dokument” en elektronisk handling med digital signatur
eller digital stämpel.161

I lagens första paragraf anges lagens syfte, vilket är att ”underlätta användningen
av elektroniska signaturer”. Lagen reglerar dock endast säkra anordningar för
signaturframställning (3-5 §§), s k kvalificerade certifikat för avancerade
elektroniska signaturer162 (6-7 §§) och utfärdandet av sådana certifikat (8-13 §§)
och gäller i Sverige etablerade certifikatutfärdare av kvalificerade certifikat till
allmänheten.163

                                                
158 jfr Ds 1999:73 s. 7, lagtextförslagets 2 §
159 Prop. 1999/2000:117 s. 37
160 SOU 1996:40
161 Prop. 1999/2000:117 s. 37f.
162 Definition av avancerad elektronisk signatur återfinns i föregående delkapitel.
Definitionen i lagen (2 §) överensstämmer med den i direktivet.
163 1 § lagen om kvalificerade elektroniska signaturer
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4  Att skicka kontokortsnummer
över Internet

4.1  Allmänt om betalningens olika innebörder

Gäldenären är den som står i skuld till borgenären som har en fordran gentemot
gäldenären. Betalningen till borgenären ses ur gäldenärens perspektiv som
erläggande av ”den avtalade prestationen”164 och innebär för gäldenären att han
blir skuldfri i förhållande till borgenären. För borgenärens del innebär betalningen
att han fått sin fordran infriad. Därmed är det möjligt att tala om betalning som
rättshandling och som betalningstransaktion165.166 Ordet betalning kan även
användas för att beteckna betalkraften, d v s sorten och kvantiteten (den
immateriella enheten), men även själva instrumentet, det fysiska eller elektroniska
objektet med vilket prestationen kan utföras.167

4.2   Kontokort, betalkort, kreditkort etc.

Tillsammans med exempelvis checkar, giroblanketter och koder, utgör kontokort
betalningsinstrument. Med hjälp av betalningsinstrument är det möjligt att
disponera över betalningsmedel, d v s det som skall presteras.168 Kontokortet
utgör ett bevis på att kortinnehavaren är kontohavare eller har dispositionsrätt till
ett konto hos en bank eller annat finansiellt institut. Vid sidan om kortet kan
identitetskort eller en personlig kod, en s k PIN169-kod, användas som ytterligare
identifikationsmedel.170

                                                
164 Uttrycket är hämtat från Arnesdotter, Ingrid; Moderna betalningsmetoder, Nerenius &
Santérus Förlag AB, Stockholm, 1996, s. 19. Arnesdotter uppmärksammar läsaren i fotnot 1
på att uttrycket inte är helt rättvisande, då penningfordringar även uppkommer utanför
avtalet. Jag använder mig av uttrycket för att det, enligt min åsikt, klart och tydligt ger en
bild av vad betalning utgör i samband med elektronisk handel, som ju bygger på avtal mellan
parter.
165 Arnesdotter använder detta uttryck för att beteckna det faktiska handlandet.
166 Arnesdotter, Ingrid; A.a., 1996, s. 19
167 SOU 1998:122 s. 17ff.
168 Arnesdotter, Ingrid; A.a., 1996, s. 27; redan här kan nämnas att e-pengar torde kunna
betraktas som betalningsmedel i sig; jfr nedan under delkapitel 5.2. Se nedan under
delkapitel 5.1 för definition av e-pengar.
169 Personal Identification Number; PIN-koden är ett fyrsiffrigt lösenord.
170 Lehrberg, Bert; A.a., 1999, s. 32. Vid betalning med kort sker en s k traditionell hantering,
vilken bygger på en ”manuell” kontroll: kontokortshavaren lämnar sitt kort och identifierar
sig antingen genom att trycka in den rätta PIN-koden eller visa upp ID-kort till
kassaexpediten, varefter expediten kontrollerar att korthavarens namnteckning på kvittot
överensstämmer med den på ID-kortet. Korthavaren erhåller vanligen en kopia av kvittot
med underskriften; Ds 1998:14 s. 89, fotnot 39
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Det finns en mängd olika beteckningar på kort som till exempel kontokort,
debetkort, kreditkort, betalkort, bankkort, uttagskort etc. Samtliga dessa kort är
kopplade till ett konto hos en bank eller annan kontohållare. Vidare finns det även
kort som inte är kopplade till något konto och är så kallade förköpskort.171 De
olika beteckningarna på korten används inte enhetligt.172

Bankerna har under en längre tid arbetat för betalningsformer som inte  förutsätter
kontanter, s k bokbetalningar. Detta med anledning av de för bankerna
omfattande och dyrbara transporterna av sedlar och mynt. Vid betalning med
kontokort/betalkort, föreligger dels ett kontoavtal mellan kortföretaget och
kunden dels ett anslutningsavtal mellan kortföretaget och säljaren.173

4.3   Lagstiftning om kontokort

Den enda lagregel som finns att tillgå vid obehöriga transaktioner med kort,
återfinns i 34 § Konsumentkreditlagen174 (KkrL). Konsumentkreditlagen tillämpas
vid konsumentkrediter som huvudsakligen är avsedda för enskilt bruk och som
lämnas eller erbjuds konsument av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga
verksamhet.175 Konsumentkreditlagen är således inte direkt tillämpbar på konton
(exvis lönekonton) där betalning sker genom att summan dras av från
tillgodohavanden.176 I övriga kreditkortssituationer kan betalningsskyldigheten
antingen grunda sig på vållande eller vara strikt.177 Härvid är grundläggande
avtalsrättsliga reglera tillämpliga, eftersom Lagen om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl.178 inte reglerar ansvarsfördelningen vid obehörig användning av
kontokort.179

                                                
171 Lehrberg, Bert; a.a.; s. 32; se nedan under 5.2 samt fotnot 137 om s k förköpskort.
172 SOU 1995:69, s 103ff.; Det är dock möjligt att, utifrån de olika betalningsvilllkoren, göra en
uppdelning i av de olika korten i tre huvudgrupper: debetkort, betalkort och kreditkort. Vid
användning av debetkort debiteras köpebeloppet direkt från kortinnehavarens konto hos
kortutgivaren, medan innehavaren av betalkort är beviljad en betalningsfrist på cirka 30-45
dagar. Sker betalning med kreditkort, innebär detta i praktiken att köpebeloppet debiteras på
ett skuldkonto för en avbetalningskredit.  Björkholm, Bengt och Johnsson, Peter; Betalning
med kontokort. Tekniken. Ekonomin. Juridiken., Wahlström & Widstrand, Falun, 1994, s. 13f.
173 Lehrberg, Bert; A.a., 1999; s. 32
174 SFS 1992:830
175 1 § KkrL
176 Carlén-Wendels, Thomas; A.a., 2000, s. 236
177 se Håstad, Torgny; Den nya köprätten, 3:e uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 1993, s. 281
och 283f.
178 SFS 1978:599
179 Då uppsatsens tema skrivs utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv lämnas
fortsättningsvis krediter och kontokortsfrågor mellan näringsidkare åt sidan.
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4.3.1  Allmänt om 34 § Konsumentkreditlagen

