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Sammanfattning 

Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385) (Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st. är sedlar och 

mynt som ges ut av Sveriges riksbank (Riksbanken) lagliga betalningsmedel. I förarbetena 

förklaras att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.1 Flertalet 

undantag kan dock göras vilket har lett till att enbart offentligrättsliga inrättningar, som tar 

ut avgifter av ren offentligrättslig karaktär, kan anses nödgade att ta emot kontanta 

betalningar. Utvecklingen av nya betaltjänster på massbetalningsmarknaden har föranlett att 

kontantanvändningen minskat under senare tid. Då lagrummet inte längre innebär att var 

och en måste ta emot kontanter bör kontanternas fortsatta särställning ifrågasättas.  

En eventuell omreglering skulle kunna leda till en försämrad kontanttillgång varför de 

grupper i samhället, som upplever svårigheter med att begagna sig av andra 

betalningsmedel än kontanter, måste beaktas. Underlättande åtgärder såsom 

informationsträffar och utbildning kring betaltjänster syftar dock till att möjliggöra en 

övergång till användande av andra betaltjänster i större mån. Kontanthanteringen innebär 

säkerhetsrisker tillika möjligheter att begå kontantrelaterade brott, något som ökar 

incitamenten att stävja kontantanvändningen. Hur tillgången till kontanter kommer att se ut 

framöver avgörs dock främst av frågan om kreditinstitut kommer att kunna tvingas till 

kontanthantering eller ej, varför en eventuell omreglering av kontanters ställning inte har 

avgörande inverkan på kontanttillgängligheten i samhället.   

Då andra betalningsmedel är billigare att använda leder en minskad kontantanvändning till 

en samhällsekonomisk effektivitetsvinst. Därav bör kontanters särställning omregleras. 

Varje betalningsmedels reella kostnader bör även synliggöras för och bäras av användarna 

för att bryta uppfattningen kring att kontanter inte kostar något att använda och att de är 

överlägsna som betalningsmedel på betalningsmarknaden. Genom detta uppnås en högre 

samhällsekonomisk effektivitet vilket gagnar samhället. Omregleringen är möjlig då 

allmänheten har, genom att acceptera och använda andra icke i lag utpekade 

betalningsmedel, visat att en tilltro till dessa betalningsmedel finns vilket föranleder att skäl 

saknas för att enbart särreglera kontanter såsom lagliga.   

 

                                                 
1 Prop. 1986/87:143 s. 64. 
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Förkortningar 

Betalkontodirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 

23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser 

betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med 

grundläggande funktioner. 

Betaltjänstlagen Lag (2010:572) om betaltjänster 

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

HSL  Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

JB  Jordabalk (1970:994) 

KL  Kommunallag (1991:900) 

KöpL  Köplag (1990:931) 

LSt  Länsstyrelsen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

PTS   Post- och telestyrelsen 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

Riksbankslagen Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 

SFL  Skatteförfarandelagen 

SkbrL  Lag (1936:81) om skuldebrev 

SKL  Sveriges kommuner och landsting 

SPOK  Statsskuldspolitiska kommittén 

Stödförordningen Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av 
grundläggande betaltjänster 

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen föreskrivs att sedlar och mynt utgivna av Riksbanken är lagliga 

betalningsmedel. Enligt förarbetena innebär det att var och en ska ta emot sedlar och mynt som 

betalning, vilket inte är fallet i realiteten. Näringsidkare nekar i allt större grad kontantbetalningar 

och banker upphör med kontanthantering över disk i en allt snabbare takt. Dagens samhälle 

präglas av en stor teknikutveckling på betalningsmarknadens område. Nya betalningslösningar 

introduceras samtidigt som kontantanvändningen minskar. Därav ifrågasätts vilken ställning 

kontanter egentligen har som lagliga betalningsmedel – är det rimligt att ett lagligt 

betalningsmedel är så vanskligt att begagna sig av för att infria sin skuld och ska det föreligga 

sådana svårigheter kring att erhålla ett lagligt betalningsmedel? Kontanter har varit lagreglerade 

såsom lagliga betalningsmedel i olika former under ett par hundra år och regleringen i dess 

nuvarande form tillkom för cirka 30 år sedan. Därefter har betalningsmarknaden utvecklats 

väsentligt. Frågan är därför vilken ställning kontanter egentligen bör ha som betalningsmedel, när 

många andra betalningsmedel används i en större omfattning. Genom att innebörden av 

kontanters ställning som lagliga betalningsmedel inte är tydliggjord föranleder regleringen en 

osäkerhet kring vad som egentligen gäller på betalningsmarknaden – vilken rätt har gäldenären att 

faktiskt använda kontanter och när kan borgenären kräva icke-kontant betalning? Hur andra 

betalningsmedel bör betraktas, i ljuset av att endast kontanter utpekas såsom lagliga, är ytterligare 

en frågeställning som väcks. Huruvida det är kostnadseffektivt att använda kontanter jämfört 

med andra betalsätt kan också ifrågasättas vilket ytterligare påvisar att det är befogat att ifrågasätta 

huruvida kontanter i dagens samhälle bör erhålla en särskild status genom lag. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken ställning kontanter har som lagliga betalningsmedel. 

Därutöver är syftet att klargöra vad särställningen innebär och analysera huruvida den bör 

kvarstå.  

Syftet föranleder vissa frågeställningar:  

- I vilken omfattning möjliggör 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen att en gäldenär alltid kan 

infria sin skuld med kontanter?  
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- Vilka borgenärer saknar möjlighet att undantas från riksbankslagens 

kontanthanteringskrav?  

- När kan en borgenär vägra att ta emot en icke-kontant betalning från gäldenären? 

- Varför är kontanter särreglerade såsom lagliga betalningsmedel och kan det 

bakomliggande syftet tillmätas samma betydelse idag?  

- Är det samhällsekonomiskt motiverat att kontanter, trots den teknikutveckling som sker 

på massbetalningsmarknaden, särregleras som lagliga betalningsmedel?  

- Vilken betydelse har ett eventuellt framtida krav på kreditinstitut, gällande 

tillhandahållande av kontanter, vid bedömningen av kontanters framtida ställning?  

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsas från ett rent tekniskt perspektiv. Hur en betalning rent tekniskt går till, 

exempelvis genom anvisningar mellan banker, samt olika former av elektroniska pengar och 

digital valuta2 avgränsas från. Likaså olika valutor, valutaköp och det pågående sedelutbytet 

avgränsas från då de inte är av betydelse för frågeställningarna i uppsatsen. Vidare syftar inte 

uppsatsen till att utreda huruvida samhället bör övergå till att vara kontantlöst. En eventuell 

omreglering av kontanters ställning som lagliga betalningsmedel är således inte synonymt med en 

reglering vars syfte är att samhället blir kontantlöst.  

I uppsatsen antas inte ett nordiskt perspektiv då problematiken är tillräckligt omfattande inom 

svensk rätt. Vidare antas inte heller ett EU-perspektiv i uppsatsen. Dock behandlas den utredning 

som, inför implementeringen av ett nytt EU-direktiv3, utrett i vilken omfattning kontanter ska 

anses vara en grundläggande betaltjänst eller ej, varför en komplett avgränsning mot detta område 

inte kan hävdas.  

1.4 Metod och material 

Framställningen inleds med en traditionell rättsdogmatisk metod med syftet att fastställa gällande 

rätt.4 I denna används rättskälleläran där rättskällorna lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin 

behandlas enligt nu nämnda ordning.5 Rättsdogmatiken beskrivs på vissa håll som att den även 

                                                 
2 Såsom bitcoins. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser 
betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet). 
4 Sandgren, s. 43f. 
5 A.a., s. 41. 
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beskriver och analyserar gällande rätt.6 Kontanters ställning och dess innebörd enligt gällande rätt 

kan genom rättsdogmatiken således söka fastställas.  

Lag används i begränsad omfattning då lagliga betalningsmedel endast regleras i riksbankslagen. 

Ett fåtal andra lagar används för att visa den historiska framväxten av kontanters ställning samt 

för att påvisa hur behandlingen av betalningsfrågor regleras inom vissa områden inom civilrätten. 

Förarbetena till riksbankslagen används till viss del men på grund av dess kortfattade utformning 

avseende förevarande lagrum måste större vikt läggas vid rättspraxis och dess resonemang kring 

kontanters ställning.  

Förhandenvarande prejudikat analyseras i syfte att se hur kontanters ställning kommit att tolkas. 

Härutöver behandlas till viss del även underrätters argumentation i frågan för att så långt möjligt 

belysa problematiken kring regleringen i riksbankslagen.7 Avgöranden från underrätter är inte 

prejudicerande vilket innebär en stark begränsning och problem rörande dess användbarhet. 

Befintligt prejudikat innehåller dock tämligen kortfattade domskäl, något som bidrar till en 

fortsatt osäkerhet kring tolkningen av innebörden av kontanters särställning. Av den anledningen 

belyses tidigare avgöranden från underrätter i syfte att ge en tydligare bild av de problem som 

föreligger rörande kontanters särställning såväl som dess användning och hantering. Ett 

avgörande från kammarrätten belyser avslutningsvis hur prejudikatet kommit att tolkas.  

Med hjälp av doktrin belyses de oklarheter som föreligger avseende fastställandet av begreppet 

betalningsmedel i stort men även den rent lexikaliska innebörden av lagliga betalningsmedel. 

Genom användande av doktrin skriven vid olika tidpunkter och av olika författare ges bredast 

möjliga bild av hur problematiken kan ses ur olika vinklar.  

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan en slutsats således dras kring kontanters 

särställning enligt gällande rätt. Därefter övergår framställningen i en rättsekonomisk metod i 

syfte att påvisa kontanters särställning de lege ferenda.  

Inom rättsekonomin eftersträvar samhället ett effektivitetsmaximerande tillstånd.8 Den 

deskriptiva delen av rättsekonomin åsyftar att förklara vilka lösningar på juridiska problem som är 

mest ekonomiskt effektiva. Hur den ekonomiska effektiviteten i samhället kan påverkas av olika 

regler kan också analyseras med hjälp av rättsekonomi.9 Hur regleringen gällande lagliga 

betalningsmedel påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten kan således påvisas och 

                                                 
6 Hellner, s. 23.  
7 Underrätter som aktualiseras i uppsatsen är Svea hovrätt, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Göteborg. 
8 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 70. 
9 A.a., s. 70. 
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eventuella effektivitetsvinster som kan göras genom en förändrad reglering kan därför diskuteras 

inom den rättsekonomiska metoden. Genom detta kan man komma fram till om regleringen bör 

kvarstå i dess nuvarande form, eller förändras, för att uppnå en högre samhällsekonomisk 

effektivitet. Vid användande av den rättsekonomiska metoden måste observeras att individerna i 

samhället inte agerar helt efter de rättsekonomiska antaganden som görs i teorin. Detta berörs 

närmare i det rättsekonomiska introduktionsavsnittet i kapitel fyra men redan här bör observeras 

att man i en rättsekonomisk analys även bör ifrågasätta om den ekonomiska effektiviteten är det 

viktigaste ändamålet att främja i just denna situation eller om andra parametrar är viktigare.10  Av 

den anledningen har ett ytterligare perspektiv anlagts i tillägg till det rent samhällsekonomiskt 

effektivitetssträvande målet. Hur vissa individer och institutioner i samhället påverkas av en 

försvagad ställning för kontanter beaktas ur ett mer praktiskt perspektiv för att undersöka om 

det, med tanke på potentiella konsekvenser, ens är möjligt att omreglera särställningen. Detta 

anknyter delvis till den normativa delen av rättsekonomin, som angriper frågan varför 

samhällsekonomisk effektivitet ens är eftersträvansvärt.11 

Med hjälp av rättsekonomisk metod kan de traditionella rättskällorna frångås och annat material 

kan som sagt användas för att belysa problematiken ur ett annat perspektiv.12 Rapporter och 

artiklar från Riksbanken används för att påvisa hur massbetalningsmarknaden och dess tekniska 

utveckling ser ut idag samt vilka möjligheter och hinder som föreligger i och med de nya betalsätt 

som utvecklats. En delrapport från betaltjänstutredningen avseende innebörden av 

grundläggande betaltjänster används, tillika Riksbankens remissyttrande däröver, för att 

problematisera hur synen på kontanttillgången och kontanttillgängligheten har en inverkan på 

kontanters framtida särställning. Rapporter från länsstyrelserna13 och Post- och telestyrelsen 

behandlas för att visa hur situationen rörande kontanttillgång och tillgång till andra betaltjänster 

ser ut i samhället, för att därigenom påvisa vilka som kan drabbas av en ändrad reglering. 

Rättsekonomisk doktrin används härutöver för att ge läsaren en kunskapsgrund inför den 

slutanalys som sedan förs. Ovan angivna material tillåter en bred diskussion de lege ferenda och 

en möjlighet att fastställa vilken särställning kontanter fortsättningsvis bör ha – något som inte är 

                                                 
10 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 215f.  
11 A.a., s. 12.  
12 Rättsekonomin är inte bunden av rättskällorna, vilket följer av att rättsekonomin betraktar rätten ur ett externt 
perspektiv, se Bastidias Venegas, s. 175. 
13 Länsstyrelsen i Dalarna har som uppgift att koordinera och stödja de övriga länsstyrelserna men då samtliga 
länsstyrelser bedriver eget arbete och sammanställer egna delrapporter refereras i uppsatsen till länsstyrelserna som 
en helhet. Se vidare LSt årsrapport 2015, s. 8. 
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möjligt att göra enbart inom den rättsdogmatiska metoden.14 Här bör återigen observeras att 

rättsekonomin inte kan användas för att göra uttalanden om rätten de lege lata.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens inleds med en historisk överblick i kapitel två för att ge läsaren en bild av hur 

uppkomsten av och regleringen kring sedlar och mynt vuxit fram, något som är av vikt då 

regleringens nuvarande utformning delvis kan bero på dess historiska tillkomst.  Den problematik 

och de definitionssvårigheter som finns inom det fordringsrättsliga området gällande betalningar 

och betalningsmedel behandlas sedan för att ge en förståelse kring svårigheterna med att fastställa 

en tydlig definition gällande lagliga betalningsmedel. Kapitlet utgör en bakgrund till den 

problematik rörande regleringen som påvisas i nästkommande kapitlet. Därför presenteras inte 

ett separat analysavsnitt i detta kapitel utan dessa delar tas i beaktande i analysavsnitten i kapitel 

tre, för att så långt möjligt nå en helhet i behandlingen av problematiken.  

Nästkommande kapitel behandlar inledningsvis riksbankslagens reglering rörande lagliga 

betalningsmedel och förarbetena kopplade till lagen, för att visa vilken ställning kontanter har. 

Vilka överväganden som gjordes inför tillkomsten av lagrummet ses över samt analyseras i ett 

försök att utröna varför lagrummet är utformat på detta sätt. De undantag som är möjliga att göra 

för att frångå kravet i riksbankslagen behandlas sedan för att försöka påvisa vad kontanters 

särställning egentligen innebär. En analys avseende den faktiska innebörden av undantagen och 

dess fordringsrättsliga konsekvenser presenteras därefter. Slutligen behandlas den rättspraxis som 

finns på området. Som har presenterats i metodavsnittet ovan redogörs, i tillägg till prejudikatet 

från HFD, även för avgöranden från underrätter med syfte att ur ett bredare perspektiv belysa 

problematiken som föreligger kring kontanters särställning. Innebörden och konsekvenserna av 

prejudikatet analyseras därefter. Kapitlet avslutas med en slutsats avseende kontanters särställning 

de lege lata.  

I kapitel fyra introduceras läsaren för den rättsekonomiska metoden då generella rättsekonomiska 

överväganden presenteras. Detta kopplas löpande till kontantanvändningen och kontanters 

ställning i samhället. Därefter följer ett avsnitt rörande de individer och institutioner som kan 

komma att beröras av en förändrad reglering gällande kontanter och en diskussion avseende de 

eventuella konsekvenser som kan uppkomma i och med detta förs för att se om en ändrad 

reglering de facto är möjlig. Andra faktorer som den tekniska utvecklingen, säkerhetsaspekter och 

                                                 
14 Den rättsdogmatiska metoden tillåter endast användande av rättskällor, vilket gör att det material som den 
rättsekonomiska metoden tillåter inte kan användas inom dogmatiken. Se vidare Hellner, s. 24f avseende kritik mot 
dogmatikens strikta begränsning till rättskällorna.  
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bedömningen av vad en grundläggande betaltjänst ska anses innebära behandlas sedan. Detta 

görs för att ytterligare problematisera särställningen av kontanter. Att många olika faktorer spelar 

in i bedömningen påvisas härigenom, vilka analyseras löpande men även i form av en 

sammanfattande analys i slutet av kapitlet. Härigenom ges läsaren en samlad bild av 

problematikens olika perspektiv. 

Det femte kapitlet innehåller en analyserande diskussion där samtliga analystankar i uppsatsen 

vägs samman. Vilken ställning kontanter fortsättningsvis bör ha diskuteras utifrån olika 

problemperspektiv där olika parametrar ställs mot varandra. Kapitlet avslutas med avslutande 

kommentarer.  

I det avslutande kapitlet presenteras till sist en slutsats vari uppsatsens syfte och frågeställningar 

besvaras.  

1.6 Terminologi  

För att ge en kortfattad fordringsrättslig introduktion belyses först några fordringsrättsliga 

begrepp. I doktrin används olika begrepp såsom pengar, betalningsmedel, kontanter, sedlar och 

mynt.15  Likaså används ord som betalningsformer, betalningsmetoder och betalningssätt utan att 

en tydlig skillnad mellan dem kan göras.16 I riksbankslagen och förarbetena till lagen används 

sedlar och mynt för att definiera betalningsmedlet. I uppsatsen varvas dessa begrepp i ett försök att 

för läsaren lätta upp texten. Med kontant åsyftas i uppsatsen således inte motsatsen till kredit, som 

begreppet i andra sammanhang kan innebära.17  

Inom fordringsrätten finns ett gäldenärsperspektiv och ett borgenärsperspektiv. Från 

borgenärens synvinkel talas det om en penningfordring, denne har något att fordra av gäldenären. 

På motsvarande sätt har gäldenären en penningförpliktelse gentemot borgenären – en skuld som 

ska infrias. Gäldenären kan infria penningförpliktelsen genom kontantbetalning, kontobetalning 

eller kvittning.18 Rättsförhållandet som uppstår mellan gäldenär och borgenär kallas 

penningobligation och innehåller således en rättighetssida såväl som en förpliktelsesida.19 I 

uppsatsen diskuteras infriande av skuld innebärande att gäldenären lämnar något sorts 

betalningsmedel till borgenären. Att borgenären mottar ett visst betalningsmedel från gäldenären 

diskuteras också. Dock används inte ovan begrepp då framställningen riskerar att bli alltför strikt.  

