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Summary 

Virtual property in videogames with real monetary value is a reality. The 

purpose of this paper is to assess whether virtual property may be pledged in 

a credit transaction. This issue is addressed using both the Swedish legal 

dogmatic method (Sw. rättsdogmatisk metod), and partly a comparative 

method, in conjunction with Swedish and foreign material. 

 

The existence of virtual property is based on a contractual relationship 

between the users and the game providers. Virtual property is code that is (1) 

intangible, (2) rivalrous, (3) interconnected, and (4) persistent. The 

inescapable position of dependence between users and providers does not 

change what virtual property is, but does affect the application of the Swedish 

pledge legislation. 

 

In order to pledge virtual property, it must be property that can be attributed 

to a type of property that can be pledged. To classify virtual property as 

property, an object fiction (Sw. objektfiktion) must be used. This requires one 

of the following circumstances to be present: (1) legislator’s acknowledge-

ment; (2) customary ground; or (3) sufficiently high and public acceptance. 

Even if the object fiction can be used, virtual property cannot be attributed to 

a property type, and is hence property sui generis. Should the opposite be true, 

virtual property ought to be classified as a right of use.  

 

The current legislation does not allow for property sui generis nor rights of 

usage to be pledged. Other obstacles to pledge virtual property are, due to the 

aforementioned contractual relationship, that a valid pledge agreement cannot 

be concluded, and that virtual property cannot be sold. Additionally, no 

specific action (Sw. sakrättsligt moment) to achieve creditor protection is 

available. In conclusion, virtual property cannot be pledged in a credit 

transaction in accordance with today’s legislation. 
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Sammanfattning 

Det finns virtuell egendom i videospel med verkliga förmögenhetsvärden, 

varför den här undersökningen syftar till att utreda om denna företeelse är 

tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. För att 

uppfylla uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk, och till viss del även en 

komparativ metod, tillsammans med både svenskt och utländskt material. 

 

Virtuell egendom är en företeelse som existerar med grund i ett 

kontraktsrättsligt förhållande mellan användare och spelföretag. Virtuell 

egendom är kod som uppvisar egenskaperna (1) icke-fysisk form, (2) rivalitet, 

(3) interaktivitet, och (4) beständighet. Den ofrånkomliga beroende-

ställningen som intas till spelföretaget har ingen betydelse för vad virtuell 

egendom är, men påverkar de panträttsliga reglerna. 

För att virtuell egendom ska kunna pantsättas, måste den utgöra egendom som 

kan hänföras till ett egendomsslag. Företeelsen kan endast utgöra egendom 

om en objektfiktion kan användas, vilket förutsätter en av följande 

omständigheter: (1) stöd från lagstiftaren; (2) sedvanerättslig grund; eller (3) 

tillräckligt hög och allmän acceptans. Rättsläget om objektfiktioner är oklart. 

Fast att objektfiktionen kan användas, kan virtuell egendom inte hänföras till 

ett egendomsslag, utan utgör sui generis. Om inte objektfiktionen kan 

användas, torde virtuell egendom utgöra en nyttjanderätt till lös egendom. 

 

De sakrättsliga reglerna tillåter varken pantsättning av egendom sui generis 

eller nyttjanderätter till lös egendom. Andra hinder mot pantsättning är att 

företeelsen vanligen inte kan uppfylla villkoren om giltigt pantavtal eller 

realisation, till följd av den kontraktsrättsliga grunden och beroende-

ställningen. Därtill finns i nuläget inget användbart sakrättsligt moment. 

Slutsatsen av undersökningen är därför att virtuell egendom inte är tjänlig 

som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. 
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Förord 

Först och främst ett stort tack till min handledare Patrik Lindskoug för din tid 

och vägledning. Jag får erkänna att jag ibland lämnade våra samtal mer 

förvirrad än innan vi började, men slutresultatet skulle definitivt inte se ut så 

här om inte jag stundtals varit konstruktivt förvirrad – tack! 

 

Ett ord ska också nämnas om Alexander Warnolfs examensarbete 

Egendomlig egendom från 2007, som då var före sin tid och enligt mig 

fortfarande är det. Min titel är inspirerad av hans, och min undersökning 

skulle inte fått det presenterade slutresultatet om inte Warnolf tagit första 

spadtaget med att undersöka virtuell egendom.1 

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett enormt stort tack till min närmaste familj. 

Utan ert outtröttliga stöd i alla lägen, skulle jag inte klarat dessa år.  

 

 

Lund, maj 2020 

Alexander Blom Vigsø 

 

 

 
1 Arbetet kan läsas här: <https://www.lu.se/lup/publication/1562884> (hämtad 2020-05-26).  

https://www.lu.se/lup/publication/1562884
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Virtuell egendom, verkliga värden  

Flera ur den yngre generationen har spenderat delar av ungdomsåren med 

favoritsysselsättningen: videospel2. En utveckling inom videospelsvärlden är 

att flera av de föremål som endast finns i videospelen under de senaste åren 

har sålts för förhållandevis höga belopp. Några exempel är en virtuell3 

nattklubb för ca. 6 miljoner kronor, en rosa stridshund för närmare 360 000 

kronor, samt ett så kallat ”skin” i Counter-Strike Global Offensive (CS:GO4) 

för ca. 600 000 kronor.5 Ett skin6 kan beskrivas som en virtuell dekoration 

eller kosmetisk utsmyckning som kan användas för att byta utseende på de 

vapen eller avatarer7 som förekommer i ett videospel.8 Om en användare9 

tröttnar på ett skin, går det att avlägsna igen och är därefter fortsatt kopplat 

till dennes användarkonto och syns i hens virtuella förvaringsplats. Dessa 

skins kan antingen erhållas genom att spela spelet, eller köpas från olika 

onlinemarknadsplatser.10  

 

De nämnda beloppsexemplen hör till ytterligheterna, men påvisar att det finns 

virtuell egendom med verkliga förmögenhetsvärden.11 Det finns ett samhälls-

intresse av att ha ett kreditsystem som möjliggör att all slags lös egendom kan 

 
2 Med videospel avses här ett spel som använder videoteknologi. Se Wolf, s. 3–7. 
3 ”Virtuell” betyder skenbar, simulerad, eller datorsimulerad verklighet (SAOL 2015). 

Virtuell är motsats till fysisk eller materiell, men inte till verklig (se t.ex. Girvan, s. 1092).  
4 CS:GO är ett lagbaserat tredimensionellt skjutspel där två lag tävlar mot varandra i flera 

ronder. Se Rondina, What is CS:GO? (hämtad 2020-05-26). 
5 Austin, Expensive items (hämtad 2020-05-26). 
6 I uppsatsen används vissa engelska ord framför deras svenska översättningar, eftersom de 

enligt min mening är allmänt vedertagna. När så sker anpassar jag böjningen och stavningen 

enligt reglerna i Svenska skrivregler, s. 239. 
7 En avatar betyder inom spelvärlden användarens digitala representation i videospelet. Se 

t.ex. Warnolf, s. 213–216; MacDonald, The Case, s. 102–105. 
8 Se t.ex. Macey & Hamari, s. 24; Haskell, s. 126–127. 
9 Användare och spelare används som synonyma beteckningar för dem som spelar videospel.  
10 Se t.ex. Macey & Hamari, s. 24. 
11 Jfr Wolk, s. 61–62, som anför att virtuella objekt i ett videospel kan ha stora ekonomiska 

värden.  
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användas som kreditsäkerhetsobjekt,12 varför jag i denna uppsats undersöker 

om virtuell egendom är tjänlig som detta. I pedagogiskt syfte används ovan 

beskrivna CS:GO-skins som exempel genom undersökningen.13  

1.1.2 Det sakrättsliga problemet 

För att avgöra huruvida virtuell egendom kan användas som kreditsäkerhets-

objekt finns flera frågor som behöver undersökas. Problemsituationen kan 

uppställas enligt Hesslers A–B–C-schema nedan, där både A och C gör 

gällande ett anspråk mot samma förmögenhetsobjekt hos B.14  

 

I en kreditgivningssituation är A bland annat intresserad att veta vad hen kan 

göra för att skydda sig mot C:s anspråk i händelse av B:s insolvensförfarande 

i situation (2). De regler som styr detta kallas för borgenärskyddsreglerna.15 

Om inte borgenärsskydd finns är den eventuella säkerheten som A har i 

CS:GO-skinnet värdelös, eftersom A i detta fall inte är säker på att 

företrädesrätten till skinnet står sig mot B:s borgenärer.16  

 
12 Martinson, Kreditsäkerhet, s. 50–51 samt not 2; Helander, s. 19–20. Jfr Lennander s. 3; 

SOU 1969:5, s. 41. 
13 Exemplet valdes eftersom CS:GO-skins förekommer i ett flertal underrättsavgöranden och 

handeln med dem beskattas (se 3.5.2.2). Därtill har CS:GO flera miljoner användare varje 

månad (Gough, CS:GO average users 2019 (hämtad 2020-05-26)). 
14 Se främst Hessler, s. 6–10, 64–73; SOU 1965:14, s. 15–16. Se även Ross, s. 30–38, som 

introducerade schemat i dansk rätt. 
15 Se t.ex. Millqvist, s. 18–20; Henriksson, s. 48–49; Hessler, s. 31–32. 
16 Helander, s. 22–23.  

Kredit  

Säkerhetsobjekt, 

CS:GO-skin 

Kreditgivare Kredittagare 

Borgenär(er) 
C 

A B 

 
Borgenär(er) 

Kreditgivare Kredittagare 

C 

A B 

Betalnings-

oförmåga 
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Två övergripande frågor behöver ställas. Kan borgenärsskydd överhuvud-

taget vinnas och om ja, vilka omständigheter behöver i så fall föreligga?17 I 

detta arbete ska båda frågor undersökas. För att göra detta, är det först 

nödvändigt att undersöka vad den förhållandevis nya företeelsen18 virtuell 

egendom är. Med undersökningen i hand bör även frågas om virtuell egendom 

verkligen utgör egendom. Varför inte uppfatta den som en resurs,19 eller som 

något som helt faller utanför egendomsbegreppet?20 Dessa frågor är viktiga. 

Huruvida företeelsen utgör egendom påverkar dels vilka sakrättsliga regler 

som ska tillämpas,21  dels om det ens är möjligt att inplacera virtuell egendom 

i Hesslers schema. Anledningen härtill är att endast vissa typer av egendom 

kan vara föremål för sakrätter i svensk rätt.22 Möjligheten finns också att 

virtuell egendom, på grund av dess karaktär, är så pass säregen att den bör 

hänföras i en egendomskategori för sig själv och bli ett egendomsslag sui 

generis. Om så är fallet, vilka panträttsliga regler ska eller kan användas i en 

kreditgivningssituation?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om virtuell egendom i videospel är 

tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. För att 

uppfylla uppsatsens syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

1. Hur kan virtuell egendom i videospel karakteriseras i en svensk 

rättslig kontext och vilka omständigheter utmärker denna företeelse? 

2. Hur förhåller sig virtuell egendom till egendomsbegreppet och de 

etablerade egendomsslagen inom sakrätten? 

3. Hur passar virtuell egendom in i det existerande sakrättsliga 

regelverket och framförallt inom panträtten?  

 
17 Hessler, s. 9. 
18 Jag väljer att använda ”företeelse” framför ”objekt” eller ”sak” för att markera att jag inte 

jämställer virtuell egendom med fysiska saker. 
19 Martinson, Sakrätt, s. 532, anger att det finns fler resurser än de som omfattas av det 

förmögenhetsrättsliga egendomsbegreppet, såsom s.k. intellektuella resurser (se 3.4.2); 

Elgebrant, Kryptovalutor, s. 35. 
20 Elgebrant, Ägande, s. 105–108. Jfr Lindskog, s. 74–75. 
21 Millqvist, s. 34, 38; Håstad, s. 29, 40–41; Rodhe, s. 4–5; Helander, 304. Jfr Undén, s. 6.   
22 Se 4.2. 
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1.3 Avgränsningar 

I begreppets vidaste betydelse omfattar ”virtuell egendom” bland annat e-

postadresser, bankkonton, och olika former av digitala gods (t.ex. filmer och 

digital musik).23 I en smalare betydelse inkluderas istället endast sådant som 

förekommer i videospel, såsom avatarer eller virtuella objekt (t.ex. vapen, 

fordon och betalmedel).24 Därtill finns också flera olika definitioner av vad 

virtuell egendom är.25 Följande avgränsningar har därför gjorts. Innebörden 

av virtuell egendom begränsas till att endast omfatta de virtuella föremål och 

avatarer som finns i videospel.26 Vidare är det endast Fairfields definition som 

utreds i denna uppsats. Både mina motiv för detta val, samt definitionen i sig, 

utvecklas i nästa kapitel.27 Nedan följer en kort beskrivning av varför jag inte 

anser att de övriga definitionerna är lämpliga i detta arbete.  

 

De beskrivningar eller definitioner av virtuell egendom som inte använder 

Fairfields definition som utgångspunkt, kan i grova drag sorteras i följande 

tre kategorier: (1) kod som kan skapa bilder i en bildskärm;28 (2) olika typer 

av virtuella föremål (t.ex. svärd, hus, betalmedel) som erhålls i videospelet 

och som kan vara till nytta för användarna;29 samt (3) ett flertal definitioner 

som inte legat till grund för någon juridisk eller allmän förståelse, utan snarare 

utgjort en enskild eller enskilda författares skapelser.30 Det är inte 

 
23 Se t.ex. Erlank, Introduction, s. 2526. 
24 Se t.ex. Harbinja, s. 276. 
25 Se 2.4.2.  
26 Flera författare avgränsar sina diskussioner till virtuell egendom i videospel. Jfr t.ex. 

Warnolf, s. 209–210; Palka, s. 13; MacDonald, The Case, s. 13–16; Erlank, Law, 637–638. 
27 Se 2.4.2. 
28 Jfr Smyth, s. 61; Jenkins, s. 248; Rogers, s. 415–416. Rogers hänvisar till Lastowka & 

Hunter, s. 40, vilka inte uttryckligen skriver att det rör sig om en definition. Däremot tolkar 

Palka, s. 105, utdraget som en definition. 
29 Brown & Raysman, s. 89–90; Chew, s. 722–723; Ung s. 685–686; Eng, s. 253–254; 

Meehan, s. 2. Jfr Yudhantaka & Nugraheni, s. 80; Nelson, The Virtual, s. 285–286; Reuveni, 

s. 266. 
30 Utan inbördes ordning utgör följande utdrag definitioner av virtuell egendom: (1) Crowne 

& Kaploun, s. 1, ”[…] user-created content in online games and sites[]”; (2) Nelmark, s. 2 

och Chik, s. 10, not 3, ”[…] property interest that is both intangible and exclusionary[]”; (3) 

Conner, s. 303, ”[…] any digital file on a person’s computer, as well as online accounts and 

memberships[]”; (4) Day, s. 144, ”[…] digitally created wealth acquired within virtual 

worlds”; (5) Steinberg, s. 382 och Martin, s. 299, ”[…] property that gamers acquire in an 

online game[]”; (6) Stalmans, s. 203, ”[…] in-world objects, including avatars (or characters), 

items, user accounts, and land that can be possessed by one user to the exclusion of others in 

MMO games[]”; (7) Kwong, s. 1811, ”[…] a digital representation of objects (real or 
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meningsfyllt att definiera virtuell egendom som kod enligt den första 

kategorin. I detta fall är det inte möjligt att jämföra virtuell egendom med 

andra företeelser som också lagras som kod, såsom dokumentslösa finansiella 

instrument, varför jag menar att kategorin kan bortses från. Den andra 

kategorin bör inte heller användas, eftersom klarhet inte fås om vad 

företeelsen faktiskt är. En bil kan exempelvis användas som transportmedel, 

vilket gör att den har nytta. Men att beskriva bilen utifrån dess funktioner, 

fördjupar inte kunskapen om vad det är som gör bilen till en bil. Därtill kan 

virtuell egendom inte heller med denna definition särskiljas från andra 

företeelser som saknar fysisk form. Slutligen anser jag att den tredje kategorin 

kan bortses från i avsaknad av litteraturstöd. Sammantaget lämpar sig ingen 

av de alternativa definitionerna för denna uppsats. 

 

I uppsatsen jämförs virtuell egendom med immateriella rättigheter eftersom 

företeelserna delar vissa egenskaper. Jag presenterar också kort vilket 

upphovsrättsligt skydd som är relevant för videospel. Andra immaterial-

rättsliga frågeställningar, såsom hur videospel ska behandlas ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv,31 eller om användarskapad virtuell egendom kan 

skyddas av immateriella rättigheter,32 behandlas inte. Förutom en översiktlig 

behandling av förutsättningarna för pantavtal och pantrealisation, ligger 

obligationsrättsliga frågor utanför undersökningens omfång. I avgränsningen 

inkluderas bland annat skadeståndsfrågor som hänför sig till Terms of 

Service/Use (TOS/TOU, fortsättningsvis endast TOS) eller End User License 

 
imaginary) … created for use with virtual worlds, video games or other social media 

applications[]”; (8) Maley, s. 86, ”[…] representations of physical objects in online virtual 

worlds, which are considered real, or personal property rather than intellectual property[]”; 

(9) Kriegshauser, s. 1102, not 175, ”[…] the electronic manifestation of what is perceived by 

a lay people as a physical object and that they would treat as they would real world physical 

property[]”.  
31 I doktrinen har tveksamhet uttryckts om videospelens rättsliga natur, eftersom flera olika 

upphovsrättsliga skydd kan överlappa varandra (se Olsson & Rosén, lagkommentar till 1 kap. 

1 § URL,  s. 48; Olsson, s. 55–56). För närmare diskussion om att betrakta videospel som 

s.k. multimedieverk (form av sammansatt upphovsrätt), se Wolk, s. 80–81, 152–155. 
32 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 34–35, lyfter frågan om upphovsrättsligt skydd för avatarer. 

Jfr även Wolk, s. 46–47, 61–62, som skriver att de föremål som visualiseras i ett videospel 

kan ha ett självständigt immaterialrättsligt skydd. 
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Agreement (EULA),33 standardavtalsrätt, eller avtalsbrott i förhållande till 

dessa avtal. Jag tar inte heller ställning till hur en eventuell rättighets-

fördelning kan se ut mellan spelföretaget34 och användaren gällande den 

virtuella egendomen.35 Vidare antas att den potentielle pantsättaren är en 

användare. Slutligen bortses från lagvalsfrågor och andra internationellt 

privaträttsliga frågor, vilka kan ha betydelse eftersom transaktioner med 

virtuell egendom sker över internet där parterna kan befinna sig i olika länder.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metodbeskrivning 

För att uppfylla uppsatsens syfte behöver jag med utgångspunkt i vad virtuell 

egendom är, bryta ner företeelsen i dess beståndsdelar och därefter 

rekonstruera delarna på ett sätt som ger mening i en svensk rättslig kontext. 

Den rättsdogmatiska metoden kommer därför väl till användning, eftersom 

det finns ett juridiskt problem som ska lösas: hur den här företeelsen ska 

inordnas i den svenska rättsordningen.  