I 34 § KkrL stadgas om de fall där kontokortshavaren är betalningsskyldig för en
obehörigs användning av kortet.180 Föreskriften tar sikte på förbehåll i kontoavtal,
där kontohavaren åläggs betalningsskyldighet för belopp som påförts kontot
genom obehörig användning av kontokortet. En konsument som är kontohavare
är således endast betalningsskyldig när hans hantering av kortet anses vara särskilt
klandervärt. Det är då fråga om att kontohavaren frivilligt lämnat ifrån sig kortet till
den som obehörigen använder det, att han förlorat det genom grov oaktsamhet
eller att han förlorat kortet på annat sätt men att han inte snarast efter upptäckten
anmält förlusten hos kreditgivaren. Om kontohavaren förfarit svikligt är han även
betalningsskyldig för belopp som påförts kontot efter det att anmälan till
kreditgivaren gjorts.181

Med undantag för situationer då obehörigt användande av kontokort beror på
grov vårdslöshet från kontohavarens sida, synes avsaknaden av kundens
medgivande, i praxis, vara avgörande för att transaktionen skall vändas. Så fort
det är möjligt att spåra ett medgivande, vilket kan ha gjort såväl skriftligt som
muntligt, går dock transaktionen inte tillbaka.182 För kreditgivaren innebär 34 §
KkrL en begränsning i möjligheterna att använda villkor som innebär att
kontohavaren blir betalningsskyldig för belopp som någon obehörig person påfört
kontot.183 Innehåller inte kontoavtalet några avtalsvillkor alls om kontohavarens
ansvar för kort, skall däremot, enligt konsumentkreditlagens formulering,
allmänna avtalsrättsliga regler gälla. Allmänt sett är dessa regler inte fördelaktigare
än föreskrifterna i 34 § KkrL, varför de sistnämnda torde kunna tillämpas
analogt.184

Av Allmänna reklamationsnämndens (ARN) avgöranden i ärenden om obehöriga
transaktioner från en konsuments konto genom användande av kontokort framgår
vad som är att betraktas som grov oaktsamhet enligt 34 § KkrL. För att ge en
någorlunda klar bild av vad Allmänna reklamationsnämnden har bedömt vara grov
oaktsamhet följer direkt nedan redogörelser av två avgöranden från år 1999.

I ARN:s avgörande 1999-1705 var bakgrunden följande:

Två bankkort tillhörande personen E stals ur E:s lägenhet natten mellan den 28
februari och 1 mars. Korten förvarades i plånbok, som låg i E:s makes jacka,
som hängde i lägenhetens hall. Under nämnda natt hade ytterdörren till lägenheten,

                                                
180 Det bör uppmärksammas att Konsumentkreditlagen, vad gäller kontokort, endast är direkt
tillämplig på sådana kontokort som är förknippade med kredit, medan lagen anses kunna
tillämpas analogt på andra kontokort. Prop. 1991/92:83 s. 144
181 Håstad, Torgny; A.a., 1993, s. 281f. Detta resonemang har återfinns till stor del i
utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld, SOU 2000:29, s. 147f.
182 Telefonsamtal med jur.kand. Lars Westin, SEB Kort, 2000-05-26
183 <www.konsumentbankbyran.se> - 2000-05-17
184 Håstad, Torgny; A.a., s. 281
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som ligger på fastighetens femte våning, av förbiseende, troligen lämnats olåst.
Porten till fastigheten är emellertid alltid låst och kan endast öppnas med nyckel.
Den 1 mars mellan klockan 04.46 och 04.53 gjordes åtta uttag från E:s konto. E
yrkade att Banken skulle ersätta henne för uttagen. Banken i sin tur bestred
yrkandet och angav att bostaden och kortet, med hänsyn till att E och hennes
familj sovit under största delen av natten, inte varit under uppsikt under natten
mellan den 28 februari och 1 mars. Kontoavtalet mellan E och Banken innehöll
villkoret att kontohavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts ett konto
genom obehörigt användande, endast om förlusten av kortet beror på att
korthavaren varit grovt oaktsam.

ARN konstaterade inledningsvis att föreskrifterna i 34 § KkrL är analogt
tillämpliga på kontokort som inte är kopplade till en kredit. Vidare hänvisade
nämnden till förarbetena till 34 § KkrL, enligt vilka grov oaktsamhet föreligger vid
s k försvårande omständigheter. I förarbetena ges exempel på vad som är att
betrakta som försvårande omständigheter. Bland annat utgörs försvårande
omständigheter, enligt förarbetena, av situationer då ett kontokort lämnats kvar i
ficka, väska eller fordon som inte stått under uppsikt.

Enligt ARN var omständigheterna att kontokortet förvarades i hallen i E:s makes
jackficka samt att lägenhetens ytterdörr varit olåst att betrakta som oaktsamhet.
Nämnden klargjorde att det normalt inte kan anses vara fråga om grov
oaktsamhet i situationer där kontokort förlorats när det förvarats i bostaden.
Samtidigt påpekade nämnden att det i ett enskilt fall ändock kan vara fråga om
omständigheter som gör att grov oaktsamhet får anses föreligga och att den därför
hade för avsikt att undersöka om det i detta fall kunde vara fråga om sådana
omständigheter. Nämnden fann att eftersom det faktum att lägenhetens ytterdörr
oavsiktligt lämnats olåst under natten utgjorde den enda omständigheten som
avvek från vad som normalt anses utgöra aktsamt beteende, förelåg inte grov
oaktsamhet. ARN beslutade således att E:s yrkande skulle bifallas.

I avgörandet 1999-2533 var bakgrunden en annan. I detta ärende hade personen
N lämnat kvar sin handväska med bl a ett bankomatkort i sin låsta bil, medan hon
hämtade sitt barn från daghem. Under de tio minuter då N var inne på
daghemmet, stod bilen parkerad på en parkeringsplats utanför daghemmet. Med
hjälp av kortet togs 9 200 kronor ut från N:s konto.

Bedömningen i det här fallet skedde efter samma mönster som i avgörandet ovan.
Efter att ha konstaterat att N:s handlande måste betraktas som oaktsamt,
uppmärksammade ARN att förarbetena nämner kvarlämnande av kontokort i en
bil som inte står under uppsikt som exempel på försvårande omständighet. Härvid
framhöll ARN att den höga inbrottsfrekvensen i bilar är känd liksom det faktum
att bilar är lätta att bryta sig in i. Därefter undersökte nämnden om det förelåg
omständigheter i ärendet som kunde leda till att det inte var fråga om grov
oaktsamhet. Med hänsyn till att N endast låst bilen och inte vidtagit andra



40

åtgärder för att förhindra eller i vart fall försvåra ett eventuellt inbrott i bilen samt
att N genom att ta med kortet in i daghemmet kunde ha förhindrat stöldrisken,
bedömde ARN att det inte förelåg skäl för att frångå den normala bedömning av
vad som får anses utgöra grov oaktsamhet. N:s yrkande bifölls inte.

Av Allmänna reklamationsnämndens avgöranden framgår att en mängd
vardagssituationer kan utgöra grov vårdslöshet enligt 34 § KkrL och som därmed
kan leda till betalningsskyldighet för obehöriga uttag. De risker som är förbundna
med konsumentens handlande (oaktsamhet) synes vara avgörande vid nämndens
bedömning om huruvida handlandet utgör grov oaktsamhet.

Utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld185 innehåller ett förslag till
ändring av 34 § KkrL så att konsumentskyddet på området stärks. Utredarna tar
härvid fasta på det förslag om betalningsansvar vid förlust av kontokort m.m. som
utarbetades redan 1995 av Betaltjänstutredningen186.187

Enligt huvudpunkterna i Betaltjänstutredningens lagförslag, skall kontohavaren
vara betalningsskyldig för belopp som debiterats kontot genom obehörigt
utnyttjande under förutsättning att (1) kontohavaren har förfarit svikligt mot den
betaltjänstansvarige eller någon i dess ställe; att (2) kontohavaren frivilligt har
lämnat ut sitt kontokort, sin personliga kod eller annat legitimationsmedel som hör
till kontot till någon annan och utlämnandet inte kan anses ingå som ett normalt led
i användningen av tjänsten; (3) att kontohavaren har underlåtit att göra
spärranmälan; eller (4) att kontohavaren på annat sätt har gjort utnyttjandet
möjligt genom grov oaktsamhet vid hanteringen av sitt kontokort, sin personliga
kod eller annat legitimationsmedel som hör till kontot.188 För det fall att
kontohavaren, genom oaktsamhet vid hanteringen av sitt kontokort, sin personliga
kod eller annat legitimationsmedel som hör till kontot, gjort ett obehörigt
utnyttjande möjligt, skall kontohavaren vara betalningsskyldig för belopp upp till
5000 kronor.189 Härav är det möjligt att utläsa en gräns mellan oaktsamhet och
grov oaktsamhet. Samtidigt är det viktigt att notera att lagförslaget innebär
kontohavaren redan vid oaktsamt handlande har en begränsad
betalningsskyldighet, vilket inte är fallet enligt nuvarande rättsläget. Härvid är det
således kreditgivaren som svarar för de obehöriga uttag som överstiger de
femtusen kronor som kontohavaren är skyldig att stå för. I de fall kontohavaren
inte bedöms ha varit oaktsam får kreditgivaren stå för hela beloppet som
obehörigen använts med hjälp av kortet.

                                                
185 SOU 2000:29
186 SOU 1995:96, förslag till lag om betaltjänster, 2 kap. 12-20 §§
187 SOU 2000:29, s. 148ff.
188 SOU 1995:96, 2 kap. 15 § lagförslaget om betaltjänster
189 SOU 1995:96, 2 kap. 16 § lagförslaget om betaltjänster
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Enligt Betaltjänstutredningen innefattar den grova oaktsamhet som avses i
konsumentkreditlagen i själva verket situationer som i andra delar av svensk
lagstiftning närmast skulle betraktas som enkel oaktsamhet.190 Denna bedömning
stöds i nämnda konsumentutredning från år 2000, som menar att risken i första
hand skall bäras av kreditgivaren. 191 Eftersom det är kreditgivaren som svarar för
de belopp för vilka kontokortshavaren inte är betalningsskyldig. Eventuellt kan
detta innebära att kreditgivarnas kostnader blir så höga att avgiftshöjningar anses
nödvändiga, vilket indirekt innebär att  konsumenterna samfällt får stå för de
obehöriga uttagen.

4.3.2   Tillämpning av 34 § Konsumentkreditlagen i
Internetsammanhang?

Det faktum att 34 § KkrL reglerar de fall där kontohavaren hanterar kortet
särskilt klandervärt, gör att fråga uppkommer huruvida och i så fall i vilken mån
34 § ska/kan tillämpas när en kontohavare skickat sitt kontokortsnummer via
Internet.192

Att skicka sitt kortnummer över Internet kan innebära risk för intrång under den
elektroniska överföringen till säljaren samt risk för obehörigt utnyttjande antingen
av säljaren själv eller efter obehörigt intrång i säljarens elektroniska hjälpmedel för
lagring.

En vanlig upplysning till privatbankkunder synes vara att det är helt på
kontohavarens eget ansvar att skicka sitt kontokortsnummer över Internet.
Rekommendationer, riktlinjer eller dylikt från banker om betalningsansvar vid
obehörig användning av kontokortsnummer, verkar vara sällsynta.193 Vissa
banker/kortutgivare har dock i kontoavtalet skrivit in att kortnummer inte får
lämnas ut på Internet.194 Enligt Carlén-Wendels gäller dock att
köparen/konsumenten inte kan anses ha varit vårdslös för att ha skickat
kortnumret över Internet. Detta så länge betalsystemet med att uppge namn,
kortnummer och giltighetsdatum accepteras av kortföretagen.195

                                                
190 SOU 1995:96, s. 272
191 SOU 2000:29 s. 146ff.; se även s. 430ff. där det ges kommentarer till de föreslagna
bestämmelserna. För avgöranden i ärenden som regleras av 34 § KkrL, se Allmänna
reklamationsnämndens hemsida. <www.arn.se>. Anmärkningsvärt nog var inget av de
beslut jag fann genom att använda sidans söktjänst till konsumentens nackdel. Detta faktum
har dock inte fått mig att ifrågasätta kritiken av experterna i de ovan nämnda statliga
utredningarna.
192 Lindberg, Agne och Westman, Daniel; A.a., 1999, s. 73
193 information erhållen vid telefonsamtal till SEB Kundtjänst Privat, 020-62 50 00 och
Kundtjänst NB Personkonto, 020-33 33 33.
194 <www.konsumentbankbyran.se/faktabald.htm>, under rubriken Internetköp, 2000-05-17
195 Carlén-Wendels, Thomas; A.a., 2000, s. 237
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I Distansavtalsdirektivets artikel 8 stadgas att medlemsstaterna skall säkerställa att
det finns dels lämpliga åtgärder som gör det möjligt för en konsument att begära
annullering av en betalning som har gjorts vid bedräglig användning av
konsumentens betalkort dels lämpliga åtgärder som gör det möjligt för en
konsument att vid bedräglig användning återkrediteras de utbetalda beloppen eller
få dem återbetalade. 196  Med betalkort åsyftas troligen alla typer av kontokort i
vid bemärkelse.197

I Promemorian Distansavtalslag198 anförs ståndpunkten att det av grundläggande
avtalsrättsliga principer följer att en konsument allmänt sett inte ansvarar för
belopp som har påförts hans eller hennes konto genom att kortet har använts på
ett obehörigt sätt. Vidare görs bedömningen att det sällan torde finnas
förutsättningar enligt 34 § att göra gällande avtalsvillkor om betalningsskyldighet
för obehörig användning, när konsumenten lämnar ut uppgift om bl a sitt
kortnummer men behåller kortet. Eftersom distansavtalsdirektivet inte ställer
absoluta krav på att konsumenten alltid skall ha rätt att få tillbaka pengarna av
kortutgivaren, anses direktivets artikel 8 redan vara uppfylld i svensk lagstiftning
och inte kräva särskild lagregel.199 Med hänsyn till den praxis av konsumenters
ansvar för obehöriga transaktioner med kort som utvecklats och det faktum att
det i vissa kontoavtal förekommer villkor om att kortnummer inte får lämnas ut på
Internet, framstår ståndpunkten i departementspromemorian som tveksam.200

Vidare går uttalandet tvärtemot vad som framförs i ovan nämnda
Betaltjänstutredningen från 1995 respektive utredningen Starka konsumenter i en
gränslös värld från 2000 (se ovan), enligt vilka konsumentskyddet i 34 § KkrL är
synnerligen lågt och behöver stärkas.

                                                
196 Europaparlamentets och Rådets direktiv om konsumentskydd vid distansavtal, 97/7/EG
197 SOU 1999:106 s. 80
198 Ds 1999:45
199 Ds 1999:45, s. 71
200 Jfr ovan under 2.3.3 framställningen av Finansinspektionens resonemang om ansvar för
obehöriga transaktioner vid finansiella tjänster
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5   Endast e-pengar i framtiden?