                                                 
15 Se t.ex. Arnesdotter, s. 34f. 
16 Se t.ex. Arnesdotter, s. 26f., som försöker definiera begreppen utefter hennes egen uppfattning.  
17 Se t.ex. Tiberg, s. 49f., där begreppet kontant definieras som motsatsen till kredit. 
18 Lindskog Betalning, s. 392. 
19 A.a., s. 34. 
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Betalningar är en av de vanligast förekommande rättshandlingarna. När en gäldenär, för att infria 

en skuld gentemot sin borgenär, för över betalningsmedel till borgenären och skulden då infrias, 

har en renodlad betalning genomförts. Från betalning ska en ren medelsöverföring skiljas, som helt 

enkelt handlar om att på något sätt föra över ett belopp från en person till en annan. Detta är inte 

en betalning i juridisk mening men kallas ofta för en betalning i folkmun.20 En kontant betalning 

definieras som en betalning med hjälp av sedlar och mynt.21 En betalning som inte sker med 

sedlar och mynt är svårare att definiera. De kan omnämnas på olika sätt, varpå några exempel är: 

bokbetalning, kontobetalning, kontobaserad betalning, betalning med kontopengar eller 

bokpengar och dessa begrepp används om vartannat i rättskällorna.22 Begreppen bokbetalningar 

och bokpengar användes främst förr i tiden. Genom att respektive institut vidtog 

bokföringsåtgärder vid betalningar ansågs dessa ske bokföringsvägen och därigenom myntades 

begreppen.23 Bokpengar är alltså inga fysiska föremål utan utgörs av en fordran och när 

bokbetalningar genomförs är det alltså fordringsrätter som skapas och upphör.24 Begreppet 

förekommer på vissa håll än idag vilket ändå gör det till ett användbart uttryck.25 Dock används 

främst de mer moderna uttrycken kontobaserade betalningar eller kontobetalningar idag.26 I 

uppsatsen används begreppen om vartannat med avsikt att avse en likvärdig innebörd.  

Med massbetalningsmarknad menas den marknad där betalningar sker mellan icke-banker. Det är 

således betalningar med kontanter, kort, autogiro eller via girering, som görs mellan 

privatpersoner, företag och myndigheter som avses.27  

Begreppet kortbetalning används i uppsatsen. Med detta avses såväl bankkort och betalkort som 

kreditkort; ingen åtskillnad görs dem emellan. Med icke-kontant betalning avses kortbetalningar 

såväl som kontobetalningar, giroinbetalningar och andra betalningar som kan göras utan att 

använda kontanter. Elektroniska betaltjänster, eller enbart betaltjänster, används i uppsatsen som 

ett samlingsbegrepp för alla betalningar som genomförs med hjälp av elektronisk utrustning. 

Såväl betalningar genom internettjänst som kortbetalningar i terminal och betalningar med hjälp 

av en applikation på en mobiltelefon åsyftas med begreppet.  

                                                 
20 Lindskog Betalning, s. 35. 
21 Se a.a., s. 36. Observera att denna definition gäller såvida man inte i de mer ovanliga fallen menar kontant i 
egenskap av motsatsen till kredit, se ovan. 
22 Se t.ex. Johansson, s. 132f., där en diskussion om begreppsanvändningen förs. 
23 Olivecrona 1950, s. 401f. Se även Rodhe, s. 33, där begreppet bokbetalning används. 
24 SOU 1998:14 s. 21. 
25 Se t.ex. Lehrberg, s. 12.  
26 Se t.ex. Johansson, s. 129 och prop. 2009/10:220 s. 69. 
27 Riksbanken Den svenska finansmarknaden, s. 107. 



13 
 

2 Historik och betalningsproblematik 

2.1 Inledning 

För att kunna utröna huruvida sedlar och mynt i dagens samhälle bör särregleras genom lag måste 

lagrummets tillkomst undersökas. Hur regleringen vuxit fram över tid är därför viktigt att beakta. 

För att få förståelse kring varför regleringen kring lagliga betalningsmedel existerar ges således en 

kortfattad historisk genomgång av sedlar och mynts uppkomst och de problem som initialt 

uppkom då de introducerades i samhället. En redogörelse för den problematik som följer av att 

ovannämnda fordringsrättsliga begrepp är svårdefinierade ges också som en grund inför 

diskussionen kring betydelsen av lagliga betalningsmedel. Detta analyseras först i nästkommande 

kapitel då en mer komplett bild av problematiken kring lagliga betalningsmedel ges.  

2.2 Historisk tillbakablick 

2.2.1 Inledning 

Innan något sorts betalningsmedel existerande använde man sig av byteshandel för att få tag i de 

saker som behövdes.28 När fiskaren som kunde byta bort nyfångad fisk inte önskade säd av 

bonden som motprestation, när denne var i behov av fisk, uppkom ett problem. Hur skulle 

bonden kunna erhålla fisk, när han inte kunde erbjuda fiskaren en tillfredsställande bytesvara vid 

den tidpunkt då fisken var färsk? Dessa svårigheter avseende nyttighetsbytet föranledde 

tillkomsten av standardiserade bytesmedel som till en början var stämplade brickor av 

ädelmetall.29  För att minska risken avseende hanteringen av ädelmetallen började man att 

nedteckna uteblivna myntprestationsskyldigheter på en sorts skuldsedlar. Då dessa var mycket 

praktiska övergick man till att, genom att strunta i mellanledet att ett rent handelsbyte först skulle 

uppstå, direkt tillskapa skuldsedlar genom att guld deponerades hos bankiren och i gengäld 

utställdes sedlarna.30 Mynten var från en början av rent materiell karaktär, den mängd guld eller 

silver myntet bestod av var det värde myntet ansågs ha.31 

2.2.2 Mynt 

Mynt har funnits i landet i över tusen år.32 Förr var det regenten som hade ensamrätt att ge ut 

mynt. Denna rätt blev lagfäst i och med 1809 års regeringsform (GRF).33 Myntets vikt och värde 

                                                 
28 SOU 1998:14 s. 24. 
29 Olivecrona 1952, på s. 677. 
30 Lindskog Betalning, s. 64f.  
31 Olivecrona 1952, på s. 677. 
32 Wetterberg, s. 15. 
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säkerställdes genom att regenten satte sitt namn eller liknande på mynten.34 I och med att myntet 

präglats med kungens namn eller sigill sågs det som ett självklart betalningsmedel. Därför dröjde 

det ända till år 1873 innan myntets ställning som lagligt betalningsmedel lagfästes.35 Denna 

lagreglering ersattes först i samband med 1970 års lag (1970:1028) om rikets mynt (myntlagen) 

där mynt utgivna och präglade av Konungen, alltså regeringen, fastställdes som lagliga 

betalningsmedel i Sverige.36 Rätten att ge ut mynt överfördes därefter till Riksbanken år 1986, en 

rätt som sedan även blev grundlagsfäst i och med nuvarande regeringsform (1974:152) (RF).37  

2.2.3 Sedlar 

Sedlarnas ställning som lagliga betalningsmedel har inte varit lika självklar som myntens – det var 

i själva verket bristen på mynt som föranledde sedlarnas tillkomst. De första sedlarna i landet var 

ovan nämnda skuldsedlar, även kallade kreditivsedlar, som utgavs av Stockholms Banco år 1661. 

Dessa sedlar förmedlade att banken hade en viss summa innestående till innehavaren av sedeln; 

innehavaren kunde således uppvisa sedeln i kassan och få betalt dess värde i mynt.38 De blev 

mycket populära och användbara, även utanför Sveriges gränser, men i och med att utlåningen 

inte begränsades på något sätt uppstod en likviditetsbrist vilket föranledde att banken avvecklades 

sju år senare.39 Riksdagen kom samtidigt fram till att de istället skulle inrätta en bank som 

riksdagen själv skulle beskydda – Riksens Ständers Bank, Sveriges riksbank. I slutet av 1600-talet 

tilläts Riksbanken att ge ut sedlar, på samma sätt som Stockholms Banco.40  

Det var först i 1809 års regeringsform som sedlarna kom att särskiljas och utpekas som likvärdiga 

mynten. Riksbanken gavs förtroendet att utgiva detta nya betalningsmedel.41 Sedlarna utgivna av 

Riksbanken blev lagliga betalningsmedel på så sätt att det endast var de som var möjliga att 

använda för inbetalning av skatt och i andra officiella sammanhang, men lagen förbjöd inte andra 

bolag eller privatpersoner att ge ut egna skuldsedlar.42 Privata banker gav därför ut egna sedlar. I 

                                                                                                                                                         
33 79 § i GRF. 
34 Wetterberg, s. 15. 
35 Vilket skedde genom 12 § i 1873 års lag om rikets mynt.  
36 1 § myntlagen. 
37 Se 5 kap. 3 § 1 st. riksbankslagen, där ansvaret för försörjningen av landets sedlar och mynt framgår. I prop. 
1985/86:4 framgår när myntutgivningen skiftades över från regeringen (myntverket) till Riksbanken. Se även  
9 kap. 14 § RF vari framgår att rätten numera är grundlagsfäst.  
38 Wetterberg, s. 39. 
39 A.a., s. 38ff. 
40 A.a., s. 56f.  
41 72 § i GRF.  
42 Wetterberg, s. 176ff. 
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och med 1897 års lag om Riksbankens sedelutgivningsrätt gavs Riksbanken ensamrätt att ge ut 

sedlar.43  

2.3 Definitionssvårigheter 

2.3.1 Betalningar 

En skillnad mellan kontantbetalningar och kontantfria betalningar görs genom att definiera en 

kontantbetalnings uppfyllelse som överlämnande av lagliga betalningsmedel till erforderligt 

belopp. Vilka betalningsmedel som kan användas för uppfyllelse kan anses bestämmas av tidens 

lagstiftning.44 På ett mer modernt sätt kan en kontantbetalning definieras som att 

penningförpliktelsen infrias med sedlar och mynt som fysiskt överlämnas från gäldenären till 

borgenären.45  

En kontantfri betalning föreligger däremot när gäldenären uppmanar ett penninginstitut att 

tillgodoräkna borgenären ett belopp för att fullgöra förbindelsen.46 Kontobetalningen föranleder 

således att kontohavaren som mottar betalningen får en fordran på banken.47 Som ovan nämnts 

finns dock olika begrepp för att definiera kontantfria betalningar. Det bör observeras att oenighet 

föreligger i doktrin avseende huruvida kontobetalningar så långt möjligt bör liknas vid 

kontantbetalningar eller ej och om betalningarna ska betraktas som att det är sedlar och mynt 

som egentligen överförs.48 Om det belopp som kontobetalningen medfört, de kontopengar som 

satts över, bör betraktas som fysiska föremål som satts in på kontoinnehavarens konto eller om 

de ska ses som något rent elektroniskt är omtvistat.49   

Förr i tiden har endast kontanta betalningar betraktats som äkta betalningar och det finns olika 

anledningar till detta. Att borgenären kunde vägra att ta emot annat än kontanter för betalning, 

och att man för att det ska vara accepterat att uppfylla förpliktelsen genom bokbetalning måste 

förutsätta borgenärens implicita eller uttryckliga samtycke, talade för detta synsätt.50 I äldre 

                                                 
43 1 § lagen den 12 maj 1897, nr 28, med vissa bestämmelser om Riksbankens sedelutgivningsrätt, så ock angående 
forum för Riksbanken.  
44 Olivecrona 1950, s. 400.  
45 Lindskog Betalning, s. 394.  
46 Olivecrona 1950, s. 401.  
47 Wallin-Norman Pengar, s. 237. 
48 Se t.ex. Lindskog Betalning, s. 396ff., där betalningsparadigmet diskuteras. Se särskilt fotnot s. 398, not 1450, och  
s. 399, not 1454, där kritik riktas mot Karin Wallin-Normans betraktande av kontobetalningar.   
49 Se t.ex. Lindskogs särskilda yttrande i NJA 2011 s. 524., punkt 24-26 och Wallin-Norman Kontopengar och 
kontorätter, s. 33f. Lindskog och Wallin-Norman synes inte vara överens kring huruvida kontopengar bör betraktas 
på samma sätt som fysiska sedlar och mynt.  
50 Olivecrona 1950, s. 403. Att observera är att borgenären i dag inte anses kunna neka allt annat än betalning med 
kontanter, med hänvisning till riksbankslagen. Se mer under avsnitt 3.3.4 angående sedvänja.  
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doktrin har dock påpekats att många betalningar redan då fullgjordes med annat än kontanter.51 

Bokbetalningar ansågs vara så pass dominerande att borgenären torde behöva finna sig i att 

betalning sker med hjälp av bokpengar istället för med sedlar och mynt. Dock påpekas i samband 

med detta den praxisbrist som redan då ansågs finnas.52 Detta talar för att man inte längre kan se 

kontanta betalningar som den äkta betalningen då den inte är mer gångbar än andra typer av 

betalningar. Att observera är också att denna diskussion fördes redan på 1950-talet vilket gör 

dessa tankar ännu mer legitima idag eftersom kontantanvändningen minskat betydligt, något som 

diskuteras längre fram i uppsatsen. Det bör också observeras att det i doktrinen vid den här tiden 

påpekades att rättsvetenskapen inte följt med i den utveckling som skett på penningväsendets 

område. Redan på 1950-talet poängterades således den utveckling som skett avseende moderna 

kontantfria betalningar.53  

2.3.2 Pengar 

Begreppet pengar är vida omdiskuterat och vad som de facto avses med begreppet är oklart.54 

Pengar kan ses som en räkneenhet såväl som ett betalningsmedel. De kan därför också benämnas 

såsom räknepengar och betalningspengar.55 Med räkneenhet avses pengars funktion som 

värdemätare och med betalningsmedel avses då pengars funktion som nyttoförmedlare.56  

Pengar kan också ses som något värdebevarande trots att pengar i egenskap av denna funktion 

används i begränsad utsträckning idag. Detta antas bero på teknikens utveckling – att pengar i 

stor utsträckning ersatts av rena kontofordringar.57 Ett annat exempel på något värdebevarande är 

guld, något som dock inte längre klassas som ett lagligt betalningsmedel till skillnad från när 

guldmyntfoten existerade.58  

Pengar i form av värdemätare, som man även kan kalla räknepengar, saknar som ren måttenhet 

värde – räkneenheten är imaginär.59 Dessa saknar ett eget värde då pappret de är tryckta på inte är 

värt något i sig. Betalningspengarna fungerar dock som nyttoförmedlare på grund av att de godtas 

som betalningsmedel – det kan alltså sägas vara den positiva förväntningen på omgivningens 

beteende som gör att betalningspengarna har en nyttoförmedlande funktion.60 Olivecrona 

förklarar det som att en skuld bestäms i ideella kronor och att man betalar den med sedlar och 

                                                 
51 Rodhe, s. 32. 
52 A.a., s. 33.  
53 Olivecrona 1953, s. 29f.  
54 Arnesdotter s. 33ff. 
55 Olivecrona 1953, s. 28 
56 Lindskog Kvittning, s. 41. 
57 Lindskog Betalning, s. 71. 
58 5:1 2 st. riksbankslagen e contrario. Guldmyntfoten avskaffades i och med införandet av RF.  
59 Lindskog Betalning, s. 70 
60 Lindskog Kvittning, s. 42. 
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mynt som då endast är symboler för dessa ideella kronor.61 Vissa menar att definitionen av pengar 

fluktuerar över tid och att diskussionen snarare bör rikta in sig på hur pengar fungerar i det 

sammanhang de verkar i, snarare än vad pengar egentligen är. I dagens samhälle borde pengar 

istället anses vara effektiva, förutsebara, rättssäkra och besitta allmänhetens acceptans.62  

2.3.3 Betalningsmedel och köpkraft 

Med betalningssätt avses det sätt en betalning kan eller ska erläggas.63 Vad som däremot ska anses 

vara ett betalningsmedel är svårare att definiera – något doktrin inte heller är ense om.64 

Betalningsmedel kan på ett sätt förklaras som något gäldenären enligt överenskommelse med 

borgenären måste prestera.65 På vissa håll anses pengar kunna definieras både som ett 

betalningsmedel och som ett betalningsinstrument och att det med betalningsmedel då avses den 

betalkraft som pengar ger och med betalningsinstrument avses exempelvis sedlar och mynt.66 

Andra menar att betalningsinstrumentet är det som gör det möjligt att disponera över själva 

betalningsmedlet och att överlämnande av exempelvis checkar, kontokort och andra 

betalningsinstrument inte leder till att borgenären får sin fordran infriad. Denne har då endast fått 

betalningsinstrumentet men den utlovade prestationen, betalningsmedlet, har inte erhållits 

därmed.67 Vissa anser att pengar är det enda existerande betalningsmedlet medan andra anser att 

det finns flera olika sorters betalningsmedel.68 

Köpkraft är något som ett pengainnehav medför och det är omvärldens inställning till dessa som 

köpkraften grundas på. Pengar ger alltså köpkraft när de godtas som betalningsmedel.69 Att 

pengarna medför en maktposition är ett annat sätt att uttrycka det på.70 Det kan förklaras som att 

det värdeinnehav pengarna representerar svarar mot pengarnas tillskrivna värde – därmed 

uppkommer en köpkraftslegitimation.71  

 

                                                 
61 Olivecrona 1952, på s. 678. 
62 Wallin-Norman Pengar, s. 232. 
63 Arnesdotter, s. 44. 
64 Se t.ex. Mellqvist & Persson, s. 244f., där det uttrycks att olika uppfattningar finns. 
65 Johansson, s. 132. Se även Arnesdotter, s. 26.   
66 För denna användning av terminologi se SOU 1998:14 s. 23. 
67 Arnesdotter, s. 27. 
68 Se t.ex. Mellqvist & Persson, s. 245 som har som utgångspunkt att det endast är pengar som är betalningsmedel. Jfr 
dock t.ex. Johansson, Banker och internet, s. 132, där det uttrycks att flera betalningsmedel finns. 
69 Lindskog Kvittning, s. 43. 
70 Olivecrona 1953, s. 175. 
71 Lindskog Betalning, s. 71. 
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3 Nuvarande reglering och rättspraxis  

3.1 Inledning 

Nedan presenteras inledningsvis riksbankslagens bestämmelse avseende lagliga betalningsmedel. 

Förarbetena knutna till lagrummet redogörs också för varpå följer en analys av vad de kan anses 

innebära och vad lagstiftarens tanke och syfte bakom regleringen kan antas ha varit. I analysen 

inbegrips ett historiskt perspektiv med anknytning till föregående kapitel. De undantag som är 

kopplade till lagrummet presenteras och analyseras sedan för att påvisa hur effekterna av 

lagregleringen yttrar sig på betalningsmarknaden. Slutligen följer en genomgång av befintlig praxis 

för att belysa hur lagliga betalningsmedel tolkas i praktiken. Det är sällan domstolarna behandlar 

rent fordringsrättsliga fall. Ofta är det de fordringsrättsliga områdena preskription och kvittning 

som aktualiseras eller att den fordringsrättsliga problematiken endast utgör en bakgrund till det 

huvudsakliga problemet.72 Därför behandlas också underrättsavgöranden i avsnittet för att 

ytterligare belysa de problem som föreligger kring bedömningen av kontanters särställning. Då 

prejudikatet nyligen användes som vägledning av en kammarrätt presenteras därefter även detta 

avgörande, för att visa hur prejudikatet kommit att tolkats. En separat analys av praxis följer 

därefter innan kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats där kontanters särställning de 

lege lata fastställs. 