 

Med rättsdogmatisk metod avses här att tolka och fastställa innehållet i 

gällande rätt utifrån rättskälleläran.36 Rättskälleläran handlar om var svaren 

på de juridiska problemen ska sökas, samt i vilken ordningsföljd – enligt 

rättskällornas inbördes hierarki – som sökandet ska ske.37 Till de svenska 

rättskällorna hör lagtext, lagförarbeten, rättspraxis och den juridiska 

litteraturen (doktrinen).38 Normhierarkin innebär att lagtexten först ska 

betraktas för att lösa ett juridiskt problem. Om inte lagtexten ger något svar, 

 
33 EULA är det licensavtal som en användare måste acceptera för att få tillgång till ett 

videospel, medan TOS/TOU anger vad som är tillåtet i ett videospel samt hur det licensierade 

materialet får användas. Se 2.3.2. 
34 Med spelföretag avses den entitet som äger och/eller kontrollerar ett visst videospel. 
35 Jfr Meehan, s. 24, som anför att om EULA inte exkluderar rättigheter till virtuell egendom, 

behöver rättigheterna fördelas. 
36 Kleineman, s. 21–24; Sandgren, s. 48–49; Kaldal & Sjöberg, s. 13–14. Jfr Olsen, SvJT 

2004, s. 111; Jareborg, SvJT 2004, s. 4, anger att rättsdogmatiken består i en rekonstruktion 

av rättssystem.  
37 Sandgren, s. 45; Kaldal & Sjöberg, s. 13; Bernitz, s. 30–31. Jfr dock Hellner, 

Metodproblem, s. 25, som anser att en hierarkiskt uppställd rättskällelära är ”extrem”. 
38 Sandgren, s. 45; Kaldal & Sjöberg, s. 13; Bernitz, s. 30–32; Kleineman, s. 21. 
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bör ledning hämtas från lagförarbeten och rättspraxis. Om frågan fortfarande 

är olöst får doktrinen beaktas,39 där rättskällevärdet ligger i doktrinens 

förmåga att övertyga genom kraften i argumentationen.40 Det handlar alltså 

inte om vem som uttalat något eller i vilket sammanhang så skett, utan om 

den inre logiken som finns i analysen och dess övertygande förmåga.41  

 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte använder jag mig också av utländska 

rättskällor. Dessa ingår inte i rättskälleläran, varför de inte heller är delar av 

en rättsdogmatisk undersökning.42 I detta avseende tillämpar jag därför en 

komparativ metod,43 varigenom det utländska materialet nyttjas som en 

argumentationsbank för hur en svensk lösning på den juridiska frågan kan se 

ut.44 Min avsikt är inte att jämföra rättssystematiska lösningar, varför jag 

saknar skäl att bearbeta den utländska rätten med fullt iakttagande av 

rättskällereglerna i respektive lands rättsordning.45  

 

När uttryckligt svar saknas i rättskällorna använder jag systemsynpunkter i 

tillämpningen. Med systemsynpunkter avses att likartade fall bör lösas efter 

samma rättsliga principer genom analogier, samt att de föreslagna lösningarna 

bör innebära en logisk ordning inom den rättsfigur där frågan förekommer.46 

När jag genomför analoga tolkningar och tillämpningar förklarar jag vilka 

omständigheter som gör att tolkningsmetoden är eller inte är motiverad. Det 

är inte vilka egenskaper som helst som kan motivera ett analogislut, utan det 

måste finnas så pass väsentliga och avgörande likheter mellan jämförelse-

objekten att en analog tillämpning anses lämpligt.47   

 
39 Peczenik, s. 35–36. Jfr Ramberg m.fl., s. 13; Bernitz, s. 30–32. 
40 Kleineman, s. 28; Bernitz, s. 32. 
41 Ramberg m.fl., s. 74–77; Kleineman, s. 33–34; Kleineman, JT 1994/95, s. 624. 
42 Sandgren, s. 49. Jfr Olsen, SvJT 2004, s. 118–119, som skriver att en rättsdogmatisk metod 

är problematisk när ett juridiskt problem inte kan lösas utan utländskt material. 
43 Valguarnera, s. 149, och Kleineman, s. 41, ställer sig frågande till om det är korrekt att tala 

om en komparativ metod när det snarare är frågan om flera olika metoder som används. 
44 Sandgren, s. 59–60; Strömholm, SvJT 1971, s. 257. Jfr Vogel, s. 201. 
45 Sandgren, s. 59. Jfr Strömholm, SvJT 1971, s. 257–259, som betonar vikten av rättvisande 

komparativa jämförelser. 
46 Lindskog, lagkommentar till HBL, p. 1.3.2, not 10; Lindskog, lagkommentar till LFS, p. 

1.3.2, not 22. Jfr Ramberg m.fl., s. 61–63, för en beskrivning av analogier. Jfr även Hellner, 

Positivism, s. 369–373, som diskuterar analogimetodens användning.  
47 Arnerstål, s. 47–48. 
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Mina frågeställningar berör ett rättsområde som inte är nämnvärt utvecklat i 

svensk rätt. Jag intar därför en särskild kritisk inställning till de åberopade 

rättskällorna och följer inte oreflekterat en presenterad tolkning eller ett 

presenterat argument, utan gör en egen självständig bedömning av en 

författares analyser och slutsatser.48 Eftersom frågorna och materialet är 

förhållandevis komplext, har jag i pedagogiskt syfte anpassat min 

presentationsmetod därefter. Följderna härav är att jag dels genomför löpande 

analyser genom uppsatsen, dels att uppläggningen av varje kapitel och vissa 

avsnitt redovisas löpande i texten. 

1.4.2 Material 

Uppsatsen bygger på både svenskt och utländskt material. Kartläggningen av 

hur virtuell egendom behandlas i svensk rätt syftar till att vara heltäckande. 

Det utländska materialet om virtuell egendom är avgränsat till 

engelskspråkiga källor,49 med utgångspunkt och urval utefter det material 

som redovisas av Warnolf50, Palka51, MacDonald52, Erlank53 och Lastowka54. 

Urvalskriterierna motiveras av att Warnolf är ensam om att behandla virtuell 

egendom i svensk rätt, att Palka, MacDonald och Erlank författat 

doktorsavhandlingar inom ämnesområdet, samt att Lastowka har publicerat 

en monografi om virtuell egendom. Den utländska inkluderade 

domstolspraxisen är vald eftersom den refereras i något utav dessa verk. Stora 

delar av den engelska litteraturen härrör från amerikanska law journals. Dessa 

drivs ofta av studenter, vilket kan vara problematiskt ur ett källkritiskt 

perspektiv. Eftersom ovanstående författare i flera fall refererar till dessa, 

väljer jag att betrakta dem som tillförlitliga.  

 

 
48 Ramberg m.fl., s. 73. Jfr Lindskog, s. 28–29 samt not 14–16. 
49 Virtuell egendom behandlas även i källor från bl.a. Kina och Nederländerna, vilka på grund 

av språksvårigheter ligger utanför undersökningen. 
50 Se Warnolf.  
51 Se Palka. 
52 Se MacDonald, The Case och MacDonald, Allocation.  
53 Se Erlank, Property, Erlank, Introduction och Erlank, Law. 
54 Se Lastowka, Virtual Justice.  
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Den del av uppsatsen vari sak- och förmögenhetsrättsliga frågor berörs, 

bygger på prejudicerande rättsfall, doktrin och underrättsavgöranden. 

Rättspraxisen inkluderas eftersom den refereras i den studerade litteraturen. 

Det finns inte nämnvärt med praxis om uppsatsens frågor, varför min främsta 

rättskälla är doktrinen. Mina utgångspunkter är i detta hänseende framförallt 

de sakrättsliga standardverken av Håstad55, Hessler56, Rodhe57, Millqvist58 

och Undén59, med referenser. För frågor relaterade till icke-materiella 

företeelser utgörs det huvudsakliga materialet av verk skrivna av Elgebrant60, 

Lindskog61, Martinson62 och Andreasson63, med referenser. Med tanke på att 

debatten om icke-materiella företeelser är förhållandevis ny, att ingen 

författare står oemotsagd, samt att jag i samtliga fall använder resonemangen 

analogt, intar jag en försiktig utgångspunkt vid läsningen och bearbetning av 

argumenten. Hur källorna värderas redovisas löpande. Avseende underrätts-

avgörandena, har de mycket lågt eller inget självständigt rättskällevärde. De 

har valts ut och inkluderats eftersom de alla berör frågor som relaterar till 

virtuell egendom i CS:GO. Underrättsdomarna används för att påvisa att det 

kan finnas en så kallad allmän acceptans för virtuell egendom i samhället. 

Skatteverkets vägledning både används och bedöms på samma sätt.64 

1.5 Disposition 

Den fortsatta framställningen består av fem kapitel. I kapitel 2 redogörs för 

de förutsättningar som ger upphov till virtuell egendom, vad virtuell egendom 

är, samt den beroendeställning som företeelsen har till spelföretaget. I kapitel 

3 undersöks om virtuell egendom kan utgöra egendom i svensk rätt och i så 

fall hur det är möjligt. I kapitel 4 redogörs för betydelsen av egendomsslag, 

samt vilket sådant som virtuell egendom kan hänföras till. I kapitel 5 

 
55 Se Håstad. 
56 Se Hessler. 
57 Se Rodhe. 
58 Se Millqvist. 
59 Se Undén. 
60 Se Elgebrant, Förfogandelegitimation, Elgebrant, Kryptovalutor och Elgebrant Ägande.  
61 Se Lindskog. 
62 Se Martinson, Sakrätt, Martinson, Kreditsäkerhet och Martinson, En struktur. 
63 Se främst Andreasson. 
64 Se 3.5.2.2. 
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appliceras de föregående analysernas från kapitel 2–4 i samband med en 

undersökning av huruvida virtuell egendom kan tjäna som kreditsäkerhets-

objekt vid pantsättning i svensk rätt. I kapitel 6 summeras uppsatsens 

slutsatser och frågeställningarna besvaras. 
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2 Virtuell egendom 

2.1 Inledning 

I detta kapitel karakteriseras virtuell egendom utifrån dess utmärkande 

omständigheter. Först kommenteras hur juridiken förhåller sig till ny teknik. 

Därefter beskrivs de tekniska aspekterna av virtuell egendom, samt de avtal 

och partsförhållanden som möjliggör existensen av företeelsen. Sedan 

presenteras de utmärkande egenskaperna för virtuell egendom, varefter 

företeelsens inbyggda beroendeställning till spelföretaget adresseras.   

2.2 Något om teknik och rätt  

Virtuell egendom är en förhållandevis ny företeelse som tillkommit genom 

teknikens utveckling. En inledande fråga är därför hur äldre rätt förhåller sig 

till ny teknik. Detta förhållande har tidigare varit föremål för diskussioner, 

såsom i samband med millennieskiftet när debatten rörde hur AvtL förhöll sig 

till utvecklingen av e-handeln.65 Resultatet av debatten kan sammanfattas som 

att problemen inte blev så stora som man trodde de skulle vara. Det 

konstaterades bland annat att de nya elektroniska kommunikationsformerna 

inte påkallade några särskilda teoretiska förklaringsmodeller i avtalsrätts-

hänseenden.66  

 

Det existerande regelverk som finns ger uttryck för ett mönster av befintliga 

lösningar. Om mönstret förstås, kan reglerna användas när tekniken 

utvecklas.67 Detta är en anledning till att det inte är angeläget att tynga regler 

med detaljerade tekniska beskrivningar,68 eftersom man då begränsar 

flexibiliteten i rättstillämpningen. Nedanstående tekniska beskrivning syftar 

därför endast till att ge en inblick i hur virtuell egendom fungerar, och inte till 

att avgränsa frågorna till dagens teknik. Rättstillämparens uppgift är alltid att 

 
65 För en översiktlig syn i debatten se t.ex. Hultmark, Elektronisk handel och SOU 1996:40, 

s. 119–134. 
66 Hultmark, s. 101–102; Lehrberg, SvJT 1999, s. 674–675. 
67 Jfr Lindskog, lagkommentar till HBL, p. 1.3.2; Lindskog, lagkommentar till LFS, p. 1.3.2.  
68 Jfr Sjöberg, JT 2004/05, s. 340; SOU 1989:20, s. 99. 
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tillämpa gällande rätt i dagsaktuellt läge, oavsett teknikens utvecklings-

stadium.69 Så även för virtuell egendom. Om sedan resultatet blir 

otillfredsställande, är det upp till lagstiftaren att ändra på saken.  

2.3 Förutsättningar för att skapa virtuell 
egendom  

2.3.1 Klient/server-systemet 

För att spela Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ska först spelklienten 

Steam70 och själva spelet installeras. CS:GO fungerar med hjälp av en 

klient/server-struktur,71 vilken innebär att videospelet kontrolleras av två 

datorprogram som kommunicerar med varandra över internet. Det ena 

datorprogrammet finns på en eller flera centralt belägna servrar72, medan det 

andra utgörs av spelklienten som lagras på användarens dator.73  

 

Datorprogrammet på servrarna ansvarar för spelets logik, vilket är de 

instruktioner som bestämmer hur spelet fungerar.74 Dessa instruktioner skrivs 

i datorkod, som i sin mest primära form är ettor och nollor i en särskilt ordnad 

sekvens som kan förstås av datorn.75 I servarna lagras all information om 

själva videospelet.76 Servrarna opererar också en användardatabas som bland 

annat innehåller användarnas namn och information om vilka virtuella 

föremål som är kopplade till deras användarkonton. I databasen finns endast 

en förteckning över vilka saker som associeras med ett användarkonto, samt 

en lokaliseringsuppgift till var koden som skapar och beskriver dessa saker 

sparas på servrarna.77 Om en spelare exempelvis erhåller ett CS:GO-skin från 

 
69 Jfr Ekelöf m.fl., s. 302–304, som framför att domstolen ex officio ska tillämpa gällande 

rätt. 
70 Steam är en digital distributionsplattform för bl.a. videospel. Se t.ex. Harbinja, s. 276, not 

11. 
71 Mazurczyk m.fl., s. 187–188; Bharambe m.fl., s. 2.  
72 En server är en dator som är designad för att förse eller bearbeta information åt andra 

datorer i ett nätverk. Se t.ex. Swanson, s. 714. 
73 Se t.ex. Stephens, s. 1517; Warnolf, s. 216; Meehan, s. 24–26; Bartle, Designing Virtual, 

s. 94–105 särsk. 104–105.  
74 Se t.ex. Stephens, s. 1517; Warnolf, s. 216; MacDonald, The Case, s. 48–49.  
75 Abraham, s. 15. 
76 Se t.ex. Stephens, s. 1517–1518; Warnolf, s. 216; Yahyavi & Kemme, s. 10. 
77 Stephens, s. 1517–1518; Warnolf, s. 216. 
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en annan spelare, tillägger serverprogrammet skinnets lokaliseringsuppgift i 

dennes databaslista, och raderar därefter dess lokaliseringsuppgifter från den 

andras.78  

 

Spelklienten skapar användarens spelvärld genom att skicka information och 

förfrågningar till datorservrarna, vilka de sedan svarar på utifrån deras 

kodning.79 Förutom spelklienten, sparas även grafik- och ljudfiler, samt kod 

för de virtuella föremålen i användarens dator.80 Användaren får dock inte 

tillgång till detta, om inte datorservrarna informerar spelklienten om att 

föremålen finns i användarens databas, och att de ska visas på skärmen.81  

2.3.2 Licensavtalet och servicevillkor 

I samband med installationerna av spelklienten och videospelet behöver 

användaren godkänna vissa servicevillkor och licensvillkor. TOS reglerar 

bland annat hur användaren får nyttja datorprogrammen samt hur hen ska bete 

sig inom spelets ramar, exempelvis vilket språkbruk som accepteras i 

videospelet.82 EULA är istället det licensavtal som spelföretaget använder för 

att upplåta en nyttjanderätt till den programvara som installeras på datorn.83 

När användaren accepterar avtalet godtar hen bland annat att all programvara, 

immaterialrätter och föremål som kan köpas i spelet tillhör spelföretaget.84  

 

Utan EULA hade användaren begått upphovsrättsintrång, eftersom ett 

upphovsrättsligt skyddat verk framställs i datorns minne när informationen 

installeras och används.85 Anledningarna härtill är att både datorprogram86 

 
78 Stephens, s. 1517–1519; Lastowka & Hunter, s. 40 samt not 202; Veloso, s. 51; Kwong, s. 

1830. Mack, s. 760. 
79 Se t.ex. Stephens, s. 1518; Lastowka, Virtual Justice, s. 50–52; Castronova, s. 80–84.  
80 Se t.ex. Stephens, s. 1518; Druckman-Church, s. 484–485; Castronova, s. 82–83.  
81 Druckman-Church, s. 484–485; Stephens, s. 1517–1519. Jfr Lastowka & Hunter, s. 40; 

Rogers, s. 415–416. 
82 Se t.ex. Castronova, s. 31; MacDonald, The Case, s. 155–156. 
83 När nyttjanderätten till lös egendom rör upphovsrätten till datorprogram och databaser 

kallas det för licensavtal. Se Arnerstål, s. 21; Olsson, s. 261–262; Rodhe, s. 559–560. Jfr 

Millqvist, s. 44–46. 
84 Se t.ex. Erlank, Property, s. 98–115; MacDonald, The Case, s. 154–158; Harbinja, s. 293. 
85 Lindberg & Westman, s. 411; Warnolf, s. 217, not 57. 
86 Se t.ex. Olsson, s. 55, 72; Wolk, s. 48–52. 
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(1 § 2 p. URL) och databaser87 (1 och 49 §§ URL) kan vara föremål för 

upphovsrättsligt skydd. Därtill skyddas även de olika delkomponenterna av 

videospelet, såsom animerade figurer och musik.88  

 

Det händer undantagsvis att avvikelser sker från TOS och EULA:s 

förhållandevis ensidiga utformande. Ett exempel härpå var videospelet 

Second Life, vari användarna i ett tidigare TOS erhöll egendomsrättigheterna 

till den virtuella egendomen som skapades i spelet. TOS ändrades emellertid 

efter det amerikanska rättsfallet Bragg v. Linden, så att användarna endast 

behöll de immateriella rättigheterna till det som skapades i spelet.89 Rättsfallet 

handlade i korthet om en användare som påståddes ha brutit mot TOS. Som 

följd härav stängdes användarkontot ner, varför hen ville ha ersättning för 

kontots ekonomiska värde. Parterna förliktes utanför domstol.90 

2.3.3 Partsställningen och inledande 
klassificering  

Partsrelationen som finns mellan användarna och spelföretaget är i grunden 

kontraktsrättslig och tar utgångspunkt i vad som står i TOS och EULA. 

Obligationsrättsligt gäller därför att spelföretaget vanligen inte har några 

skyldigheter gentemot de enskilda användarna och närsomhelst kan modifiera 

videospelen och deras innehåll.91  

 

Avseende klassificeringen kan följande uttalas. Enligt min mening bör EULA 

medföra att den virtuella egendomen som användaren har tillgång till rent 

obligationsrättsligt bör klassificeras som en nyttjanderätt till lös egendom 

enligt ovanstående licensavtal. Den sakrättsliga bedömningen behöver dock 

inte överensstämma med den obligationsrättsliga. Om exempelvis två parter 

skulle avtala om att behandla ett lösöre som ett finansiellt instrument, torde 

 
87 Databaser med verkshöjd kan skyddas som verk (1 § URL), medan databaser utan 

verkshöjd kan skyddas med stöd av katalogskyddet (49 § URL). Se t.ex. Olsson, s. 56–57; 

Lindberg & Westman, s. 234–243. 
88 Wolk, s. 81. 
89 Se t.ex. Harbinja, s. 293–294; Erlank, Property, s. 102 och not 106.  
90 Se t.ex. MacDonald, The Case, s. 129–131. 
91 Jfr dock Second Life ovan. 
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detta endast gälla mellan parterna, och inte ha någon självständig sakrättslig 

betydelse. Anledningen härtill är att sakrätten är tvingande till förmån för 

tredje man.92 För det fall det finns tvingande skyddsregler för denne, bör det 

av användaren accepterade licensavtalet kunna åsidosättas i denna del. 

Sådana tvingande regler kan dock endast finnas om virtuell egendom kan 

utgöra egendom som kan vara föremål för sakrätter.93 Huruvida detta är 

möjligt utreds i nästa kapitel. Notera dock att ett jakande svar på denna fråga 

inte är att jämställa med att rättigheterna till den virtuella egendomen tillfaller 

användaren. Om inte virtuell egendom kan vara föremål för sakrätter, torde 

företeelsen endast utgöra en obligationsrättslig konstruktion.94 I detta fall 

menar jag även att ovanstående obligationsrättsliga klassificering ska gälla. 

