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Sammanfattning

Jag har i detta arbete undersökt hur rättsläget ser ut vid obehöriga transaktioner med 
betalningsinstrument. I denna undersökning har jag primärt utgått från ett konsumentperspektiv för 
att se hur konsumenter är påverkade och kommer påverkas av den lagstiftning som finns på 
området. I dagsläget finns det två lagar som styr betalningsansvaret vid obehöriga transaktioner med 
betalningsinstrument, nämligen 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) och lagen (2010:738) om 
obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Eftersom  lagen om obehöriga transaktioner med 
betalningsinstrument inte gäller retroaktivt är fortfarande 34 § konsumentkreditlagen i kraft för 
avtal slutna före den 1 augusti 2010. Jag har gått igenom all relevant rättspraxis på området. När jag 
undersökte den äldre rättspraxis som finns upptäckte jag att bedömningen för vad som utgjorde grov 
oaktsamhet inte var optimal. Visst handlande som ansetts utgöra grov oaktsamhet borde enligt mitt 
tycke inte vara grov oaktsamhet. Stöd för en sådan uppfattning fann jag i flertalet av de utredningar 
som gjorts inför införandet av en ny lag.

Jag undersökte också hur den nya lagen var utformad och vilka eventuella problem som skulle 
kunna uppstå i och med den. Den nya lagen tillkom för att dels åtgärda de problem som fanns med 
den äldre 34 § konsumentkreditlagen, dels för att implementera delar av ett EU-direktiv, 
2007/64/EG. Trots att jag anser att den nya lagen kommer att förbättra rättsläget för konsumenterna 
återfinns det också problem med densamma. De problem jag har identifierat gäller; 

• avsaknaden av retroaktivitet för den nya lagen, 
• införandet av det för den svenska rätten helt nya begreppet särskilt klandervärt, 
• motiveringen till införandet av till exempel en självrisk vid obehöriga transaktioner med 

betalningsinstrumentet och 
• den avsaknad av underlag för hur mycket av den nya lagen som konsumenten kommer att 

känna till ställd mot viljan hos lagstiftaren att införa handlingsdirigerande lagstiftning. 

Jag har ansett att den nya lagen borde ha fått en retroaktiv verkan, att rekvisitet särskilt klandervärt 
bytts ut mot till exempel ett uppsåtsrekvisit och att det är väldigt tveksamt om de 
handlingsdirigerande lagreglerna kommer att få någon större genomslagskraft hos konsumenterna.
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1 Inledning

1.1 Syfte och problemformulering

I dagens globaliserade samhälle har behovet av snabba och säkra transaktioner blivit ett signum för 

kapitalismens framfart. Den vardagliga människan i Sverige gör dagligen inköp med kredit- och 

kontokort (för en definition av korten se avsnitt 2.1.1) tack vare att det båda är smidigare och lättare 

att använda än kontanter. Smidigheten kommer utav att med ett kontokort har 

kontokortsinnehavaren en nästintill obegränsad åtkomst till sitt kapital. Därtill tillkommer fördelen 

med kontokortets storlek, som inte är större än att det passar i handflatan på en normalbyggd 

människa. Användandet av kontokort är dessutom så utbrett att det i dagsläget knappast existerar 

butiker som inte tar kort vid betalning. Kontokorten och kreditkorten kan också knytas till vissa 

förmåner vilket befrämjar konkurrensen inom området. Till exempel finns det guld- och platinakort 

som kommer med tillhörande fördelar för kontokortsinnehavaren. Men även om fördelarna är 

många finns det även en del nackdelar. 

Det kan sägas att med den ökade användningen av kontokort ökar antalet potentiella användare som 

kan göra misstag eller bedras. Detta är knappast något som går obemärkt förbi hos bedragarna som 

måste inse att i Sverige idag är de allra flesta vuxna ett potentiellt offer. Bedragarnas sätt att försöka 

lura till sig pengar från kontokortsinnehavarna är många och i många fall ganska genomtänkta. Som 

exempel kan nämnas när bedragarna genom så kallad phising eller skimming försöker stjäla pengar 

från kontokortsinnehavarna.1 Även om det är tveksamt att dessa två metoder är speciellt vanligt 

förekommande kan man ibland höra om olyckliga offer för dessa metoder i medierna. Det som dock 

får varningarna att fastna hos konsumenterna är nog att dessa två exempel på bedragarnas metoder 

uteslutande riktar sig mot den vanliga svensken på gatan med sitt kontokort. 