5.1  Allmänt om e-pengar

E-pengar är beteckningen på renodlade digitala värdeenheter som kan användas
som allmänna betalningsinstrument genom att omsättas på liknande sätt som
kontanter genom att sändas från dator till dator.201 Med  digitala värdeenheter
menas att värdeenheterna uttrycks i en serie av ettor och nollor.202 Digitala
värdeenheter kan vara knutna till s k smart cards203 eller finnas i mjukvaran i
datorn. Vidare är det möjligt att göra en uppdelning i  digitala värdeenheter on-
line och off-line. Digitala värdeenheter on-line används inom betalningssystem som
förutsätter uppkoppling över någon form av datornätverk mot administratörens
servrar, medan värdeenheter i off-line system kan fungera även utan sådan
uppkoppling.204 Med andra ord kan användningen av e-pengar ske inom såväl
öppna nätverk, som exempelvis Internet, som slutna nätverk.205

Skillnaden mellan betalning med e-pengar (Digital Money Transfer
Methods206)och betalning på andra sätt inom öppna eller slutna nätverk, är att e-
pengar är digitala värdeenheter som existerar fristående på ett kort eller på en
dators hårddisk och som inte utgör medel som är knutna till konton och som
genom betalningen överförs från ett konto till ett annat.207 Systemen med e-pengar
bygger på att kunden inledningsvis ”köper” digitala värdeenheter (e-pengar)208.
Förvaras de köpta e-pengarna på ett aktivt kort, s k smart card, betecknas som
hårdvarubaserade e-pengar, medan digitala värdeenheter lagrade på en hårddisk
utgör mjukvarubaserade e-pengar.209

Utan att jag ska beröra de tekniska lösningarna går det hela till på följande sätt.
Det finns två olika sätt att genomföra betalningen. Det första sättet påminner om
bokbetalningar, med den skillnaden att kontoföringen av de digitala
värdeenheterna sker direkt på hårdvaran hos både betalaren och
betalningsmottagaren. Vanligtvis använder sig betalaren av ett kort och
betalningen mottages sedan i en särskild kortterminal. Vid överföringen minskas
saldot på betalarens kort medan saldot vid kortterminalen ökar. I vissa av dessa
                                                
201 Se fotnot 11.
202 Lehrberg, Bert; a.a.; 1999; s. 41f.
203 Benämns även aktivt kort. I Svenska Bankföreningens PM angående elektronisk
identifiering ges en kort förklaring av vad ett smart card är. Ett kort som ”har ett chip med
inbyggd processor och tillhörande minne, som innehåller privata nycklar och certifikat.” s. 4
204 Lehrberg, Bert; a.a.; 1999; s. 43
205 Lehrberg, Bert; a.a.; 1999; s. 43
206 Lehrberg, Bert; a.a.; 1999; s. 53
207 Lehrberg, Bert; a.a.; 1999; s. 41
208 Carlén-Wendels,Thomas; A.a., 2000, s. 237
209 Andersson, Cristina; E-pengar i ett rättsligt perspektiv, Examensarbete 20 poäng vid
Juridiska Fakulteten, Lund, Vårterminen 2001, s. 16
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fall sker även registrering vid ett finansinstitut210. Det andra sättet har stora likheter
med kontanter, genom att värdeenheterna förekommer antingen som fasta valörer
eller i hybridsystem. I dessa hybridsystem är det möjligt att dela upp enheterna i
mindre valörer. Betalningsmottagaren kan antingen lösa in de digitala
värdeenheterna eller återanvända dem.211

Som nämnts ovan under 4.1, finns det olika betalningsmedel som betecknar dels
den immateriella enheten dels själva instrumentet. Det finns tre olika typer av
betalningsmedel; kontanter, bokpengar och e-pengar. När kontanter utgör
betalningsmedel, sker betalningen med betalningsinstrumenten sedlar och mynt.
Vid bokpengar krävs en urkund för att förfoga över medel på konton. Numera
behöver det inte vara fråga om traditionella urkunder utan det är även möjligt att
använda sig av digitala dokument212 vid bokpengar. E-pengars elektroniska
objekt utgörs däremot av digitala värdeenheter. Skillnaden jämfört med digitala
dokument, är att digitala värdeenheter är elektroniska registreringar och i likhet
med mynt och sedlar i sig är ämnade att bära betalkraft.213

5.2   E-pengar i ett juridiskt perspektiv – en
översikt

Ett e-penningsystem består av ett antal aktörer med olika funktioner. I
utredningen E-pengar – civilrättsliga frågor m.m.214 ges dessa aktörer följande
beteckningar; utgivare, betalare/användare, betalningsmottagare/säljföretag,
inlösare/förmedlande institut samt tredje man. Mellan utgivare, ett finansiellt
institut, och användaren träffas ett avtal, enligt vilket användaren ansluter sig till e-
penningsystemet. Vidare föreligger avtalsförhållande mellan utgivare och
säljföretagen som tar emot betalning i form av digitala värdeenheter. Säljföretagen
blir med anledning av avtalet med utgivaren utrustad med tekniska hjälpmedel för
att ta emot e-pengar. Betalkraften förmedlas av inlösaren, ett finansiellt institut,
från betalarens bank till betalningsmottagarens bank.215

Riksbanken har enligt 9 kap. 13 § Regeringsformen ensamrätt att ge ut sedlar och
mynt. I 5 § lagen om Sveriges riksbank216 stadgas att sedlarna och mynten utgör
lagliga betalningsmedel. För bokpengar finns det ingen övergripande reglering. De

                                                
210 det talas då om s k skuggkonton.
211 SOU 1998:14 s. 39f.
212 Utredningen E-pengar – civilrättsliga frågor, SOU 1998:122, använder sig av den
definition av digitala dokument som återfinns i IT-utredningens betänkande Elektronisk
dokumenthantering, SOU 1996:40, nämligen en elektronisk handling med digital signatur eller
digital stämpel. Se ovan om elektroniska handlingar och dokument under 3.5.3 sista stycket.
213 SOU 1998:122 s.15ff.
214 SOU 1998:122
215 SOU 1998:122 s. 37
216 SFS 1988:1385
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regler om bokbetalningar som finns att tillgå gäller särskilda typer av fordringar
som exempelvis skatter eller hyror217. Handelsbruk med bokbetalningar har
medfört att gäldenären numera alltid anses ha rätt att betala med betalningsmedlet
bokpengar, såvida parterna inte har kommit överens om annat betalningsmedel.
Den dispositiva bestämmelsen i 7 § Skuldebrevslagen om vad som skall presteras
är genom analogi generellt tillämplig för att avgöra vilka betalningsmedel som skall
presteras.218

Det s k Cash-systemet är ett e-penningsystem som tillämpas i Sverige.219 De för
systemet tillämpade avtalsvillkoren mellan utgivaren och användaren respektive
säljföretaget påminner till viss del om de villkor som tillämpas vid vanliga
kontokort.220 Det rådande rättsläget har sin grund i att en borgenär inte är skyldig
att ta emot e-pengar och att det därför måste ha slutits ett avtal om att betalning
skall ske med e-pengar.221 Frågan är dock om det är möjligt att betrakta de
digitala värdeenheterna som betalningsinstrument eller om de endast anses ha
bevisverkan för att en rättighet finns.222 I utredningen E-pengar – civilrättsliga
frågor m.m. konstateras att de e-pengar som marknaden använder, faktiskt
fungerar som rättighetsbärare vid överföring från betalare till
betalningsmottagare,223 vilket innebär att dessa digitala värdeenheter som utgörs
av elektroniska registreringar i sig kan anses ha betalkraft.224 Således utgör e-
pengar, med hänsyn till att de definieras som digitala värdeenheter, såväl
betalningsmedel som betalningsinstrument.225