2.4 Beskrivning av virtuell egendom 

2.4.1 Översikt av svensk rätt 

Virtuell egendom definieras inte i lagtexten eller i något lagförarbete.95 I 

praxis nämns virtuell egendom endast i tillägget till NJA 2011 s. 524 med en 

hänvisning till ett examensarbete som bygger på den då aktuella utländska 

litteraturen.96 I det hänvisade examensarbetet beskrivs virtuell egendom som 

en företeelse med egenskaperna icke-fysisk form, rivalitet, interaktivitet och 

beständighet.97 I annan litteratur diskuteras ”virtuella varor”, såsom föremål 

i Second Life. Dessa varor beskrivs vara objekt som endast existerar i en 

databas genom ettor och nollor.98 Virtuella varor förekommer också i 

momshänseenden, samt i viss underrättspraxis.99 I avsaknad av redovisning 

 
92 Jfr 4.2 och not 286. Jfr dock Elgebrant, Ägande, s. 106, som anser att avtalet ensamt avgör 

om virtuell egendom är egendom eller en tjänst. Emellertid anser Elgebrant inte i detta verk 

att virtuell egendom utgör egendom, vilket är en uppfattning som ändrat sig (jfr Elgebrant, 

Kryptovalutor, s. 35). 
93 Se 3.2.1. 
94 Jfr Lindskog, s. 75, som anför att om inte objektfiktionen kan användas för kryptovalutor, 

torde företeelsen utgöra en obligationsrättslig konstruktion.  
95 Warnolf, s. 219.  
96 I NJA 2011 s. 524 (Lindskogs tillägg), p. 28, hänvisas till Warnolfs examensarbete. Jfr 

Warnolf, s. 208–210, 219, för materialurvalet. 
97 Warnolf, s. 219–226.  
98 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 34–35; Elgebrant, Ägande, s. 105–106. Elgebrant verkar ha 

fått beteckningen ”virtuella varor” från Westberg, Advokaten 2009. Westberg preciserar 

dock inte vad som faktiskt avses med virtuella varor. 
99 Se 3.5.2.2. 
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för rättsligt stöd, eller ytterligare diskussion, anser jag inte att någon av 

beskrivningarna om virtuella varor bör ligga till grund för karakteriseringen 

av virtuell egendom i denna uppsats. Den mest fullständiga beskrivningen av 

virtuell egendom finns därför i ovannämnda examensarbete. Eftersom arbetet 

bygger på utländskt material och nytt sådant har tillkommit, genomförs en ny 

genomgång av utländsk litteratur. 

2.4.2 Utgångspunkter för virtuell egendom 

I den utländska litteraturen finns ingen entydig definition av vad som utgör 

virtuell egendom.100 Vidare används formuleringar såsom virtuella gods101, 

tillgångar102 och resurser103, framför just ”egendom”. För stringensens skull 

använder jag fortsättningsvis beteckningen ”egendom”. Trots oklarheterna 

om definitionen och begreppsanvändning kan en sak sägas om den utländska 

litteraturen: flera författare använder Fairfields definition som utgångspunkt 

i diskussioner om virtuell egendom.104 Enligt Fairfield kan virtuell egendom 

definieras som ”[…] code that mimics the properties of real-space objects. It 

is rivalrous, [inter]connected and persistent.”105 Virtuell egendom är därför 

kod med egenskaperna rivalitet, interaktivitet och beständighet, vilka också 

är egenskaper som finns hos fysiska objekt.106 Fairfield är som sagt inte den 

 
100 Palka, s. 104–106; Erlank, Introduction, s. 2525–2526; Cifrino, s. 238; Lawrence, s. 510–

511; Cummings & Abramovitch, s. 57; Hurter, s. 304; Conner, s. 303. Jfr Štiková, s. 49, not 

13; Gard & Goda, s. 954. 
101 Se t.ex. Eng, s. 253; Arias, s. 1315; Štiková, s. 48. 
102 Se t.ex. Brown & Raysman, s. 89–90; Meehan, s. 2; MacDonald, The Case, s. 16. 
103 Nelson, The Virtual, s. 284–286. Jfr Cifrino, s. 238, not 37. 
104 Westbrook, s. 782; Blazer, s. 141; Lederman, s. 1631–1632; Lawrence, s. 510; 

MacDonald, The Case, s. 99–101; MacDonald, Allocation, s. 25; Chein, s. 1062; Kutler, s. 

1664–1665; Ledgerwood, s. 817; Grappe, s. 173; Quadrini, s. 59–63; Veloso, s. 52 samt not 

52; Abramovitch & Cummings, s. 16; Odinet, s. 659–662; Erlank, Property, s. 272–281; 

Erlank, Introduction, s. 2540–2541; Erlank, Law, s. 646–647; Ung, s. 685–686, not 43; 

Richardson, Classifying, s. 748; Richardson, How Community, s. 90; Štiková, s. 49, not 13; 

Xiaying & Ke, s. 257–258; Druckman-Church, s. 482. Jfr Samtani m.fl., s. 189; Desai, s. 77; 

Yudhantaka & Nugraheni, s. 80; DaCunha, s. 41–43; Palka, s. 94–96; Glushko, s. 511–512; 

Hunt, s. 145; Tseng, s. 550, not 15; Mack, s. 750, not 3; Ray, s. 594; Steinberg, s. 389–390; 

LeBlanc, s. 256; Song & Leonetti, s. 542; Arias, s. 1315–1316; Hurter, s. 304–305; Carrol, 

s. 289, not 54. 
105 Fairfield, Virtual Property, s. 1063. 
106 Warnolf, s. 219. Jag använder Warnolfs översättningar av egenskaperna för att ha enhetlig 

begreppsanvändningen.  
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enda som definierat virtuell egendom,107 men det är den definition som jag 

sluter mig till i denna uppsats. 

 

Mitt val motiveras av att denna definition anses motsvara den gängse 

uppfattningen om av vad virtuell egendom är,108 samt för att Fairfield är en 

erkänd auktoritet inom ämnesområdet.109 Jag menar också att Fairfields 

definition med konkreta egenskaper möjliggör en närmare analys av vad 

virtuell egendom egentligen är.110 Därtill finns det ingen omständighet i 

svensk rätt som talar mot detta val, utan det torde snarare vara så att visst stöd 

finns för dess användande. I Warnolfs examensarbete används en beskrivning 

av virtuell egendom som liknar Fairfields,111 med den skillnaden att 

egenskapen icke-fysisk form inkluderas.112 Jag väljer att göra samma tillägg 

här, eftersom Fairfield (och flera andra) uppfattar det som underförstått att 

virtuell egendom saknar fysisk form.113 Sammantaget anses virtuell egendom 

i denna uppsats därför vara kod med egenskaperna (1) icke-fysisk form, (2) 

rivalitet, (3) interaktivitet och (4) beständighet. I det följande ska 

egenskaperna preciseras. 

2.4.3 Egenskaper 

2.4.3.1 Icke-fysisk form 

Virtuell egendom är kod, vilket utgör ettor och nollor i en dator. Vid en första 

anblick kan företeelsen därför uppfattas sakna en fysisk form, vilket också är 

 
107 Se 1.3. 
108 Erlank, Property, s. 273, skriver: ”[t]his definition of virtual property has become quite 

popular in the literature and most authors who discuss this topic now take both the definition 

and the list of characteristics that Fairfield has determined for virtual property as the de facto 

standard to determine if something is virtual property or not[]”; Quadrini, s. 60, skriver: ”[a]s 

numerous scholars in the civil law and common law traditions have accepted these three 

characteristics, they form the basic definition of virtual property for the purpose of this 

article[]”; Lawrence, s. 510, skriver: ”[t]he most authoritative and widely cited of these 

definitions seems to be that of Professor Joshua Fairfield […]”. 
109 Palka, s. 18, not 8; Lastowka, Virtual Justice, s. 135.  
110 Se 1.3.  
111 Warnolf, s. 219, använder en kombination av Fairfields, Blazers (s. 141) och Westbrooks 

(s. 782) definitioner för att på ett sammanfattat sätt beskriva virtuell egendom i hans 

examensarbete. Både Blazer och Westbrook baserar deras definitioner på Fairfields. 
112 Warnolf, s. 219–221. ”Icke-fysisk form” är översatt från engelskans ”intangible”.  
113 Fairfield, Virtual Property, s. 1064. Se även t.ex. Lastowka, Virtual Justice, s. 126; Erlank, 

Law, s. 636, not 4 samt s. 651; MacDonald, The Case, s. 16.  
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den rådande uppfattningen i utländsk litteratur.114 Det kan emellertid invändas 

att all data som sparas lämnar fysiska elektromagnetiska spår i samband med 

lagringsprocessen i datorerna.115 Virtuell egendom skulle därför också kunna 

betraktas från dess (om än marginella) fysiska form. Mot detta synsätt talar 

dock följande omständigheter. Varken kontoförda finansiella instrument,116 

kryptovalutor,117 eller det som kallats virtuella varor,118 anses ha någon fysisk 

representationsform, fast att de lagras på ett digitalt konto i form av ettor och 

nollor. Det anförs att de elektromagnetiska spåren inte medför att 

informationsinnehållet på ett konto ”[…] är eller ens i en begränsad 

bemärkelse kan jämföras med ett fysiskt objekt.”119 Vidare uttalas i tillägget 

till NJA 2011 s. 524 att ett bankkonto är en icke-fysisk tillgång.120 Sedan har 

det också hävdats att det bristen på fysisk form är det mest uppenbara 

särdraget hos virtuella föremål.121 Det sagda gör att jag sluter mig till att 

virtuell egendom i dagsläget122 ska uppfattas som en företeelse som saknar 

fysisk form.  

2.4.3.2 Rivalitet  

Rivalitet betyder möjligheten att exkludera andra från att använda ett objekt 

eller en företeelse i exakt samma ögonblick som någon annan.123 Rivaliteten 

har att göra med ett objekts eller en företeelses inneboende egenskaper.124 För 

 
114 Se 2.4.2. 
115 Wallin-Norman, s. 43, Elgebrant, Ägande, s. 105–106 samt not 15. Jfr Elgebrant, 

Kryptovalutor, s. 34; Quadrini, s. 59–60. 
116 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 229–230, 233. Jfr Wallin-Norman, Ny Juridik 2:10, 

s. 10–11, anför att värdepapper sällan har fysisk form. Jfr även prop. 2015/16:10, s. 330, 

”[s]ådana bestämmelser är en direkt följd av systemet med kontoförda värdepapper som inte 

har fysisk form […]”. 
117 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31. 
118 Elgebrant, Ägande, s. 106. Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 34.  
119 Wallin-Norman, s. 43. Se även Elgebrant, Ägande, s. 106, för samma uppfattning.  
120 NJA 2011 s. 524 (Lindskogs tillägg), p. 17. 
121 Warnolf, s. 220. 
122 En fråga som ställs är huruvida bedömningen ändras om teknikutvecklingen medför att 

man kan interagera med virtuella objekt på ett sådant sätt att de inte längre kan särskiljas från 

objekt i den ”riktiga världen”. Om detta se t.ex. Erlank, Property, s. 265–268; Erlank, Law, 

s. 637, not 6. Mot detta kan anföras att Janlert, s. 65–66, år 1995 skrev att det vore en 

omöjlighet att (då) inom en överskådlig framtid skapa dessa upplevelser. Än är vi inte där. 
123 Se t.ex. Warnolf, s. 224–225; Fairfield, Virtual Property, s. 1053–1054; Blazer, s. 143–

144. 
124 Jfr Warnolf, s. 224; Harbinja, s. 290; Balganesh, s. 315–316. 
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fysiska föremål kommer rivaliteten från dess manifestationsform, medan den 

för virtuell egendom har grund i hur datorkoden skrivits.125  

 

Om exempelvis en person kör runt i en fysisk bil, finns det ingen annan person 

som kan köra runt i exakt samma fordon samtidigt. Den är därmed 

rivaliserande.126 Samma sak gäller i CS:GO, där endast en användare kan 

använda de specifika CS:GO-skins som finns kopplat till hens användarkonto 

vid en viss given tidpunkt.127 Notera att ett föremål inte behöver vara unikt 

för att också uppvisa rivalitet. På samma sätt som flera personer kan köra runt 

i identiska exemplar av samma bilmodell i den fysiska världen, kan flera 

användare ha identiska datorkodsekvenser till sina CS:GO-skins.128 Det 

väsentliga är att det endast finns en användare som kan använda ett specifikt 

CS:GO-skin kopplat till hens användarkonto vid en viss tidpunkt och 

därigenom exkludera andra från att använda det.  

 

Rivaliteten är viktig eftersom den utgör skiljelinjen mellan virtuell egendom 

och immateriella rättigheter, fast att båda företeelser saknar fysisk form.129 

Om någon exempelvis ser en film i biografen, och därmed tar del av filmens 

immateriella rättigheter, hindras inte någon annan från att åtnjuta 

rättigheterna i exakt samma stund.130 Däremot är immateriella rättigheter 

vanligen exkluderande på så sätt att en immaterialrättsinnehavare kan 

exkludera andra från att utnyttja rättigheterna till filmen.131 Denna 

exklusivitet härrör dock från en legal eller ekonomisk konstruktion och alltså 

 
125 Se t.ex. Warnolf, s. 224; Fairfield, Virtual Property, s. 1053–1054.  
126 Se t.ex. Hurter, s. 304 samt not 114; Nelmark, s. 2, not 4.  
127 Eng, s. 271–272. Jfr t.ex. Warnolf, s. 224–225; Abramovitch & Cummings, s. 17. 
128 Quadrini, s. 60. Enligt Gerstner, s. 326–327, ges all virtuell egendom en unik 

identifikationskod när de kodas, varför de faktiskt är unika.  
129 Se främst Warnolf, s. 224; Fairfield, Review, s. 98–99; Lastowka, Virtual Justice, s. 168–

169; Erlank, Property, s. 277. Jfr Levin, Immaterialrätt, s. 23, som anger att 

immaterialrätterna skiljer sig genom att de kan nyttjas av flera samtidigt; Andreasson, s. 285; 

Cohrs, Ny Juridik 2:18, s. 9; Tuula, s. 218, anger att det finns stora möjligheter för andra att 

tillgodogöra sig vad som skapats; Lindberg & Westman, s. 218, anför samma som Tuula; 

Arias, s. 1316, ”[…] it is unclear why scholars insist on characterizing virtual [property] as 

intellectual property on the basis of mere intangibility[]”. 
130 Jfr t.ex. Warnolf, s. 224–225, med en CD-skiva som exempel eller MacDonald, The Case, 

s. 222, med en uppfinning. 
131 Se 3.4.3.1 där immateriella rättigheter beskrivs som lagstadgade ensamrätter.  
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inte från någon inneboende egenskap, oavsett om egenskapen är kodad eller 

inte.132  

 

Vissa författare sammanblandar ovanstående skillnad när de hävdar att 

virtuell egendom saknar rivalitet.133 Ett exempel på missförståndet är 

påståendet om att virtuell egendom inte kan uppvisa rivalitet eftersom 

möjligheten att exkludera andra beror på de avtal (TOS och EULA) som 

användaren accepterar.134 Som ovan anges, är detta inte vad denna egenskap 

innebär. Oavsett vad som står i avtalen, finns till följd av rivaliteten endast en 

användare som kan använda den virtuella egendomen som finns kopplat till 

hens användarkonto vid en viss given tidpunkt. Däremot påpekas korrekt att 

den inneboende egenskapen är beroende av att spelföretaget designat den 

virtuella egendomen på det sättet.135 Min uppfattning är här att virtuell 

egendom bör anses uppvisa rivalitet, men att ställning behöver tas till hur 

spelföretagets inflytande påverkar egenskapens existens. Detta görs i nästa 

avsnitt.136 

2.4.3.3 Interaktivitet 

Interaktivitet betyder att den virtuella egendomen kan påverkas eller upplevas 

av mer än en person samtidigt,137 och/eller att det är möjligt att överföra den 

mellan användare.138 Om exempelvis ovanstående bil kommer körandes på 

vägen kan den både upplevas av dess beskådare och av föraren, varför den 

uppvisar interaktivitet.139 Likväl kan ett CS:GO-skin ses av de personer som 

befinner sig i samma spelrond som användaren av skinnet.140 Det är 

 
132 Warnolf, s. 224; Harbinja, s. 290; Blazer, s. 143. Jfr Balganesh, s. 315–316. 
133 Harbinja, s. 290–291, anser att både Nelson (Fiber, s. 14–15) och Glushko (s. 512–513) 

sammanblandar rivalitet i betydelsen av inneboende egenskap respektive möjligheten att 

exkludera från användning. 
134 Jfr Nelson, Fiber, s. 14–15. 
135 Harbinja, s. 290–291; Palka, s. 107; Glushko, s. 512–513; Nelson, Fiber, s. 14–15. 
136 Se 2.5.  
137 Se t.ex. Warnolf, s. 225–226; Fairfield, Virtual Property, s. 1054; Blazer, s. 145–146. 
138 Westbrook, s. 782–783; Abramovitch & Cummings, s. 16; Quadrini, s. 61–62; DaCunha, 

s. 43; MacDonald, The Case, s. 99; Samtani m.fl., s. 189. Jfr Steinberg, s. 390; Odinet, s. 662.  
139 Jfr t.ex. Fairfield, Virtual Property, s. 1054 med en penna som exempel eller White, s. 

234, som om använder en häst. 
140 Eng, s. 271–272. Jfr t.ex. Tseng, s. 550, not 15, med ett virtuellt svärd som exempel. 
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interaktiviteten som bidrar till den virtuella egendomens värde.141 När flera 

personer upplever samma resurs och uppfattar den som värdefull, skapas en 

marknad för just den resursen.142  

 

Det har gjorts två invändningar mot interaktiviteten. För det första är den 

virtuella egendomen inte universellt interaktiv på så sätt att det inte är säkert 

att alla datorsystem kan använda datorkoden utan nödvändiga justeringar.143 

Om en användare exempelvis sitter med en dator från millennieskiftet, är det 

tveksamt att nyare videospel kan spelas på denna. För det andra är 

interaktiviteten för den virtuella egendomen avgränsat till det specifika 

videospelet den finns i.144 Det är exempelvis inte möjligt att använda CS:GO-

skins i videospelet Runescape.145 Från mitt perspektiv har dessa invändningar 

inget att göra interaktivitetens betydelse för virtuell egendom. I litteraturen 

innebär egenskapen att den virtuella egendomen ska kunna upplevas av mer 

än en person respektive att den kan överföras, och inte att den ska kunna 

upplevas eller överföras till alla. Jag anser därför att egenskapen bör finnas 

för virtuell egendom. Likt rivaliteten är emellertid interaktiviteten beroende 

av spelföretagets utformning av koden, varför spelföretagets ställning igen är 

aktuell. 

2.4.3.4 Beständighet 

Beständighet innebär att ett objekt eller en företeelse inte försvinner eller 

upplöses när den inte används, vilket för virtuell egendom blir när datorn 

stängs av.146 För koden säkerställs beständigheten genom den beskrivna 

klient/server-strukturen som gör att den lagras på flera enheter.147 Det är 

beständigheten som gör att bilen från ovanstående exempel finns kvar 

nästkommande morgon efter att ägaren parkerat den.148 Vidare är det 

 
141 Warnolf, s. 225; Hunt, s. 145; Fairfield, Virtual Property, s. 1054–1055; Xiaying & Ke, 

s. 258; Odinet, s. 662; Ung, s. 685–686, not 43.  
142 Warnolf, s. 225; Odinet, s. 662. 
143 Harbinja, s. 292; Nelson, Fiber, s. 17. 
144 Harbinja, s. 292; Nelson, Fiber, s. 17; Glushko, s. 512–513. Jfr Steinberg, s. 390. 
145 Jfr Nelson, Fiber, s. 17, som istället använder exemplen EverQuest och Second Life.  
146 Se t.ex. Warnolf, s. 221–223; Fairfield, Virtual Property, s. 1053–1054; Blazer, s. 144–

145. 
147 Warnolf, s. 222; Fairfield, Virtual Property, s. 1054; MacDonald, The Case, s. 101; 

Westbrook, s. 783; Arias, s. 1316; Glushko, s. 389; Harbinja, s. 291–292; Quadrini, s. 61. 
148 Jfr Blazer, s. 144. 
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beständigheten som möjliggör att en användare kan se sina CS:GO-skins när 

hen antingen loggar in sig för att spela efter att datorn varit avstängd, eller 

loggar in sig från en annan enhet.149  

 

Jämfört med rivalitet och interaktivitet är det ingen som har ifrågasatt vilken 

innebörd beständigheten har. Däremot ifrågasätter vissa om beständigheten 

verkligen finns. Den virtuella egendomens beständighet är vid varje tidpunkt 

villkorad av spelföretagets vilja, vilket är en skillnad med fysiska objekt.150 

Ovanstående bil står förmodligen kvar på parkeringen över natten, på samma 

sätt som CS:GO-skinnet förmodligen finns kvar när användaren loggar in sig 

nästa gång. Skillnaden häremellan är att det finns så många färre sätt som 

bilen kan påverkas på. Fast att en utomstående person för användaren av bilen 

– exempelvis en granne – skulle gå i konkurs, kommer den finnas kvar. Likväl 

kommer den inte plötsligen färgas blå eller helt försvinna ur världen nästa 

morgon. Alla dessa händelser kan dock inträffa för CS:GO-skinnet,151 varför 

frågan är om den virtuella egendomen är beständig överhuvudtaget. 