3.2 Regleringen av lagliga betalningsmedel 

3.2.1 5 kap 1 § riksbankslagen 

I 5 kap. 1 § 1 st. riksbankslagen anges att Riksbanken har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt, 

något som även fastställts i 9 kap. 14 § RF. I 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen anges, som tidigare 

nämnts, att sedlar och mynt utgivna av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. Det bör också 

tilläggas att Riksbanken har ansvar för kontantförsörjningen enligt 5 kap. 3 § 1 st. riksbankslagen.  

Det är sedlar och mynt i svenska kronor som utgör lagliga betalningsmedel i Sverige vilket 

föranleder att andra valutor som euro och pund inte klassas som lagliga betalningsmedel - dessa 

accepteras helt på frivillig basis.73 I och med att det är svårt att avgöra vad som är ett 

betalningsmedel, som nämnts i föregående kapitel, är det också svårt att avgöra vad som generellt 

bör anses vara ett lagligt betalningsmedel. Att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel anses 

                                                 
72 Heidbrink, s. 9.  
73 Johansson, s. 132. 
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inte innebära att alla andra betalningsmedel är olagliga.74 Att kontanter utpekas som lagliga 

betalningsmedel inte medför att det är ett tvunget betalningsmedel påpekas också och av detta 

följer att även andra betalningsmedel möjligtvis skulle kunna klassificeras som lagliga 

betalningsmedel.75 Varför endast ett betalningsmedel ska utpekas som lagligt är därför en 

frågeställning som följer av dessa svårigheter.  

3.2.2 Motiv bakom lagregleringen 

Enligt förarbetena till riksbankslagen innebär 5 kap 1 § 2 st. riksbankslagen att var och en är 

skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.76 Någon djupare definition av vad det faktiskt 

innebär att sedlar och mynt särskiljs som lagliga betalningsmedel föreskrivs dock inte i 

propositionen. I ett förarbetsuttalande från statsskuldspolitiska kommittén (SPOK) anges att 

anledningen till kontanternas fortsatta särställning härrör från den stora betydelse som kontanter 

fortsatt har hos allmänheten, trots de nya former av betalningsmedel som ständigt utvecklas.77 

Det påpekas också att Riksbanken ska arbeta för säkra och effektiva betalsystem och därigenom 

följa den utveckling av andra betalningsmöjligheter som sker.78 Det påpekas att sedlar och mynt 

under några decennier förlorat sin relativa betydelse som betalningsmedel och att de nu endast 

utgör en mindre del av de betalningsmedel som allmänheten totalt sett råder över. Därför ska 

själva utgivandet av sedlar och mynt ses som något som görs för att tillgodose det praktiska 

behov allmänheten har av kontanter som betalningsmedel. 79  

3.2.3 Analys 

Sedlar och mynt som lagliga betalningsmedel har varit reglerade under en mycket lång tid och 

svårigheter kring att enhetliggöra sedel- och myntutgivningen tycks vara bakgrunden till den 

ursprungliga regleringen. När riksbankslagen tillkom, i och med att Riksbanken tog över ansvaret 

för myntutgivningen, föreföll det naturligt att fortsätta reglera ett lagligt betalningsmedel i lag. På 

1950-talet påpekades i doktrin den snabba utvecklingen kring nya betalningsmedel och en 

särreglering av kontanter som lagliga betalningsmedel ansågs inte längre nödvändigtvis innebära 

att en borgenär ska anses ha en obehindrad rätt att kräva kontant betalning. Dessa parametrar 

synes dock inte ha beaktats inför riksbankslagens tillkomst 30 år senare då förarbetena specifikt 

anger att innebörden av lagrummet är att var och en ska ta emot kontanta betalningar. Däremot 

påpekades i SPOK:s förarbetsuttalande att det är viktigt att följa utvecklingen av icke-kontanta 

                                                 
74 Verständig, s. 621. 
75 Lindskog Betalning, s. 409, not 1489. 
76 Prop. 1986/87:143 s. 64.  
77 SOU 1986:22 s. 108. 
78 Häribland nämns post- och bankgiro, checkar och kontokort.  
79 SOU 1986:22 s. 111. 
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betalningssystem och att sedlar och mynt förlorat allt mer i betydelse. Dock betonas att kontanter 

fortfarande är av stor betydelse för allmänheten. Utvecklingen har accelererat väsentligt sedan 

förarbetena tillkom för ungefär 30 år sedan och kontanter har förlorat ännu mer i betydelse idag. 

Det är dock problematiskt att dessa tankar inte diskuterades i propositionen då de därigenom 

hade kunnat tillmätas större vikt.  

Att förarbetena är kortfattade och saknar tydlighet i argumentation och resonemang gör att 

lagstiftarens vilja bakom att ge sedlar och mynt en särställning inte tydligt framgår. Att sedlar och 

mynt sedan länge erhållit en av rättsordningen särskild status kan ha påverkat lagstiftaren till att 

fortsätta särreglera kontanter vid riksbankslagens tillkomst. En anledning till att lagstiftaren, trots 

den vid tiden pågående utvecklingen, ville ge kontanter en fortsatt stark särställning kan också ha 

varit grundat på ett behov av att särskilja något sorts betalningsmedel som parter i en transaktion 

alltid kan luta sig tillbaka på i de fall något särskilt betalningssätt inte avtalats. 

RF anger att det är Riksbanken som får ge ut sedlar och mynt och riksbankslagen anger att dessa 

anses vara lagliga betalningsmedel. Riksbanken får härigenom ett monopol på sedel- och 

myntutgivningen. Detta var viktigt förr då flera utgivare fanns vilket sedermera föranledde ett 

behov av enhetliggörande. Idag kan det dock anses befäst att det är Riksbanken som ger ut de 

sedlar och mynt som kan användas vilket gör att existensen av lagrummet i riksbankslagen kan 

ifrågasättas. För att förstå den egentliga innebörden av lagrummet måste förarbetena beaktas då 

lagrummet rent lexikaliskt i princip endast signalerar Riksbankens roll som ensam sedel- och 

myntutgivare. Att var och en ska ta emot kontant betalning skiljer sig från lagrummets rent 

lexikaliska innebörd. En möjlig tolkning av innebörden enligt förarbetena är att sedlar och mynt 

är de enda betalningsmedel som är accepterade att infria sin skuld med, något som föranleder att 

alla andra sätt att betala på därmed ses som olagliga. Detta skulle föranleda att alla 

kontoöverföringar, kontobetalningar, kortbetalningar och liknande inte skulle medföra att 

gäldenären infriar sin skuld gentemot borgenären, något som inte är fallet idag. De olika 

betalningssätten är vida accepterade i samhället och marknadens parter agerar utefter premissen 

att dessa betalningar medför ett skuldinfriande, men ett explicit lagstöd för det förefaller inte 

existera eftersom att riksbankslagen endast utpekar kontanter som lagliga betalningsmedel. Det 

framgår således varken av lagrummet eller av förarbetena hur andra betalningsmedel bör 

klassificeras.  

Doktrin är oense om vad som kan anses vara ett betalningsmedel och en osäkerhet föreligger 

avseende vad som egentligen menas med betalningssätt och betalningsinstrument. Olivecronas 

påpekande avseende att det är tidens lagstiftning som anger vilka betalningsmedel som kan 
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användas för uppfyllelse av kontanta betalningar pekar på att lagreglerade betalningsmedel bör 

kunna förändras med tiden. Skulder infrias idag på andra sätt än enbart med fysiska sedlar och 

mynt vilket gör att även andra betalningsmedel betraktas såsom lagliga. Rättsordningen ska bidra 

till att befästa och förstärka tron hos allmänheten avseende att sedlar och mynt anses vara lagliga 

betalningsmedel men detta uppfylls inte till fullo idag eftersom skulder även infrias på andra sätt 

än med kontanter. Därigenom ses även andra betalningsmedel som lagliga vilket ytterligare gör att 

en förändring kan vara berättigad.  

3.3 Undantag från 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen 

3.3.1 Inledning 

Som ovan framkommit följer det av riksbankslagen i kombination med förarbetena att en 

gäldenär har rätt att frigöra sig från sin skuld gentemot borgenären genom att till denne 

överlämna sedlar och mynt som utgivits av Riksbanken. Detta föranleder att borgenären måste 

godta den kontanta betalningen från gäldenären. Undantag som frigör borgenären från denna 

skyldighet föreligger dock, vilka redovisas nedan.  

3.3.2 Genom lagreglering 

Det är möjligt att genom lag undkomma kravet på mottagande av kontanter. Det mest 

betydelsefulla lagreglerade undantaget från riksbankslagens krav är regleringen avseende 

inbetalning till skattekonto. I 62 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244) (SFL) har Skatteverket 

undantagits från skyldigheten att mottaga kontant betalning, genom att fastställa att skatt ska 

inbetalas till ett särskilt skattekonto och att skatten anses betald först när den bokförts på 

respektive skattskyldigs konto. Det är således inte möjligt för gäldenären att direkt gentemot 

Skatteverket befrias från sin skatteskuld genom att lämna över sedlar och mynt för betalning. 

I förarbetena till SFL anges att en anledning till införandet av skattekontosystemet var att 

förenkla redovisningen och inbetalningen av skatter.80 Sedan år 2004 återbetalas skatteåterbäring 

genom insättning på den skattskyldiges bankkonto.81 Om den skattskyldige saknar bankkonto 

eller är bosatt utomlands kan skatten återbetalas genom utbetalningsavi eller check. Det 

poängteras dock att kostnaderna för utbetalning genom dessa sätt är mycket högre än utbetalning 

till bankkonto.82 Det beskrivs som att återbetalning med avier och checkar föranleder onödiga 

kostnader för båda parter och att återbetalning till bankkonto blir både mindre kostsamt och mer 

                                                 
80 Prop. 2010/11:165 s. 516.  
81 A.a., s. 562.  
82 A.a., s. 562f. 
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effektivt. Samtidigt anges att det bör strävas efter att minska antalet återbetalningar via avi och 

check trots att alla medborgare inte har tillgång till bankkonto. Att höja beloppsgränsen för 

automatisk återbetalning anges som ett förslag för att minska kostnaderna hänförliga till 

utbetalningsavier.83 Här ses inte enbart en motvilja mot kontanter, utan även en motvilja 

gentemot de icke-kontanta betalsätten som inte innebär en ren kontoöverföring. Ett 

kostnadseffektiviserande ändamål verkar ligga bakom införande av regleringen i SFL.  

Andra lagregleringar på området säkerställer gäldenärens rätt att alltid ha möjligheten att infria sin 

skuld genom annan betalning än med kontanter, exempelvis genom inbetalning till borgenärens 

girokonto. Exempel på dessa är 12 kap. 20 § 2 st. jordabalken (1970:994) (JB) och  

7 kap. 15 § 1 st. bostadsrättslagen (1991:614) (BRL) som fastställer möjligheten att alltid ha rätt 

att göra inbetalningen genom postanvisning, post- eller bankgiro.  

Bestämmelser gällande platsen för betalning återfinns i exempelvis 48 § 1 st. köplag (1990:931) 

(KöpL) och 3 § 1 st. 1 men. lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) något som även i viss mån 

skulle kunna inverka på valet av betalningsmedel.84 Enligt KöpL ska betalningen ske hos säljaren. 

Säljarens affärsställe blir därmed avgörande för var betalningen ska erläggas, något som stämmer 

bra överens med allmänna rättsgrundsatser avseende var penningförpliktelser generellt bör 

presteras.85  I SkbrL fastställs att betalningen ska erläggas i borgenärens bostad såvida annat ej 

avtalats. Är borgenären näringsidkare ska den istället fullgöras i affärslokalen. I riksbankslagen 

däremot nämns varken i lagrummet eller i dess förarbeten något som rör platsen för mottagande 

av kontanter, vilket diskuteras mer ingående nedan då det är av vikt för hur många platser en 

aktör måste bereda möjlighet till kontantbetalning.  

3.3.3 På avtalsmässig grund 

Med avtalsfrihet avses att individer ska kunna bestämma huruvida de vill avtala något, med vem 

samt vad avtalet ska innehålla.86 Principen om avtalsfrihet gör det möjligt för parter att genom 

avtal reglera hur betalningsförpliktelsen ska infrias.87 De kan således fritt bestämma vad som ska 

anses utgöra betalningsmedel i deras förhållande.88 Innan förpliktelsen är tänkt att infrias avtalas 

således om det för gäldenären är valfritt att betala med kontanter, kort eller på något annat sätt, 

                                                 
83 Prop. 2010/11:165 s. 563.  
84 Se t.ex. 48 § 1 st. KöpL. För resonemang om kopplingen mellan betalningsplats och betalningsmedel, se 
Arnedotter, s. 45f. 
85 Prop. 1988/89:76 s. 153. 
86 Ramberg & Ramberg, s. 29f. 
87 Adlercreutz & Gorton, s. 113. 
88 Lindskog Betalning, s. 133. 
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eller om borgenären önskar ett visst betalningssätt.89 Av avtalsfriheten följer även en 

kontraheringsfrihet, vilket innebär att det är upp till varje privat aktör att själv avgöra huruvida 

denne vill ingå avtal eller ej med en person som inte vill betala på det sätt som efterfrågats.90 

Viss svårighet kan dock uppkomma när det är vanskligt att avgöra om ett avtal som reglerar 

betalningsmedlet ens föreligger. Detta löses då genom avtalsrättsliga principer. Om borgenären 

efter avtalsslut, exempelvis i samband med fakturautskick, uppger särskilda instruktioner för 

betalning exempelvis i form av att bifoga ett färdigifyllt inbetalningskort, bör gäldenärens 

valfrihet gällande betalningssätt ändå inte kunna inskränkas.91 Om en faktura eller ett kravbrev 

innehåller vissa betalningsbestämmelser bör gäldenären kunna protestera och därigenom inte bli 

bunden av dem. Likaså om gäldenären använder ett annat betalningssätt än det angivna, utan att 

borgenären protesterar därvid.92 

3.3.4 Till följd av handelsbruk och sedvänja 

Som framgår i nästkommande kapitel har flera andra betalningssätt utvecklats på senare tid vilket 

gjort att kontantanvändningen minskat.93 Av den anledningen är det vanligt att gäldenären betalar 

på annat sätt än med kontanter. Ett handelsbruk har vuxit fram som innebär att gäldenären, om 

varken avtal eller lag föreskriver något annat, kan anses ha en rätt att betala till de konton som 

borgenären håller tillgängliga.94  

Uppfattningen föranleder att borgenären, om denne har något konto tillgängligt, specifikt måste 

ange att kontant betalning önskas för att undvika att betalning mot borgenärens vilja sker till 

kontot.95 Det förespråkas också att det rena innehavet av ett post- eller bankgirokonto föranleder 

att borgenären anses ha godkänt att inbetalning görs dit.96 Dock har det så tidigt som på  

1950-talet påpekats att det inte ens behöver ses som att ett implicit samtycke ska behöva föreligga 

varför det troligtvis kan anses som att gäldenären har rätt att, oavsett om samtycke föreligger eller 

ej, göra inbetalningen till kontot.97 

Mer problematiskt blir det då borgenären på exempelvis fakturor eller i kravbrev endast anger ett 

kontonummer för inbetalning. Doktrin är oense om i vilken omfattning sedvänjan medger icke-

                                                 
89 Arnesdotter, s. 55. 
90 Se Adlercreutz & Gorton, s. 113ff. 
91 Arnesdotter s. 56. 
92 Hellner, Hager & Persson, s. 48.  
93 Se avsnitt 4.4.3. 
94 Tiberg s. 50.  
95 Ds 1993:56 s. 76f. 
96 Prop. 1988/89:76 s. 154. 
97 Tiberg, s. 50. Se även Olivecrona 1950, s. 405. 
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kontant betalning. En uppfattning är att gäldenärens lagstadgade rätt att betala med sedlar och 

mynt ska stå över borgenärens önskan om att inte mottaga kontanter. Däremot kan ett partsbruk 

mellan parterna föreligga om transaktioner mellan dem förekommit under en längre tid, något 

som kan vara skäl för att anse att ett avtal avseende kontoinbetalning som betalningssätt 

föreligger.98 Partsbruket medför således en förlorad rätt för borgenären att kräva kontant 

betalning, vilket inskränker riksbankens reglering avseende lagliga betalningsmedel ytterligare.  

Betalning av mycket stora belopp har enligt praxis ansetts utgöra en anledning till att gäldenären 

ska kunna infria betalningen på ett annat sätt än med hjälp av kontanter. I NJA 1977 s. 726 tilläts 

en person, som hade rätt att lösa hembjudna aktier, att hålla löseskillingen tillgänglig på en bank 

på samma ort istället för kontant. Att betalningen tillgängliggjorts på ett bankkonto ansågs inte 

utgöra en olägenhet för betalningsmottagaren varför den icke-kontanta betalningen ansågs giltig.99 

Avgörandet föranleder att en borgenär kan anses ha en begränsad möjlighet att neka en betalning 

som görs med andra medel än kontanter och att borgenären explicit bör ange att 

kontantbetalning önskas.100 Doktrin har även betonat att den mängd kontanter ett stort belopp 

innebär kan föranleda en så stor belastning för betalningsmottagaren att det av den avtalsrättsliga 

lojalitetsplikten skulle följa en möjlighet av den anledningen använda ett annat betalningssätt 

avseende transaktionen ifråga.101 Detta utgör ytterligare en inskränkning av riksbankslagens krav 

på mottagande av kontanta betalningar.  

3.3.5 Analys 

De undantag som är möjliga att använda för att undgå riksbankslagens krav på mottagande av 

kontant betalning gör att kontanternas särställning som lagliga betalningsmedel försvagas. 

Lagundantaget i SFL är ett omfattande undantag som berör en stor del av alla medborgare och 

föranleder att en stor statlig aktör inte tar emot kontanta inbetalningar. Samtidigt kan alla privata 

aktörer genom avtalsvillkor undvika att ta emot kontanter. Andra lagrum garanterar gäldenären 

en rätt att alltid göra den specifika inbetalningen lagrummet avser på annat sätt än med kontanter. 

Gäldenären har genom sedvänjan en utbredd rätt att frigöra sig från sin skuld genom en 

kontoinbetalning, i vissa fall även då borgenären helst föredrar kontanter. En borgenär anses 

explicit behöva uttrycka att kontant betalning efterfrågas för att denne ska ha en rätt att erhålla 

kontanter och gäldenären antas ha en rätt att göra en kontobetalning så fort borgenären 

tillgängliggjort ett bankgirokonto eller liknande. Partsbruket föranleder också att en borgenär kan 

                                                 
98 Se Arnesdotter s. 56, där hänvisning till stöd för resonemanget görs till 47 § KöpL.  
99 Se NJA 1977 s. 726, på s. 734f. 
100 Ds 1993:56 s. 77. 
101 Heidbrink, s. 51. 
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vara begränsad till att enbart mottaga kontoinbetalningar. De undantag som är möjliga att göra 

från kravet på mottagande av kontanter har alltså utökats allt mer med tiden.  