Det är oklart om de olika e-penningssystemen kommer att utformas på liknande
sätt eller om det kommer att råda stora skillnader mellan de olika systemen. Enligt
nämnda utredning kan de digitala värdeenheterna kan ses som en särskild typ av
lös egendom som liknar löpande fordringar. I den civilrättsliga utredningen görs
bedömningen att en framtida civilrättslig reglering av e-penningsystem bör bygga
på allmänna civilrättsliga grundsatser, att reglerna skall vara enkla och klara samt
att alla e-penningsystem faller under tillämpningsområdet. Eftersom de flesta
avtalsvillkor är så utformade att de har likheter med löpande fordringar torde i

                                                
217 se 12 kap. 20 § jordabalken, 16 kap. 2 § skattebetalningslagen (197:483)
218 SOU 1998:122 s. 21f.
219 Exempel på e-penningssystem som finns utomlands är exempelvis det mjukvarubaserade
betalsystemet eCash och det hårdvarubaserade systemet Mondex. Se Andersson, Cristina;
A.a., 2001, s. 20f. för en bra sammanfattning av de båda systemen.
220 Utgivare i detta e-penningsystem är bankerna FöreningsSparbanken, SEB och
Nordbanken. De digitala värdeenheterna som laddas ner på kortet kallas för ”laddat
penningvärde”. Kortinnehavaren ansvarar själv fullt ut för sina dispositioner. Säljföretaget,
som åtagit sig att acceptera betalning med Cash-kort, löser in korttransaktionerna via ett
bank- eller postgirokonto. För en utförligare beskrivning av systemet, se SOU 1998:122 s.
39f.
221 SOU 1998:122 s. 47
222 SOU 1998:122 s. 41
223 SOU 1998:122 s. 43
224 Se ovan i slutet av delkapitlet 5.1
225 Se ovan under delkapitlena 4.1 och 4.2.
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nuläget, enligt utredningen, rättsprinciperna för löpande fordringar kunna tillämpas
analogt på dessa villkor.226

Användningen av e-pengar vid betalning över nätet synes än så länge vara relativt
ovanlig till skillnad från betalning genom elektronisk överföring av
kontokortsnummer över nätet. Det direkta konsumentskyddet vid användning av
e-pengar som betalningsmedel begränsar sig för närvarande till en
rekommendation utfärdad av Europeiska kommissionen227. I likhet med e-
handelsdirektivet (se ovan under 2.2.3) innehåller rekommendationen minimikrav
på parternas rättigheter och skyldigheter däribland skyldigheten att tillhandahålla
konsumentinformation vid dels avtalets ingående dels vid transaktioner med
elektroniska betalningsmedel samt en uppmaning till medlemsstaterna att
genomföra rekommendationens anvisningar. Emellertid är rekommendationer
utfärdade av ett EG/EU-organ inte rättsligt bindande.228

I det lagförslag om betaltjänster som lades fram i Betaltjänstutredningens
slutbetänkande återfinns föreskrifter om utgivarens informationsskyldighet. Enligt
föreskriften i lagförslagets 2 § 2 st är emellertid bestämmelserna i 2 kapitlet inte
tillämpliga vid betalning med ”förbetalda kort”, med vilket avses ”kort som kan
innehålla information om att det finns medel reserverade för betalningar med
kortet, om medlen inte finns på ett individualiserat konto”. Däremot framgår av
föreskriften i 1 § 2 p att själva laddningen av digitala värdeenheter omfattas av
lagförslagets tillämpningsområde.229 Enligt den svenska utredningen om e-pengar
finns det, med hänsyn till utredningens förslag till näringsrättslig reglering av e-
pengar, inte ett direkt behov av en konsumentskyddsreglering och konstaterar
samtidigt att de relevanta delarna i Betaltjänstutredningens förslag motsvarar
anvisningarna i den Europeiska kommissionens rekommendation.230

5.3 EG-direktivet om affärsverksamhet för
elektroniska pengar231

Tanken bakom detta direktiv är att dess regelverk skall främja användning av
elektroniska pengar, vilka äger ”potentiella fördelar” inom e-handeln.232 Detta
genom att skapa ett regelverk för institut för elektroniska pengar som möjliggör

                                                
226 SOU 1998:122 s. 60f.
227 Rekommendation 97/489/EG om transaktioner med hjälp av elektroniska betalningsmedel
med tonvikt på förhållandet mellan utgivare och innehavare.
228 Artikel 249, 5 st Romf.
229 SOU 1995:69 s. 43
230 SOU 1998:122, s. 63, 68f.
231 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten
att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av
sådan verksamhet.
232 A.a., ingresspunkt (5)
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ett inom EG/EES-området ömsesidigt erkännande av auktorisationer för
elektroniska pengar. Direktivet innebär även att ett särskilt tillsynssystem för
institut för elektroniska pengar införs.233

I direktivets ingress föreskrivs att elektroniska pengar utgör en elektronisk
ersättning för mynt och sedlar.234 Själva definitionen av elektroniska pengar
återfinns i artikel 1.3 b) i direktivet enligt följande:

”ett penningvärde i form av en fordran på utgivaren
i) som lagras på en elektronisk produkt,
ii) som givits ut mot erhållande av medel som värdemässigt inte understiger

det penningvärde som givits ut,
iii) som godkänns som betalningsmedel av andra företag än utgivaren”

Denna definition är den första som förekommer i ett för Sverige bindande rättsligt
dokument, låt vara att direktivet ännu inte är implementerat i svensk rätt. Av
definitionen framgår klart att de utgivna värdeenheterna skall vara godkända som
betalningsmedel av ett antal från utgivaren fristående företag.

                                                
233 A.a., ingresspunkt (7); se artikel 6, 8 och 9
234 A.a., ingresspunkt (3)
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6   Analys och slutsatser

Avtal går i huvudsak ut på prestation och motprestation. Detta gäller även avtal
som slutits i digital/elektronisk miljö. Prestationen kan utgöra tjänst eller vara och
motprestationen pengar. Motprestation i form av betalning i pengar har således
stor betydelse för avtalet. Hur betalning i den digitala miljön skall ske är därför en
viktig fråga.

Det råder oklarheter om vad som menas med begreppet elektronisk handel.
Frågan är vad som är den allmänt vedertagna definitionen av begreppet e-handel.
Det förefaller som om det finns flera olika definitioner som delvis och i olika hög
grad skiljer sig åt. I flera dokument som direkt eller indirekt behandlar elektronisk
handel anges också behovet av en internationell samordning. Den harmonisering
av lagar och förordningar rörande e-handel, som äger rum inom EG/EES-
området, kan betraktas på i huvudsak två sätt, positivt eller negativt. Det positiva
synsättet grundar sig på att det i vart fall i en del av den globala marknaden görs
framsteg på detta område, vilket positivt påverkar e-handeln, exempelvis på så
vis att fler konsumenter vågar handla över Internet. Det negativa synsättet är att
detta är till nackdel för den globala samordningen på lagstiftningsområdet om e-
handel. Behovet av global samordning har dock erkänts och bekräftats av
EG/EU.