 

Ett argument för att beständigheten finns, trots tredje parts inverkan, är att ett 

bankkonto endast finns för att banken upprätthåller en databas över 

tillgångarna i kontot. Kontot kan därför sägas vara beständigt.152 Det som är 

beständigt i common law-traditioner, behöver dock inte vara det i andra 

rättstraditioner.153 Vidare anser jag inte att det stöd som presenteras för 

bankkontots beständighet är tillräckligt för att övertyga om egenskapens 

existens, trots spelföretagets inflytande.154 Därtill finns en uttrycklig 

 
149 Eng, s. 271–272. Jfr t.ex. Erlank, Property, s. 279, som använder ett virtuellt svärd som 

exempel. 
150 Jfr Erlank, Property, s. 274–275 samt not 230; Harbinja, s. 291–292; Glushko, s. 512; 

Chein, s. 1077; Nelson, Fiber, s. 15–16. 
151 Jfr Burns, s. 840; Palka, s. 107. 
152 Warnolf, s. 223; Fairfield, Virtual Property, s. 1057; Quadrini, s. 63, not 28. Jfr 

Moringiello, False Categories, s. 140. 
153 Jfr Erlank, Property, s. 275, not 230, som anför att bankkonton utgör egendom i common 

law, men inte civil law, eftersom beständighet saknas. I svensk rätt saknar beständigheten 

dock betydelse för vad som utgör egendom (jfr 3.2.2.). Därtill kan bankkonton inte ägas som 

egendom i sakrättslig mening, utan det som ägs är bankkontots värde (se Lindskog, s. 41).   
154 Jfr not 152 ovan. Warnolf (s. 223) stödjer sig på Moringiello (False Categories, s. 140), 

vars diskussion inte handlar om beständighet, utan om egendomsrättigheter kan utsträckas 

för ett icke-fysiskt föremål trots en beroendeställning till tredje part. Fairfield (Virtual 
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ståndpunkt om att användarens beroendeställning till spelföretaget medför att 

beständigheten inte kan föreligga alls.155 Jämfört med rivalitet och 

interaktivitet, är jag mindre övertygad om att virtuell egendom verkligen har 

egenskapen beständighet. Min uppfattning är dock beroende av vilken 

betydelse spelföretagets ställning har för egenskaperna, varför denna fråga 

utreds nedan. 

2.5 Den inbyggda beroendeställningen  

2.5.1 Översikt 

Den virtuella egendomen är till sin natur en sådan företeelse som sällan kan 

existera utan samverkan från en tredje part – här spelföretaget.156 I detta 

avsnitt belyses därför huruvida rivaliteten, interaktiviteten och 

beständigheten influeras av detta, samt hur virtuell egendom som företeelse 

påverkas. Notera att egenskapen icke-fysisk form existerar oberoende av hur 

koden utformas. 

2.5.2 Inverkan på egenskaperna 

Virtuell egendom uppvisar endast ovanstående tre egenskaper eftersom 

spelföretaget ansåg att det skulle vara så när koden utformades.157 Fysiska 

föremål har jämförelsevis dessa egenskaper i sig själva, varför det går att fråga 

om de ”virtuella versionerna” av egenskaperna verkligen kan jämföras med 

de ”fysiska versionerna”. Denna fråga kommenteras endast av en författare i 

litteraturen, som ifrågasätter huruvida rivalitet och beständighet verkligen 

finns.158 Exakt hur beroendeställningen påverkar egenskaperna präglas därför 

av osäkerhet, varför nedanstående tolkningar är mina förslag till hur 

problemet kan förstås. 

 

 
Property, s. 1057) uppger endast att bankkonton är beständiga, men anger inget stöd. 

Quadrini (s. 63, not 28) stödjer sig på Fairfield. 
155 Harbinja, s. 292. 
156 Erlank, Property, s. 275, not 230; Odinet, s. 662; Lawrence, s. 515; Glushko, s. 512; 

Xiaying & Ke, s. 258. Jfr Moringiello, False Categories, s. 140.  
157 Jfr t.ex. Fairfield, Virtual Property, s. 1054; Blazer, s. 140; Abramovitch & Cummings, s. 

16. 
158 Harbinja, s. 290–292.  
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Den sammanfattande bilden som ges i det material som tar utgångspunkt i 

ovanstående tre egenskaper, är att spelföretagets inflytande över kodens 

utformning inte påverkar om egenskapernas existens.159 Min uppfattning 

grundas på att det finns en förhållandevis hög acceptans för att det (inkluderat 

icke-fysisk form) är egenskaperna, rivalitet, interaktivitet och beständighet 

som utmärker virtuell egendom,160 samtidigt som att det inte undangöms att 

koden endast uppvisar egenskaperna för att den utformats till att göra det. 

Tvärtom påpekas det i flera fall uttryckligen att koden är utformad för att 

härma (”mimic”) verkliga egenskaper.161 Om egenskapernas existens hade 

ifrågasatts för att spelföretaget utformat dem, borde det rimligen också finnas 

ytterligare diskussioner om detta.  

 

Som sagt görs vissa ifrågasättanden av egenskaperna.162 Emellertid grundar 

sig dessa som oftast inte på att spelföretaget utformat koden,163 utan på att 

den virtuella egendomens egenskaper inte anses vara direkt jämförbara med 

de fysiska motsvarigheterna.164 Kritiken kan uppfattas som att det på ett 

tydligare sätt bör markeras att den virtuella egendomens egenskaper 

avgränsas av det sammanhang som videospelen medför. Enligt min mening 

är det uppenbart att de ”virtuella versionerna” av rivalitet, interaktivitet och 

beständighet inte är fullständigt jämförbara med motsvarigheterna för fysiska 

föremål. Som stöd för denna tolkning anges i flera fall uttryckligen att 

analogin som görs mellan egenskaperna hos fysiska föremål respektive 

virtuell egendom inte alltid är perfekt.165 I litteraturen accepteras således att 

den virtuella egendomens egenskaper begränsas av videospelets samman-

hang, vilket inkluderar omständigheten att spelföretaget utformar koden.166  

 
159 Jfr not 104. För motsatt uppfattning, se Harbinja, s. 290–292. 
160 Jfr not 108. 
161 Se t.ex. Fairfield, Virtual Property, s. 1054; Harbinja, s. 289; MacDonald, The Case, s. 

100; Erlank, Introduction, s. 2530. 
162 Se 2.4.3.2–2.4.3.4. 
163 Jfr däremot Harbinja, s. 290–292. 
164 Jfr Erlank, Property, s. 274–275; Blazer, s. 140; Xiaying & Ke, s. 258; Palka, s. 107; 

Glushko, s. 511–513; Nelson, Fiber, s. 14–17; Balkin, s. 2070–2071; Steinberg, s. 390; 

Burns, s. 840–841.  
165 Erlank, Property, s. 274; Erlank, Law, s. 656; Blazer, s. 140; Xiaying & Ke, s. 258; Burns, 

s. 840–841. Jfr Harbinja, s. 289–293; Palka, s. 107; Nelson, Fiber, s. 14–17.  
166 Jfr Chein, s. 1062, som anger att virtuell egendom är ”[…] purposely designed to act like 

personal property, at least within the confines of the virtual world in which they exist.” 
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Ingen av den virtuella egendomens ”virtuella egenskaper” utgör därmed 

exakta motsvarigheter till de fysiska egenskaperna. Men den kod som 

exempelvis skapar CS:GO-skinsen liknar de fysiska egenskaperna i en så hög 

en utsträckning som den kan programmeras till, vilket är det väsentliga. Ett 

liknande resonemang har även framförts i den begränsade svenska litteraturen 

om virtuell egendom. Däri anges att så länge egenskapen beständighet inte är 

”godtycklig” i den bemärkelsen att den virtuella egendomen försvinner utan 

någon anledning, är föremålet beständigt.167 Ett föremål som är utformat till 

att inte försvinna godtyckligt, är alltså så likt den ”fysiska versionens” 

beständighet som den kan vara i ett videospel.  

 

Sammantaget torde det inte ha någon betydelse att spelföretaget utformat 

koden för att egenskaperna ska existera. Det väsentliga tycks vara att koden, 

och därmed egenskaperna, har utformats till att vara så lika dess fysiska 

motsvarigheter som det är möjligt inom videospelen. I de flesta fall torde detta 

gälla underförstått, medan det i andra fall påpekas mer uttryckligen. Ovan 

nämndes att min uppfattning om beständigheten var beroende av svaret på 

denna fråga. Det sagda gör att jag värderar att virtuell egendom har 

egenskapen beständighet. Motsatsvis gäller därmed också, att om koden 

ändras så att den berörda virtuella egendomen inte längre uppvisar en av de 

ovanstående egenskaperna, så är det inte heller längre frågan om något som 

kan kallas för virtuell egendom.  

2.5.3 Inverkan på virtuell egendom som 
företeelse 

All makt över videospelet är, till följd av den virtuella egendomens lagring 

och de avtal som användarna accepterar, centrerat hos spelföretaget som när 

som helst kan ändra på eller radera den virtuella egendomen.168 Frågan är 

 
167 Warnolf, s. 223, ”[…] så länge [ett] föremål inte försvinner godtyckligt, m.a.o. på ett sätt 

som inte är förenligt med de uppdragna gränserna i ett visst spel, bibehålls beständigheten 

genom en tillräckligt hög grad av förutsägbarhet[]”. 
168 MacDonald, The Case, s. 143, Glushko, s. 512; Palka, s. 107; Balkin, s. 2070–2071; 

Deenihan, s. 11–12. Jfr Chein, s. 1075–1077; Cifrino, s. 257; DaCunha, s. 51; Lawrence, s. 

515–517; Archinaco, s. 25–26. Den här befogenheten har beskrivits leda till att spelföretagen 

ikläder sig rollen som ensamhärskande ”spelgudar”. Se t.ex. Warnolf, s. 222, not 85; 

Fairfield, The God, s. 1021–1022. 
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därmed vilken betydelse detta har för den virtuella egendomen som 

företeelse?  

 

I litteraturen berörs denna fråga i diskussioner som handlar om huruvida 

virtuell egendom bör anses utgöra egendom eller inte.169 Det som diskuteras 

har alltså att göra med hur gällande rätt bör se ut (de lege ferenda). 

Argumenten som framförs kan visserligen vara till nytta för den som ska 

skapa en juridisk lösning i en svensk kontext,170 men eftersom syftet med 

denna uppsats endast är att fastställa gällande rätt lämnas de utan avseende. I 

korthet kan därför konstateras att spelföretagets inflytande inte påverkar vad 

virtuell egendom faktiskt är.  

2.6 Sammanfattning 

Virtuell egendom är en företeelse som är skapad av tekniken, vilket dock inte 

påverkar vilken rätt som gäller. All virtuell egendom är kod som fungerar 

genom en klient/server-struktur. För att installera programvaran som används 

behöver användaren godkänna TOS och EULA, vilka vanligen ger spel-

företaget samtliga rättigheter till videospelet och allt som finns i spelet. 

Obligationsrättsligt torde virtuell egendom kunna uppfattas som en 

nyttjanderätt till lös egendom reglerat av ett licensavtal. Den sakrättsliga 

bedömningen kan dock skilja sig, beroende på om företeelsen ska uppfattas 

som egendom eller inte. 

 

Virtuell egendom beskrivs endast i begränsad omfattning i svensk rätt. Den 

mest välgrundade beskrivningen stödjer sig på tidigare utländsk litteratur, 

varför en ny litteraturgenomgång gjorts. I litteraturen finns ingen enhetlig 

definition av virtuell egendom. Däremot finns stöd för att virtuell egendom 

utmärker sig utifrån egenskaperna (1) icke-fysisk form (2) rivalitet (3) 

interaktivitet och (4) beständighet. Icke-fysisk form innebär att företeelsen 

 
169 Chein, s. 1077 och Burns, s. 840, ifrågasätter om egendomsrättigheter kan utsträckas till 

virtuell egendom på grund av beroendeställningen, och alltså inte huruvida egenskaperna 

föreligger eller inte. Jfr även Fairfield, Virtual Property, s. 1097–1099; Crowne & Kaploun, 

s. 8–9.  
170 Jfr Vogel, s. 201. 
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saknar fysisk substans. Rivalitet innebär möjligheten att avskära andra 

personer från att använda en företeelse i exakt samma ögonblick som någon 

annan. Interaktivitet betyder att flera än en kan uppleva den virtuella 

egendomen, och beständighet innebär att företeelsen fortsätter att existera 

oavsett statusen på användarens enhet.  

 

På grund av de förutsättningar som skapar virtuell egendom, intar 

spelföretaget en stark ställning, varför det frågas vilken betydelse detta har. 

Att spelföretaget utformar och skapar koden torde inte påverka huruvida 

egenskaperna faktiskt finns. Det väsentliga är istället att dessa egenskaper är 

skapade för att imitera de fysiska föremålens egenskaper. Beroende-

ställningen till spelföretaget anses inte heller påverka vad virtuell egendom 

faktiskt är. 
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3 Egendom och objekt 

3.1 Inledning  

I detta kapitel utreds om virtuell egendom kan utgöra egendom i svensk rätt. 

Först redogörs för egendomens betydelse i sakrätten, varefter egendoms-

begreppets innebörd preciseras. Därefter utreds vad som krävs för att föremål 

som saknar fysisk form ska kunna utgöra egendom i svensk rätt. Sistnämnde 

avsnitt följs av en redogörelse för vilken kritik som framförts mot ett för starkt 

fokus på egendomens fysiska form. Slutligen tillämpas de presenterade 

kraven på virtuell egendom, varefter ställning tas för om företeelsen utgör 

egendom. 

3.2 Egendom i svensk rätt  

3.2.1 Egendomens betydelse för sakrätten 

Det finns två skäl för att ta ställning till huruvida virtuell egendom är 

egendom. För det första finns fler förmögenhetsrättsliga resurser än de som 

räknas som egendom,171 vilka virtuell egendom kan tillhöra. Emellertid kan 

endast egendom förknippas med sakrätter.172 Om inte virtuell egendom är 

egendom, kan den därför inte användas som kreditsäkerhetsobjekt. För det 

andra måste virtuell egendom utgöra egendom för att kunna hänföras till ett 

egendomsslag. Vikten av detta presenteras i nästa kapitel.173  

 

Man kan fråga sig om egendomsdiskussionen hade kunnat undvikas med en 

annan beteckning för virtuell egendom än just ”egendom”.174 Svaret är 

förmodligen nekande. Fast att virtuell egendom hade kallats för ”virtuella 

gods”, hade det varit nödvändigt att undersöka om den kan räknas som 

egendom i svensk rätt. I annat fall hade vi befunnit oss på gränsen till 

 
171 Se not 19. 
172 Andreasson, s. 55–56. Jfr Lindskog, s. 75 samt not 175.  
173 Se 4.2. 
174 Jfr 2.4.2, för andra beteckningar. 
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begreppsjurisprudens, varigenom man genom att kalla en juridisk företeelse 

för något avgränsar vilka regler som kan gälla för den.175  

3.2.2 Vad är egendom? 

I svensk rätt finns ingen civilrättslig egendomsdefinition, men däremot flera 

olika egendomsslag som egendomen kan sorteras i.176 Fast att en uttrycklig 

definition saknas, framkommer vissa uttalanden i rättskällorna om egendoms-

begreppets innebörd. 

 

I NJA 2017 s. 1070 ansåg HD att egendomsbegreppet omfattar förmögenhets-

tillgångar och rättigheter av olika slag oberoende av om de har ett 

förmögenhetsvärde eller inte.177 Fast att inget värde är nödvändigt, måste 

egendomen däremot vara av sådan beskaffenhet att den kan vara föremål för 

någons rätt, exempelvis en ägande- eller nyttjanderätt.178 Omständigheten att 

egendom är föremål för en rättighet betonas också i doktrinen. I en smal 

bemärkelse har egendomsbegreppet ansetts betyda objektet för någons 

äganderätt,179 medan objektet i en vidare betydelse även inkluderar andra 

förmögenhetsrättigheter än äganderätten.180 Den exakta innebörd som 

rättigheterna ges är dock inte statisk, utan varierar beroende på vilka 

befogenheter rättsordningen ger rättighetsinnehavaren.181  

 

En annan uppfattning i den svenska litteraturen är att egendom kan beskrivas 

som ett knippe av rättigheter (”bundle of rights”),182 varför det inte finns 

samma objektskoppling som ovan. Detta synsätt har ursprungligen grund i 

 
175 Jfr t.ex. Andreasson, s. 368; Helander, SvJT 1987 s. 371.  
176 Elgebrant, Ägande, s. 104; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 33–34. Se även 4.1–4.3. 
177 NJA 2017 s. 1070, p. 7.  
178 NJA 2017 s. 1070, p. 7. Jfr Hessler, s. 19–20, som anför att det ekonomiska draget inte 

ska överdrivas. 
179 Undén, s. 12; Wallin-Norman, s. 142; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31–32. Jfr Elgebrant, 

Ägande, s. 104–105; Lindahl, s. 297.  
180 Martinson, Kreditsäkerhet, s. 101; Undén, s. 12–13; Almkvist, s. 45. Jfr Samuelsson, SvJT 

2011, s. 161; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 34; Rodhe, s. 1. 
181 Håstad, s. 22; Hessler, s. 19; Ramberg, s. 72. Jfr Wallin-Norman, s. 142; Millqvist, s. 24–

25; Adlercreutz & Pfannenstill, s. 21; Strömholm, Allmän rättslära, s. 13–15.  
182 Warnolf, s. 209, 227–229; Cohrs, s. 8–9.  
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utländsk juridisk doktrin,183 och har även använts som beskrivningar för vad 

äganderätten innebär i svensk rätt.184 Därtill har egendomsbegreppet även en 

konventionsrättslig innebörd genom EKMR (ställning som svensk lag185), 

vilket dock har ett vidare omfång än den inhemska civilrättsliga betydelsen.186  

 

Av vad som framkommer ovan kan egendomsbegreppets innebörd beskrivas 

utifrån tre olika synvinklar. Jag anser att synsättet med rättighetsknippet kan 

uteslutas eftersom det grundar sig i utländsk litteratur, vilket inte är en svensk 

rättskälla.187 Eftersom egendomsbegreppet beskrivs i svensk rätt, bör svenska 

källor ges företräde. Även den konventionsrättsliga bedömningen kan lämnas 

utan avseende. Om konventionsrätten skulle ha betydelse för hur egendom 

uppfattas civilrättsligt, borde denna omständighet rimligen också beröras i 

några av de framställningar som lyfter egendomsbegreppet efter EKMR:s 

införlivande. Detta görs dock inte.188 Det som kvarstår är därmed en 

beskrivning av egendom som objekt för rättigheter, vilken jag fortsättningsvis 

intar som utgångspunkt för vad egendom är.  

3.2.3 Egendom som objekt 

Egendom kan uppfattas utgöra objekt för rättigheter. Detta hindrar dock inte 

att saker som saknar fysisk form fortfarande kan vara egendom. Det finns 

flera exempel på saker som saknar fysisk form och som utgör egendom i 

svensk rätt, såsom immateriella rättigheter.189 Frågan är därför hur gränsen 

dras mellan vad som är egendom och vad som inte är det.  

 

 
183 ”Bundle of rights” härrör från engelsk litteratur. Jfr t.ex. Balganesh, s. 309 och Penner, s. 

712. 
184 Nergelius, s. 12; Tiberg, SvJT 2000, s. 975; Frändberg, SvJT 2002, s. 573; Karlson, s. 20–

21. 
185 Nergelius, s. 22–23. 
186 Lindahl, s. 315–316; Solheim, s. 146–151; Borg & Martinsson, SvJT 1997, s. 288–289. 