Här påvisas ett skifte i synsätt – diskussionen idag tycks fokusera på de fall då borgenären kan 

anses ha rätt att erhålla kontanter, jämfört med att betrakta det som gäldenärens rättighet att få 

betala med hjälp av kontanter. Rätten att inte behöva betala kontant betonas vilket gör att 

betydelsen av 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen förminskas ytterligare, dels eftersom lagrummet 

efterföljs mycket sällan och dels på grund av den existerande strävan att inte vara tvungen att leva 

upp till kravet.  

Möjligheten att avtala bort kontantkravet träffar alla civilrättsliga parter då det står dem fritt att 

avtala om särskilda betalningsvillkor. Nedan följer en diskussion rörande möjligheten för vissa 

offentligrättsliga inrättningar att avtala bort riksbankslagens krav varpå kan visas hur omfattande 

inskränkningar av kontanthanteringskravet som de facto kan göras.  

3.4 Kontanters särställning i praxis 

3.4.1 Svea hovrätts beslut den 11 mars 2011 i mål nr ÖÄ 1269-11 

Svea hovrätt fattade beslut i ett ärende rörande nedsättning av pengar hos Länsstyrelsen i 

Stockholm. Länsstyrelsen nekade en nedsättning av kontanter enligt lag om nedsättning av 

pengar hos myndighet (1927:56) bland annat med hänsyn till säkerhetsrisker och administrativa 

svårigheter som föreligger vid kontanthantering samt risken att utnyttjas i penningtvättssyften.102 

Hovrätten hänvisar till 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen och menar att lagrummet ger för handen att 

det alltid ska anses möjligt att infria en betalningsförpliktelse med lagliga betalningsmedel såvida 

någon författning eller avtal parterna emellan inte säger något annat. Den betydelse förarbetena 

tillmäter lagliga betalningsmedel ska enligt hovrätten gälla. Vidare anser hovrätten att de anförda 

skälen gällande säkerhets- och administrationssvårigheter för att neka kontant nedsättning inte är 

tillräckliga. Samtidigt påpekades att länsstyrelsen inte förefaller ha vidtagit några åtgärder för att 

undvika kontanthanteringsproblemet, exempelvis genom att anlita ett betalningsombud.  

3.4.2 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 5 juni 2013 i mål nr 852-12 

Jämtlands läns landsting beslutade att upphöra med kontanthanteringen på ett av regionens 

sjukhus, något som meddelades allmänheten genom en skylt på entrédörren. De säkerhetsrisker, 

kostnader och den köbildning som kontanthanteringen innebär angavs som skäl bakom 

upphörandet. De kostnadsbesparingar som görs genom upphörandet av kontanter skulle 

användas till rationaliseringar av nya betalningsformer vilket skulle leda till en lägre kostnad för 

                                                 
102 Se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖÄ 1269-11.  
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betalningarna i stort. En laglighetsprövning enligt kommunallag (1991:900) (KL)  

10 kap. 8 § 1 st. 4 av beslutet initierades och kammarrätten hänvisade till  

26 § hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) där det anges att landstinget bestämmer de 

grunder för vilka vård- och andra avgifter ska tas ut. Lagen anger ingen ytterligare reglering av hur 

betalningen ska gå till. En hänvisning till 3 § HSL gjordes också, vari anges att landstinget äger 

erbjuda samtliga personer boende inom regionen en god hälso- och sjukvård, vilket gör att ett 

visst betalningssätt inte kan krävas. Landstinget framhäver dock att de inte skulle neka en patient 

vård på den grunden att patienten endast har möjlighet att använda kontanter. Kammarrätten 

kom slutligen fram till att landstinget i egenskap av vårdgivare saknar möjlighet att reglera 

betalningsvillkor i avtal, med anledning av 3 § HSL. Att innebörden av sedlar och mynts ställning 

som lagliga betalningsmedel innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt påpekas 

också – dock utan vidare förklaring eller argumentation. 

3.4.3 HFD 2015 ref. 49 

3.4.3.1 Omständigheterna i fallet 

Rättsfallet rör frågan om huruvida Kronobergs läns landsting103 gjorde rätt i att begränsa 

kontanthanteringen till endast två lasarett inom regionen. Samtliga vårdinrättningar erbjöd 

fortfarande betalning med kort eller faktura men om man önskade erlägga kontant betalning var 

man hänvisad till lasaretten i Växjö eller Ljungby. En kommuninvånare överklagade beslutet och 

krävde en laglighetsprövning enligt KL med anledning av 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen.104 

Kommuninvånaren ansåg att patienter alltid ska ha en möjlighet att betala med kontanter och att 

landstinget därigenom inte har rätt att neka kontanter på alla förutom två av landstingets 

vårdinrättningar.105  

3.4.3.2  Underinstanserna 

Förvaltningsrätten framhåller 26 § HSL och 3 § HSL, på samma sätt som Kammarrätten i 

Sundsvall, och anser därmed att landstinget inte som avtalsvillkor kan kräva ett visst 

betalningssätt eftersom det skulle innebära att vården därmed villkoras. Således kan landstinget 

inte utan lagstöd inskränka rätten att betala med sedlar och mynt. Då aktuellt beslut innebär en 

begränsning av möjligheten att betala med kontanter anser förvaltningsrätten att beslutet strider 

mot lagen och ska således upphävas.106 

                                                 
103 Numera kallad Region Kronoberg. 
104 10 kap. 8 § 1 st. 4. KL. 
105 HFD 2015 ref. 49, på s. 1. 
106 HFD 2015 ref. 49, på s. 1f. 
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Landstinget överklagar domen till kammarrätten och påpekar att beslutet endast rör var kontant 

betalning kan ske. Då varken riksbankslagen eller någon annan lag reglerar var i organisationen 

offentliga avgifter ska betalas, kan begränsningen inte anses strida mot lag då det fortfarande 

finns möjlighet att betala med kontanter inom landstinget.107 Kammarrätten inhämtade ett 

yttrande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) vari SKL instämde i landstingets åsikt 

avseende att riksbankslagen inte reglerar var i en organisation betalning av offentliga avgifter ska 

ske.108 Både KöpL och SkbrL reglerar platsen för betalning och infriande av skuld men då 

riksbankslagen inte reglerar detta bör ett utpekande av vissa specifika betalningsställen avseende 

kontanter inte anses strida mot lag. Respekt för varje landstings frihet att själva organisera sin 

verksamhet måste ges och det borde därav inte anses finnas en skyldighet att tillförsäkra att varje 

vårdinrättning hanterar kontanter.109 En närmare analys av SKL:s yttrande följer längre fram i 

uppsatsen.  

Kammarrätten valde, i motsats till förvaltningsrätten, att endast nämna 26 § HSL och att 

vårdavgifterna som däri nämns inte regleras närmare. Då det i normalfallet inte finns något 

avtalsförhållande mellan landsting och patient, som möjliggör avtalsvillkor avseende ett visst 

betalningssätt, får landstinget enligt kammarrätten inte i för stor omfattning begränsa möjligheten 

till kontanta betalningar. Då aktuellt beslut innebär en för stor begränsning ska det anses strida 

mot 5 kap 1 § 2 st. riksbankslagen.110  

3.4.3.3 Högsta förvaltningsdomstolen 

HFD fastställer att det finns vissa undantag kopplade till 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen. Att avtala 

om andra betalningssätt är dock inte möjligt för ett landsting. HFD hänvisar till bland annat  

NJA 2008 s. 642, som gällde underlåtelse att betala barnomsorgsavgifter. I detta fall ansågs 

rättsförhållandet mellan kommun och invånare ha en civilrättslig karaktär vilket föranledde att 

allmänna avtalsrättsliga principer kunde tillämpas. HFD fastställer dock att rättsförhållandet 

mellan landstinget, i egenskap av vårdgivare, och vårdtagare inte är av en sådan civilrättslig 

karaktär. En närmare förklaring till denna bedömning utelämnas av HFD.  

Då betalning av vårdavgifter inte är närmare reglerad i lag aktualiseras inte heller något undantag 

av den anledningen. Landstinget har därför en skyldighet att ta emot kontantbetalningar av 

patientavgifter och det bekräftas att sedlar och mynt genom riksbankslagen har en särställning 

som lagliga betalningsmedel. HFD hänvisar till SPOK:s förarbetsuttalande där det påpekats att 

                                                 
107 HFD 2015 ref. 49, på s. 2. 
108 Se SKL:s yttrande, s. 5ff. 
109 HFD 2015 ref. 49, på s. 3. 
110 HFD 2015 ref. 49, på s. 3f. 
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sedlar och mynt fortfarande har en stor betydelse för allmänheten, trots den ständiga 

utvecklingen av nya former av betalningsmedel. Detta föranleder att den föreskrivna 

särställningen bör kvarstå. Landstingets beslut, då deras patienter som önskar betala kontant 

hänvisas till endast två vårdinrättningar i regionen, lever inte upp till riksbankslagens krav och ska 

därför upphävas. 

3.4.4 Kammarrätten i Göteborgs dom den 3 december 2015 i mål nr 343-15 

På grund av flera incidenter rörande kontanter i närområdet beslutade Angereds närsjukhus att 

kontanthanteringen på sjukhuset skulle upphöra. Västra Götalandregionen beslutade att därefter 

utarbeta en ny policy som innebär att betalning främst sker med kort eller faktura och att varje 

förvaltning ska anvisa minst en plats där kontantkassa är tillgänglig. I policyn anges en strävan 

efter att minska kontanthanteringen. I och med detta fastställdes också en separat målsättning, 

utanför policyn, om att vara en kontantfri region år 2020. En laglighetsprövning enligt  

10 kap. 8 § 1 st. 4 KL aktualiserades genom en kommuninvånare och förvaltningsrätten avslog 

överklagandet med anledning av det kammarrätten yttrade i ovan refererade avgörande gällande 

region Kronoberg – att en kontantbegränsning inte får ske i för stor omfattning. När domen 

sedan överklagades till Kammarrätten i Göteborg fanns genom HFD 2015 ref. 49 ett prejudikat 

på området. Frågan huruvida det är möjligt att begränsa kontanthanteringen i någon omfattning 

behandlades, som ovan visats, inte av HFD och Kammarrätten i Göteborg tolkade därför 

förevarande prejudikat som att riksbankslagens bestämmelse avseende lagliga betalningsmedel 

innebär att mottagande av kontanta betalningar avseende patientavgifter inte kan inskränkas 

överhuvudtaget. Kammarrätten anser att policyn innebär en kraftig begränsning av möjligheten 

att betala kontant, framförallt med tanke på den fastställda målsättningen om att vara en 

kontantfri region år 2020, vilket föranleder att beslutet inte är i enlighet med riksbankslagens 

krav.  

3.4.5 Analys 

Det kan först konstateras att det genom HFD 2015 ref. 49 bekräftas att avgifter inom en 

landstingsdriven vårdinrättning inte är av civilrättslig karaktär på samma sätt som exempelvis 

avgifter inom barnomsorg. Det är därmed inte möjligt för en vårdinrättning att i avtal förordna 

om ett visst betalningssätt. HFD förklarar däremot inte hur bedömningen av de offentligrättsligt 

reglerade avgifterna ska göras vilket gör att det inte går att utläsa vilka andra offentligrättsliga 

inrättningar som måste följa riksbankslagens kontanthanteringskrav. Det kan antas att 

offentligrättsliga inrättningar vars avgifter är av civilrättslig karaktär, såsom barnomsorg, inte 
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behöver följa kontanthanteringskravet men vilka dessa är går inte att avgöra utifrån HFD:s 

domskäl eftersom en redogörelse av hur bedömningen gjordes uteblev.  

I och med detta kan också ifrågasättas varför just vårdavgifter ovillkorligen ska kunna betalas 

kontant när det inte längre är möjligt att göra en kontant inbetalning av skatten direkt till 

Skatteverket. Att vårdavgifter för vissa medborgare betalas mer frekvent än skatt kan tänkas vara 

en skillnad men likväl kvarstår det faktum att skatten är präglad av en stark offentligrättslig natur. 

Sedan skattekontots införande och utvecklandet av en återbetalning av skatteåterbäringen till 

bankkonto, har medborgarna fått vänja sig vid betalningsförfarandet. Olivecrona påpekade redan 

på 1950-talet att betalningssätt handlar om ett vanebeteende och att anpassning måste göras efter 

nya betalningssätt. Detta kan tyckas vara högst aktuellt idag.  

Avseende HFD 2015 ref. 49 kan konstateras att båda underinstanserna poängterade att alltför 

stora begränsningar i kontanthanteringen inte får göras. HFD fastslår endast att en begränsning 

av kontanthanteringen till två inrättningar i regionen innebär att riksbankslagens krav inte åtföljs. 

Huruvida möjlighet till begränsning i någon mån finns diskuteras dock inte av HFD vilket 

föranleder ett, enligt mig, svagt prejudicerande värde. Kammarrätten i Göteborg verkar dock ha 

tolkat det som att HFD:s dom innebär att ingen begränsning avseende riksbankslagens krav får 

göras eftersom beslutet, som endast innebar en möjlighet att kraftigt begränsa kontanthanteringen, 

upphävdes. HFD bemöter inte heller landstingets argument rörande deras rätt att organisera sin 

egen verksamhet. 

En laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § 1 st. 4 KL innebär att enbart lagligheten av ett beslut 

prövas. Det förefaller dock som att lämpligheten av beslutet tillmättes viss betydelse av HFD 

eftersom att förarbetsuttalandet avseende kontanters betydelse för allmänheten nämndes som en 

avgörande faktor för att komma fram till att landstinget inte lever upp till bestämmelsen i 

riksbankslagen – men bestämmelsen i sig anger bara att sedlar och mynt är lagliga 

betalningsmedel och i förarbetena anges innebörden vara att var och en är skyldiga att ta emot 

sedlar och mynt. Då landstinget fortfarande tog emot kontanter, om än på endast två platser i 

regionen, verkar det långsökt att anse att beslutet fattats helt i strid med lagrummet. Lagrummet 

ställer inte upp några minimikrav på hur många ställen i en organisation kontant betalning ska 

vara möjligt. Här kan fåordigheten i förarbetena påvisas medföra en brist i tolkningen av 

lagrummet.  

Både landstingen och SKL har påtalat att varken lagrummet eller förarbetena nämner något om 

på hur många platser en borgenär måste hantera kontanter, något HFD väljer att inte belysa. Då 

förarbetena fastställer att var och en är skyldig att ta emot kontanter, kan det tyckas vara uppfyllt 
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genom att landstinget i stort accepterar kontanter. Detta bygger på ett synsätt att ett landsting ses 

som en aktör vilken föranleder att lagkravet uppfylls genom att man tar emot sedlar och mynt 

någonstans i organisationen. Om landstingets respektive vårdinrättningar ska ses som 

självständiga objekt innebär det att varje enskilt objekt ska acceptera sedlar och mynt. Det senare 

verkar vara det som ska gälla men då HFD inte nämner detta anses det fortsatt osäkert. Det leder 

också till en osäkerhet huruvida man därigenom kan anse att landstingets beslut verkligen strider 

mot lag – eftersom att lagkraven är otydliga. Inte heller Kammarrätten i Göteborg berör denna 

problematik, något som inte underlättar rättstillämpningen.  

HFD nämner kort SPOK:s uttalande avseende den utveckling som sker på 

betalningsmarknadsfronten men väljer att inte gå närmare in på det. En diskussion avseende den 

teknikutveckling som pågått sedan lagens tillkomst på 1980-talet kan tyckas befogad, inte minst 

med tanke på att det redan vid den tiden fastställdes att utvecklingen går framåt. Under de senaste 

åren har utvecklingen accelererat ytterligare, något som behandlas längre fram i uppsatsen. HFD 

lägger stor vikt vid SPOK:s uttalande avseende kontanters betydelse för allmänheten men nämner 

överhuvudtaget inte att det i uttalandet framhävs att kontanters betydelse minskat, att de utgör en 

mindre del av alla betalningsmedel som finns tillgängliga och att utgivningen ska ses i termer av 

allmänhetens praktiska behov. Detta är högst relevant idag då kontanter minskat ännu mer i 

betydelse, utgör en ännu mindre andel av alla tillgängliga betalningsmedel och att behovet 

därigenom minskat betydligt. Vid beaktande av hela förarbetsuttalandet kan uttalandet kring 

kontanters betydelse för allmänheten inte anses vara av sådan vikt att det blir legitimt att grunda 

ett prejudikat på denna enstaka mening.  

HFD verkar ha använt sig av en subjektiv teleologisk tolkningsmetod då lagstiftarens syfte bakom 

regleringen, vid lagens tillkomst, beaktats. En objektiv teleologisk tolkningsmetod skulle medföra 

att dagens samhälle och massbetalningsmarknad tillmäts en större betydelse; kontanters verkliga 

roll i samhället hade därigenom tydliggjorts. 30 år efter lagens tillkomst är en revidering av 

tolknings- och tankesätt kring lagrummet befogad. Inkluderandet av ett nutida 

teknikutvecklingsperspektiv hade skapat ett tydligare prejudikat där det tydligt visas att, trots att 

utvecklingen går ännu fortare fram nu jämfört med när förarbetena skrevs, uttalandet ändå har en 

så pass stor vikt att det till fullo ska gälla även vid bedömningar idag. Nu ifrågasätts istället om 

denna utveckling alls tagits i beaktande.  
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3.5 Slutsats de lege lata 

Vad innebär det då att sedlar och mynt utpekas som lagliga betalningsmedel? Det innebär inte att 

endast kontanter accepteras som betalning och det innebär heller inte att andra betalningsmedel 

än kontanter är olagliga. Borgenären kan inte heller kräva kontant betalning såvida denne inte 

explicit angett ett krav på kontanter som betalningsmedel. Har borgenären tillgängliggjort 

kontoinformation eller liknande anses gäldenären ha en rätt att göra inbetalningen på detta sätt, 

även om avtal därom inte föreligger. Ett utvecklat partsbruk mellan parterna, där 

kontoinbetalningar använts under en tid, kan föranleda att ett avtal om kontoinbetalning anses 

föreligga.  

Är borgenären däremot en offentligrättslig inrättning, utan att förevarande avgifter kan anses vara 

av civilrättslig karaktär, innebär lagregleringen att borgenären måste acceptera kontant betalning 

från gäldenären. Således är det endast i dessa fall borgenären måste ta emot sedlar och mynt som 

betalning - så som anges i förarbetena till riksbankslagen. Det är dock oklart hur en bedömning 

ska göras gällande avgifternas karaktär varför det inte tydligt kan fastställas vilka borgenärer som 

måste följa kontanthanteringskravet. Huruvida förevarande borgenärer i förlängningen har någon 

möjlighet att undantas från kravet, exempelvis med anledning av dess organisationsstruktur, har 

inte besvarats i praxis varför inte heller detta går att fastställa.  