Skimming går till på så sätt att bedragarna sätter upp ett egentillverkat munstycke framför 

kortporten till uttagsautomaten som kan läsa av magnetremsan på kontokortsinnehavarens 

kontokort. Samtidigt har de antingen monterat en liten kamera för att filma när koden slås in eller så 

har bedragarna satt på en egentillverkad kodknappspanel ovanpå den riktiga som läser av 

kontokortsinnehavarens kod. Detta är bara ett exempel på de ganska påhittiga metoder bedragarna 

kan använda sig av. Att kontokortsinnehavaren via sitt kontokort har tillgång till kanske hela sitt 

kapital är samtidigt som det är en fördel också en nackdel om bedragarna lyckas med sitt uppsåt att 
1 Se till exempel http://www.swedbank.se/om-swedbank/sakerhet/bedragerier/index.htm
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lura kontokortsinnehavaren. Då får de tillgång till dennes hela kapital istället för om det handlat om 

kontanter bara de kontanter den bedragna bar med sig. Konsekvensen av att som 

kontokortsinnehavare bli lurad på en stor del av sitt kapital kan vara förödande.2

För tillfället har kritik riktats mot kontanthanteringen i dagens samhälle. Flertalet aktörer inom 

samhället som sysslar med kontanthantering har uttalat sig negativt till kontanthanteringen.3 Skulle 

man till exempel kunna eliminera kontanthanteringen från butikerna kan man nog anta att antalet 

och möjligheten till rån skulle minska. De senaste årens uppmärksammade värdetransportrån har 

troligen eldat på debatten om kontanternas vara eller icke vara och det är kanske möjligt att med en 

minskad kontanthantering skulle även värdetransportrånen kanske minska. En annan fördel som 

anförs flitigt i debatten är att en minskad kontanthantering skulle gynna samhällsekonomin i 

allmänhet.4

Säkerheten runt hanteringen av kontokort är en väldigt viktig fråga för många. Det går inte att 

undkomma att frågan i mångt och mycket handlar om ett konsumentförhållande eftersom 

konsumenten är den som kan komma att drabbas väldigt hårt utifall säkerheten inte är adekvat. 

Konsumenten är skyddsvärd och det har i många år nu pågått en process där konsumentlagstiftning 

skapas för att just säkerställa konsumentens rätt inom vissa områden. 

Kombinationen av den ökade användningen av kontokort och den säkerhetsrisk som förknippas 

med användandet av kontanter gör att ett behov av en väl uppdaterad och utvecklad 

konsumentlagstiftning för konsumenter vid förlust av betalningsinstrument är stort. Om behovet är 

stort finns risken för att lagstiftaren går för snabbt framåt och implementerar otillräckliga eller 

hafsigt skapade lagar. Det blir då viktigt att undersöka vilka konsekvenser en förnyad lagstiftning 

kan ha på näringslivet och konsumenternas möjlighet att smidigt kunna handskas med kontokort. En 

ny lagstiftning skall ju ses som en stöttepelare för användandet av kontokort genom att trygga de 

olika parternas rätt. EU spelar även en roll i frågan om hanteringen av kontokort då det 2007 

(2007/64/EG) kom ett betaltjänstdirektiv rörande denna fråga. Den nya lagstiftningen bygger på 

detta direktiv. 

2 Visst skydd mot att en bedragen ska förlora hela sitt kapital finns, till exempel kan nämnas maxbelopp man kan ta ut 
från en bankautomat och max gånger beloppet kan tas ut per dag.
3 Se till exempel http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/minskad-kontanthantering-har-du-lust-att-hjalpa-
till/index.htm, http://www.dn.se/ekonomi/kontanthanteringen-i-sverige-kostar-for-mycket-1.958738, 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.365405-lagstifta-om-sluten-kontanthantering etc.
4 Se under not 3.
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Syftet med denna uppsats är dels att utröna hur en bedömning av vem som har betalansvar vid 

obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, 34 § konsumentkreditlagen  från 1992 (för en 

utförlig beskrivning av den se nedan under avsnitt 2.1) ser ut, dels hur den nya lagen (2010:738) om 

obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ser ut och identifiera och diskutera eventuella 

problem eller intressanta frågeställningar. När jag således diskuterar 34 § i konsumentkreditlagen i 

arbetet är det lagen från 1992 (1992:830) som menas, samt när jag talar om den nya lagen är det 

lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument som menas.