Jfr Åhman, s. 159–160, 194–197; Åhman, JT 2017/18, s. 531; Gauksdóttir, s. 131; Nergelius, 

s. 82. 
187 Se 1.4.1. 
188 Jfr Martinson, Kreditsäkerhet, s. 101; Almkvist, s. 45; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 34; 

Samuelsson, SvJT 2011, s. 161. 
189 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 229–230. Jfr t.ex. Millqvist, s. 38–39 och Håstad, 

s. 40–42, vilka beskriver egendomsslag som saknar fysisk form. 
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Gränsdragningen är endast sparsamt behandlad i rättskällorna. Det krav som 

uppställs för att något som saknar fysisk form ska kunna uppfattas som 

egendom, är att detta ”något” kan vara föremål för en objektfiktion.190 

Begreppet objektfiktion betyder att man tänker sig att något som saknar fysisk 

form faktiskt har det.191 I litteraturen används även andra uttryckssätt för 

denna tankeprocess,192 men för stringensens och pedagogikens skull använder 

jag fortsättningsvis objektfiktion som begrepp. Av det sagda följer att om 

virtuell egendom inte kan vara föremål för objektfiktion, kan företeelsen inte 

heller utgöra egendom.  

3.3 Förutsättningar för objektfiktion 

3.3.1 Utgångspunkter 

I rättskällorna är förutsättningarna för när objektfiktioner kan användas 

endast sparsamt behandlade.193 För att kunna tänka sig virtuell egendom som 

om den vore ett objekt (objektfiktion) måste en av följande omständigheter 

föreligga: (1) det finns stöd i lag194 eller lagförarbeten195; (2) det finns 

sedvänja som styrker företeelsens existens;196 eller (3) företeelsen har nått en 

tillräckligt hög och allmän acceptansgrad.197 På grund av det konsensus som 

finns om att stöd krävs från lagstiftaren, är det endast de två sistnämnda 

omständigheterna som utreds.  

 
190 Se 3.3.1. 
191 Jfr Wallin-Norman, JT 2012/13, s. 107, för beskrivningen, men inte beteckningen. 
192 Undén, Om panträtt, s. 6, skriver att en rättighet kan ”objektiveras”; Wallin-Norman, s. 

22–23, använder ”den Fysiska Modellen”; Martinson, Sakrätt, s. 533, använder 

”objektstänkande”; Andreasson, s. 55, använder bl.a. ”objektsbaserade utgångspunkten”. 
193 Så görs endast av Lindskog, s. 74–75 samt not 174, Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31–36 

och Elgebrant, Ägande, s. 106–108. 
194 Lindskog, s. 74–75 samt not 174; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 33–36; Elgebrant, Ägande, 

s. 107–108. 
195 Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 33, där han anger propositioner som stöd för att elcertifikat 

utgör egendom; Elgebrant, Ägande, s. 107, skriver att stöd krävs i ”rättskällorna”. 
196 Se 3.3.2. 
197 Se 3.3.3. 
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3.3.2 Sedvanerättslig grund 

Den andra omständigheten som kan medföra att en objektfiktion får användas 

är om det finns en sedvänja som styrker företeelsens existens.198 Den exakta 

innebörden av denna omständighet preciseras inte, annat än att kryptovalutor 

torde kunna vara föremål för objektfiktion på sedvanerättslig grund om ”[…] 

både parter och allmänhet accepterar dem som om de vore egendom.”199 På 

samma sätt anges att virtuell egendom kan vara föremål för objektfiktion med 

stöd i sedvanerättslig grund, om parterna uppfattar företeelsen som om den 

vore egendom.200 Huruvida virtuell egendom faktiskt kan vara föremål för en 

objektfiktion lämnas obesvarat, men utesluts inte helt.201 

 

Några övriga tolkningsdata som kan belysa vad sedvänjan eller 

sedvanerättslig grund innebär, är att omständigheten finns för fordringar, men 

inte för finansiella instrument. Varför det förhåller sig på detta vis förtydligas 

dock inte.202 Däremot kan objektfiktionen användas för pengar med stöd av 

sedvanerättslig grund, eftersom pengar idag accepteras som ett allmänt 

betalningsmedel.203 Utifrån de tolkningsdata som författaren bakom den 

sedvanerättsliga grunden presenterar, verkar denna omständighet förutsätta 

 
198 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 33–36. Jfr dock Elgebrant, Ägande, s. 107–108, som anger 

att objektfiktionen kan användas om det finns sedvänja, allmän acceptans eller lag som 

styrker företeelsens existens. Eftersom uppfattningen inte upprepas i Kryptovalutor är det 

inte säkert att denna bredare betydelse fortfarande gäller. 
199 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 36. Se däremot Lindskog, s. 75, för motsatt uppfattning. 
200 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 35, ställer frågan: ”[…] uppfattar parterna att en Avatar [sic!] 

är egendom i en sådan uppfattning att den på sedvanerättslig grund därigenom utgör 

egendom?”. 
201 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 35. Se däremot Elgebrant, Ägande, s. 108, för motsatt 

uppfattning. 
202 Jfr Elgebrant, Ägande, s. 107, ”En fordran (icke-materiell) får med mitt synsätt sin 

existens accepterad genom att lagstiftaren genom reglerna i SkbrL ger stöd för dess existens. 

[…] Ett finansiellt instrument (icke-materiell) får på liknande sätt sin existens accepterad 

genom reglerna i KFL osv. Existensen av en fordran eller ett finansiellt instrument skulle helt 

enkelt vara beroende av stöd från rättskällorna. En fordran torde med detta synsätt kunna 

existera även utan direkt stöd i lag på grund av sedvänja men ett finansiellt instrument skulle 

omöjligen kunna existera utan KFL[]”. 
203 Elgebrant, Ägande, s. 107–108, ”Pengar, det vill säga nationell valuta, har sedan Sveriges 

avskaffande av guldmyntfoten 1971 inte längre utgjort en fordran mot staten utan får med 

detta synsätt sin existens accepterad genom sedvänja som allmänt betalningsmedel.” Jfr 

Lindskog, s. 440–441, som anför att kontobetalningar uppfattas som betalningsmedel på 

samma sätt som kontanta pengar. 
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att det finns någon form av acceptansgrad för den företeelse som 

objektfiktionen ska användas för.204 

 

Om även andra rättskällor används för att klargöra innebörden av 

sedvanerättslig grund kan följande anföras. Det går först att fråga sig om 

sedvänjan eller sedvanerättslig grund har samma betydelse som sedvanerätten 

som rättskälla.205 Sedvanerätten består av oskrivna regler som anknyter till 

”[…] ett allmänt förekommande handlingssätt i den mänskliga samlevnaden 

[…]”.206 För att sedvanerätten ska kunna beaktas måste den ha vunnit 

tillräcklig utbredning och stadga. Det är inte klart hur höga dessa krav är, men 

ibland sägs att det ska finnas en ”[…] en allmän övertygelse om att det är en 

rättslig skyldighet att handla på ett visst sätt.”207 Enligt min mening passar 

denna beskrivning mindre väl med vad som uppgivits ovan om att 

allmänheten ska acceptera en företeelse som om den vore egendom. Det torde 

snarare vara så att sedvanerättslig grund ges betydelsen av ett handlings- eller 

förhållningssätt som fått fäste i samhället. Det rör sig således om någon form 

av inarbetad struktur som lett till en sedvana.208 

 

Ytterligare ledning om vad sedvanerättslig grund har för betydelse kan 

möjligen också hämtas från Lindskogs tillägg i NJA 2011 s. 524, vari han 

frågar ”[…] om man inte på närmast sedvanerättlig grund borde anse vissa 

icke-fysiska betalningsformer som lagliga betalningsmedel […]”.209 

Formuleringen ”sedvanerättslig grund” framgår inte uttryckligen i det verk 

som han hänvisar till, fast att det tolkas så i tillägget.210 Det som förmodligen 

åsyftas är förklaringen av lagliga betalningsmedel som ”[g]iltiga sedlar och 

 
204 Jfr Lindskog, s. 75, som skriver att ett krav för objektfiktionen är att föreställningen ska 

ha ”[…] en acceptansgrad som är tillräckligt hög och allmän.” Däremot använder han en 

annorlunda motivering för att förklara vad detta innebär (Lindskog, s. 75, not 174). 
205 Jfr Elgebrant, Ägande, s. 107, där han anger att det måste finnas stöd i rättskällorna för att 

objektfiktionen ska vara möjlig – sedvanerätten är en rättskälla. Med beaktande av att han 

formulerar sig smalare i Kryptovalutor (s. 36), är det inte säker att denna ståndpunkt 

fortfarande gäller.  
206 Ramberg m.fl., s. 54. 
207 Ramberg m.fl., s. 57. 
208 Jfr Lindskog, s. 75, not 174, som anför att objektfiktionen kräver ett ”allmänt inrättande” 

och att Elgebrant med allt fog framhåller betydelsen av sedvanan.  
209 NJA 2011 s. 524 (Lindskogs tillägg), p. 24, hänvisar till Arnesdotter, ”s. 34 ff.”  
210 Jfr Arnesdotter, s. 34–40. 
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mynt samt andra allmänt accepterade bytesmedel.”211 Egenskapen av att vara 

allmänt accepterat beskrivs vara något som förändras över tiden, och som 

bestäms av de ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena som finns i 

samhället. Det går därför inte ”[…] att på teoretiska grunder fastställa vad 

som utgör allmänt accepterade bytesmedel. Istället får man utgå från vad som 

rent faktiskt har tilldelats denna egenskap i det samhälle och under den tid 

som frågan avser.”212 Om detta resonemang faktiskt stödjer sig på 

sedvanerättslig grund, verkar det vara korrekt att denna omständighet har 

samband med vad som accepteras i ett samhälle. Mot denna tolkning talar 

dock att det inte hänvisas till Lindskogs tillägg i samband med den 

ursprunglige författarens redogörelse för sedvanerättslig grund. 

 

Sammanfattningsvis är rättsläget om den sedvanerättsliga grundens innebörd 

oklar. Dels presenteras inte något nämnvärt rättskällestöd för denna 

omständighet, dels preciseras inte heller dess exakta innebörd.213 Vidare har 

det i litteraturen uppgetts att en av framställningarna som beskriver 

sedvanerättslig grund kan uppfattas vara av ”handbokskaraktär”, varför 

efterföljande författare inte behöver dela argumentationen som framkommer 

i alla delar.214 Vad som kan uttalas om sedvanerättslig grund är att denna 

omständighet i alla fall har samband med vad allmänheten accepterar som om 

det vore egendom. Förmodligen har omständigheten inte samband med 

sedvanerätten som rättskälla, fast att viss osäkerhet finns om detta.  

Bedömningen av vilken acceptans som finns kan möjligen härledas från vad 

samhället i stort anser, eftersom det inte är något statiskt.  

3.3.3 Tillräckligt hög och allmän acceptansgrad 

Den tredje omständigheten som kan medföra att en objektfiktion får 

användas, är om den aktuella företeelsen har nått ”[…] en acceptansgrad som 

är tillräckligt hög och allmän.”215 Denna acceptansgrad finns om samtliga 

 
211 Arnesdotter, s. 40. 
212 Arnesdotter, s. 40. Jfr Torvund, s. 153. 
213 Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31–36; Elgebrant, Ägande  ̧s. 104–108. 
214 Heidbrink, SvJT 2016, s. 554–555. 
215 Lindskog, s. 75.  
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följande kriterier är uppfyllda. Det ska finnas (1) samhällsnytta, (2) en 

”allmänföreställning” om ett värde, samt (3) att nämnda 

allmänföreställningen har lett till ett ”allmänt inrättande”.216 Innebörden av 

de två förstnämnda kriterierna preciseras inte. Om det allmänna inrättandet 

uttalas endast följande:  

 

”Det krävs sannolikt också att föreställningen har lett till ett allmänt 

inrättande ([dvs.] allmänföreställning i tiden) sålunda, att om 

rättsordningen inte tar till sig den allmänna föreställningen, så rubbas i 

något hänseende på ett inte oväsentligt sätt grunden för visst slags 

förekommande dispositioner eller på annat sätt förutsättningarna för 

enskildas förhållande till varandra […].”
217

 

 

På samma sätt som för ovanstående sedvanerättsliga grund, präglas således 

även denna omständighet av osäkerhet.218 Med en ordagrann tolkning och läst 

i sitt sammanhang, kan följande antaganden om kriteriernas innebörd göras.  

 

Om samhällsnyttokriteriet uttalas att både kontopengar och aktiebolag är 

samhällsnyttiga företeelse.219 Detta anges uttryckligen vara en personlig 

värdering av dessa objektfiktioner, varför samhällsnyttokriteriet kan antas 

tolkas subjektivt och baseras på vad som värderas gagna samhället i stort.220 

En ordagrann tolkning av övriga kriterier medför att allmänheten ska ha en 

föreställning om ett värde och ska ha inrättat sig efter den. I avsaknad av 

precision, antas ”föreställning” i detta arbete kunna tolkas brett och kunna 

 
216 Lindskog, s. 75, not 174. 
217 Lindskog, s. 75, not 174. 
218 Jfr Lindskog, s. 74–75 samt not 174, som använder formuleringar som ”torde”, 

”förmodligen” och ”sannolikt”. Dessutom refereras inga ytterligare rättskällor som stöd för 

uppfattningen. 
219 Lindskog, s. 442, not 1573. 
220 Jfr Lindskog, s. 75, not 174, som anger att uttalandet om objektfiktionen för kontopengar 

som samhällsnyttig företeelse är en värdering. Jfr även Lundstedt, SvJT 1932, s. 539, som 

anger att samhällsnyttan är det ”[…] som på varje tid anses vara gagneligt för människorna i 

samhället med den livsföring och med de strävanden, som de faktiskt ha.” Samhällsnyttan 

kan således enligt min mening antas vara något subjektivt.  
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likställas med en idé eller tankebild.221 Det bör även kunna antas att 

allmänföreställningen ska avse ett ekonomiskt värde.222  

 

Det allmänna inrättandet ska leda till att antingen de dispositioner som 

genomförs, eller individernas förhållanden till varandra, påverkas ”på ett inte 

oväsentligt sätt” ifall objektfiktionen inte godtas. Med grund i formuleringen 

”allmänföreställning i tiden”, kan det enligt min mening antas att en viss 

tidsrymd behöver ha gått för att inrättandet kan anses föreligga. Om inte en 

företeelse hunnit bli etablerad, kommer svårligen dispositioner eller enskildas 

förhållanden till varandra påverkas. Exakt hur lång tid, hur stor omfattning av 

påverkan, eller hur många dispositioner som krävs framgår inte, men kan 

antas hänga ihop med kvalifikationskravet ”på ett inte oväsentligt sätt”. Dock 

förtydligas inte detta kravs innebörd. 

3.4 Ifrågasättanden av objektfiktionens 
användning  

3.4.1 Utgångspunkter 

I viss doktrin ifrågasätts huruvida objektfiktionen ska användas för att lösa 

sakrättsliga konflikter om föremål utan fysisk form. I detta avsnitt ska därför 

undersökas om någon av argumentationslinjerna kan tillämpas analogt på 

virtuell egendom, eftersom ett jakande svar i så fall talar mot att 

objektfiktionen används. 

 

Ifrågasättandena avser intellektuella resurser,223 immateriella rättigheter,224 

samt finansiella instrument och kontopengar.225 Jag bortser dock helt från 

uttalanden om finansiella instrument och kontopengar, eftersom jag anser att 

 
221 SAOL (2015). 
222 Lindskog, s. 74–75, diskuterar objektfiktionens användande för kryptovalutor, vilka har 

ett förmögenhetsvärde (Lindskog, s. 74, not 171). Vidare anger han att rättsordningen inte 

utan lagstöd torde ”[…] upphöja en föreställning om ett värde […]”. 
223 Se 3.4.2. 
224 Se 3.4.3. 
225 Wallin-Norman, Ny Juridik 4:11, s. 41–42. Jfr Wallin-Norman, s. 35–37, Wallin-Norman, 

JT 2012/13, s. 108–109, 120–121. För motsatt uppfattning, se Lindskog, s. 440–443, samt 

not 1570, 1574, Elgebrant, Ägande, s. 107, 123 och Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31. 



 41 

dessa är för olika för att vara jämförbara med virtuell egendom.226 Varje 

delavsnitt avslutas med att jag tar ställning för om en analogitillämpning är 

möjlig. 

3.4.2 Intellektuella resurser 

3.4.2.1 Beskrivning av argumentation 

Den första invändningen mot objektfiktioner görs med avseende på 

intellektuella resurser och grundar sig i att ett objektsbaserat synsätt påstås 

vara ett hinder mot att dessa resurser används effektivt.227 Intellektuella 

resurser betecknar resurser som saknar fysisk form för vilka den intellektuella 

komponenten är avgörande.228 Några exempel som omfattas av detta begrepp 

är immateriella rättigheter, anställdas kunskap, och organisationsrutiner.229 

Att ineffektiv resursanvändning skulle uppstå, beror på att dessa resurser till 

sin natur är komplexa, kontextberoende och föränderliga.230 Om resurserna 

skiljs från deras kontext förstörs därmed deras värden.231 För att exempelvis 

kunna utnyttja värdet i ett tekniskt patent krävs bland annat know-how, 

licensavtal samt produktionsmetoder. Ifall det saknas personal med 

kunskapen om hur patentet ska användas, minskar dess värde, på samma sätt 

som att personal utan de nödvändiga organisationsrutinerna också är mindre 

effektiv.232 De intellektuella resursernas värde sjunker alltså när de skiljs den 

kontext som de befinner sig i.233  

3.4.2.2 Analogitillämpning? 

Om beskrivningen av intellektuella resurser appliceras på virtuell egendom 

kan följande konstateras. Den likheten som finns är avsaknaden av fysisk 

form. Skillnaderna är att intellektuella resurser saknar de övriga tre relevanta 

egenskaperna,234 den intellektuella komponenten samt det kontextuella 

beroende. Att en anställd innehar viss kunskap hindrar exempelvis inte någon 

 
226 Se 4.3. 
227 Jfr Andreasson, s. 40, 66, 279, 399; Andreasson, SvJT 2006, s. 438.  
228 Andreasson, s. 29; Samuelsson, SvJT 2011, s. 153. 
229 Andreasson, s. 162–166; Samuelsson, SvJT 2011, s. 153–155 samt not 14. 
230 Jfr Andreasson, s. 165–168; Samuelsson, SvJT 2011, s. 153–155. 
231 Andreasson, s. 40, 66, 279. Jfr Samuelsson, SvJT 2011, s. 155. 
232 Jfr Andreasson, s. 144, 162–166, 198–200. 
233 Samuelsson, SvJT 2011, s. 155. 
234 Jfr 2.4.3. 
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annan från att använda den samtidigt. Denna kunskap kan inte heller upplevas 

av mer än en person samtidigt.235 Därtill krävs ingen intellektuell prestation 

för att skapa virtuell egendom, och den är inte heller lika kontextberoende 

som intellektuella resurser. Ett CS:GO-skin kan exempelvis separeras från ett 

användarkonto utan att dess värde försvinner som en konsekvens. Skinnets 

värde är inte knutit till någon större resurshelhet, utan beror på att det finns 

en marknadsplats där någon vill betala för det. Ett sätt denna skillnad kan 

uppfattas är enligt min mening att skilja mellan en ”enkel kontext” och en 

”komplex kontext”. Den enkla kontexten är att skinnets värde beror på 

marknaden, medan en komplex kontext – vilket Andreasson i så fall pratar 

om – har fler variabler, såsom ovanstående företagsrutiner eller know-how. 

Sammantaget är min uppfattning dock att det är för stora skillnader för att 

någon analogitillämpning kan komma ifråga. 