Således har sedlar och mynt en svag särställning då de i princip endast behöver accepteras inom 

vissa, ännu ej tydligt definierade, offentligrättsliga inrättningar. Huruvida denna särställning, om 

än svag, är befogad med tanke på dagens teknikutveckling av elektroniska betaltjänster, den 

minskade kontantanvändningen och de kostnader som kontanter medför ska nu diskuteras i 

kommande kapitel.  

 



32 
 

4 Vilken ställning bör kontanter ha?  

4.1 Inledning 

Framställningen övergår nu i en rättsekonomisk metod där analysen sker löpande för att på ett 

djupare plan kunna problematisera frågeställningarna i uppsatsen. Kontanters roll i dagens 

samhälle diskuteras och analyseras för att möjliggöra att samtliga perspektiv beaktas. Utifrån detta 

kan sedan analyseras huruvida kontanter fortsatt bör särregleras.   

Generella rättsekonomiska överväganden inleder kapitlet för att lägga en grund i den kommande 

rättsekonomiska diskussionen avseende kontanters särställning. Endast delar som kan anses 

beröra problematiken på massbetalningsmarknaden redogörs för, varför en komplett 

rättsekonomisk bild inte ges. Därefter följer en redogörelse av de områden som särskilt kan 

påverkas av en förändring av kontanters särreglering samt konsekvenser detta kan medföra. Vilka 

åtgärder som genomförs för att minska problemen avseende den minskade 

kontanttillgängligheten betraktas också tillika andra faktorer som spelar in i bedömningen av den 

framtida ställningen för kontanter. En sammanfattande analys i slutet av kapitlet fungerar som en 

bro över till det nästföljande kapitlet avseende särregleringens vara eller icke vara.   

4.2 Rättsekonomiska överväganden 

4.2.1 Introduktion 

Nedan följer en översiktlig presentation av vissa rättsekonomiska aspekter att ta i beaktande när 

kontanters särställning de lege ferenda ska bedömas. Det bör inledningsvis observeras att det 

inom rättsekonomin görs ett grundläggande antagande avseende att alla individer agerar på ett 

rationellt sätt vilket innebär att de val som görs fattas utifrån de olika preferenser man har.111 

Verkligheten skiljer sig dock ofta markant från hur den framställs i olika ekonomiska 

förklaringsmodeller, något som är viktigt att beakta inom den rättsekonomiska metoden. 

Människor agerar exempelvis inte alltid rationellt och i syfte att maximera sin egen nytta.112  

4.2.2 Effektivitet 

Ekonomisk effektivitet kan ses ur olika perspektiv varibland paretokriteriet och Kaldor Hicks-

kriteriet är vanliga att använda när en förändrings effektivitet ska analyseras.113 Att minst en part 

                                                 
111 Bastidias Venegas, s. 177f. 
112 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 114. 
113 A.a., s. 54. 
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får det bättre utan att någon annan får det sämre innebär att ett paretoeffektivt tillstånd uppnås. 

När man istället ser det som att de individer som får det bättre ska få det så pass mycket bättre än 

de som får det sämre, att de som gynnats dessutom rent hypotetiskt har möjligheten att 

kompensera de som missgynnats och ändå ha det bättre, talar man om Kaldor Hicks-

effektivitet.114 Paretooptimalitet i sin tur uppnås genom att det inte går att göra någon ytterligare 

förändring utan att därmed missgynna någon – ingen individ kan alltså få det bättre utan att 

någon annan därigenom får det sämre.115  

En paretoeffektiv förändring ger en ökning av välfärden men därav är inte ett paretooptimalt 

tillstånd önskat ur välfärdssynpunkt eftersom det paretooptimala tillståndet maximerar välståndet 

men inte nödvändigtvis den totala välfärden.116 Vid bedömande av hur effektiv 

betalningsmarknaden är i samhället bör man därför ta hänsyn till detta samt ifrågasätta vilket sorts 

samhällstillstånd som egentligen eftersträvas. Det är även viktigt att inom den rättsekonomiska 

analysen ifrågasätta om den ekonomiska effektiviteten är det viktigaste ändamålet att eftersträva 

eller om andra parametrar kan spela en lika stor roll.117 Hur effektiviteten beräknas behöver dock 

inte ta sitt avstamp i vad den specifika individen anser vara mest gynnande för sig själv. Det kan 

ses ur ett bredare perspektiv där staten, snarare än individerna, kan avgöra om den totala vinsten 

som vinnarna gör är större än den totala förlust som förlorarna gör.118 I uppsatsen åsyftas 

fortsättningsvis paretoeffektivitet när effektivitet diskuteras.  

Kontantanvändningen kan således bedömas ur ett bredare perspektiv där hänsyn tas till samhället 

i stort istället för att se till respektive individs preferenser och begränsningar. Därmed är det 

centrala inte huruvida förhållandet på betalningsmarknaden gynnar eller missgynnar individer 

som sådana utan snarare hur samhället gynnas eller missgynnas. Eftersom kontantanvändningen 

är mer kostsam än användningen av andra betaltjänster kan nuvarande reglering sägas missgynna 

samhället i termer av samhällsekonomisk effektivitet.  

4.2.3 Transaktionskostnader 

Varje transaktion, oavsett dess natur, medför kostnader och i en fungerande marknad bär 

respektive part dessa transaktionskostnader.119 Genom att lagreglera om vilken part som ska bära 

kostnaderna i specifika situationer, exempelvis köplagens bestämmelse om att säljaren står risken 

för varan under transport, sparar parterna in tid på att inte särskilt avtalsförhandla om detta 

                                                 
114 Posner, s. 14. 
115 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 55. 
116 A.a., s. 207. 
117 A.a., s. 216. 
118 Calabresi & Melamed, s. 1093 f. 
119 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 83. 
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villkor vilket i sin tur sänker den totala transaktionskostnaden för köpet.120 Att eftersträva så låga 

transaktionskostnader som möjligt är gynnsamt för välfärden.121 

Enligt 5 kap. 1 § 5 st. lag (2010:751) lag om betaltjänster (betaltjänstlagen) får en 

betalningsmottagare, exempelvis en handlare, inte ta betalt av betalaren, konsumenten, vid 

användning av ett betalningsinstrument. Lagbestämmelsen medför att det inte är möjligt att öppet 

låta konsumenten bära transaktionskostnaden som kortköpet medför vilket hindrar en effektiv 

användning av samhällets resurser eftersom handlaren riskerar att bli mindre benägen att 

acceptera kort som betalningssätt. Vissa handlare har därför övergått till att neka kortköp under 

en viss summa vilket kan anses peka åt en samhällsekonomiskt effektiv riktning då låga belopp, 

som nedan nämns, bör betalas med kontanter. 

Konsumenter anses inte bära transaktionskostnaderna för betalningar i termer av specifika 

avgifter för varken kortköp eller kontantuttag.122 Det kan dock anses att konsumenterna indirekt 

bär betalningskostnaderna genom att ett prispåslag görs på de varor och tjänster som säljs vilket 

innebär att konsumenter redan betalar för användningen av betalningsmedel, om än omedvetet. 

Eftersom kunden dessutom betalar en årlig kortavgift till banken, kan man se det som att kunden 

betalar för kortanvändningen två gånger.123  Säljare har således möjligheten att gentemot kund 

höja priserna för att därigenom täcka sina avgifter till kortföretaget. Denna kostnad är dock inte 

synlig för kunden. Då prissignaler i detta fall saknas tror sig kunden använda ett betalsätt som inte 

kostar något vilket är ett felaktigt antagande.124 Betaltjänstlagen hindrar således från att 

transaktionskostnaderna synliggörs och att konsumenterna åläggs att betala dem vilket leder till 

att regleringen i sig inte bör ses som effektiv i rättsekonomiska termer. Härtill följer att kontanter 

är dyrare att använda än andra betalningsmedel vilket gör att kontantkostnaderna inte täcks i 

samma omfattning som övriga betaltjänstkostnader, varom mer följer nedan.  

I termer av effektivitet sker den mest effektiva transaktionen, med lägst möjliga kostnad, med 

kontanter om den understiger 20 kronor och med kort om den överstiger 20 kronor.125 

Konsumenterna agerar dock inte i enlighet med detta då den genomsnittliga kontantbetalningen 

har beräknats ligga på 252 kronor, något som visar att betalningar inte sker på mest optimalt 

sätt.126 Genom att konsumenterna inte ser vad det egentligen kostar att använda respektive 

                                                 
120 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 93.  
121 Segendorf & Wilbe, s. 2. 
122 Segendorf & Jansson Consumer payments, s. 15.  
123 Heidbrink, s. 92. 
124 Nyberg, s. 1f. 
125 Segendorf & Jansson Consumer payments, s. 5. 
126 Segendorf & Jansson Kontanter eller kort, s. 13. Denna statistiska uppgift är beräknad för år 2009, vilket är den 
senast uträknade uppgiften från Riksbanken. 
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betalsätt, styrs de inte mot att välja det mest kostnadseffektiva betalsättet vilket i sin tur leder till 

att marknaden inte uppnår det mest optimala tillståndet - istället uppkommer onödigt stora 

samhällskostnader.127  

En möjlig lösning för att minska kontantförbrukningen är att låta konsumenterna synligt bära 

transaktionskostnaderna genom att betalningar prissätts på ett öppet och tydligt sätt.128 

Härigenom tydliggörs att kontantanvändning innebär kostnader och därigenom skapas en 

medvetenhet när val av betalsätt sker. Massbetalningsmarknaden skulle sålunda, genom att 

kortbetalning då sannolikt väljs i större utsträckning, kunna uppnå en högre effektivitet.129 

Samtidigt finns svårigheter med att introducera kostnader för konsumenterna då de tenderar att 

vara känsliga mot prissignaler och att samtidigt få banker och butiker att introducera avgifterna 

mot kunder kan vara vanskligt. Att vara den första aktören som introducerar nya avgifter kan leda 

till missnöjdhet bland kunderna och en försvagad position i konkurrensen.130  Alternativt kan det 

leda till en lyckad manöver liknande den på 1990-talet då en bank började ta ut en avgift för 

inlösen av check. Resterande banker följde efter och checkanvändningen sjönk drastiskt.131  

Genom att synligt påvisa de faktiska transaktionskostnader som föreligger vid varje transaktion 

ges konsumenten en chans att göra ett så rationellt val som möjligt. Vad varor och tjänster kostar 

är av stor vikt på andra marknader och prisjämförelser hjälper konsumenten att göra bästa 

möjliga köp. Det borde därför vara självklart att konsumenten ges samma öppna val när det gäller 

val av betalsätt. Genom att synliggöra kostnaderna och låta konsumenten bära dem öppet, istället 

för att behöva betala kostnaderna indirekt genom prispåslag, blir betalningsmarknaden mer 

samhällsekonomiskt effektiv.  

Om konsumenten är av uppfattningen att kontantanvändning inte kostar något för någon leder 

en introduktion av avgifter i samband med kontantköp sannolikt till en negativ reaktion. Det är 

därför viktigt att påtala och visa att dessa kostnader redan tidigare burits av konsumenten, om än 

på ett indirekt sätt genom prispåslag på de varor och tjänster de köper.  

Den tid det tar för konsumenten att anskaffa kontanterna, exempelvis genom uttag vid en 

uttagsautomat, utgör också en kostnad som konsumenten redan bär. Att kontanterna sedan måste 

hanteras av handeln leder till en ytterligare kostnad. När konsumenter erhåller kontanter genom 

uttagsautomat innebär det att ett bankkort finns i konsumentens ägo. Möjlighet att undvika det 

                                                 
127 Segendorf & Wilbe, s. 4. 
128 Riksbanksstudier, s. 121, Nyberg, s. 5. 
129 Riksbanksstudier, s. 121. 
130 Segendorf & Jansson, Kontanter eller kort, s. 14. 
131 A.a., s. 14.  
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kontanta ledet och direkt genomföra köpet med bankkortet föreligger men konsumenten väljer 

att istället göra kontantuttaget och använda kontanterna inom handeln, något som leder till en 

ineffektiv betalningsmarknad. Synliga kostnader i såväl handeln som i uttagsautomaten och 

tydliga prissignaler torde kunna motverka detta beteende.  

Hur man väljer att genomföra betalningar kan till viss del bottna i ett vanebeteende, något som 

varierar bland annat mellan kön, ålder, utbildningsnivå och var man bor.132 För att försiktigt få 

olika grupper av människor att ändra sina vanor och beteende kan man använda något som kallas 

nudging; diskret beteendepåverkan. Man försöker att på ett diskret sätt peka människor i en annan 

riktning och göra val som egentligen inte brukar göras. I butiker kan exempelvis prisinformation 

rörande olika betalsätt kommuniceras till kund, där butikens kostnader gentemot banken 

synliggörs. I samband med detta kan en prisreducering ges vid val av ett visst betalsätt – något 

som ger samma resultat som om det andra betalsättet beläggs med en avgift.133 Då det, som ovan 

påtalats, inte är möjligt att låta konsumenter stå för exempelvis kortavgiften kan en prisreducering 

därför vara ett bra alternativ.134 Förhoppningen är att det upplevda behovet av att använda 

kontanter minskar. Konsumenten reflekterar över varför denne egentligen vill betala med 

kontanter och ett mer rationellt val kan göras.  

4.3 Vad och vilka berörs av sedlar och mynts status? 

4.3.1 Inledning 

När en diskussion förs avseende att eventuellt omreglera sedlar och mynts särställning måste de 

områden som eventuellt berörs av en omreglering beaktas och vilka konsekvenserna kan bli 

måste belysas, vilket följer av kommande avsnitt. Att enbart diskutera utifrån termer av 

effektivitet och rationella val samt att enbart använda argument som avser att maximera den 

samhällsekonomiska effektiviteten leder inte till en rättvis bild av hur betalningsmarknaden och 

samhället kan komma att se ut efter en omreglering. Hur det faktiskt ser ut i samhället idag måste 

beaktas för att på så sätt kunna se vad som är möjligt att ändra på och åstadkomma när det gäller 

att förändra betalningsmarknaden.  

4.3.2 Offentligrättsliga områden och konsekvenser av HFD:s dom 

Vissa avgifter betalas av medborgare till kommuner och landsting enligt särskilda avtal. I dessa 

torde det, precis som inom civilrättsliga områden, vara möjligt att avtala om andra 

betalningsvillkor. Betalning av rent offentligrättsliga avgifter som saknar civilrättslig karaktär 

                                                 
132 Nyberg, s. 4f. 
133 Segendorf & Jansson, Kontanter eller kort, s. 15. 
134 Se 5 kap. 1 § betaltjänstlagen. 
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torde däremot inte kunna vara förenade med särskilda betalningsvillkor, vilket har fastställts av 

HFD i ovan refererade avgörande. Det är dock vanskligt att avgöra om en offentligrättslig 

inrättning ska anses falla inom lagkravet eftersom HFD inte nyanserade denna bedömning 

överhuvudtaget.135 

En viktig aspekt när kontanters framtida ställning diskuteras är rätten att ta del av allmänna 

handlingar samt rätten att i samband med det vara anonym, vilket följer av 2 kap. 1 § och 2 kap. 

14 § 3 st. tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF). Myndigheten tar ut en avgift när en kopia av 

allmän handling ges ut.136 Om bestämmelsen avseende lagliga betalningsmedel omregleras riskerar 

kontanter att försvinna alltmer från offentligrättsliga verksamheter och om avgiften inte längre 

kan betalas kontant förloras anonymiteten genom att personen ifråga vid betalning av avgiften 

lämnar ett digitalt avtryck med exempelvis sitt betalkort. Bevarande av möjligheten att vara 

anonym är således ett starkt incitament för att säkerställa att myndigheter även fortsättningsvis 

kommer att ta emot kontanta betalningar. Bibliotek är en annan offentligrättslig inrättning vars 

tillgänglighet, för personer som endast kan betala kontant, kan försvåras om kontanthanteringen 

upphör då det därigenom inte heller blir möjligt att betala förseningsavgifter och liknande 

kontant. Ett eventuellt hinder från att ges möjligheten att ta del av den kunskap bibliotek 

förmedlar uppkommer därmed.  

Ovan har fastställts att vårdavgifter som belastas patienter måste kunna betalas kontant på 

vårdinrättningarna.137 Detta föranleder att landstingen berörs av en eventuell förändring av 

riksbankslagen. Dock framgår inte av prejudikatet huruvida undantag i någon omfattning kan 

göras från vårdinrättningarnas kontanthanteringskrav – om det är möjligt att låta någon av 

lanstinget vårdinrättningar undantagas från kontantkravet eller om det gäller strikt för samtliga 

framgår inte av HFD:s avgörande. Kammarrätten i Göteborg valde att tolka prejudikatet som att 

ingen begränsning från kravet på mottagande av kontanta betalningar kan göras. 

Som tidigare konstaterats har kontanthanteringskravet vid inbetalning av skatter undantagits 

genom en lagreglering i SFL, något som innebär ett stort avsteg från riksbankslagens 

bestämmelse. Huruvida avgifter inom vården skulle kunna undantagas genom lagreglering, på 

samma sätt som skatteinbetalningar, har inte diskuterats men en möjlighet till detta torde kunna 

finnas. Skulle detta bli verklighet förminskas betydelsen av kontanters särställning än mer då 

ytterst få offentligrättsliga inrättningar som träffas av lagrummet skulle kvarvara därefter.  

                                                 
135 Se t.ex. NJA 2008 s. 642, där frågan gällde hur barnomsorgsavgifter ska beaktas, se s. 648ff. Se även  
HFD 2015 ref. 49, s. 3 där det fastslogs rättsförhållandet mellan vårdgivare och vårdtagare inte kunde anses ha en 
civilrättslig karaktär.  
136 2 kap. 13 § 1 st. TF. 
137 HFD 2015 ref. 49, se ovan under avsnitt 3.4.3.  
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Huruvida 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen kan anses vara ett effektivt lagrum i dagens samhälle 

diskuterades inte av HFD varför samhällsekonomisk effektivitet inte verkar ha varit ett kriterium 

i bedömningen. Att det i förarbetena nämns att kontanter har stor betydelse för samhället 

påpekas däremot men varför de ska anses vara fortsatt betydelsefulla, 30 år efter uttalandet, 

diskuteras inte. Eftersom många nya betalsätt därefter utvecklats på massbetalningsmarknaden är 

en diskussion rörande kontanters betydelse idag av väsentlig vikt. Huruvida de tankar och 

ändamål lagstiftaren kan ha tillmätt betydelse, vid lagrummets tillkomst, fortfarande kan anses 

vara av lika stor vikt idag bör ifrågasättas för att kunna fastställa om lagregleringen kan tänkas 

uppfylla samma mål idag.  

Ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det idag inte motiverat att tillmäta förarbetenas motivering 

en stor betydelse, vid beaktande av att dessa tillkom i en tid då teknikutvecklingen var i ett annat 

skede. Detta bör beaktas vid bedömningen av kontanters särställning, något HFD valde att inte 

göra. 