Eftersom syftet med denna uppsats har utkristalliserats utifrån det som nu sagts och eftersom den 

nya lagstiftningen för förlust av betalningsinstruments nyss genomförts ökar det intresset för en 

analys av de rättsliga konsekvenser som kan uppstå blir problemformuleringen följande:

1. Hur ser en bedömning av betalansvaret vid obehöriga transaktioner med betalningsinstrument 

enligt 34 § konsumentkreditlagen ut och finns det några problem med den?

2. Hur ser den nya lagen ut gällande obehöriga transaktioner med betalningsinstrument och kan 

några problem uppstå i och med den?

1.2 Bakgrund

Dagens lagstiftning rörande förlust av kontokort trädde ikraft den 1 augusti 2010. Den äldre 

lagstiftningen från 1992, 34 § i konsumentkreditlagen, gäller dock fortfarande för avtal som slutits 

innan det datumet och måste därför fortfarande också ses som gällande rätt. Konsumentkreditlagens 

34 § är som nämnt från 1992 men lagstiftningen för förlust av kontokort hade i stort sett sett 

likadant ut sedan 70-talet. Innan 70-talets lagstiftning fanns det ingen reglering specifikt gällande 

förlust av kontokort, utan det som styrde betalningsansvaret vid förlust av kontokort var avtalet 

mellan utfärdaren och kontokortsinnehavaren.5 Ett betalningsansvar kunde med andra ord vara 

obegränsat för kontokortsinnehavaren. År 1971 tillsattes en kommitté för att utröna vad som skulle 

behöva göras eller åtgärdas på området konsumentkrediter. Denna kommitté genomförde således en 

utredning och lade sedermera fram utredningen SOU 1975:63. I den reglerades frågan om 

betalningsansvar vid kontokortsförlust i 24 §. Skillnaden mellan 24 § i den äldre 

5 Westerlind, Peter, Beck-Friis, Jörgen, Sköllerholm, Ove, Kommentar till konsumentkreditlagen: den 1 december 1977, 
s. 221.
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konsumentkreditlagen (1977:981) och 34 § var minimal. I stort sett var det bara språket som skilde 

dem åt och det var inga formuleringar i lagtexten som ändrade själva innehållet i lagen. 

Ett av skälen till att lagstiftaren 1971 tillsatte en kommitté för att undersöka om det behövdes ny 

lagstiftning var att utvecklingen av nya former av krediter hade fått fart och att lagen möjligen inte 

var anpassad till den utvecklingen.6 Just samhällsutvecklingen är alltid en stark drivkraft bakom 

behovet att förnya lagar och en utveckling på området konsumentkrediter utgjorde inget undantag. 

Kommittén ville ändra på det faktum att det var konsumenten som nästan uteslutande fick stå för 

det fulla betalningsansvaret. Eftersom kreditgivare är de som har störst möjlighet att ändra och 

skapa nya säkerhetssystem för kontokorten var det de som borde bära den ekonomiska risken. 

Kreditgivaren kunde till exempel kräva strängare krav på legitimering vid användandet.7 

När kommittén lade fram sin utredning var det ett förslag som till stor del förstärkte konsumentens 

skydd när det handlade om obehöriga transaktioner gjorda med kontohavarens kreditkort. Något 

större motstånd från näringslivet mot utformningen av 24 § i konsumentkreditlagen från 1976 

verkar inte ha funnits om man ska gå efter uttalandena i remissinstanserna.8 

De tankar och överväganden som förekom i kommitténs utredning från 1975 blev sedermera 

proposition 1976/77:123 förslag till konsumentkreditlag m.m. Lagstiftningen 1992 innehöll ett 

likartat tankesätt och 24 § blev till 34 §. Sedan dess har det under åren utformats viss kritik mot den 

nuvarande regleringen och den praxis som skapats utifrån lagen. Mellan den nuvarande lagens 

tillkomst och SOU 2005:108 tillkom några utredningar som ville ändra 34 § i 

konsumentkreditlagen. Värda att nämna, men som inte nämnvärt kommer att belysas i själva 

arbetet, är SOU 1995:69 Betaltjänster och SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld. 