3.4.3 Immateriella rättigheter  

3.4.3.1 Beskrivning av argumentation 

I doktrinen har även ifrågasatts huruvida objektfiktioner ska användas när det 

rör sig om konflikter om immateriella rättigheter.236 Utgångspunkten som 

intas är att användandet av en objektfiktion medför att analysen påverkas i en 

viss riktning, jämfört med om immaterialrätterna istället beskrivits utifrån de 

konfliktsituationer som de faktiskt ger upphov till.237 Anledningen härtill är 

immaterialrätternas natur och de konflikter som orsakas till följd av detta. I 

sammanhanget ges en immaterialrätt betydelsen av rättigheten att begränsa 

andras handlingsmöjligheter över icke-exklusiva resurser.238 Detta medför att 

konflikterna om immaterialrätter handlar om vem som ska få eller inte få 

agera på ett visst sätt (subjektskonflikt), jämfört med sakrättsliga konflikter 

 
235 Jfr 2.4.3.2–2.4.3.3. 
236 Martinson, Sakrätt, s. 529–534; Andreasson, s. 66, 282. Jfr Martinson, Kreditsäkerhet, s. 

102–104, 622–623; Wallin-Norman, JT 2012/13, s. 109, not 3. Jfr dock Levin, Lärobok, s. 

40–41, som anför att man med fördel kan använda objektfiktioner vid beskrivningar av 

immateriella rättigheters rättsskydd. 
237 Martinson, Sakrätt, s. 533–534; Andreasson, s. 66, 282. Jfr Martinson, Kreditsäkerhet, s. 

102–104, 622–623, där han anger att man genom att ”[…] klä företeelser i 

egendomsbegreppets olika klädnader […]” (s. 622) riskerar att relevanta intresseavvägningar 

osynliggörs. 
238 Martinson, Sakrätt, s. 532. Samma beskrivning av Martinson, En struktur, s. 83–84; Levin, 

Lärobok, s. 25; Levin, Immaterialrätt, s. 18.  
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som istället är inriktade på vem som ska få tillgång till en resurs som är 

begränsad (objektskonflikt).239 Om objektfiktionen används, bortses därmed 

från vad konflikten egentligen handlar om, och det är detta som färgar den 

juridiska analysen.240  

3.4.3.2 Analogitillämpning? 

Om ovanstående argumentation appliceras på virtuell egendom kan följande 

konstateras. Virtuell egendom har den icke-fysiska egenskapen gemensamt 

med immateriella rättigheter, men skiljer sig på flera punkter. Rivaliteten 

utgör som sagt en klar skiljelinje.241 Därtill saknar immateriella rättigheter 

den virtuella egendomens interaktivitet, eftersom det endast är rättigheternas 

manifestationsformer – såsom vid en filmvisning – som kan upplevas av 

andra. Rättigheten i sig kan dock inte upplevas av någon annan än 

skaparen.242 I litteraturen anges också att immateriella rättigheter saknar 

beständighet. Det har hävdats att exempelvis musiken i filmen endast är 

beständig så länge som ljudet når öronen, fast att skivan som filmen och 

musiken fixeras i är beständig.243 

 

Givetvis kan även nämnas vissa immateriella rättigheters krav om verkshöjd 

eller uppfinningshöjd,244 vilka generellt sett245 inte heller finns för virtuell 

egendom.246 Med beaktande av ovanstående skillnader, särskilt rivaliteten 

eftersom egenskapen motiverar avsteg från objektfiktionen, anser jag inte 

heller att analogitillämpning kan ske i detta fall.  

 
239 Martinson, Sakrätt, s. 532–533; Martinson, En struktur, s. 83–84. 
240 Se not 237. 
241 Se 2.4.3.2. 
242 Warnolf, s. 225–226. Jfr Hurter, s. 304–305. 
243 Warnolf, s. 222; Blazer, s. 144. Jfr Hurter, s. 304–305. 
244 För att upphovsrättsligt skydd ska föreligga krävs ”verkshöjd”, vilket innebär ett krav på 

viss självständighet och originalitet, fast att begreppest exakta innebörden är omdiskuterat i 

doktrinen. Se Wolk, s. 70–74. 
245 En fråga som avgränsats är huruvida upphovsrätt kan ges till avatarer som skapas inom 

spelet. Detta skulle kräva någon form av kreativt skapande. 
246 Jfr Wainikka, s. 246–247, som genomför samma jämförelse mellan företagshemligheter 

och immateriella rättigheter för att avgöra huruvida de är lämpliga jämförelseobjekt.  
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3.5 Virtuell egendom som objektfiktion 

3.5.1 Förutsättningar för prövningen 

I detta avsnitt tas ställning till om objektfiktionen kan användas för virtuell 

egendom, så att klarhet fås om denna företeelse kan utgöra egendom. Som 

sagt är rättsläget om objektfiktionernas användande oklart. Av vad som 

framkommit kan objektfiktionen användas för virtuell egendom om det 

antingen finns: (1) stöd i lag eller lagförarbeten; (2) sedvanerättslig grund; 

eller (3) virtuell egendom har nått en tillräckligt hög och allmän 

acceptansgrad.247 Det står klart att varken lagstöd eller stöd i lagförarbeten 

finns. Övriga omständigheter prövas nedan. 

3.5.2 Objektfiktion med sedvanerättslig grund 

3.5.2.1 Utgångspunkter 

Det som framkommer om sedvanerättslig grund kan summeras enligt 

följande. Denna omständighet har i vart fall innebörden av att allmänheten 

ska acceptera en företeelse som om den vore egendom. Om även indirekta 

resonemang inkluderas i tolkningen av omständigheten, framgår att det som 

är allmänt accepterat förändras med tiden. Förmodligen ska det som utgör 

sedvanerättslig grund hållas isär från sedvanerätten som rättskälla, fast att 

osäkerhet om detta finns.248  

 

För denna undersöknings skull görs följande antagande. Jag antar att 

”egendom” generellt sett, från en allmän lekmannamässig synvinkel och 

oavsett rättslig bedömning, åsyftar saker eller objekt som anses ha ett 

förmögenhetsvärde. Jag antar också att människor i allmänhet förknippar 

egendom med något de har köpt, bytt sig till, fått i gåva, eller annars kan se, 

ta på eller uppleva på något sätt. En tjänst uppfattas därför inte som egendom 

i allmänhetens ögon,249 medan exempelvis ett videospel samt de saker som 

 
247 Se 3.3.1.  
248 Se 3.3.2. 
249 En tjänst är inte heller egendom i rättslig mening. Se Elgebrant, Kryptovalutor, s. 35; 

Elgebrant, Ägande, s. 104. 
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finns i det bör göra det.250 Om en enskild person genomför transaktioner i ett 

videospel, kommer hen troligen uppfatta det som köps som tillhörandes 

dennes egendomsmassa.251 Denna uppfattning kan sannolikt anses gälla 

generellt, oberoende av vad som står i TOS och EULA, eftersom en majoritet 

inte läser dessa villkor.252 

3.5.2.2 Tillämpning och analys 

Den första frågan som ska ställas är om allmänheten accepterar virtuell 

egendom som om den vore egendom. Enligt min mening är kunskapen om 

virtuell egendom i samhället en omständighet av betydelse. Om inte 

människor i allmänhet känner till den virtuella egendomens existens, eller att 

den har ett förmögenhetsvärde, bör människor i allmänhet också vara mindre 

benägna att acceptera företeelsen som egendom.  

 

Några faktorer talar för att denna kunskap finns är att CS:GO-skins 

förekommer i ett flertal straff-253 och förvaltningsrättsliga254 underrättsdomar, 

samt att försäljningen av skinsen och annan virtuell egendom utgör 

skattepliktig försäljning av elektroniska tjänster.255 En av tingsrättsdomarna 

överklagades till HovR, vari följande uttalas: ”[a]tt det varit en virtuell kniv 

som [den tilltalade] bjudit ut till försäljning påverkar inte bedömningen av att 

målsägandena drabbats av ekonomisk skada.”256 Samma slutsats fram-

kommer i en annan tingsrättsdom, vari det konstateras att det inte finns tvivel 

 
250 Frågan är förstås om användaren endast köper en licens att nyttja videospelets innehåll, 

eller – beroende på hur virtuell egendom ska uppfattas – något annat. Jag anser dock att 

antagandet är rimligt eftersom bedömningen om sedvanerättslig grund tycks bygga på vad 

allmänheten accepterar som egendom, och inte hur den rättsliga klassificeringen ska göras. 
251 Se empiriska studier av Samtani m.fl., s. 196–197 och Chew, s. 725–726, vari en majoritet 

av de tillfrågade spelarna ansåg sig vara de rättmätige ägarna till den virtuella egendomen. 

Se även Kriegshauser, s. 1102. 
252 Jfr empiriska studier av Obar & Oeldorf-Hirsch, s. 128 och Deloitte Consumer Survey 

(2017), s. 12, vari en majoritet av respondenterna inte läste avtalsvillkoren till olika typer av 

standardavtal. 
253 I samtliga fall hade ett CS:GO-skin överförts utan motprestation, varför bedrägeri förelåg. 

Se HovR Nedre Norrland, mål nr. B 1130-17; Västmanlands TR, mål nr. B 5246-15; Falu 

TR, mål nr. B 2108-14. 
254 KamR i Göteborg, mål nr. 2758-19; FR i Jönköping, mål nr. 2018-2019-17; FR i 

Jönköping, mål nr. 4362-4363-17; FR i Härnösand, mål nr. 770-773-18; FR i Göteborg, mål 

nr. 9339-17.  
255 Skatteverkets ställningstagande 2017; Svensson, s. 737–739; Frennberg m.fl., 

lagkommentar till 4 kap. 1 § ML. 
256 HovR Nedre Norrland, mål nr. B 1130-17, s. 3. 
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om att CS:GO-skinnet har ett förmögenhetsvärde.257 Därtill underkändes 

nyligen ett skadeståndsanspråk för ett CS:GO-skin med grund i att det 

saknade utredning om skinnets värde och huruvida den tilltalade skulle 

ansvara för den här delen.258 Underkännandet berodde alltså inte på att det var 

frågan om virtuell egendom. Om inte CS:GO-skinsen ansetts ha ett 

förmögenhetsvärde, borde det rimligen inte heller ha funnits någon 

målsäganden som hade velat betala för dem. Slutligen ska också nämnas att 

videospelet Entropia Universe hade mellan 160 000 och 200 000 svenska 

användare år 2009, vari det var möjligt att växla spelets pengar mot verkliga 

svenska kronor.259 Detta bör ha lett till en informationsspridning om att det 

finns ekonomiska värden i videospel. 

 

Ingen av ovanstående omständigheter har betydelse i rättskällehänseenden.260 

Däremot pekar de enligt min uppfattning på att virtuell egendom i form av 

CS:GO-skins anses ha ett förmögenhetsvärde, samt att handeln med dessa är 

så pass utbredd att det funnits anledning att beskatta den. Mot denna 

uppfattning kan följande anföras. I redogörelsen för sedvanerättslig grund 

hänvisas varken till de skatterättsliga aspekterna, eller den tidigaste 

underrättsdomen vari bedrägeri förelåg.261 Avsaknaden av hänvisningar kan 

tolkas som att ovannämnda omständigheter saknar betydelse i bedömningen 

av om sedvanerättslig grund föreligger. Det ska dock anmärkas att det endast 

fanns ett straffrättsligt- och inga förvaltningsrättsliga underrättsavgöranden 

när omständigheten sedvanerättslig grund senast beskrevs,262 varför den här 

punkten kan ha ändrat sig.  

 

 
257 Jfr Västmanlands TR, mål nr. B 5246-15, s. 10. 
258 Jfr Södertorns TR, mål nr. B 19334-19, s. 8. 
259 Malmqvist, Svensk låtsasvärld startar riktig bank (hämtad 2020-05-26).  
260 Jfr 1.4.1. 
261 Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 31–36; Elgebrant, Ägande, s. 104–108. Det första av 

Skatteverkets ställningstaganden fanns tillgängligt år 2013 (jfr Skatteverkets 

ställningstagande 2013). 
262 Elgebrants Kryptovalutor publicerades år 2016.  
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En annan faktor som pekar på att kunskapen om virtuell egendom och dess 

förmögenhetsvärde finns, är att mikrotransaktioner263 har blivit vanligare i 

samband med att videospelbranschens affärsmodell ändrat sig.264 

Utvecklingen har medfört att spelföretagen fram för att ta ut engångs-

betalningar från användarna när de köper videospelen, istället säljer 

videospelet till en lägre kostnad, eller ger bort det, och därefter låter spelarna 

genomföra små köp i spelet.265 När det är fler som köper föremål som finns i 

videospelen, menar jag också att det är mer sannolikt att köparna uppfattar 

dessa företeelser som om det var deras egendom.266  

 

Sammanfattningsvis är betydelsen av sedvanerättsliga grund vag. Det anses 

inte vara uteslutit att denna omständighet kan finnas för virtuell egendom. Om 

mina antaganden stämmer, talar vad som framkommit ovan för att 

allmänheten är medveten om att virtuell egendom finns och att företeelsen har 

ett förmögenhetsvärde. Om detta är tillräckligt för att allmänheten ska anses 

acceptera virtuell egendom som egendom, borde virtuell egendom kunna vara 

föremål för en objektfiktion med stöd av sedvanerättslig grund. Några 

svagheter i denna argumentation är att mitt resonemang bygger på 

antaganden, samtidigt som att den exakta betydelsen av sedvanerättslig grund 

är oklar.   

3.5.3 Objektfiktion med tillräckligt hög och 
allmän acceptans  

3.5.3.1 Utgångspunkter 

Den nästa omständigheten som ska prövas är om virtuell egendom har en 

tillräckligt hög och allmän acceptansgrad. Frågorna är därmed om kriterierna 

att det finns (1) en samhällsnytta, (2) en ”allmänföreställning” om ett värde, 

 
263 Med mikrotransaktioner avses köp för små summor (en eller ett fåtal dollar) av föremål 

som finns i spelet, t.ex. kosmetisk utrustning eller tillgång till extra karaktärer. Se t.ex. Tomić, 

s. 17–19.  
264 Zendle m.fl., s. 7–10. 
265 Zendle m.fl., s. 2–3. 
266 Jfr not 251. Jfr även King, s. 1369–1371, som beskriver en situation där Riot Games 

raderade en spelbar karaktär och dess skins i videospelet League of Legends, vilket ledde till 

debatter i olika onlineforum. Användarna ville ha deras pengar tillbaka eftersom de ansåg sig 

ha köpt skinsen. 
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samt (3) att nämnda allmänföreställning lett till ett ”allmänt inrättande”, är 

uppfyllda.267  

 

En inledande fråga är dock om uppfattningen att objektfiktionen inte kan 

användas för kryptovalutor, också utgör ett hinder mot att den kan användas 

för virtuell egendom.268 Enligt min uppfattning är svaret nekande, eftersom 

virtuell egendom inte har så många likheter med kryptovalutor att samma 

överväganden direkt kan tillämpas.269 Därtill är rättsläget om objekt-

fiktionernas användande osäkert, vilket talar för att inte tillmäta denna 

uppfattning en alldeles för auktoritär betydelse. 

3.5.3.2 Tillämpning och analys  

Det kan inledningsvis konstateras att virtuell egendom har nytta för 

användarna, eftersom detta tydligt framgår i litteraturen.270 Därtill hade det 

förmodligen inte funnits några marknader för exempelvis CS:GO-skins om 

inte de ansetts ha någon nytta alls. Det relevanta i sammanhanget är dock inte 

användarnyttan, utan samhällsnyttan. Som sagt anser jag att en subjektiv 

tolkning ska göras för vad som är samhällsnyttigt och vad som inte är det. En 

sak som är nyttigt för samhället är enligt mig att medborgarna har det bra. 

Med tanke på att videospel utgör ett nöjesmedium för allmänheten och att 

många spelar videospel,271 kan det inte uteslutas att företeelsen bidrar med 

nytta för användarna och därmed också för samhället.  

 

Mot detta nyttoantagande kan anföras att ackumulerandet av virtuell egendom 

kan uppfattas som tidsspill. Genom videospelandet tas tid som kunde ha 

 
267 Se 3.3.3. 
268 Jfr Lindskog, s. 74–75. 
269 Kryptovalutor har egenskaperna att (1) de skapas genom tekniska instruktioner i ett 

kryptovalutaprotokoll, (2) att upphovsmannen till kryptovalutan är anonym, (3) att 

kryptovalutan har ett ekonomiskt värde till följd av tillgång och efterfrågan, samt (4) att 

kryptovalutor fungerar som ett betalningsmedel på den marknaden (Elgebrant, 

Kryptovalutor, s. 18). Lindskog, s. 74, not 171, tillägger även (5) att kryptovalutor utgör 

spekulationsobjekt. De utmärkande skillnaderna är enligt mig att virtuell egendom inte utgör 

spekulationsobjekt, att de inte skapas genom kryptovalutaprotokoll, samt deras allmänna 

spridning i form av medial uppmärksamhet.  
270 Jfr 1.3.  
271 Videospelsindustrin i stort omsatte ca. 1148 miljarder kronor år 2019 (Takahashi, 

SuperData (hämtad 2020-05-26)) och det finns över två miljarder människor som spelar 

videospel (WePc, Statistics (hämtad 2020-05-26)). 
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använts till att exempelvis förstärka sociala relationer eller utföra andra 

handlingar som gynnar samhället i stort. Igen ska påpekas att videospel är ett 

nöjesmedium, vilka generellt sett tar tid i anspråk från andra 

samhällsgynnande handlingar. En teaterföreställning är exempelvis nyttigt 

för betraktaren på så vis att hen blir underhållen. Det är inte ett basalt behov 

för betraktaren att titta på föreställningen, men det skapar mervärde och 

gemenskap för personen, vilket kan argumenteras för gynnar samhället i 

längden. Med det sagt är det inte alla aspekter av virtuell egendom som är 

samhällsnyttiga. Ett exempel härpå är när virtuell egendom används i 

kasinoliknande spel,272 vilket jag inte menar är samhällsnyttigt. Överlag är 

min uppfattning emellertid att den virtuella egendomen, på grund av dess 

nytta i videospelen, bör anses utgöra en samhällsnyttig företeelse.  

 

Den andra frågan är om det finns en allmänföreställning om ett 

förmögenhetsvärde. Som nämnts, menar jag att detta bör anses finnas, trots 

det låga rättskällevärdet.273  

 

Sista frågan är om allmänheten i en tillräckligt stor utsträckning inrättat sig 

efter föreställningen. Frågorna är om de dispositioner som genomförs eller 

individernas förhållanden till varandra påverkas ”på ett inte oväsentligt sätt” 

om inte objektfiktionen godtas.274 Den första virtuella egendomen som 

innehar egenskaperna i kapitel 2 kan dateras till MMORPG:t275 Ultima Online 

från 1997,276 varför en viss tidsrymd har gått sedan företeelsens tillkomst. Det 

står klart att dispositioner med virtuell egendom förekommer (t.ex. 

mikrotransaktioner). Huruvida enskildas förhållanden till varandra skulle 

påverkas om objektfiktionen underkändes är inte lika klart. En följd av ett 

underkännande vore att virtuell egendom inte kan bli föremål för sakrätter. 

Enskilda personer skyddas fortfarande mot bedrägerier (9 kap. BrB) eftersom 

 
272 Se t.ex. Haskell, s. 125–128. 
273 Se 3.5.2.2. 
274 Se 3.3.3. 
275 Ett MMORPG är en genre av onlinevideospel som bl.a. utmärker sig genom att utspelas i 

virtuella världar med många användare. Exempelvis har World of Warcraft i nuläget ca. 82 

miljoner registrerade användarkonton. Se MMORPG Statistics (hämtad 2020-05-26).  
276 Castronova, s. 53. 
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dessa bestämmelser skyddar förmögenhetsöverföringar.277 Även fast jag 

exempelvis skulle sälja ett föremål som inte har något förmögenhetsvärde, 

kan jag fortfarande dömas för bedrägeri om övriga brottsrekvisit uppfyllts.278  

Däremot vore det omöjligt att exempelvis erhålla sakrättsligt skydd eller 

skyddas mot sakrättslig konkurrens, om inte objektfiktionen godtogs.279 I 

avsaknad av data för hur vanligt förekommande sistnämnda situationer är, får 

frågan huruvida enskilda påverkas av ett underkännande av objektfiktionen i 

denna del lämnas obesvarad. 