Enligt min åsikt är det viktigt att begreppet elektronisk handeln uttryckligen får
innebörden av samlingsbegrepp för de olika avtalstyper som faktiskt kan sorteras
in under detta begrepp. Att tala om direkt och indirekt elektronisk handel synes
mig vara för abstrakt i lagstiftningssammanhang. Då är det bättre att inte alls
använda sig av nämnda begrepp. Den indelning av elektronisk handeln som
återfinns i utredningen Konsumenter och IT – en utredning om datorer, handel
och marknadsföring235 är en smula märklig då den utesluter de fall av elektronisk
handel där beställning och betalning sker via Internet men där varan levereras på
traditionellt sätt. Det är ju fortfarande på det viset att leverans av materiella, icke-
digitala, varor inte kan ske på annat sätt än på det traditionella. Snarare borde det
ju vara fråga om två olika typer av indirekt elektronisk handel, som skiljer sig åt
när det gäller sättet för leverans.

Vad gäller själva ordet handel i termen elektronisk handel kan det ofta leda till
missförstånd, då det för de flesta för tankarna till att det endast handlar om köp.
IT-kommissionen har anfört sin skeptiska syn på begreppet elektronisk handel.
Jag är av uppfattningen att det är nödvändigt att i lagtext vara tydlig när det rör sig
om elektronisk handel i stort och när det rör sig om ett visst område av den
elektroniska handeln. Det är exempelvis till en början förbryllande att e-
handelsdirektivet inte innehåller en definition av begreppet elektronisk handel men

                                                
235 SOU 1999:106
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däremot av begreppet informationssamhällets tjänster  samt att direktivet även
täcker affärsverksamheter som endast tillhandahållet tillgång till
kommunikationsnät. Till detta kommer att de direktiv och lagar som reglerar
konsumentavtal inom e-handelsområdet, talar om distansförsäljning och inte alls
använder sig av begreppet e-handel . Detta kan skapa förvirring eller i vart fall
försvåra det för den enskilde konsumenten som på egen hand försöker informera
sig om rättsläget.236

Gemensamt för de olika ”definitionerna” synes dock vara att det skall röra sig om
elektronisk överföring. Detta får därför ses som grunden för alla definitioner av
elektronisk handel. Ofta synes det vara hänsyn till att tekniken går framåt med
stormsteg samt att nationernas lagar kan vara mycket olika utformade som gör att
definitionen av begreppet elektronisk handel blir vag.

Begreppet elektronisk handel definieras exempelvis inte i e-handelsdirektivet, som
istället använder sig av begreppet informationssamhällets tjänster, där tjänsten
skall ha sänts och tagits emot på elektronisk väg. Med hänsyn till skäl (3) i
ingressen, har begreppet en mycket bred betydelse, på så sätt att exempelvis en
hemsida som erbjuder produkter i sig utgör en informationssamhällets tjänst.
Tjänsten består i att hemsidan gör det möjligt att ingå avtal på elektronisk väg,
vilket betyder att begreppet informationssamhällets tjänster är ett vidare begrepp
än den definition av elektronisk affärsverksamhet/elektronisk handel som ges av
IT-kommissionen. Huruvida det sedan rör sig om ett avtal om köp eller tjänst
regleras inte i direktivet.

Som framgår av e-handelsdirektivet ingår de finansiella tjänster som erbjuds av
banker och andra finansinstitut i begreppet Informationssamhällets tjänster. Av
denna anledning är delkapitlet om elektroniska betalningssystem, vilka utgör en
sorts finansiell tjänst, placerat före kapitlena om krypteringsteknik på Internet
respektive att skicka kontokortsnummer över Internet under kapitlet Elektronisk
handel. Det är dock viktigt att klargöra att det finns en tydlig koppling mellan det
växande utbudet av dessa finansiella tjänster i form av elektroniska
betalningssystem, sårbarheten i ett öppet nätverk som Internet samt det oklara
rättsläge som länge funnits och som gjort framför allt konsumenter tveksamma till
och/eller osäkra på köp och betalning via Internet.

Den i UNCITRAL:s modellag tillämpade principen om funktionell ekvivalens
synes vara en bra princip att utgå ifrån vid olika rättsliga problem som kan
uppkomma vid elektronisk handel. Att principen har relevans vid framtagande av
IT-anpassad lagstiftning framkommer tydligt i exempelvis diskussionen om rätts-
och bevisverkan av signaturer i Departementspromemorian Elektroniska
signaturer.237 Att anpassa all lagstiftning till den digitala miljön är ett kostsamt och

                                                
236 På Konsumentverkets hemsida  tillhandahålls dock en fullständig lista över vilka lagar
som speciellt reglerar olika konsumentförhållanden. Se <www.konsumentverket.se> - 010511
237 se ovan under 3.5.2 Juridiska aspekter på elektroniska signaturer
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tidskrävande projekt. Principen borde därför få betydelse även i domstolarnas
rättstillämpning. Med tanke på de olika harmoniseringsåtgärderna inom EG/EES,
tror jag dock att domstolarnas möjligheter att fritt tillämpa principen om
funktionell ekvivalens kommer att vara temporär.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstiftningsarbetet på e-handelsområdet
under de senaste åren har gått framåt. Härvid synes harmoniseringen av de
nationella lagstiftningarna inom EG/EES-området genom olika direktiv haft stor
betydelse. Såväl distansavtalslagen som den föreslagna e-handelslagen har sin
grund i olika EG-direktiv. Framstegen i de nationella lagstiftningarna inom
EG/EES-området innebär dock en risk för att världsmarknaden splittras på detta
område där just samordning av regler är en av förutsättningarna för utvecklingen
av informationssamhället. Sett ur detta perspektiv är e-handelsdirektivet
kontroversiellt, eftersom det kan medföra negativa konsekvenser för
tjänsteleverantörer etablerade utanför EG/EES-området och därmed eventuellt
orsaka negativa konsekvenser på den globala e-handelsmarknaden. En enligt mig
trolig konsekvens är givetvis först och främst att konkurrensen mellan
tjänsteleverantörerna inom och utanför EG/EES-området snedvrids om
skillnaderna mellan kraven på tjänsteleverantörerna blir för stora.

Under delkapitlet Elektroniska betalningssystem, har jag valt att uppmärksamma
betalningsspecifikationen SET samt framtagandet av ICC:s  regelverk om
elektroniska remburser. I sammanhanget bör även nämnas finansinstitutens
webbplatsuthyrning, vilka är exempel på nya finansiella tjänster som uppkommit
med anledning av det ökande Internet-handlandet. Den webbplatsuthyrning som
drivs av finansinstituten är intressant av den anledningen att det här är fråga om
dels en icke-finansiell tjänst som består av själva webbplatsuthyrningen dels en
finansiell tjänst, vilken utgörs av den betalningslösning som ingår i
uthyrningspaketet. Genom konceptet med direktöverföring från köparens konto
till säljarens konto, har finansinstituten gått utanför det finansiella området. Lagen
om elektroniska signaturer kan nog komma att innebära att shopping-portalerna i
finansinstituts regi i framtiden kommer att utsättas för hård konkurrens av
”vanliga” försäljnings-webbplatser.

Framtagandet av den finansiella betalningstjänsten SET kan ses som en ”service-
effekt” av den ovan nämnda tveksamheten hos konsumenter för betalning med
kontokortsnummer över Internet. Projektet, som för närvarande är nedlagt, var
ett samarbete mellan kortföretagen VISA och Mastercard samt några stora IT-
företag. För att SET-tjänsten skulle kunna nyttjas krävdes dock att såväl
betalaren som betalningsmottagaren var ansluten till SET-tjänsten och innehade
särskild teknisk utrustning.