I SOU 1995:69 Betaltjänster utreddes det om betaltjänster skulle få en egen lag. Utredning kom 

fram till att det borde skapas en lag som sammanförde alla betaltjänster. Utredningen anmärkte 

bland annat att grov oaktsamhet enligt Allmänna reklamationsnämndens, fortsättningsvis förkortat 

ARN,  praxis även innefattade ordinär oaktsamhet (det vill säga lindriga fall av slarv eller glömska 

som inte borde leda till betalningsansvar för kontokortsinnehavaren). Utredningen ville istället för 

dagens lag bland annat införa en självrisk och ett takbelopp. Lagförslaget blev aldrig lag. 

6 A.a. s. 10.
7 SOU 2005:108, Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. s. 73.
8 A.a. s. 74.
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I betänkandet SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld, föreslog utredningen att de 

ändringar som föreslagits i SOU 1995:69 borde införas i konsumentkreditlagen. Den identifierade 

samma problem som utredningen i SOU 1995:69 identifierat, till exempel bedömningen av grov 

oaktsamhet. SOU 2005:108 byggde vidare på de tidigare utredningarna men ledde aldrig till någon 

lagstiftning. EU-direktivet 2007/64/EG kom 2007 och ställde krav hur en ny lagstiftning skulle 

utformas gällande bland annat betalningsansvar vid obehöriga transaktioner med 

betalningsinstrument. En departementspromemoria tillkom 2008, Ds 2008:86, för att implementera 

delar av direktivet. Departementspromemorian utvecklades9 sedermera till proposition 2009/10:122 

vilket kom att ligga till grund för lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med 

betalningsinstrument.

I dagsläget har således lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument 

tillkommit och har  i skrivande stund varit i kraft i drygt två månader.

1.3 Metod och material

Detta examensarbete kommer att till hälften fokusera på lagstiftning som funnits väldigt länge och 

till hälften på helt ny lagstiftning som endast funnits i några månader. För att metodiskt kunna 

belysa en helt ny lagstiftning som saknar praxis att komplettera den med har jag i arbetet primärt 

använt mig av lagtexten och dess motivuttalanden. Samma källor har jag också  använt vid 

belysandet av den äldre lagstiftningen, men här har dock doktrinen spelat en viss roll och praxis en 

stor roll. Jag har använt ett rättsdogmatiskt synsätt i arbetet genom att  systematisera och tolka den 

gällande rätten enligt sedvanliga metoder.10

De böcker jag har använt för att bygga upp arbetet är alla ganska gamla. Viktigast har Lambertz och 

Erikssons kommentar till konsumentkreditlagen11 varit och den är författad 1993. Risken med att 

använda gammal doktrin är givetvis att rättspraxis (eller helt enkelt en ändring av själva lagen) har 

förändrat rättsområdet så mycket att doktrinen kan framstå som förlegad. Det har därför varit viktigt 

att hela tiden använda rättspraxis samtidigt som doktrinen för att till exempel verifiera påståenden 

gjorda i doktrinen. Rättspraxis har utformats i både de allmänna domstolarna samt Allmänna 

reklamationsnämnden (fortsättningsvis kallat ARN). 

9 Prop. 2009/10:122, Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 7.
10 För den intresserade kan en utförlig diskussion om den rättsdogmatiska angreppssättets vara eller icke vara, något 
som inte kommer att tas upp i detta arbete, hittas i till exempel Peczenik SvJT 2005 s 249.
11 Eriksson, Anders, Lambertz, Göran, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag.
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En del förklaringar angående ARN och dess befogenheter skall förklaras lite översiktligt. För det 

första är beslut av ARN inte bindande, utan utgör rekommendationer.12 För det andra kan nämnden 

bara pröva konsumenttvister. Det finns tre olika former av beslut, nämndbeslut, kanslibeslut och 

plenibeslut.13 Nämndbeslut är den vanligaste formen när beslut tas. Kanslibeslut kan tas när det 

handlar om ett ärende av enkel beskaffenhet. Plenibeslut tas när det handlar om frågor av principiell 

betydelse, och för att nämnden skall vara beslutför i plenum krävs det att ”nämndens ordförande 

eller vice ordförande, minst två tredjedelar av avdelningsordförandena samt minst fyra övriga 

ledamöter är närvarande”.14  Detta gör att beslut i plenum utgör den starkaste formen av praxis. 