 

Det problematiska avseende det allmänna inrättandet är att det inte finns 

någon ledning om när kvalifikationskravet är uppfyllt. Det som kan anföras 

här är att kontopengar uppfyller kravet, eftersom objektfiktionen kan 

användas för denna företeelse.280 Men det finns knappast någon objektfiktion 

som är mer etablerad än kontopengar, varför jag inte anser att det är en 

rättvisande jämförelsegrund. Det går därför inte att ta ställning till huruvida 

kvalifikationskravet är uppfyllt. 

3.5.4 Slutsatser  

Följande resultat baseras på de i uppsatsen gjorda antaganden. Det finns inget 

stöd från lagstiftaren, varför den första omständigheten kan uteslutas. 

Möjligen kan sedvanerättslig grund medföra att objektfiktionen kan 

användas. Detta gäller oavsett om de uppställda antagandena är korrekta eller 

felaktiga. Skillnaden är att korrekta antaganden medför att slutsatsen har mer 

stöd, medan felaktiga antaganden gör att den har mindre stöd. Avseende 

 
277 Jfr t.ex. Johansson m.fl., lagkommentar till 9 kap. 1 § BrB.  
278 Jfr Runescape Case vari Nederländernas högsta domstolsinstans ansåg att virtuell 

egendom kunde vara föremål för stöld. Omständigheterna i fallet var följande. Två personer 

hade med våld och hot tvingat målsägande att logga in sig i videospelet Runecape och 

därefter i spelet överföra flera virtuella föremål till en av gärningspersonerna. De föremål 

som överfördes ansågs kunna klassificeras som gods i nederländsk rätt – trots deras icke-

fysiska form – varför stöld förelåg. Om detta se t.ex. Lodder, s. 1–11; MacDonald, The Case, 

s. 133–135. I svensk rätt är stöld av virtuell egendom i princip en omöjlighet eftersom icke-

fysiska föremål inte kan besittas (se 5.3.3.1) och tillgreppsbrotten förutsätter en 

besittningsförändring (Johansson m.fl., lagkommentar till 8 kap. 1 § BrB).  
279 Jfr Lindskog, s. 75, not 175; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 87. Jfr även 4.2 om att sakrätter 

inte kan skapas genom avtal. 
280 Lindskog, s. 440–443. Se hänvisningar till Wallin-Norman i not 225 för motsatt 

uppfattning. 
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kriterierna för tillräcklig hög och allmän acceptans kan följande konstateras. 

Virtuell egendom bör anses vara samhällsnyttig och det borde även finnas en 

allmänföreställning om ett förmögenhetsvärde. Beträffande det allmänna 

inrättandet förekommer dispositioner, men det är inte säkert hur dessa skulle 

påverkas om objektfiktionen underkändes. Det är inte möjligt att uttala sig 

om i vilken utsträckning enskildas förhållande till varandra skulle påverkas. 

Därtill kan ställning inte tas till om kvalifikationskravet är uppfyllt, varför det 

inte går att ta ställning till om en tillämpning av den tredje omständigheten 

låter sig göras. Slutsatsen är att det finns vagt stöd för att objektfiktionen låter 

sig göras. 

3.6 Sammanfattning 

Med ”egendom” avses i denna uppsats ett objekt för rättigheter, där de exakta 

rättigheterna fastställs av rättsordningen. Endas egendom kan vara föremål 

för sakrätter, vilket innebär att om inte virtuell egendom kan vara egendom, 

är pantsättning en omöjlighet. 

 

För att något som saknar fysisk form ska kunna utgöra egendom, måste en 

objektfiktion kunna användas. Till följd av begränsad behandling i 

rättskällorna, föreligger stor rättsosäkerhet om förutsättningarna för 

objektfiktioner. Av det källmaterial som finns, framkommer tre 

omständigheter som medför att en objektfiktion kan användas: (1) stöd i lag 

eller lagförarbeten; (2) sedvanerättslig grund; eller (3) tillräckligt hög och 

allmän acceptans. Innebörden av den första omständigheten är uppenbar. Den 

andra omständigheten innebär att allmänheten ska acceptera en företeelse 

som om den vore egendom. Den sista innebär att kriterierna (1) samhällsnytta, 

(2) allmänföreställning om ett värde, samt (3) allmänt inrättande ska finnas.  

 

I litteraturen framförs vissa argument mot att objektfiktioner används för 

intellektuella resurser och immateriella rättigheter. Dessa argumentations-

linjer uppvisar dock för stora olikheter med virtuell egendom för att vara av 

betydelse, varför de lämnas utan avseende. 
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Utifrån de i uppsatsen uppställda antaganden är resultatet av tillämpningen av 

ovanstående omständigheter följande. Virtuell egendom saknar stöd från 

lagstiftaren, och det går inte att ta ställning till huruvida det finns en 

tillräckligt hög och allmän acceptansgrad. Det finns inga uttryckliga hinder 

mot att omständigheten sedvanerättslig grund motiverar användandet av 

objektfiktionen, fast att rättskällestödet för detta är svagt. Slutsatsen är 

därmed att det finns vagt stöd för att objektfiktionen låter sig göras. 
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4 Egendomsslag i sakrätten 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ta ställning till om virtuell egendom kan hänföras till ett 

egendomsslag och i så fall vilket. Först redogörs för vad ett egendomsslag är 

samt dess betydelse i sakrätten. Därefter appliceras det som hittills 

framkommit om virtuell egendom på tänkbara egendomsslag. I pedagogiskt 

syfte har sistnämnda avsnitt utformats till att vara argumenterande och 

konstaterande, snarare än att fullständigt beskriva varje egendomsslags 

särdrag. Kapitlet avslutas med att ställning tas för om virtuell egendom kan 

hänföras till ett existerande egendomsslag. 

4.2 Betydelsen av egendomsslag 

Om virtuell egendom kan vara föremål för objektfiktion, utgör företeelsen 

egendom i svensk rätt. I sakrätten avgränsas de materiella reglernas 

tillämpningsområden av vilken typ av egendom det är frågan om, varför det 

är viktigt att hänföra egendom till ett så kallat egendomsslag.281 Med 

egendomsslag menas antingen fast egendom eller en viss kategori av lös 

egendom.282 Uppdelningen mellan dessa är negativbestämd på så sätt att all 

egendom som inte är fast egendom enligt 1 kap. 1 § samt 2 kap. 1–3 §§ JB, 

är lös egendom.283 Om en typ av egendom inte passar in i något existerande 

egendomsslag, blir den en kategori egendom av sitt eget slag (sui generis).284  

 

Ett sätt som egendomsslagen skiljer sig, är vilket sakrättsligt moment som 

krävs för att uppnå borgenärsskydd vid pantsättning.285 För egendom sui 

generis, eller de företeelser som inte räknas som egendom alls, kan 

borgenärsskydd dock inte uppnås eftersom nya sakrätter inte kan skapas 

 
281 Se t.ex. Millqvist, s. 34, 38; Håstad, s. 29, 40–41.  
282 Millqvist, s. 34. 
283 Se t.ex. Millqvist, s. 34; Håstad, s. 40. 
284 Elgebrant, Kryptovalutor, s. 47. 
285 Se t.ex. Millqvist, s. 188–190; Walin m.fl., s. 78. 
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genom avtal.286 För att en ny sakrätt ska skapas, krävs antingen lagstiftning 

eller ett klart ställningstagande från HD.287  

4.3 Egendomsslag för virtuell egendom 

Virtuell egendom kan hänföras till lös egendom, eftersom den inte utgör fast 

egendom.288 Det är dock inte klart vilken underkategori lös egendom som 

virtuell egendom kan tillhöra, eftersom frågan fortfarande är oprövad.289 Av 

vad som framkommit tidigare, delar virtuell egendom egenskaperna rivalitet, 

interaktivitet och beständighet med fysisk egendom.290 Med tanke på den 

icke-fysiska formen, bör endast egendom utan fysisk representationsform 

utgöra relevanta jämförelseobjekt. Bland dessa har redan jämförts med 

immateriella rättigheter och intellektuella resurser (som dock inte är 

egendom), vilka inte utgör relevanta jämförelseobjekt.291 Om inte en rättslig 

analogi kan användas, bör inte heller företeelserna hänföras till samma 

egendomsslag. Vilka andra existerande292 icke-fysiska egendomsslag kan 

vara lämpliga?  

 

Inledningsvis kan kontoförda finansiella instrument sorteras bort, eftersom de 

kräver stöd i lag.293 Samma sak gäller för syntetiska tillgångar, varför dessa 

inte heller beaktas.294 Andra typer av lös egendom utan fysisk form är 

fordringar (t.ex. kontopengar295) och olika slags rättigheter.296 Eftersom 

 
286 Millqvist, s. 22; Håstad, s. 16, not 4; Hessler, s. 83–84; Forssell, s. 37–41; Tiberg, SvJT 

1964, s. 498–501, skriver att parter fritt får ordna sitt eget rättsförhållande mellan sig, men 

att detta inte får belasta omstättningen. Jfr Undén, s. 6. 
287 Millqvist, s. 22. 
288 Warnolf, s. 219. 
289 Warnolf, s. 219. Jfr NJA 2011 s. 524 (Lindskogs tillägg), p. 28, ”En annan fråga, som inte 

berörs här, är i vad mån det är lämpligt att mer generellt i den traditionella 

egendomsklassificeringen passa in vad som har kallats virtuell egendom[]”. 
290 Se 2.4.2. 
291 Se 3.4. 
292 Jag jämför inte med kryptovalutor eftersom det inte bekräftats huruvida de de facto utgör 

egendom. Jfr Elgebrant, s. 31–36, 47; Lindskog, s. 74–75. Därtill menar jag också att de är 

för olika virtuell egendom för att kunna jämföras med företeelsen (se not 269). 
293 Finansiella instrument definieras uttömmande i 1 kap. 1–3 §§ LVKF läst med art. 2.1.8 i 

förordning (EU) nr. 909/2014 och art. 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU bilaga I avsnitt C. Jfr 

även Elgebrant, Kryptovalutor, s. 38, som menar att det med stor sannolikhet krävs 

särreglering för att kryptovalutor ska kunna utgöra finansiella instrument. 
294 Millqvist, s. 39; Elgebrant, Ägande, s. 79. 
295 Lindskog, s. 40. 
296 Se t.ex. Millqvist, s. 38; Håstad, s. 41; Rodhe, s. 6–11. 
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virtuell egendom är interaktivt, anser jag inte att dessa egendomsslag utgör 

lämpliga jämförelseobjekt. Interaktivitet innebär att mer än en person ska 

kunna uppleva eller interagera med den ifrågavarande företeelsen – här en 

fordran eller rättighet.297 Dessa företeelser kan dock inte upplevas eller 

interageras med på det angivna sättet, eftersom de till skillnad från virtuell 

egendom inte simuleras. Vissa delar av den virtuella egendomen kan givetvis 

förknippas med fordringar eller rättigheter. Om exempelvis en användare 

köper ett CS:GO-skin av spelföretaget finns en kontraktsrättslig rätt att erhålla 

det köpta virtuella föremålet. Däremot är det i så fall endast denna rätt som 

kan utgöra fordran, och inte den virtuella egendomen som användaren faktiskt 

får tillgång till. Det sagda utesluter också att klassificera virtuell egendom 

som en nyttjanderätt till lös egendom, eftersom även detta utgör en rättighet, 

vilket medför att den sakrättsliga bedömningen skiljer sig från den 

obligationsrättsliga.298 

 

Sammantaget finns inget existerande egendomsslag som har tillräckligt stora 

likheter med virtuell egendom för att de kan tillhöra samma egendomsslag. 

Enligt min mening utgör virtuell egendom därför ett egendomsslag sui 

generis.299 

4.4 Sammanfattning 

Om virtuell egendom kan vara föremål för en objektfiktion, är företeelsen 

egendom i svensk rätt och ska hänföras till ett egendomsslag. Egendomsslaget 

har betydelse eftersom det dels påverkar vilka sakrättsliga regler som gäller, 

dels påverkar om pantsättning överhuvudtaget är möjligt. Virtuell egendom 

är inte fast egendom, varför den utgör lös egendom. Endast icke-fysiska 

egendomsslag utgör möjliga jämförelseobjekt. Bland dessa finns dock inget 

egendomsslag som delar den virtuella egendomens egenskaper av rivalitet, 

interaktivitet och beständighet. Med beaktande av dessa egenskaper, samt vad 

 
297 Se 2.4.3.3. 
298 Jfr 2.3.3. 
299 Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 47, som kom fram till samma för kryptovalutor; 

Verständig, JT 2016/17, s. 749–750. 
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som tidigare uttalats i rättskällorna, kan virtuell egendom inte hänföras till 

något existerande egendomsslag och utgör därför ett egendomsslag sui 

generis.  
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5 Virtuell egendom och 
pantsättning 

5.1 Inledning  

I detta kapitel belyses hur nu gällande panträttsliga regler förhåller sig till 

virtuell egendom. Först redogörs för den panträttsliga betydelsen av den 

virtuella egendomens klassificering. Därefter presenteras villkoren som krävs 

för en giltig panträtt300 till lös egendom. Slutligen tillämpas dessa villkor på 

virtuell egendom, varefter ställning tas för om företeelsen är tjänlig som 

kreditsäkerhetsobjekt i svensk rätt. 

5.2 Panträtt och virtuell egendom 

En panträtt innebär att gäldenären ställer viss egendom som säkerhet för 

fullgörandet av en förpliktelse, samtidigt som borgenären ges rätt att realisera 

säkerheten om inte förpliktelsen fullgörs.301 Inte all egendom kan pantsättas. 

Den rådande uppfattningen i doktrinen är att licensavtal inte kan uppnå 

sakrättsligt skydd utan lagstiftning,302 fast att viss diskussion förts.303 Samma 

sak gäller även för egendom sui generis, eftersom nya sakrätter inte kan 

skapas genom avtal.304 Oavsett hur virtuell egendom ska klassificeras, kan 

företeelsen inte vara föremål för pantsättning idag.  

 

En följdfråga är om det endast är dessa klassificeringar som utgör hinder mot 

att företeelsen kan tjäna som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning. Detta 

undersöks nedan. För att det ska finnas en sakrättsligt giltig panträtt i lös 

egendom uppställs följande villkor: (1) det ska finnas ett pantavtal;305 (2) 

 
300 I uppsatsen anses en panträtt uppkomma genom avtalet, och inte först när sakrättsligt 

skydd uppnåtts. Se Myrdal, s. 38–39 med hänvisningar. 
301 Se t.ex. Håstad, s. 26; Walin m.fl., s. 15–16. 
302 Millqvist, s. 44–45; Andreasson, s. 56–58. Jfr Håstad, s. 437; Hessler, s. 343–344; Ds 

2010:24, s. 37, 72–73. 
303 Se t.ex. Millqvist, s. 45–46; Andreasson, s. 56–57 samt not 57. 
304 Se 4.2. 
305 Se 5.3.1. 
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panten ska utgöra säkerhet för en bakomliggande fordran;306 (3) panten ska 

vara realiserbar;307 (4) specialitetsprincipen ska vara uppfylld;308 samt (5) 

relevant sakrättsligt moment ska föreligga.309 I det här arbetet antar jag att det 

finns en bakomliggande fordran, samt att specialitetsprincipen är uppfylld.310 

Övriga villkor utreds nedan. 

5.3 Villkor för panträtt i lös egendom 

5.3.1 Pantavtal 

Ett första villkor för giltig pantsättning är att det finns ett pantavtal.311 För den 

i uppsatsen aktuella lösa egendomen som virtuell egendom kan utgöra, finns 

inga formkrav på avtalet.312 Pantavtalet regleras av allmänna avtalsrättsliga 

regler,313 och vad beträffar inskränkningar i pantupplåtarens rätt att förfoga 

över egendomen gäller motsvarande regler som för överlåtelser.314 Av detta 

följer bland annat att om en potentiell upplåtare av panträtten inte får sälja 

den ifrågavarande egendomen, får den inte heller pantsättas.315  

 
306 Millqvist, s. 193, 199–200; Håstad, s. 322–324; Lennander, s. 17; Undén, s. 166–167. Jfr 

Myrdal, s. 40–41; Rodhe, s. 432–435. 
307 Se 5.3.2. 
308 Millqvist, s. 193, 201–204; Walin m.fl., s. 39–44; Håstad, s. 152; Myrdal, s. 40–41; 

Hessler, s. 432–433; Rodhe, s. 436–440; Undén, s. 198–199. Jfr Zackariasson, s. 31–33 med 

hänvisningar. Specialitetsprincipen innebär förenklat att panträtten måste ha en viss bestämd 

egendom till föremål, samt att egendomen finns kvar när panträtten ska tas i anspråk (se t.ex. 

Millqvist, s. 201). 
309 Se 5.3.3.  
310 För ”virtuell fungibel egendom”, t.ex. virtuellt guld som är ett betalningsmedel i World of 

Warcraft, kan ifrågasättas huruvida specialitetskravet är uppfyllt. I vissa fall kan virtuell 

egendom även ”staplas” på varandra i högar i spelarens inventory, eller på andra sätt 

förändras inne i videospelet, varför samma fråga kan ställas här. I den här uppsatsen används 

CS:GO-skins som exempel, vilka bör vara tillräckligt identifierbara. Skinsen ges en unik 

identifikationskod (se not 128), och kan varken ”staplas” eller modifieras. 
311 Millqvist, s. 193, 195–196; Ramberg, s. 173. Jfr Lennander, s. 16–17; Myrdal, s. 38–39; 

Undén, s. 182–183. 
312 Jfr Adlercreutz & Pfannenstill, s. 96; Myrdal, s. 39; Undén, s. 182. 
313 Millqvist, s. 195–196; Myrdal, s. 39; Undén, s. 182; Lennander, s. 16. 
314 Henriksson, s. 54; Undén, s. 182–183. 
315 Henriksson, s. 54, 58. Jfr Adlercreutz m.fl., s. 267–268, som anför att bristande 

förfoganderätt kan utgöra en ogiltighetsgrund för avtalet.  
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5.3.2 Realiserbarhet 

Ett annat villkor som uppställs är att pantobjektet måste kunna realiseras vid 

en överlåtelse, varför pantobjektet bör ha ett realiserbart ekonomiskt värde.316 

Huruvida detta krav på förmögenhetsvärde är absolut eller inte, är inte klart i 

doktrinen.317 En författare menar att förmögenhetsvärdet bör finnas,318 medan 

en annan anser att 3 kap. AvtL skyddar parterna i en tillräckligt hög 

utsträckning ifall avtalsfriheten missbrukas på något sätt.319  

5.3.3 Sakrättsligt moment  

5.3.3.1 Tradition, denuntiation och registrering 

För att en panträtt ska ha sakrättslig verkan krävs ett sakrättsligt moment. De 

moment som finns i nuläget320 är tradition, denuntiation och registrering.321  

 

Tradition innebär som utgångspunkt att det måste ske en fysisk besittnings-

förändring av den pantsatta egendomen. Rättsutvecklingen har dock medfört 

att betoningen flyttats från denna besittningsövergång,322 till frågan om 

pantsättaren i tillräckligt hög grad avskurits den rättsliga rådigheten över den 

pantsatta egendomen.323 Begreppet rådighet har beskrivits innebära 

möjligheten att förfoga över det pantsatta objektet.324 Exakt på vilket sätt och 

i vilken omfattning som denna rådighet ska avskäras är dock inte helt tydligt 

 
316 Walin m.fl., s. 16; Håstad, s. 285. Jfr Undén, s. 184–185; Lennander, s. 12. 
317 Walin m.fl., s. 16. Jfr Håstad, s. 285, not 7. 
318 Undén, s. 184. 
319 Håstad, s. 285, not 7. 
320 Viss diskussion finns om den s.k. avtalsprincipen i vissa fall ska gälla som sakrättsligt 

moment. Principen innebär att sakrättsligt skydd uppkommer redan i samband med 

pantavtalet. I nuläget är ett sådant skydd dock inte möjligt, varför jag inte beaktar det i den 

fortsatta framställningen. För en överblick, se Andreasson, s. 255–261. Jfr Myrdal, s. 39–40, 

som framhåller: ”[s]akrättsligt skydd kan även tänkas uppkomma redan genom själva avtalet. 

Sådana regler beträffande panträtt saknas i princip i svensk rätt[]”. 
321 Se t.ex. Millqvist, s. 188–190, 193; Henriksson, s. 70. 
322 Millqvist, s. 148; Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 230; Andreasson, SvJT 2015, s. 