4.3.3 Särskilda samhällsgrupper och underlättande åtgärder 

Den tekniska utvecklingen av betaltjänster går fort framåt samtidigt som kontantutbudet 

minskar.138 Konsekvenser av detta är att de som kan hantera tekniken gynnas genom att få 

tillgång till fler betalningsmöjligheter medan de som inte har förmågan att använda eller få tillgång 

till de tekniska lösningarna missgynnas.139 Yttre faktorer som enskilda individer inte kan påverka, 

såsom exempelvis kapaciteten i nätet, kan leda till att vissa individer och näringsidkare inte kan 

begagna sig av tekniska lösningar på grund av en kapacitetsbrist som föreligger i området där de 

är bosatta eller driver näringsverksamhet.140 Exempel på andra grupper som direkt påverkas av 

icke-fungerande grundläggande betaltjänster är äldre som har svårt att ta till sig den nya tekniken, 

funktionsnedsatta som av olika anledningar har svårt att begagna sig av de tekniska lösningar som 

finns, personer som av ekonomiska anledningar inte kan ha den utrustning som krävs för 

betaltjänsterna och de som på grund av avsaknad av id-handling inte kan öppna bankkonto och 

därigenom få tillgång till betaltjänsterna.141  

Riksdagen har uppställt som mål att alla i landet ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till 

rimliga priser. Statligt stöd ges ut till aktörer som kan bidra till att tillhandahålla grundläggande 

betaltjänster till landets invånare.142 Länsstyrelserna har, tillsammans med Post- och telestyrelsen 

                                                 
138 PTS Konsekvensutredning, s. 5. 
139 LSt årsrapport 2015, s. 3 och s. 26. 
140 A.a., s. 3 och s. 26. 
141 A.a., s. 10. 
142 Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster (stödförordningen), 1 §.  
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(PTS) det övergripande ansvaret för att kartlägga tillgången till betaltjänster i samhället och 

bedöma om det motsvarar behovet hos individerna.143 Stöd- och utvecklingsinsatser ska 

genomföras i de områden där behovet inte täcks av befintliga betallösningar som tillhandahålls av 

marknaden.144 Exempel på insatser som genomförs är informationsträffar på bibliotek, 

utbildningar rörande internet och olika e-tjänster samt ”betalbokbussar” som åker ut på 

landsbygden i syfte att öka intresset och tryggheten kring digitala betaltjänstlösningar och 

därigenom främja användningen av tjänsterna.145  

Enligt länsstyrelserna bedöms upp till en och en halv miljon människor ha nytta av diverse 

innovativa lösningar för att komplettera befintliga betaltjänstlösningar som av olika anledningar 

inte kan användas av alla.146 En miljon människor uppskattas ha direkta problem kopplade till 

bristen på för dem fungerande betaltjänster.147 Enligt 4 § stödförordningen bedöms ett eventuellt 

behov av grundläggande betaltjänster bland annat utifrån avståndet till närmaste 

tjänstetillhandahållare.148 Det kan dock vara vanskligt att avgöra vad som är ett godtagbart 

avstånd till närmaste betaltjänstmöjlighet. 

Ovan förklarade stödinsatser som genomförs torde leda till en ökad effektivitet på 

betalningsmarknaden genom att individerna, då de blir mer pålästa och införstådda i hur man kan 

använda olika betalningslösningar, gör mer rationella val och därmed använder kontanter i 

mindre utsträckning. Kontanthanteringen i samhället minskas därigenom vilket ger 

effektivitetsvinster i form av lägre kostnader för inblandade aktörer och därmed även för 

samhället i stort. Detta talar för att en omreglerad särställning för kontanter skulle kunna ge 

effektivitetsvinster. 

Det omfattande arbete som länsstyrelserna gör avseende att övervaka individers tillgång till 

betalningsmedel tyder på att det de facto föreligger en problematik på området och att många 

berörs av tillgångssvårigheterna avseende kontanter. Då problematiken redan existerar, trots att 

sedlar och mynt har en lagreglerad särställning, visar det att en fortsatt särställning inte leder till att 

problemen på betalningsmarknaden löses – det är inte kontanters ställning som är avgörande för 

att problemen löses utan det är andra faktorer som här är av betydelse.  

                                                 
143 Regleringsbrev PTS 2016, avsnitt 5 Grundläggande betaltjänster, 1 st. PTS är ett stöd för länsstyrelserna i deras 
arbete för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster. 
144 Regleringsbrev LSt 2016, avsnitt 3 ”Uppdrag”, punkt 16 gällande grundläggande betaltjänster. 
145 LSt årsrapport 2015 s. 13.  
146 A.a., s. 33f. 
147 A.a., s. 11.  
148 4 § 2 st. stödförordningen. 
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Om kontanter fortsätter att ha en särställning innebär det att incitament saknas, för de individer 

och företag som använder kontanter trots att de kan använda andra betalsätt, att försöka använda 

kontanter i en mindre utsträckning. Därför kan ett upphörande av kontanters särställning fungera 

som ett incitament för att nå en högre samhällsekonomisk effektivitet.  

Som har påtalats tidigare är det inte längre möjligt att betala skatt kontant direkt till Skatteverket. 

Alla de skattskyldiga personer som kan antas finnas i Sverige måste således på något vis betala in 

skatten genom en icke-kontant betalning vilket påvisar att det rent faktiskt är möjligt för dessa 

personer att begagna sig av andra betalsätt. Som motargument kan dock hävdas att skatten som 

mest endast måste betalas in en gång per år medan andra betalningar görs mer frekvent och en 

förändring i betalningssätt av dessa blir därför mer påtaglig i det dagliga livet.  

4.3.4 Kontanter i handeln  

Kontanters framtida särställning är även av betydelse för handeln då ett eventuellt upphörande av 

kontanters särställning kan göra det ännu svårare för handeln att erhålla och göra sig av med 

kontanter, i den mån de väljer att acceptera kontanter som betalningsmedel. Incitament för 

aktörer som idag tillhandahåller och hanterar kontanter riskerar att försvagas i och med en 

omreglering och därmed göra det ännu svårare för handeln att administrera kontanterna. Därtill 

följer att, då många bankkontor slutar med kontanthanteringen, handeln bär ett större ansvar för 

kontanthanteringen. Största delen av pågående sedelutbyte belastar handeln och vissa 

verksamheter agerar kontantombud för vissa av storbankerna.149  

Det har blivit allt svårare att bedriva handel enbart med användande av kontanter i de fall 

kontanter används i ett teknikunderlättande syfte. Kassaregister krävs numera även för 

kontanthandeln vilket kräver tillgång till el och teknisk utrustning. Även torg- och 

marknadshandeln inkluderas sedan några år tillbaka i kravet på kassaregister vilket leder till att 

kontanter inte längre är det överlägset givna valet då handel bedrivs på det sättet.150 

Bristande nätkapacitet kan föranleda att näringsidkare i sådana områden får det svårare att 

anpassa sig till nya betalsätt eftersom de inte har möjlighet att använda den nya tekniken på 

samma sätt som i andra delar av landet. Tillväxten i dessa områden riskerar att hämmas om 

näringsidkare, på grund av en begränsning av möjligheterna att anpassa sig efter betalsätt, tvingas 

att lägga ner verksamheten alternativt inte kunna expandera och utvecklas i önskad takt. Dessa 

näringsidkare kanske vill göra det mest rationella valet och övergå till icke-kontanta 

                                                 
149 Betaltjänstutredningen s. 56 
150 Se 39 kap. 4 § SFL angående bestämmelsen om kassaregister. Lagrummet inkluderar betalningar med kort såväl 
som kontanter. 
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betalningslösningar men är hindrade av en faktor som är utom deras påverkan. Såvida 

nätkapaciteten inte byggs ut så att dessa näringsidkare kan välja elektroniska betalningslösningar, 

leder en omreglerad särställning inte till att effektiviteten på betalningsmarknaden ökas – 

näringsidkarna kan inte göra det mest rationella valet så länge dessa betalningslösningar inte är 

tillgängliga för dem.  

4.4 Faktorer som påverkar bedömningen av kontanters framtida 

ställning 

4.4.1 Inledning 

Ovan har behandlats de olika områden och grupper som kan anses beröras av kontanters 

särställning. Andra faktorer påverkar också bedömningen av huruvida kontanters särställning bör 

kvarstå vilket är av vikt att belysa för att ge en bredd till diskussionen. Hur kontantanvändningen 

faktiskt ser ut idag, vilka säkerhetsaspekter som bör tillmätas hänsyn samt hur exempelvis 

Riksbanken ställer sig till huruvida tillgången till kontanter är tillräcklig är några exempel på olika 

aspekter som nedan diskuteras.  

4.4.2 Kontantanvändningen 

Det är vanskligt att få fram statistiska uppgifter avseende hur många transaktioner som sker med 

kontanter varje år.151 Enligt uppskattningar som Riksbanken gjort framgår att antalet 

transaktioner som sker kontant verkar ha minskat väsentligt under de senaste åren – en tredjedel 

av alla transaktioner uppskattas ha genomförts med kontanter år 2012 och två år senare anses 

andelen kontanta transaktioner ligga på endast en fjärdedel.152 Sett till andel av BNP har kontanter 

som cirkulerar i samhället minskat från tio procent år 1950 till två procent år 2014. Även antal 

kontantuttag som görs i uttagsautomat har minskat under de senaste tio åren.153 Det är därför 

rimligt att anta att andelen kontanta transaktioner är ännu lägre idag med tanke på de senaste 

årens ytterligare teknikutveckling. Riksbanken gör en generell uppskattning att andelen 

kontantbetalningar minskat över de senare åren samtidigt som det är tydligt att antalet 

kortbetalningar istället har ökat.154 Under de senaste 15 åren har antal transaktioner med kort ökat 

betydligt – från 213 miljoner till 2 620 miljoner transaktioner. Värdet på en genomsnittlig 

                                                 
151 Riksbanken Den svenska finansmarknaden, s. 107. 
152 Segendorf & Wilbe, s. 1.  
153 Riksbanken Den svenska finansmarknaden, s. 107. 
154 Prop. 2009/10:220, s. 70. 



42 
 

kortbetalning har under samma period drastiskt sjunkit, något som indikerar att kort ersätter 

kontanter i allt högre grad eftersom att kort används för att betala allt lägre belopp.155 

Sett till värdet som de kontanta transaktionerna representerar, i förhållande till det totala värdet 

som samtliga transaktioner uppgår till, motsvarar det kontanta värdet endast tolv procent. Det är 

alltså främst vid betalning av låga belopp som kontanter används som mest, något som redan har 

påtalats ovan, vilket förklarar varför de svarar för en så stor del av det sammanlagda antal 

betalningstransaktioner.156  

Marknaden synes agera mer kostnadseffektivt idag då kontanter som kostar mycket att begagna 

sig av sjunker i användande. Dock har användandet inte sjunkit ner till den mest optimala nivån 

varför en omreglering av kontanters särställning kan vara nödvändig för att ge incitament till en 

ökad användning av andra betalsätt – vilket skulle leda till att en mer optimal nivå uppnås.  

4.4.3 Den tekniska utvecklingen 

Redan på 1950-talet konstaterade Olivecrona att utvecklingen av nya betalningsmedel sker i en 

snabb takt.157 Därefter har utvecklingstakten accelererat ytterligare då många aktörer lanserar nya 

varianter av betaltjänster.158 En ny betallösning på marknaden är Swish, en mobilapplikation som 

tillåter användare att i realtid överföra pengar genom att ange mottagarens mobilnummer. 

Mobilnumret är kopplat till ett av användaren valt bankkonto på sin bank vilket möjliggör 

överföringen. Swish kan användas av privatpersoner såväl som av företag.159 iZettle är en annan 

teknisk lösning på marknaden som möjliggör att en mobiltelefon eller surfplatta kan fungera som 

en kortterminal. En anordning, som kopplas till telefonen eller surfplattan och som används för 

att registrera betalkortet, skickar informationen till en applikation som är kopplad till ett 

bankkonto och som därigenom genomför betalningen.160 WyWallet är en betaltjänstlösning som 

kan användas för att via mobilabonnemanget genomföra köp. Köpet genomförs med hjälp av 

SMS och kostnaden för köpet debiteras i efterhand via mobiloperatörsfakturan.161  

E-legitimationen Mobilt BankID möjliggör att dessa applikationer kan användas på ett säkert sätt 

genom att betalningen auktoriseras genom e-legitimationen.162  

                                                 
155 Riksbanken Den svenska finansmarknaden, s. 109f. 
156 SOU 2014:61, s. 60. 
157 Se ovan under avsnitt 2.3.1. 
158 Riksbanksstudier, s. 106.  
159 A.a., s. 62. Dock kan ifrågasättas hur väl Swish-betalningar fungerar ur ett rent skatterättsligt perspektiv, vilket 
dock får anses falla utanför syftet med uppsatsen.  
160 A.a., s. 62.  
161 Betaltjänstutredningen s. 57.  
162 Riksbanksstudier s. 62. 
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Ju mer tekniska lösningar som utvecklas, desto mer talar det för att kontanter fasas ut mer och 

mer och att dess särställning därigenom blir mindre befogad, vilket är ett steg i en mer 

samhällsekonomiskt effektiv riktning. Att dessa nya tekniska lösningar snabbt ökar i popularitet 

talar för att samhället eftersöker icke-kontanta lösningar. Därför måste även ifrågasättas om 

allmänheten verkligen sätter lika stort värde i kontanter nu som när riksbankslagen tillkom för  

30 år sedan. Argument rörande att tekniska problem kan leda till att en viss betalningslösning slås 

ut en tid har viss bäring men samtidigt bör observeras att även uttagsautomater och liknande 

också drivs med hjälp av elektroniska och tekniska lösningar, vilket gör dem lika utsatta som 

andra elektroniska betaltjänster.  

4.4.4 Säkerhetsaspekter 

Flera offentligrättsliga inrättningar i ovan nämnda avgöranden angav att säkerhetsskäl låg bakom 

beslutet att inte hantera kontanter.163 Riksbankslagens krav hindrar dessa offentligrättsliga 

inrättningar från att skydda sin verksamhet och personal samt att organisera sig för att, beroende 

av i vilket område man verkar, minimera risken så långt möjligt. Vårdinrättningar ligger, både 

geografiskt och demografiskt, i vitt skilda områden i landet vilket gör att olika förutsättningar 

föreligger för inrättningarna. Att villkorslöst tvinga alla typer av vårdinrättningar att hantera 

kontanter kan därför vara svårt att motivera ur ett säkerhetsperspektiv. Om samtliga 

organisationer tillåts organisera sig på ett för dem mest optimalt sätt leder det till en total 

effektivitetsökning i och med att säkerhetsriskerna avseende kontanter elimineras. 

Hovrätten anger i ovan nämnda fall att länsstyrelsen inte hade försökt undvika föreliggande 

problem, exempelvis genom att anlita ett betalningsombud, något som tyder på att hovrätten är 

av uppfattningen att en myndighet skulle kunna begagna sig av ett ombud för att undvika 

kontanthanteringen som sådan.164 Frågan är om detta skulle kunna anses vara en lösning för alla 

myndigheter och offentligrättsliga organ, för att säkerställa dels möjligheten för medborgarna att 

betala med kontanter och dels de anställdas säkerhet, något som diskuteras mer nedan. 

Andra säkerhetsrisker som kontanter medför exemplifieras av skrothandeln där en utredning har 

gjorts avseende införandet av kontantförbud i denna typ av verksamhet, med avsikt att komma 

till rätta med den utbredda skrotstölden. Incitament att stjäla skrotet minskar om det saknas 

möjlighet att erhålla kontanter vid avhändande av de stulna föremålen. En elektronisk transaktion 

är spårbar och ökar risken för upptäckt. Ett kontantförbud underlättar då möjligheterna att 

upptäcka olagligheter eftersom en önskan om att, trots förbudet, erhålla kontanter signalerar 

                                                 
163 Se ovan under avsnitt 3.4. 
164 Se ovan under avsnitt 3.4.1. 
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häleri - personen ifråga efterfrågar kontanter eftersom denne inte vill göra transaktionen 

spårbar.165  

Det kan således konstateras att kontanter underlättar och främjar illegal verksamhet i generell 

mening, eftersom kontanter inte lämnar spår, och en minskad användning skulle minska 

möjligheterna att begå brott. Detta torde särskilt gälla riskerna avseende penningtvätt - en 

minskad användning av kontanter leder till färre tillfällen att kunna begagna sig av penningtvätt. 

En större användning av elektroniska betalningar skulle därmed även minska dessa problem. Det 

faktum att kontanter inbjuder till rån är ytterligare ett incitament för att minska 

kontantanvändningen. Färre värdetransporter, till följd av en minskad efterfrågan, resulterar i 

färre möjligheter att genomföra värdetransportrån och en generell minskad volym av kontanter i 

plånböcker leder till att personrån blir mindre lönsamma och i förlängningen mer sällan 

förekommande. Således är det även ur ett säkerhetsperspektiv av vikt att försvaga kontanters 

särställning och att minska kontantanvändningen.  

4.4.5 Grundläggande betaltjänster och tillhandahållandet av kontanter 

4.4.5.1 Betaltjänstutredningens resonemang 

För närvarande finns ingen möjlighet att tvinga kreditinstitut att erbjuda kontanthantering på 

kontor till sina kunder.166 En utredning har genomförts, i och med implementeringen av ett  

EU-direktiv167, avseende huruvida ett krav på tillhandahållande av kontanter för kreditinstitut bör 

införas och hur det i så fall kan komma att se ut samt vilka effekter det kan medföra.168 Det som i 

och med implementeringen av direktivet måste avgöras är om det med grundläggande 

betalfunktion även ska anses innebära kontanta insättningar och uttag på kontor.169 Sedan tidigare 

används begreppet betaltjänster i svensk rätt och då detta är synonymt med begreppet betalfunktioner 

används betaltjänster även fortsättningsvis.170 Om det med grundläggande betaltjänst ska anses 

innefatta en möjlighet att göra kontanta insättningar och uttag på bankkontor måste svensk lag 

ändras, något som nämnda utredning således har undersökt.171  

                                                 
165 Avseende hela stycket, se SOU 2014:72 s. 143f.  
166 I och med tillkomsten av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, avskaffades bankernas skyldighet att 
ta emot inlåning på konto. Se Betaltjänstutredningen s. 25 för en närmare historisk bakgrund. 
167 Se betalkontodirektivet. 
168 Direktivet går bland annat ut på att alla EU-medborgare ska ges en rätt att, såvida särskilda skäl inte föreligger, få 
öppna ett betalkonto och att till det ges möjligheten att knyta grundläggande betalfunktioner så som internettjänst 
och bankkort. (Rätten att öppna ett konto föreligger redan i och med 11 b § lag (1995:1571) om insättningsgaranti.) 
169 Direktivet anger att konsumenter bör ges tillgång till vissa grundläggande betalfunktioner och att någon sådan 
tjänst bör ge konsumenten möjligheten att göra kontantuttag från kontot. 
170 Enligt 1 kap. 2 § betaltjänstlagen definieras en betaltjänst som en tjänst som möjliggör insättning och uttag av 
kontanter på betalkonto.  
171 Se betaltjänstutredningen.  