Varför är då elektroniska remburser intressanta i sammanhanget? Remburser
utgör ett sorts betalnings- och säkerhetsarrangemang som används vid
internationella köp. Inom ramen för Internationella handelskammarens verksamhet
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pågår nu framtagandet av ett supplement till det traditionella regelverket om
remburser, UCP, som innebär en anpassning till användning av elektroniska
remburser. Förslaget till supplement till UCP är intressant av två anledningar. Dels
innehåller supplementförslaget lösningar på problem som allmänt kan förknippas
med elektroniska betalningssystem, dels är förslaget ett av de färskaste inom
området för internationell reglering av särskilda områden inom den elektroniska
handeln. Vid sidan om definitionerna av särskilda begrepp som kan hänföras till
informationstekniken är framför allt den anpassning till användning av elektroniska
remburser som gäller ”place of presentation” av transportdokument som skall
granskas av banken i säljarens land. Enligt supplementförslaget, skall platsen för
uppvisande av de nödvändiga dokumenten utgöras av en webb-sida. Därmed
sker all kommunikation i samband med den elektroniska rembursen på distans.
Ett måhända överpositiv antagande från min sida är att framtagandet av ett, ur
teknisk och juridisk synpunkt,  fungerande system med elektronisk remburser kan
resultera i ett framtida elektroniskt betalningssystem anpassat för B2C-
förhållanden. Ett sådant betalningssystem skulle nämligen lösa det med elektronisk
handel förknippade problemet att anonymiteten undanröjs och att leverans av
vara verkligen äger rum innan motprestation sker. Därmed skulle det bli svårare
för oseriösa personer att utge sig för att sälja varor men endast ta emot betalning
utan att prestera själv. Således skulle det verkligen bli fråga om ett elektroniskt
betalnings- och säkerhetsarrangemang, för vilket det finns ett allmänt behov av
inom den elektroniska B2C-handeln.

Vid obehöriga transaktioner som kommit till stånd vid användande av ett
elektroniska betalningssystem är det oklart enligt vilka regler avtalet mellan
konsumenten tillika kontohavaren och finansinstitutet skall regleras. Enligt
Finansinspektionen torde 34 § Konsumentkreditlagen inte kunna tillämpas analogt
och att man därför endast har att falla tillbaka på grundläggande avtalsrättsliga
principer. Härvid är det dock tveksamt, med hänsyn till 34 §
Konsumentkreditlagen, att det av dessa principer verkligen följer att en
konsument inte är betalningsskyldig för belopp som på obehörigt sätt påförts
dennes konto.

Bankerna uppmuntrar inte sina kunder att vid köp från en webbsida betala genom
att sända sitt kreditkortsnummer till säljaren över Internet. De allra flesta banker
har dock inte i sina kontokortsavtalsvillkor tagit in en bestämmelse om att så är
förbjudet. Ansvaret sägs dock helt vila på kunden. Men kan detta stämma?

Allmänna reklamationsnämndens beslut i ärenden om grov oaktsamhet av
konsumenter vid kontodebitering genom obehörigt utnyttjande visar att
konsumenter, enligt det nuvarande och väl inarbetade rättsläget, i de allra flesta
fall bedöms ha varit grovt oaktsamma. Detta betyder att korthavare tillika
konsumenter i hög grad bär risken för ekonomisk förslut som uppstår om ett
kontokort används av obehörig person. Med hänsyn till att såväl utredningen om
betaltjänster från år 1995 som konsumentutredningen från år 2000 bedömer att
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konsumentskyddet vid obehörigt utnyttjande bör stärkas, är dock lagändringar att
vänta. Båda dessa utredningar föreslår en begränsad riskfördelning mellan
kontohavaren och banken i situationer där korthavaren varit oaktsam.

Meningen med kapitel 4 är att utreda rättsläget för situationer där en konsument
på elektronisk väg överför sitt kontokortsnummer för att betala för en prestation i
form av vara eller tjänst som erbjudits via Internet och därvid inte utnyttjar ett
elektroniskt betalningssystem. Frågan är om 34 § KkrL överhuvudtaget är
tillämplig och vad som i så fall anses vara grov oaktsamhet vid kontodebitering
genom obehörigt utnyttjande p g a att en konsument på elektronisk väg överfört
kontokortsnummer vid e-handel. Det bör i sammanhanget påminnas om att KkrL
endast är direkt tillämplig på kredit- kontokort, där betalningen inte dras av från
tillgodohavanden på kontot.  Distansavtalsdirektivets artikel 8 reglerar betalning
med kort vid distansavtal men berör inte betalning via kortnummer som skickas
över Internet.

Den allmänna policy som bygger på funktionell ekvivalens, d v s att  undanröja
hinder för utvecklingen av e-handel i den redan befintliga lagstiftningen och
undvika speciallagar238, gör det möjligt att antingen genom lagstiftning eller genom
rättstillämpningen (praxis) tillämpa  34 § KkrL i ”Internet-sammanhang”.
Allmänna reklamationsnämnden synes i sina avgöranden fästa stor vikt vid risker
av generell art, exempelvis att det är lätt att ta sig in i bil trots att den är låst och
att detta är allmänt känt. Anpassningen till Internet-sammanhang kan därmed
komma att utgöras av att bedömning sker av konsumentens handlande utifrån
säkerhetsriskerna förknippade med handlandet samt att det bortses från det
faktum att det i lagregeln rör sig om själva kortet och inte kortnumret. Vidare
borde det rimligtvis åligga konsumenten och korthavaren att inte handla med
kortnummer från vilken hemsida som helst. Med hänsyn till att direktivet om
elektronisk handel reglerar viss informationsskyldighet som åläggs tillhandahållarna
av informationssamhällets tjänster, skulle det kunna tänkas att konsumenten, när
denne handlar från en webbsida och har för avsikt att betala med kortnummer
som skickas över nätet, är skyldig att informera sig om säljaren och utifrån den
informationen bilda sig en uppfattningen om det är fråga om en seriös säljare. Om
direkt tillämpning av 34 § KkrL inte anses vara möjlig, torde 34 § KkrL kunna
tillämpas analogt.

Centralt för den juridiska bedömningen är i så fall dels konsumentens handlande
dels riskerna med detta handlande: Skulle konsumenten, om det varit möjligt, ha
valt att betala via postförskott eller faktura239 i stället för att skicka
kontokortsnumret över Internet till säljaren? Om det endast var möjligt att betala
över nätet genom att skicka kontokortsnumret, skulle konsumenten ha tillfogat en
elektronisk signatur och/eller skickat informationen i krypterad form?

                                                
238 Jfr Ds 2001:13, s. 81
239 Till saken hör att betalning via postförskott eller faktura innebär en extra kostnad för
konsumenten.
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Vad gäller själva överföringen på elektronisk väg av kontokortsnummer och
giltighetsdatum, är möjligt att urskilja fyra typer:

1. Överföring av okrypterad information utan elektronisk signatur
2. Överföring av elektroniskt signerad information, men inte krypterad
3. Överföring av krypterad men inte elektroniskt signerad information
4. Överföring av krypterad och elektroniskt signerad information

Med överföringen är olika risker förbundna; någon obehörig kan fånga upp
informationen under själva överföringen, säljaren utnyttjar obehörigen kontot
genom kontokortsnumret han/hon erhållit eller en hacker kommer åt det hos
säljaren lagrade kontokortsnumret med giltighetsdatum.