722 samt not 41. Jfr Walin m.fl., s. 84, 92; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 101; Myrdal, s. 322; 

Myrdal, SvJT 2013, s. 1077. 
323 Se främst NJA 2008 s. 684 och NJA 2007 s. 413. Se även t.ex. Millqvist, s. 145, 206; 

Wallin, m.fl., s. 84, 93–94; Adlercreutz & Pfannenstill, s. 48; Henriksson, s. 83–84. 
324 Se t.ex. NJA 2008 s. 684; Millqvist, s. 206; Mellqvist, SvJT 2010, s. 234; Walin m.fl., s. 

93–94. 



 60 

i rättskällorna.325 För detta arbetes skull antar jag att rådigheten innebär 

pantsättarens möjligheter att antingen använda eller genomföra transaktioner 

med den ifrågavarande egendomen.326 För att kunna använda tradition, måste 

pantobjektet ha fysisk form.327 Anledningen härtill är att tradition förutsätter 

besittning, medan egendom som saknar fysisk form inte kan besittas enligt 

gällande rätt.328 En förklaring till denna ordning är att ”[…] olika tänkbara 

symboler för rätten ifråga, såsom ett enkelt skuldebrev eller ett kontrakt, inte 

är bärare av själva rätten enligt tillämpliga regler.”329 Det finns således inget 

som kan traderas mellan parterna.  

 

Det andra sakrättsliga momentet är denuntiation. Denuntiation innebär att en 

prestationsskyldig tredje man underrättas om att en pantsättning skett så att 

rådigheten avskärs.330 Tillämpningsområdet omfattar de fall när någon annan 

än pantsättaren ska fullgöra en förpliktelse för att förvärvaren ska kunna 

tillgodogöra sig viss egendom.331 Denuntiationsreglerna grundar sig på 31 § 

SkrbL och kan i flera fall tillämpas analogt på andra typer av egendom.332 För 

att en analogitillämpning ska vara möjlig krävs dock att det föreligger någon 

form av fordringsförhållande.333 Därtill måste det även finnas en part som kan 

utgöra mottagare för denuntiationen.334 

 

Som sista sakrättsligt moment finns registrering, vilket innebär att 

pantsättningen på något sätt registreras, så att andra har möjlighet att 

 
325 Myrdal, SvJT 2013, s. 1078; Myrdal, s. 325, 337. Jfr NJA 2007 s. 413, på s. 421, där det 

framgår att det inte är alldeles klart huruvida rådigheten avser pantsättarens möjlighet att 

själv få tillgång till egendomen eller genomföra en ny pantsättning. 
326 Detta är även den betydelse som Mellqvist, SvJT 2010, s. 234 och Ramberg, s. 173, ger 

begreppet. Se även Myrdal, SvJT 2013, s. 1078, som kallar dessa typer av rådighet för 

möjligheten att bruka egendomen, respektive förfogandelegitimation. 
327 Millqvist, s. 209; Andreasson, s. 260; Myrdal, s. 322; Walin m.fl., s. 92. 
328 Millqvist, s. 40; Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 239–240; Andreasson, s. 60.  
329 Millqvist, s. 209. 
330 Se t.ex. Millqvist, s. 166–168, 209–210; Walin m.fl., s. 188–189; Håstad, s. 229–230, 260; 

Myrdal, s. 316–317. 
331 Henriksson, s. 84. 
332 Se t.ex. Millqvist, s. 166–167; Henriksson, s. 84; Håstad, s. 303; Myrdal, s. 259.  
333 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 236; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 41–44; Elgebrant, 

Ägande, s. 71–73. 
334 Anledningen till att denuntiation inte kan användas för kryptovalutor är anses bl.a. vara 

för att det saknas part som kan denuntieras. Se Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 236; 

Elgebrant, Kryptovalutor, s. 104. 
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kontrollera huruvida pantsättning av den ifrågavarande egendomen skett. 

Exakt hur en registrering går till skiljer sig åt mellan egendomsslagen, men 

det gemensamma är att uttryckligt lagstöd krävs.335 

5.3.3.2 Rådighetsavskärande genom teknisk åtgärd 

En sak som diskuterats litteraturen är huruvida den faktiska 

besittningsförändringen vid ovanstående tradition kan ersättas av ett 

rådighetsavskärande genom en teknisk åtgärd.336 För att den här åtgärden ska 

godkännas som rådighetsavskärande, måste det helt gå att säkerställa att en 

pantsättare inte längre kan förfoga över egendomen i fråga.337 Stödet för 

denna ståndpunkt uttolkas ur NJA 2017 s. 769,338 och framgår inte 

uttryckligen i domskälen. Rättsfallet handlade bland annat om huruvida 

elektroniska skuldebrev kan uppfattas som löpande skuldebrev, vilket 

besvarades jakande (röstetal 5–0).339  

 

En omständighet som kan tänkas stödja denna typ av rådighetsavskärande 

framgår i Lindskogs tillägg som gjordes för egen del. Däri anger han att det 

för att ett löpande skuldebrev ska kunna ha elektronisk form, krävs ett 

”besittningssubstitut” som säkerställer att en gäldenär sätt i samma säkra 

position som hade varit fallet om skuldebrevet varit fysiskt.340 

Besittningssubstitutet kan tänkas utgöras av en teknisk åtgärd, vilket stödjer 

den ovanstående tolkningen av domen, fast att det inte uttryckligen anges att 

det är frågan om ett sakrättsligt moment. En annan omständighet som stödjer 

ovanstående tolkning är att ett av målets prejudikatintressen förklarats vara 

 
335 Jfr t.ex. Millqvist, s. 210; Henriksson, s. 91–97. 
336 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 235–236; Elgebrant, Kryptovalutor, s. 101, ”[i] 

senare rättspraxis har dock fokus förflyttats från ett ganska strikt synsätt när det gäller faktisk 

(fysisk) förflyttning (besittningsförändring) till ett mer tillåtande synsätt där 

rådighetsavskärandet kan ersätta en faktisk förflyttning, se bl.a. NJA 2008 s. 684[]”.  
337 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 235. 
338 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 231, 235–236.  
339 NJA 2017 s. 769; Mellqvist, JT 2017/18, s. 864; Edling, JT 2019/20, s. 987. 
340 NJA 2017 s. 769 (Lindskogs tillägg), p. 1; Edling, JT 2019/20, s. 990–991. Jfr HD:s 

formulering i p. 10: ”[d]e regler i [SkrbL] som knyter an till besittning av skuldebrevet såsom 

ett unikt fysiskt papper måste således kunna kopplas till något som funktionellt kan svara mot 

en sådan besittning […]” [min kursiv]. 
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de krav som en handling måste uppfylla för att utgöra ett elektroniskt 

skuldebrev, vilka inbegriper möjligheterna att avskära rådigheten.341  

 

Mot möjligheten att använda ett tekniskt rådighetsavskärande talar dock att 

HD inte preciserar vilka krav som gäller för att en gäldenär ska befinna sig i 

en så säker position att den kan jämställas med en besittningsförändring.342 

Dessutom uttalas uttryckligen att det är osäkerhet om ovanstående tekniska 

rådighetsavskärande ens kan användas som sakrättsligt moment.343 Slutligen 

framkommer också en uppfattning i litteraturen om att de tre ovanstående 

sakrättsliga momenten är uttömmande på så sätt att om inte något av dem kan 

uppfyllas, kan inte heller en pantsättning genomföras.344 Sammantaget finns 

därför flera skäl till att inte uppfatta det tekniska rådighetsavskärande som 

motsvarande gällande rätt. 

5.4 Tillämpning av villkoren  

5.4.1 Ingående av giltigt pantavtal 

För att det ska föreligga ett giltigt pantavtal måste parten som ingår avtalet 

vara behörig att förfoga över den ifrågavarande egendomen. Till följd av TOS 

och EULA finns en kontraktsrättslig relation mellan parterna, där 

spelföretaget som oftast bibehåller samtliga rättigheter till den virtuella 

egendomen.345 Eftersom jag inte tar ställning till hur en rättighetsfördelning 

ser ut, antas i denna uppsats att den obligationsrättsliga fördelningen gäller. 

Av detta följer att användaren inte har rätt att förfoga över den virtuella 

egendomen, varför det inte heller är möjligt att upprätta ett giltigt pantavtal 

med företeelsen som kreditsäkerhetsobjekt. Om motsatt situation skulle råda, 

och TOS och EULA utformats på ett sätt som gav användaren rättigheterna 

till den virtuella egendomen,346 skulle samma hinder inte finnas.  

 
341 Mellqvist, JT 2017/18, s. 866–869. 
342 Mellqvist, JT 2017/18, s. 865–866. 
343 Elgebrant, Förfogandelegitimation, s. 236. Jfr Elgebrant, Kryptovalutor, s. 104.  
344 Jfr Andreasson, s. 258, som skriver att frånvaron av tradition, denuntiation eller 

registrering kan medföra att pantsättning inte kan ske. 
345 Se 2.3.2–2.3.3. 
346 Se 2.3.3 om Second Life där så skedde.  
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5.4.2 Realisation av virtuell egendom 

Oavsett om villkoret om realiserbarheten medför att ett förmögenhetsvärde 

ska finnas eller inte, bör villkoret vara uppfyllt eftersom virtuell egendom 

anses ha ett förmögenhetsvärde.347 Däremot är det inte säkert att den virtuella 

egendomen verkligen kan realiseras, till följd av samma begränsningar som 

lyftes ovan med TOS och EULA. Vidare kommer en eventuell realisering 

vara beroende av de ramar som videospelet sätter upp. Om företeelsen kan 

överföras mellan användare i videospelet, är det möjligt, men i annat fall är 

det inte. Därtill finns omständigheten att spelföretaget kan ändra på koden till 

den virtuella egendomen så att den exempelvis går från att vara överförbar till 

att inte vara det. Om detta skulle inträffa, skulle den virtuella egendomens 

förmögenhetsvärde försvinna helt.348 Om exempelvis ett CS:GO-skin inte kan 

överföras, hur ska någon annan kunna köpa det?  

 

Den beroendeställning som användaren intar till spelföretaget i detta 

hänseende skulle i och för sig kunna uppfattas som en annorlunda typ av 

kreditrisk.349 Andra typer av egendom riskerar också att förmögenhetsvärdet 

påverkas av yttre omständigheter. Ett lösöre skulle exempelvis minska i värde 

om någon annan producerar en nyare och bättre modell.350 Även värdena av 

CS:GO-skins skulle påverkas om ett konkurrerande spelföretag släppte ett 

mer underhållande videospel än CS:GO. Däremot menar jag att dessa 

exempel skiljer sig, eftersom det i det förstnämnda fallet inte finns en part 

som i teorin kan trycka på en knapp så att allt värde försvinner. Så är dock 

möjligt för virtuell egendom. Den kreditrisk detta medför kan därför anses 

vara annorlunda och möjligen också högre.  

 

Sammantaget är möjligheten till realisation, på samma sätt som pantavtalet, 

beroende av avtalsinnehållet i TOS och EULA. Vanligen kommer realisation 

 
347 Se 3.5.2.2. 
348 Jfr t.ex. Erlank, Property, s. 197–201. 
349 Jfr däremot Fairfield, Virtual Property, s. 1097–1098, som jämställer kreditrisken som 

finns mellan virtuell egendom och andra investeringar, t.ex. aktier eller fastigheter, fast att 

spelföretaget ensamt bestämmer över den virtuella egendomen. 
350 Lennander, s. 122. 
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därför inte kunna ske. Användarens beroendeställning till spelföretaget kan 

uppfattas som en kreditrisk, vilket inte i sig utgör ett hinder mot villkorets 

uppfyllande.  

5.4.3 Sakrättsligt moment för virtuell egendom 

De sakrättsliga moment som finns att tillgå är tradition, denuntiation, 

registrering och möjligen ett rättsligt rådighetsavskärande genom en teknisk 

åtgärd. Om besittningsförändringen betonas kan traditionskravet aldrig 

uppfyllas för virtuell egendom, eftersom det inte finns något fysiskt som kan 

traderas.351 För att denuntiation ska vara möjligt måste den virtuella 

egendomen ge upphov till ett fordringsliknande förhållande. Jag menar inte 

att detta finns. Om inte virtuell egendom analogivis kan utgöra en fordran 

eller kontraktsrättighet,352 torde denuntiationen inte heller kunna användas 

som sakrättsligt moment. Sen går det också att fråga sig vem som i så fall kan 

utgöra lämplig mottagare av denuntiationen – spelföretaget, någon i 

videospelet, eller någon helt annan? För att registreringen ska vara möjligt 

krävs lagstöd. Detta finns inte, varför även detta moment kan lämnas utan 

avseende.  

 

Slutligen är frågan om ett tekniskt rådighetsavskärande vore möjligt för 

virtuell egendom. Beroende på vad som anses utgöra ”bärare” av rätten kan 

två alternativ finnas. Om det som är bärare av rätten utgörs av det som syns 

på användarens bildskärm, bör rådighetsavskärande kunna ske. När virtuell 

egendom överförs från en användare till en annan raderas lokaliserings-

uppgiften till föremålet, varför ”överlåtaren” inte längre kommer ha tillgång 

till föremålet.353 Till följd av den virtuella egendomens rivalitet, kan den 

potentielle pantsättaren inte heller använda den virtuella egendomen 

samtidigt som någon annan. Möjligheterna att bruka eller överföra den 

virtuella egendomen, alltså rådigheten, avskärs därmed genom transaktionens 

genomförande.  

 

 
351 Virtuell egendom saknar fysisk form. Se 2.4.3.1. 
352 Se 4.3. 
353 Se 2.3.1.  
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Emellertid skulle ”bäraren” av rätten också kunna uppfattas som de 

lokaliseringsuppgifter som finns i användarens unika databas, vilka tillåter 

användaren att visa den virtuella egendomen på bildskärmen.354 Dessa 

lokaliseringsuppgifter kan inte i sig själva överföras till någon användare, 

eftersom de endast raderas eller läggs till när virtuell egendom antingen 

erhålls, byts eller raderas. Det är därmed omöjligt att avskära rådigheten från 

denna ”bärare” av rätten. Vidare bör spelföretagets ställning beaktas. Det 

stämmer att en användare exempelvis inte kan kontrollera ett CS:GO-skin 

efter att det överförts. Men säg att spelföretaget bestämmer att en överföring 

av ett CS:GO-skin ska gå tillbaka, eller ändrar kodens egenskaper så att den 

inte längre uppvisar rivalitet. Hur ska den här nya situationen med rådigheten 

hanteras? Tilläggas ska också att rättsläget huruvida ett tekniskt rådighets-

avskärande kan jämställas med ett sakrättsligt moment enligt mig bör 

betraktas som oklart. Ett rådighetsavskärande i videospel vore möjligt, men 

med tanke på rättsläget anser jag inte att detta utgör ett tillräckligt substitut 

för något sakrättsligt moment. Villkoret om ett sakrättsligt moment kan därför 

inte uppfyllas. 

5.5 Sammanfattning 

Inte all egendom kan pantsättas. Oavsett om virtuell egendom utgör en 

nyttjanderätt till lös egendom eller ett egendomsslag sui generis, kan den inte 

användas som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning. Det undersöks även om 

den virtuella egendomens klassificering utgör det enda hindret mot att det ska 

föreligga en sakrättsligt giltig panträtt av lös egendom. För att en sådan 

pantsättning ska kunna ske krävs att det finns (1) ett giltigt pantavtal, (2) en 

bakomliggande pantfordran, (3) att den ifrågavarande egendomen är 

realiserbar, (4) att tillräcklig specialitet finns, samt (5) att ett sakrättsligt 

moment kan genomföras. I denna uppsats antas att det finns en pantfordran 

och att tillräcklig specialitet föreligger.   

 

 
354 Jfr 2.3.1.  
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Pantavtalet bedöms enligt normala avtalsrättsliga regler. Villkoret om 

realiserbarhet innebär att pantobjektet bör ha ett förmögenhetsvärde, fast att 

dess exakta innebörd är ifrågasatt i doktrinen. De sakrättsliga moment som 

finns att tillgå är tradition, denuntiation och registrering. Tradition innebär att 

pantsättaren avskärs rådigheten över pantobjektet och kan endast ske för 

fysisk egendom. Denuntiation innebär att relevant gäldenär underrättas om att 

en pantsättning skett. Registrering innebär att en pantsättning registreras i 

någon form av register. Vidare har möjligheten till rådighetsavskärande på 

teknisk väg diskuterats, fast att rättsläget om dess användande är osäkert.  

 

Huruvida ett pantavtal kan komma till stånd beror på hur TOS och EULA 

utformas. Virtuell egendom har ett förmögenhetsvärde, men dess realisations-

möjlighet är beroende av ovanstående avtal. Användarens beroendeställning 

till spelföretaget kan dock uppfattas som en kreditrisk och är därmed inget 

hinder mot realisation i sig. Varken tradition, denuntiation eller registrering 

kan användas som sakrättsliga moment. Till följd av dagens rättsosäkerhet, 

kan inte heller ett tekniskt rådighetsavskärande användas. Sammantaget kan 

varken en obligationsrättslig eller sakrättsligt giltig panträtt upprättas idag, på 

grund av att villkoren om pantavtal, realisation och sakrättsligt moment inte 

kan uppfyllas.  
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6 Sammanfattade slutsatser 

6.1 Karakterisering av virtuell egendom 

Det finns enligt mig tre rättsligt relevanta omständigheter som utmärker 

virtuell egendom: den kontraktsrättsliga grunden, den virtuella egendomens 

egenskaper, samt beroendeställningen till en tredje part. Den virtuella 

egendomens existens förutsätter acceptansen av ett förhållandevis ensidigt 

kontraktsförhållande, vilket påverkar de panträttsliga reglerna. Däremot 

påverkas inte hur företeelsen ska uppfattas sakrättsligt. Genom att 

karakterisera virtuell egendom som kod med egenskaperna (1) icke-fysisk 

form, (2) rivalitet, (3) interaktivitet och (4) beständighet, skapas 

förutsättningar för att inplacera virtuell egendom i svensk rätt. Utifrån dess 

egenskaper kan nyansering ske mot andra företeelser som saknar fysisk form. 

Den beroendeställning som finns påverkar inte hur virtuell egendom kan 

uppfattas, eller vad det är. 

6.2 Inplacering av virtuell egendom i 
svensk rätt 

För att virtuell egendom ska kunna tjäna som kreditsäkerhetsobjekt vid 

pantsättning måste den först utgöra egendom. Med egendom avses i 

uppsatsen objekt för rättigheter. För att företeelser utan fysisk form ska kunna 

utgöra objekt, måste en objektfiktion kunna användas. Huruvida detta är 

möjligt präglas av rättsosäkerhet. En försiktig slutsats är att objektfiktionen 

inte kan uteslutas. Om virtuell egendom kan bli föremål för objektfiktion 

utgör den egendom. I annat fall torde det vara frågan om en avtalslicens under 

TOS och EULA. I förstnämnde fall ska företeelsen hänföras till ett 

egendomsslag. I nuläget finns dock inget egendomsslag som virtuell egendom 

kan hänföras till, varför företeelsen utgör sui generis.  
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6.3 Virtuell egendom som 
kreditsäkerhetsobjekt  

I dagsläget kan varken egendom sui generis eller nyttjanderätter till lös 

egendom pantsättas, eftersom nya sakrätter inte kan skapas genom avtal. 

Därtill finns följande hinder mot pantsättning. Ett giltigt pantavtal kan i regel 

inte kan komma till stånd på grund av hur TOS och EULA utformas. Samma 

avtal medför också att virtuell egendom inte kan realiseras. Slutligen finns 

enligt gällande rätt inte något sakrättsligt moment som kan användas.  

 

Oavsett om företeelsen ska uppfattas som egendom eller inte, passar den inte 

in i nu gällande panträttsliga regler. Även fast TOS och EULA ändrades till 

användarens fördel, skulle en sakrättsligt giltig pantsättning inte kunna ske 

till följd av det sakrättsliga momentet. För att virtuell egendom ska kunna 

tjäna som kreditsäkerhetsobjekt är därmed lagstiftning eller ett klart 

ställningstagande från HD ett ofrånkomligt krav.  
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