45 
 

Svårigheter föreligger, i anknytning till att avgöra vilken vikt kontanta insättningar och uttag ska 

tillmätas, i att avgöra vad som generellt sett kan anses vara en tillräcklig tillgänglighet till 

kontanter. Att vissa individer av olika anledningar har svårare än andra att få tillgång till kontanter 

konstateras. Likaså konstateras att den tekniska kapaciteten ser olika ut i olika områden och hos 

olika individer. Dock måste beaktas att det, förutom med hjälp av kontanter, även finns möjlighet 

att betala räkningar med privatgiro172, något som gör att kontanter inte är det enda möjliga 

betalningsalternativet för de som inte har tillgång till tekniska lösningar. Kortfattat föranleder 

detta att utredningen gör bedömningen att tillgängligheten för betallösningar redan idag är 

tillräcklig för att direktivets krav gällande tillräcklig tillgång till grundläggande betaltjänster ska 

anses uppfyllt, varför kontanta insättningar och uttag inte behöver inkluderas i direktivkravet.173 

Utredningen pekar på de problem som länsstyrelserna uppmärksammat men bedömer att 

eftersom användningen och behovet av kontanter stadigt minskar saknas anledning att använda 

en lagstiftningsåtgärd för att säkerställa tillgången till kontanter.174 Här bedöms den snabba takt i 

vilken nedläggningen av bankkontor med kontanthantering sker inte som ett problem. Det verkar 

som att en självreglering av situationen är för handen och att behovet minskar i samma takt som 

kontanthanteringen upphör allt mer. Enligt utredningen verkar kontanttillgängligheten inte vara 

ett problem, i motsats till vad länsstyrelserna fastslår.  

Utredningen framhåller att anledningen till att vissa individer anser sig ha en otillräcklig tillgång 

till kontanter kan grunda sig i deras principiella uppfattning av att kontanter enligt  

5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen är lagliga betalningsmedel och alltid ska kunna användas, trots att 

lagregleringen inte längre innebär detta.175 Detta är sannolikt en vanlig missuppfattning; personer 

kan tro sig ha en laglig rätt att alltid använda kontanter och när de blir nekade att använda 

kontanter hos olika aktörer upplevs ett missnöje. Ilska mot bankkontor som nekar personerna 

rätten att erhålla lagliga betalningsmedel, oförmåga att förstå att det är upp till varje civilrättslig aktör 

att inte hantera kontanter och liknande argument leder till en skevhet mellan hur lagregleringen 

uppfattas och vad lagregleringen innebär. Även ur detta perspektiv ses kontanters lagreglerade 

särställning som ineffektiv då det medför falska antaganden kring betalningsmedel.  

Ett generellt sjunkande behov av kontanter, i kombination med att själva genomförandet av 

direktivet kommer leda till att fler personer får tillgång till betalkonto med tillhörande 

betaltjänster, föranleder att en reglering av kontanttillgången inte är nödvändig. Förbättrad teknik 

snarare än en ökad kontanttillgång är enligt utredningen lösningen till problematiken avseende de 

                                                 
172 Inskickning av ifylld betalorder tillsammans med inbetalningsavierna till Privatgirot AB. 
173 Betaltjänstutredningen, s. 62f. 
174 A.a., s. 64. 
175 A.a., s. 65. 



46 
 

äldres och funktionshindrades beroende av kontanter.176  Trots att behov för vissa kontanttjänster 

fortfarande finns och att avvecklingen av kontanter på vissa håll sker i för snabb takt bör 

kontantanvändningen inte uppmuntras genom en lagreglerad tillgång. Riktade stödåtgärder, 

såsom presenterats ovan, är därför den mest optimala lösningen på den kvarvarande bristen på 

tillgången till betaltjänster. Kreditinstitut ska därmed inte i lag tvingas erbjuda kontanta uttag och 

insättningar på kontor. 177 

En strävan efter minskad kontantanvändning verkar här önskvärd. Det kan tolkas som att 

utredningen skulle välkomna en omreglerad ställning för kontanter, då det betonats att 

kontantanvändningen minskar snabbt och att många andra möjligheter till betalning finns att 

kontanter inte längre är av samma vikt för medborgarna.  

I och med implementeringen av direktivet kommer det att vara ytterst få människor som inte ges 

tillgång ens till ett betalkonto på någon bank. Härigenom skulle samtliga rent hypotetiskt kunna 

klara av vardagen utan tillgång till kontanter eftersom de bereds tillgång till många andra 

betaltjänster. För de som inte har elektronisk utrustning och tillgång till internet, kan privatgiro 

användas för att betala räkningar. Detta används som argument för att inte säkerställa 

kontanttillgång över disk och skulle på samma sätt kunna tala för en omreglering av kontanter 

som lagliga betalningsmedel.  

4.4.5.2 Riksbankens remissyttrande 

Riksbanken ansvarar, som ovan påpekats, för kontantförsörjningen i landet varför dess syn på ett 

eventuellt införande av krav på kontanthantering för kreditinstituten är av intresse.178 Att bemöta 

betaltjänstutredningens argument ur ett annat perspektiv bidrar till en bredare syn på 

problematiken. Riksbanken likställer i remissyttrandet betaltjänster med kontanttjänster och 

påtalar vikten av att ha en fungerande prismekanism även på betalningsmarknaden. 

Problematiken gällande att konsumenter inte debiteras för de transaktionsavgifter som 

uppkommer i samband med kontantanvändningen och att detta tenderar att leda till att de som 

tillhandahåller kontanter istället minskar sitt utbud belyses.179 För att motverka att dessa befintliga 

problem inte föranleder att utbudet blir alltför litet kan ett visst mått av statlig intervention, 

exempelvis genom lagreglering, vara berättigat.180 Det poängteras också att det faktum att 

                                                 
176 Betaltjänstutredningen, s. 65f. 
177 A.a., s. 66f. 
178 5 kap. 3 § 1 st. riksbankslagen. 
179 Riksbankens remissyttrande, s. 1. 
180 A.a., s. 2.  
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riksbankslagens reglering av lagliga betalningsmedel inte är bindande i de flesta situationer leder 

till en massbetalningsmarknad i en mer kontantlös riktning.181  

Att betaltjänstutredningen anser att befintligt betaltjänstutbud matchar efterfrågan anser 

Riksbanken vara felaktigt. Utredningens förslag kommer därmed inte garantera direktivets 

framtida uppfyllelse. Om kreditinstituten får fortsätta att styra den avvecklingstakt som idag råder 

för kontanter kommer diskrepansen mellan utbud och efterfrågan öka ännu mer, något som bör 

stävjas genom en lagreglering. Att i lag förtydliga ett krav på kreditinstitut avseende att möta 

kundernas behov föreslås därför som en alternativ lösning av Riksbanken, för att således komma 

tillrätta med den minskade kontanttillgången.182  

Riksbankens föreslagna lagreglering kan inte anses tala för att kontanters nuvarande särställning 

bör förändras, då det eventuellt skulle riskera att motverka syftet med den föreslagna regleringen. 

Att argumentera för att någons behov innefattar tillgång till kontanter blir vanskligt om kontanter 

inte längre åtnjuter en lagreglerad särställning. Ovan föreslagna lagreglering medför dock 

svårigheter avseende att bedöma kundernas egentliga behov, något som bör lösas innan ett 

eventuellt införande.  

Betaltjänstutredningen talar för att kontanttillhandahållandet inte behöver lagregleras eftersom 

användningen och efterfrågan redan sjunker och kommer att sjunka än mer. Sett till Riksbankens 

remissyttrande bör kontanter behålla nuvarande särställning och dessutom regleras vad gäller 

tillhandahållande. Genom att lagstifta om att kreditinstitut ska kunna erbjuda kontanthantering 

stärks kontanters status betydligt, något som inte bidrar till en mer effektiv marknad – en högre 

grad av kontantanvändning är något som inte bör eftersträvas.  

Om kontanter fortsatt ska särregleras – hur garanteras då dess existens? För att ett 

betalningsmedels särställning ska ges effekt bör dess tillhandahållande säkerställas genom lag, för 

att garantera att det är möjligt att faktiskt använda betalningsmedlet ifråga. Det har visats att 

marknaden inte kan reglera kontanttillgången på egen hand – kontanter försvinner i en för snabb 

takt enligt Riksbanken. Bankerna drivs av vinstintressen och kontanthanteringen är en stor 

kostnad för dem. Incitament att då fortsätta att tillhandahålla kontanter minskar eftersom att 

andra smidigare och mer kostnadseffektiva betaltjänster finns att erbjuda kunderna.  

                                                 
181 Riksbankens remissyttrande, s. 2. 
182 A.a., s. 4. Exakt formulering lyder: ”Varje kreditinstitut ska erbjuda var och en av de grundläggande funktionerna 
utifrån sina kunders behov”. 
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4.5 Sammanfattande analys 

Många kontanta betalningar görs över den brytgräns på 20 kronor där de är mest 

kostnadseffektiva. Då massbetalningsmarknaden därmed inte är så effektiv den kan vara, leder 

det till samhällsekonomisk ineffektivitet. För att försöka göra massbetalningsmarknaden mer 

effektiv kan kontanters särställning omregleras i syfte att minska kontantanvändningen.  

I dagsläget är det inte möjligt för näringsidkare att ålägga konsumenten en avgift för 

kortbetalningen. Istället tillåter vissa näringsidkare endast kortbetalning över ett visst belopp, 

något som på ett vis leder till en högre effektivitet då kontanter används för de mindre beloppen. 

Att införa en möjlighet för näringsidkare att debitera en avgift för såväl kort- som 

kontantbetalning, som motsvarar den kostnad betalningsförfarandet medför, kan leda till att 

kontantanvändningen minskar – kontanter är dyrare att hantera vilket leder till att kontantavgiften 

blir högre jämfört med de övriga avgifterna. Konsumenten kan då på ett tydligt sätt jämföra 

priserna för respektive betalsätt och ges därmed en möjlighet att agera mer rationellt och välja 

den lösning som är mest gynnsam – den minst kostsamma. Att införa avgifter vid användande av 

uttagsautomater kan leda till en mer korrekt kostnadsfördelning då de som använder kontanterna 

faktiskt bär tillhörande kostnader, något som ytterligare skulle bidra till en minskad 

kontantanvändning.   

Att kontantanvändningen redan minskat under en period visar på att massbetalningsmarknaden 

redan agerar på ett tämligen effektivt sätt genom en sakta men säker övergång till användande av 

elektroniska betaltjänster. Frågan är därför om den begränsning i åtkomst till kontanter som mer 

och mer framträder kan föranleda att effektivitetsproblemet i samhället löser sig självt framöver, 

något som får anses fortsatt osäkert.  

De stödinsatser länsstyrelserna i samarbete med kommunerna arbetar med leder till 

effektivitetsvinster då genomförande av betalningar underlättas för dessa grupper. Det kan antas 

att allt fler personer blir hjälpta genom dessa stödinsatser vilket innebär ett minskat incitament att 

fortsätta särreglera kontanter. Att samtliga skattskyldiga idag på något sätt måste kunna göra 

skatteinbetalningen till Skatteverket med hjälp av ett icke-kontant förfarande visar att samhället 

kan fungera utan att kontanter innehar en särställning som lagliga betalningsmedel. Att observera 

här är dock den påtalade bristen i nätkapacitet och liknande som idag utgör ett faktiskt hinder för 

vissa. Strömavbrott skulle kunna föranleda att elektroniska betaltjänster inte kan användas, något 

som vid ett eventuellt inträffande utgör ett stort hinder på massbetalningsmarknaden. Detta kan 

dock bemötas med det faktum att inte heller bankomater skulle fungera vid ett strömavbrott, 

varför svårigheter med att betala kontant också skulle uppkomma i en sådan situation. 
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Ur ett säkerhetsperspektiv är kontanter ett stort problem. Säkerheten för anställda som hanterar 

kontanter på arbetsplatsen tillika risken för penningtvätt och andra kriminella aktiviteter talar 

ytterligare för att kontantanvändningen bör minska. Vissa av de aktörer som träffas av 

riksbankslagens reglering anger säkerhetsrelaterade anledningar för att undantas från 

kontanthanteringskravet, vilket talar för att en omreglering är nödvändig.  

En stor svårighet i diskussionen avseende hur man uppnår en godtagbar tillgång till kontanter 

ligger i att behovet är heterogent och beror på geografiska såväl som individuella faktorer. Hur 

detta otydliga behov ska regleras är vanskligt att avgöra och lägger man till faktorn avseende att 

användningen går stadigt nedåt, blir det ännu svårare – om en reglering införs som medför att 

tillgången till kontanter blir för god, leder det till större ineffektivitet på betalningsmarknaden och 

onödigt stora samhällskostnader uppstår. Därför bör behovet noggrant regleras, om det ska 

regleras överhuvudtaget. 

Det arbete länsstyrelserna gör, avseende kartläggning av problematiken kring bristen på 

kontanttillgång och betaltjänstlösningar som passar alla, visar att detta är ett genuint problem. Då 

dessa problem föreligger trots att kontanter idag är särreglerade kan konstateras att det inte är 

frågan kring kontanters lagreglerade särställning som är kärnan till förekommande problem. 

Huruvida det är berättigat att kontanters särställning i lag kvarstår idag kan därför på ett vis 

diskuteras utan att problematiken som länsstyrelserna presenterat tillmäts betydelse. I uppsatsen 

åsyftas inte att utreda huruvida samhället är redo att bli kontantlöst eller ej men då en omreglering 

troligtvis kommer leda till en minskad användning och tillgång av kontanter måste detta 

perspektiv dock belysas i viss mån. Faktorer som näringsidkare inte själva styr över leder till att 

det mest optimala valet inte alltid kan göras. För att kunna optimera massbetalningsmarknaden 

och få näringsidkarna att välja den mest rationella lösningen, att minimera användningen av 

kontanter, bör dessa problem lösas genom exempelvis utbyggda nät. 

Betaltjänstutredningen och Riksbanken är inte överens kring huruvida kontanta uttag och 

insättningar på kontor bör anses vara en grundläggande betaltjänst i enlighet med EU-direktivet. 

Hur direktivet i slutändan implementeras blir därför av vikt för att avgöra vilken ställning 

kontanter i framtiden bör ha.183 Att särreglera ett betalningsmedel som inte behöver tillhandahållas 

av kreditinstitut förefaller motsägelsefullt. Att på samma sätt genom reglering påtvinga 

kreditinstitut att tillhandahålla ett betalningsmedel som inte har en särskild ställning i lag, i form av 

lagliga betalningsmedel, är lika motsägelsefullt.  

                                                 
183 Direktivet ska vara implementerat senast den 18 september 2016, se artikel 29 p. 1 i betalkontodirektivet. 
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5 Fortsatt särställning eller ej? 

5.1 Inledning 

Det har konstaterats att sedlar och mynt har en särställning, genom att i   

5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen utpekas som lagliga betalningsmedel, vilket innebär att alla ska ta 

emot kontanta betalningar. Flertalet möjliga undantag leder till att lagrummet har en snäv 

räckvidd vilket innebär en svag särställning för kontanter. Begreppet lagliga betalningsmedel har 

urholkats till att innebära att endast offentligrättsliga inrättningar vars avgifter saknar civilrättslig 

karaktär torde ha en skyldighet att ta emot sedlar och mynt som betalning. Särställningen medför 

inte heller något krav på kreditinstitut att hantera kontanter. Därför ifrågasätts nedan om det är 

berättigat att särregleringen kvarstår. Nedan följer en samlad analysdiskussion där överväganden 

som talar för respektive emot en omreglering av lagliga betalningsmedel presenteras.  

5.2 Lagstiftarens ändamål – kan de tillmätas betydelse idag? 

Hur regleringen av lagliga betalningsmedel historiskt vuxit fram kan antas vara en betydande 

faktor när anledningen till lagrummets nutida existens utreds. Vid tiden för riksbankslagens 

tillkomst användes fortfarande kontanter i stor omfattning vilket kan ha föranlett en slutsats kring 

att en revidering av lagrummet inte var nödvändig. Regleringen kan tänkas ha bidragit till en 

effektivitet på betalningsmarknaden genom att situationer där betalningsvillkor inte diskuterats 

löstes genom att gäldenären alltid kunde frigöra sig från sin skuld med kontanter. När många fler 

betalsätt finns idag, tack vare teknikutvecklingen, blir lagrummet istället ineffektivt då det snarare 

utgör ett hinder för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet, varom mer följer nedan. 

I förarbetena nämns inte några rättsekonomiska tankar kring regleringen av kontanter som lagliga 

betalningsmedel varför det ifrågasätts om några sådana överväganden gjordes överhuvudtaget. 

Olivecrona påpekade redan på 1950-talet den snabba utvecklingen vilket lagstiftaren på 1980-talet 

borde ha beaktat genom förarbetena. I förarbetsuttalandet nämns utvecklingen på 

betalningsmarknaden och att kontanter delvis förlorat betydelse men detta utelämnades helt i 

propositionen, vilket föranleder en osäkerhet kring om kontanters betydelse tillmättes någon vikt 

vid lagstiftningen.  

Huruvida lagstiftaren hade förutspått att så många undantag skulle vara möjliga att göra för att 

undvika kontantkravet kan betvivlas. Att avtalsfriheten skulle föranleda ett undantag torde ha 

varit väntat men tveksamt är om den utbredda sedvänjan var väntad. Därför kan ifrågasättas 

huruvida lagstiftarens mål kan anses uppfyllda idag – målet torde ha varit att var och en ska 
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acceptera kontanter, något som inte gäller idag.  En eventuell reglering av betalningsmedel bör 

ske med utgångspunkt i dagens samhällsutveckling och då kontanter har en förminskad roll idag 

är det inte berättigat att dess särställning av den anledningen kvarstår.  

5.3 Fordringsrättsliga problem med nuvarande reglering? 

Borgenären torde, som tidigare visats, kunna göra gällande att gäldenären är i dröjsmål om 

anvisning avseende kortbetalning gjorts men gäldenären ändå valt att betala kontant. I de 

situationer där gäldenären har rätt att betala med kontanter riskerar borgenären däremot att 

förlora sin rätt till betalning om denne nekar kontantbetalningen som gäldenären erbjuder. Detta 

pekar på en relativt stark särställning. Samtidigt försvagas den genom att ingen är skyldig att 

tillhandahålla betalningsmedlet. Särställningen försvagas också genom att borgenären specifikt 

torde behöva ange att kontanter önskas vid en viss transaktion för att en kontantbetalning ska 

garanteras. Detta föranleder en uppfattning om att kontobetalningar har en starkare position än 

kontantbetalningar. En gäldenär kan nämligen frigöra sig från sin skuld genom en kontobetalning 

utan att borgenären specifikt angett betalsättet – så länge borgenären har tillgängliggjort 

kontoinformationen synes det som att en inbetalning kan göras till kontot närhelst gäldenären 

önskar infria sin skuld på det sättet.  