Sammanfattningsvis kan sägas att elektronisk överföring av namn,
kontokortsnummer och giltighetsdatum i okrypterad form och utan elektronisk
signatur, i nuvarande rättsläget inte kan anses utgöra grov oaktsamhet enligt
analog eller direkt tillämpning av 34 § KkrL. Detta beror dels på att kortföretaget
oftast accepterar sådant betalningssystem dels på att riskerna vid sådan
överföring bedöms som mycket små. Ur konsumenträttsligt perspektiv är
betalningssystemet utan elektronisk signatur till nackdel för konsumenterna när det
gäller bevisproblemen som uppstår när det gått fel. I takt med att användandet av
elektroniska signaturer kommer att öka, är det möjligt att spekulera att det
nuvarande betalsystemet med överföring utan elektronisk signatur inte kommer att
accepteras av kortföretagen. Detta skulle dock inte medföra några negativa
konsekvenser för konsumenten, utan snarare för säljaren, vilken i så fall inte får
ersättning av kortföretaget när elektronisk signatur saknas.

Huruvida en konsument är betalningsskyldig för att säljaren
(betalningsmottagaren) obehörigt utnyttjat konsumentens konto efter att ha erhållit
giltigt kontokortsnummer, är oklart. Frågan är om detta skall ha betydelse i den
juridiska bedömningen av konsumentens tillika korthavarens eventuella
betalningsskyldighet vid obehörigt användande på grund av korthavarens
handlande. Möjligtvis skulle webbplatsen, från vilken konsumenten har handlat,
och dess tillhandahållande av information kunna vägas in i bedömningen om
konsumenten varit grovt vårdslös vid överföringen. I det här sammanhanget är det
viktigt att påminna om att transaktionen vänds i avsaknad av medgivande samt det
faktum att förhållanden mellan köparen (konsumenten) och kontokortsföretaget,
såvida kontot öppnats i Sverige, alltid täcks av konsumentkreditlagen, direkt eller
genom analogi.240

Vidare uppkommer fråga om det i ett kontoavtal mellan konsument och
finansinstitut, kan villkoras att konsumenten tillika kontohavaren endast får betala

                                                
240 Se Carlén-Wendels, Thomas; A.a., s. 230
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över nätet med kontokortsnummer till näringsidkare vars webbplatser innehåller
information dylik sådan som krävs i bl a distansavtals-, e-handelsdirektiven (se
ovan). Enligt min åsikt är det tveksamt om det finns tillräckliga skäl för att
betrakta sådan villkor som lagliga, eftersom det skulle innebära strängare regler
vid e-handel än vid traditionell handel. Möjligtvis att villkor i konsumentkontoavtal
som endast kräver att säljarens etableringsort skall framgå på webbplatsen kan
betraktas som giltiga.

Sett ur ett annat perspektiv bör, enligt min åsikt, i vart fall själva överförandet på
elektronisk väg av kontokortsnumret betraktas som informationsutbyte och därför
också falla under begreppet elektronisk handel.241 Därmed uppstår frågan om det
sända meddelandet som innehåller uppgift om kontokortsnummer är att betrakta
som elektronisk dokument genom vilket säljaren/betalningsmottagaren erhåller rätt
att förfoga över medel på köparens/betalarens konto. Ovan under delkapitlet 5.2
framgår att såväl traditionella urkunder som digitala (elektroniska) dokument utgör
betalningsinstrument för betalningsmedlet bokpengar. Den vedertagna svenska
definitionen av elektroniska dokument är att det rör sig om en elektronisk handling
med en elektronisk signatur fogad till handlingen.242 Ändock accepterar
kortföretagen det nuvarande betalsättet att endast skicka kontokortsnummer,
giltighetsdatum samt namn, utan att en elektronisk signatur tillfogas informationen.

Att enbart skicka ett kontokortsnummer via Internet ger en svag indikation på att
avsändaren även är innehavare av kortet eller att kortinnehavaren frivilligt
överlämnat kortnumret till avsändaren. Det är visserligen möjligt att utan
elektronisk signatur på olika sätt spåra ett medgivande av kontohavaren, (i sista
hand att telefon-/brevledes kontakta korthavaren) men förfarandet skulle bli
långsamt och ineffektivt. Således kommer den avancerade elektroniska
signaturens identifieringsfunktion till stor nytta, då det med hjälp av signaturen är
möjligt att knyta kortnumret till undertecknaren. Det är därmed fråga om ett
elektroniskt dokument, med vilket det är möjligt för betalningsmottagaren att
förfoga över medel på betalarens konto. Konsekvensen av detta
betalningsförfarande blir att överföring på elektronisk väg av kontokortsnummer
med avancerad elektronisk signatur utgör ett betalningsinstrument i form av
elektroniskt dokument. Och detta trots att kortnummer enligt gällande rätt anses
vara knutet till själva kortet.

Som jag uppfattar rättsläget finns det på detta område ingen direkt tillämpbar
konsumenträttslig reglering och därmed ingen motsvarighet till 34 § KkrL.
Konsekvensen av detta resonemang blir därmed att kontohavares överföring via
Internet av kontokortsnummer i okrypterad form och utan elektronisk signatur
inte kan bedömas som vårdslöst handlande, så länge denne besitter sitt kort och
därmed endast grundläggande avtalsrättsliga principer tillämpliga. Emellertid är det
inte otänkbart att Konsumentköplagen och/eller Finansinspektionens
                                                
241 jfr med ovanstående analys av begreppet elektronisk handel.
242 Se ovan under 3.5.3.
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rekommendationer till finansinstituten ändock skulle komma att tillerkännas
betydelse vid den juridiska bedömningen av konsumentens handlande.

Rubriken till kapitel 5, ”Endast e-pengar i framtiden?”, kan kanske synas märklig i
uppsatsens faktaframställning. Jag har dock valt att behålla den, eftersom den för
läsaren tydligt ger en första förståelse till varför jag tar upp det nya fenomenet e-
pengar. Det är allmänt bekant att bankerna vill minska på den dyra och
omständliga hanteringen av sedlar och mynt. Eftersom e-pengar delvis uppvisar
stora likheter med sedlar och mynt, kan e-pengar i framtiden kanske komma att
helt ersätta dem. EG-direktivet om affärsverksamhet för elektroniska pengar
anger tydligt att värdeenheterna skall vara godkända som betalningsmedel av
andra företag än utgivaren för att det skall vara fråga om e-pengar i direktivets
mening. En lös fundering från min sida är då om användningen av kredit-
/betalkortnummer vid e-handel i takt med den fortsatta utbredningen av
informationssamhället så småningom kommer att försvinna. Även här blir det då
av central betydelse att informationsöverföringen på elektronisk väg kan ske på
ett säkert sätt, samt att hårddiskar lagrade med de digitala värdeenheterna kan
skyddas tillfredsställande från dataintrång. Med hänsyn till e-pengars likheter med
sedlar och mynt samt den enskildes begränsade bevismöjligheter vid systemfel
och liknande, torde en rimlig riskfördelning vara att innehavaren av e-pengar,
förvarade antingen på ett aktivt kort eller på en dators hårddisk, ansvarar för sina
e-pengar på samma sätt som för kontanter medan utgivaren ansvarar för fel
respektive intrång i själva e-penningssystemet. Härvid på påminnas om att
utgivarna av e-pengar, då de tillhandahåller en informationssamhällets tjänst, är
bundna av de i e-handelsdirektivet uppställda kraven om uppgifter som skall
tillhandahållas kunderna.
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