Huruvida fordringsrättsliga konsekvenser uppkommer vid en eventuell omreglering av kontanters 

ställning som lagliga betalningsmedel kan ifrågasättas. Hur fungerar det om parterna inte avtalat 

om något betalningssätt – med vad ska skulden då infrias, om inga lagliga betalningsmedel finns 

specificerade i lag? Eftersom lagregleringen idag inte per se innebär att gäldenären eller 

borgenären, i situationer där avtal saknas, har en undantagslös rätt att betala med eller erhålla 

kontanter (jämför ovan anförda diskussion avseende sedvänja) löser inte nuvarande reglering 

denna problematik. Handelsbruket har utvecklats så pass att regleringen föranleder en synnerligen 

svag effekt på det fordringsrättsliga planet, varför en omreglering inte torde medföra några 

negativa konsekvenser avseende ovan anförda.  

5.4 Vilka problem finns på massbetalningsmarknaden? 

Konsumenterna verkar inte agera på ett fullt rationellt sätt när kontanter väljs som 

betalningsmedel, eftersom att de är dyrare att använda. Att kontanter ändå väljs som 

betalningsmedel beror dock i hög grad på att konsumenterna inte är medvetna om kostnaderna 

för respektive betalsätt. Genom att synliggöra de egentliga kostnaderna som olika betalsätt 

medför, och ålägga konsumenterna att öppet betala respektive kostnad, kan en högre effektivitet 

på betalningsmarknaden med stor sannolikhet uppnås. Invändningar avseende högre kostnader 

för konsumenten kan bemötas med att de redan idag betalar dessa kostnader indirekt genom de 
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prispåslag som görs på varor och tjänster. Då kostnaderna idag inte är transparenta saknas viktiga 

prissignaler på marknaden och utan de kan konsumenten inte göra det mest rationella valet 

avseende betalsätt. 

Kontanttillgängligheten må ha försvårats under de senaste åren, som har antytts av 

länsstyrelserna, men då det fortfarande är möjligt att göra kontantuttag i uttagsautomater, butiker 

och i viss mån på bankkontor finns det ändå en tillgång till kontanter. Ju lättare det är att få tag i 

kontanter, desto mer används kontanter. Därför bör kontanttillgången inte förstärkas.   

5.5 Uppnås en högre samhällsekonomisk effektivitet genom 

omreglering? 

Det är visat att kontanter, trots den minskade användningen, fortfarande används i för stor 

utsträckning genom att kontanter inte bara används för transaktioner understigande 20 kronor. 

Fullständig effektivitet är dock svår att uppnå då det skulle innebära att kontanter används för 

betalning av samtliga transaktioner understigandes 20 kronor – något som skulle medföra att alla 

aktörer måste hantera kontanter men i en mycket liten omfattning vilket torde bli ineffektivt i sig. 

Ett paretooptimalt tillstånd är således inte rimligt att uppnå på massbetalningsmarknaden. Om 

särregleringen av kontanter förändras är det dock troligt att kontantanvändningen minskar ännu 

mer vilket skulle leda till en mer effektiv massbetalningsmarknad, om än inte optimal. Att 

kontantanvändningen redan stadigt minskat talar dock för att marknaden kan komma att 

självregleras – användningen kan tänkas automatiskt fortsätta att sjunka till en nivå som är mer 

optimal ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om så är fallet minskar incitamenten att genom 

lagreglering försvaga kontanters särställning, då själva ändringen i sig kräver resurser.  

Några problem med ovan tankesätt måste dock beaktas. När samhällsekonomisk effektivitet 

diskuteras inom rättsekonomin förutsätts att individer beter sig rationellt och gör rationella val. 

Vidare förutsätts att individer gör val som gynnar dem själva. Dock är det inte säkert att dessa 

optimala förutsättningar existerar i verkligheten. Det går därför inte att räkna med att vissa följder 

med säkerhet inträffar efter att vissa regleringar görs, varför bedömningar kring effektivitet måste 

ses med viss reservation.  

Kontantanvändningen behöver minska för att en mer effektiv betalningsmarknad ska uppnås. 

Om särställningen för kontanter förändras, minskar incitamenten för de som idag hanterar 

kontanter att fortsätta göra detta varpå en naturlig minskning av kontanter inträffar. Eftersom en 

omreglering av särställningen inte per se innebär ett kontantlöst samhälle finns fortfarande 

möjligheten för offentligrättsliga inrättningar att fortsätta hantera kontanter. Dock är det visat att 

vissa individer och institutioner idag inte har en faktisk möjlighet att använda andra 
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betalningsmedel än kontanter vilket föranleder en fråga om huruvida den samhällsekonomiska 

effektiviteten är den enda faktorn som bör tillmätas betydelse i diskussionen kring kontanters 

särställning. Konsekvenserna av ett avskaffande av kontanter som lagliga betalningsmedel måste 

noga övervägas, då risken finns att kontanttillgången minskar för mycket. Är vinsterna ett 

avskaffande ger högre än de förluster som därigenom uppstår, sett till ett fungerande samhälle? 

Det går dock inte att undgå det faktum att det inte är regleringen av lagliga betalningsmedel i sig 

som har föranlett dessa människors bristande tillgång på kontanter – det är istället 

kreditinstitutens och näringsidkares val att minska kontanthanteringen som föranlett 

tillgångssvårigheterna. Detta talar för att problemen för dessa människor varken försvinner eller 

förvärras i och med en eventuell ändring av kontanters särställning. Oavsett vad som förorsakat 

dessa människors betalningsproblem kvarstår dock faktum att det inte går att uppnå den mest 

samhällsekonomiskt effektiva betalningsmarknaden som eftersträvas så länge problemen kvarstår. 

Är det då effektivt att tvinga kreditinstituten att hantera kontanter? Eller skulle det endast leda till 

en högre ineffektivitet i och med att incitament att försöka övergå till andra betalsätt minskar? 

Dessa faktorer behöver tillmätas betydelse i diskussionen kring ett eventuellt 

kontanthanteringstvång, varom mer följer nedan under avsnitt 5.6. 

Då riksbankslagens bestämmelse endast träffar vissa offentligrättsliga områden förefaller den vara 

ineffektiv i bemärkelsen att den i majoriteten av fallen avtalas bort, snarare än att parter agerar i 

enlighet med lagrummet. En faktor som visar på ineffektivitet är att sedvänjan föranleder att det 

anses vara så pass vanligt att borgenärer numera accepterar icke-kontant betalning att en 

borgenär, som enbart önskar kontant betalning, specifikt behöver ange detta som ett krav. Vi har 

alltså en situation där borgenären i ena fallet måste avtala bort kontanters status som lagliga 

betalningsmedel (när icke-kontant betalning önskas) samtidigt som borgenären i det andra fallet 

måste tydliggöra gentemot gäldenären att endast kontanter önskas – oavsett hur borgenären vill 

ta emot betalningen måste det regleras särskilt.  

Det torde idag inte vara möjligt att vara skattskyldig i Sverige utan att ha möjligheten att göra en 

icke-kontant betalning av skatten. Bankkort används i stor utsträckning för att genom 

uttagsautomater få tillgång till kontanter som sedan används i butiker och på andra ställen. Att då 

fortsätta att genom lag utpeka kontanter som lagliga betalningsmedel, för att det ska vara möjligt 

att betala med kontanter hos vårdinrättningar och vissa andra liknande offentligrättsliga 

inrättningar, kan anses ineffektivt. 
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5.6 Ålägga kreditinstitut ett kontanthanteringskrav? 

Att särreglera ett betalningsmedel som ingen är nödgad att tillhandahålla förefaller vara 

ineffektivt. Att samtidigt tvinga kreditinstitut att tillhandahålla ett betalningsmedel, som inte har 

status av lagligt betalningsmedel i lag, förefaller vara lika ineffektivt. Därför är det av vikt att 

diskutera ett eventuellt kontanthanteringstvång. Då vårdinrättningar genom riksbankslagen är 

tvingade att hantera kontanter uppkommer svårigheter när banker minskar kontanthanteringen – 

hur ska vårdinrättningarna kunna administrera kontantbetalningar om det inte går att erhålla 

kontanter någonstans? Detta exemplifierar hur kontanttillgången och särregleringen är 

sammankopplade.  

Det är vanskligt att avgöra hur ett kontanthanteringskrav för kreditinstitut på bästa sätt kan 

utformas så att det i möjligaste mån leder till ett säkerställande av kontanters existens. Om kravet 

kopplas till förekomsten av kontor, att alla bankkontor måste hantera kontanter, träffas inte de 

kreditinstitut som inte har fysiska kontor. Det skulle även vara möjligt att minska antalet kontor, 

alternativt upphöra med kontorsverksamheten helt, för att på så vis undvika 

kontanthanteringskravet. Detta visar att en utformning av kontanthanteringskrav inte är enkelt 

och risken att ändamålet inte uppfylls genom ett eventuellt krav är betydande. Riksbankens 

regleringsförslag innebär att tillhandahållandet av kontanter kopplas till kundens behov. Men hur 

ska detta behov fastställas?  

Det kan anses att särregleringen av kontanter bör fortsätta existera om kreditinstitut påförs ett 

kontanthanteringskrav och motsatsvis gäller då att särregleringen inte bör vara kvar om 

kontanttillgången inte kommer att säkras genom lag. Hur stora eller små problemen avseende 

kontanttillgången än är (betaltjänstutredningen och Riksbanken synes vara oense gällande den 

frågan) kvarstår det faktum att problem föreligger trots existensen av  

5 kap. 1 § riksbankslagen – de är därmed inte direkt sammankopplade till kontanters särställning 

som lagliga betalningsmedel. Att förändra lagrummet skulle därför inte vara direkt avgörande för 

de som drabbats av den minskade kontanttillgången i kombination med utvecklingen av 

alternativa betalsätt. Detta talar för att en eventuell omreglering av kontanters särställning som 

lagliga betalningsmedel skulle vara möjlig utan att ovan påpekade problem dessförinnan ges en 

definitiv lösning. Dock hänger allting samman: om kontanters särställning omregleras möjliggör 

detta för vårdinrättningar och liknande offentligrättsliga inrättningar att sluta ta emot kontanter – 

något som direkt påverkar ovan nämnda grupper i och med deras oförmåga att använda andra 

betalsätt. Dock är det i slutändan kreditinstitutens inställning till kontanttjänster, i kombination 
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med ett eventuellt lagreglerat krav på dem, som påverkar hur den fortsatta kontantanvändningen 

de facto kommer att se ut.  

5.7 Förslag  

Att vissa offentligrättsliga inrättningars avgifter bedöms vara av en civilrättslig karaktär leder till 

att räckvidden för riksbankslagens reglering av lagliga betalningsmedel förminskas ytterligare då 

det borde vara möjligt även för dessa inrättningar att avtala bort möjligheten att betala kontant. 

Endast de offentligrättsliga inrättningarna vars avgifter är av en helt offentligrättslig karaktär 

torde träffas av kontanthanteringskravet vilket föranleder att en särreglering av kontanter inte 

nödvändigtvis bör regleras just i riksbankslagen. Om ändamålet är att säkerställa de 

offentligrättsliga inrättningarnas ansvar avseende att ta emot kontanter skulle detta kunna uppnås 

genom mer riktade lagregleringar som enbart berör förekommande inrättningar. Då 

konstruerandet av ett specifikt lagförslag går utanför uppsatsens syfte lämnas detta framledes 

därhän.   

Vårdinrättningar verkar dock missnöjda över att de tvingas att hantera kontanter, såsom påvisats i 

ovan avsnitt rörande praxis. Problematiken, rörande vårdinrättningars ovilja att hantera kontanter 

kontra patienternas behov av att betala kontant, skulle kunna lösas med hjälp av olika 

betalningsombud likt det förslag som Svea hovrätt i förbifarten yttrade i ovan refererade beslut. 

Genom att landstingen har ett visst antal betalningsombud utplacerade säkerställs möjligheten att 

betala med kontanter och säkerhetsrisken som vissa vårdinrättningar upplever kan antas minska 

då kontanthanteringen kan koncentreras till ett begränsat antal ställen med personal utbildad för 

ändamålet – att hantera kontanter på ett säkert sätt. Personer som har begagnat sig av 

offentligrättsliga tjänster kan exempelvis erhålla en faktura med relativt lång betalningsperiod och 

därefter uppsöka ett betalningsombud för att med kontanta medel göra inbetalningen. Som 

påpekats av Olivecrona handlar val av betalningsmedel om en vana och då vanebeteendet kring 

skatteinbetalningar har förändrats borde detsamma kunna gälla för inbetalning av andra 

offentligrättsliga avgifter.  

Härmed visas att det finns andra lösningar till att så långt möjligt garantera möjligheten att infria 

sin skuld kontant till det offentliga, utan att riksbankslagen särreglerar sedlar och mynt. Att 

observera är att ovan nämnda förslag föranleder samma problem som existerar idag – hur ett 

godtagbart avstånd mellan respektive betalningsombud ska fastställas för att en tillräcklig tillgång 

till dessa ombud ska anses föreligga kvarstår att lösa. Därtill följer att dessa ombud, på samma 

sätt som vårdinrättningarna idag, måste beredas tillgång till kontanter varför problematiken inte 

upphör genom införandet av detta förslag.  
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5.8 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis kan ifrågasättas varför särregleringen av kontanter bör ändras när den ändå inte 

berör i stor omfattning. Nuvarande särställning bidrar till en idé om att kontanter är allmänt 

gångbara, att de står över andra betalningsmedel genom att vara äkta betalningsmedel och att de 

är mest optimala att använda då de ”inte kostar något”. Då faktum är att de är dyrare att använda 

jämfört med andra betalsätt måste denna uppfattning brytas – något som görs genom att 

kontanters ställning omregleras. Att uppnå en högre samhällsekonomisk effektivitet är alltid 

eftersträvansvärt, även gällande betalningsförfarandet. Då det idag finns flertalet andra 

betalningsmedel och betalsätt är det inte berättigat att endast särreglera ett av dem – framförallt 

inte det medel som är bland det svåraste, mest kostsamma och mest säkerhetskrävande att 

hantera. Av den anledningen bör en omreglering ske.  

Betalningsmedel får det värde som allmänheten tillmäter dem – det är inte pappret eller metallen i 

sig som frambringar ett värde i sedlarna och mynten. Det är inte heller de digitala siffrorna eller 

plastkortet i sig som ger ett värde till de icke-kontanta betalningsmedlen – det är det värde som 

allmänheten tillmäter betalningsmedlet, i enlighet med dess uppfattning om medlet, som ger 

betalningsmedlet dess egentliga värde och därmed dess köpkraft. Av detta följer spörsmålet 

huruvida det överhuvudtaget behövs en lagreglering av betalningsmedel? Behöver något medel 

alls särregleras som lagligt betalningsmedel? Kontobetalningar har ett mycket utbrett 

användningsområde trots att betalningssättet inte är särreglerat i lag.  Moderna betalningssätt, 

såsom Swish och WyWallet, används av en stor mängd människor – utan att en lagreglering anger 

att dessa betalsätt är legitima. Ändå används betalsätten på ett likvärdigt sätt som kontanter, i tron 

att dessa är lika legitima som kontanter. Agerandet påvisar att de betalningsmedel som är 

gångbara styrs av samhället och dess förväntningar på ett visst medel – samhällets agerande 

legitimerar således betalningsmedlen. Detta visar ytterligare varför kontanter kan anses ha spelat 

ut sin roll och därigenom inte längre bör särregleras som lagligt betalningsmedel.  
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6 Slutsats 

Att kontanter utpekas som lagliga betalningsmedel innebär inledningsvis att var och en ska ta 

emot kontanter som betalning. Regleringen träffar dock, på grund av de undantag som finns, 

enbart offentligrättsliga inrättningar vars avgifter inte är av en civilrättslig karaktär och som 

därigenom saknar möjlighet att avtala om särskilda betalningsvillkor. Det har konstaterats att 

vårdinrättningar är av sådan beskaffenhet men vilka andra offentligrättsliga inrättningar som ska 

anses tillhöra samma kategori, och därmed inte ha möjlighet att avtala bort 

kontanthanteringskravet, går i nuläget inte att tydligt fastställa. Det är således enbart dessa 

borgenärer som enligt lag är tvingade att mottaga kontanta betalningar och således endast i 

förevarande situationer en gäldenär kan kräva att göra inbetalningen kontant. Övriga borgenärer 

kan med gäldenärer avtala om andra betalningsvillkor men sedvänjan anses medföra att 

borgenären ändå inte kan kräva en kontant betalning från gäldenären såvida detta inte specifikt 

avtalats. Inte heller kan borgenären vägra mottaga en icke-kontant betalning såvida denne på 

något sätt tillgängliggjort kontoinformation för gäldenären. Detta föranleder en svag särställning 

för kontanter.  

Kontanters fortsatta betydelse för allmänheten trots utvecklingen av nya betalsystem, som 

nämnts i ett förarbetsuttalande, kan ha varit anledningen bakom särregleringen. På grund av att 

lagtexten är fåordig och förarbetena kortfattade ligger det dock närmare till hands att motivera 

särregleringens existens utifrån en historisk kontext, då det förr kan anses ha funnits skäl till att 

särskilja Riksbankens utgivning av sedlar och mynt från privata aktörers utgivning. Eftersom 

särregleringen funnits i olika former under en lång tid torde det vara rimligt att anta att 

regleringen av den anledningen fortsatt existera.  

Kontantanvändningen i samhället har minskat, teknikutvecklingen har föranlett att många nya 

betalsätt idag finns på massbetalningsmarknaden och regleringen träffar endast ett fåtal aktörer, 

vilket sammantaget leder till att särregleringen av kontanter har minskat i betydelse. Därav kan 

anledningen bakom särregleringens fortsatta existens i riksbankslagen inte tillmätas samma 

betydelse idag. Samhällsekonomiska fördelar finns i att minska kontantanvändningen ytterligare, 

då kontanter är dyrare att använda än andra betalsätt. Genom att låta kostnaderna för 

kontanterna bäras av de som använder kontanterna kan användningen stävjas. Nuvarande 

särreglering kan antas medföra en uppfattning hos allmänheten om att samtliga borgenärer är 

nödgade att acceptera kontanter som betalningsmedel. Denna uppfattning föranleder en högre 

samhällsekonomisk ineffektivitet – tilltron till kontanter, tillika dess användning, blir omotiverat 
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hög. Det är således inte samhällsekonomiskt motiverat att särreglera kontanter, det dyraste och 

mest krävande betalningsalternativet, som lagliga betalningsmedel.  

Huruvida särregleringen bör bestå eller inte är dock delvis sammankopplat med frågan gällande 

kreditinstitutens eventuella framtida kontanthanteringskrav. Om kreditinstitut, genom 

implementeringen av betalkontodirektivet, kommer tvingas till kontanthantering kan en 

omreglering av kontanter som lagliga betalningsmedel anses mindre befogad då det synes lämpligt 

att ett krav på tillhandahållande av betalningsmedel avser just lagliga betalningsmedel enligt lag. 

Dock skulle problematiken avseende den alltför omfattande kontantanvändningen därmed 

ändock kvarstå, varför det är vanskligt att ur ett rättsekonomiskt perspektiv legitimera en 

fortlöpande existens av kontanters särställning som lagliga betalningsmedel.  
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