Denna praxis från ARN kan diskuteras vilken auktoritet den egentligen kan få. Nämndens beslut är 

bara rådgivande och en klagande konsument kan därför inte använda beslutet och rikta ett krav på 

den beslutet gått emot. Praxis från ARN stämmer dock överens med den från de allmänna 

domstolarna och samtidigt följs de flesta beslut från ARN av näringsidkarna.15

I arbetets diskussionsdel har jag givetvis dragit mina egna slutsatser och vädrat mina egna åsikter, 

men till stöd har jag dock i viss utsträckning använt mig av remissvar från intresseorganisationer 

och myndigheter. Att använda intresseorganisationers data och argument kan visserligen vara 

belysande men samtidigt får det faktum att de företräder en viss part, och som sådan gärna 

argumenterar för partens sak, beaktas. Viss försiktighet är då påkallat vid värderingen av de 

argument som läggs fram av intresseorganisationen. Remissvar särskilt från bankföreningen, ARN 

och konsumentverket har använts. Bankföreningen är en intresseorganisation som företräder många 

stora banker samt finansbolag och bostadsinstitut.

1.4 Avgränsning

De avgränsningar i arbete som jag har gjort har uteslutande handlat om relevans- och 

utrymmesbrist.

Någon djuplodande undersökning av tidigare lagstiftning än 1992-års lag har jag inte gjort eftersom 

det inte skulle ha tillfört något relevant till den ställda problemformuleringen. Någon större historisk 

exposé har i övrigt inte heller gjorts förutom att belysa hur lagstiftaren motiverat vissa ändringar.

12 http://www.arn.se/templates/Page____11.aspx  2006-04-29
13 http://www.arn.se/templates/Page____14.aspx  2006-04-29
14 http://www.arn.se/templates/Page____14.aspx  2006-04-29
15 http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Statistik/
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En av de centrala begreppen i arbetet har varit grov oaktsamhet. Det är ett begrepp som används 

inom flertalet olika rättsområden i svensk lag och för att definiera grov oaktsamhet vid förlust av 

kontokort har det funnits möjlighet att jämföra hur det definierats inom dessa rättsområden. Jag har 

undvikit att göra detta främst på grund av utrymmesskäl. Bara att undersöka och redovisa vad som 

utgör grov oaktsamhet inom andra rättsområden, till exempel inom skadeståndsrätten, skulle kräva 

ett helt eget arbete i sig. 

Det EU-direktiv som legat bakom den nya lagstiftningen har endast ytligt beskrivits i arbetet. Jag 

har därmed avgränsat mig från att undersöka om EU-direktivet implementerats korrekt. Inte heller 

har jag undersökt hur EU-direktivet realiserats i andra stater.

Arbetet har visserligen handlat om konsumentkrediter men det är endast 34 § konsumentkreditlagen 

som undersökts utförligt. Endast då någon annan i konsumentkreditlagen regel har inverkan på 

bedömningen utifrån 34 § har den beaktats.

Samtidigt som den nya  lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument 

trätt i kraft har en ny lag om betaltjänster, lag (2010:751) om betaltjänster, också trätt i kraft. I 

denna lag har andra delar av EU-direktivet implementerats. Denna lag och dess motivuttalanden 

kommer inte att undersökas närmare utan bara att eventuellt ytligt beröras vid behov.

Till sist ska det nämnas att min fokus i arbetet hamnar på konsumentens situation, även om jag 

ibland kommer att tala om näringsidkare också. 

1.5 Disposition

I kapitel 2 kommer först den äldre lagen och dess praxis att gå igenom. I avsnitt 2.1.1 klargörs vad 

ett  kontokort är och i avsnitt 2.1.2 beskrivs vilka andra lagar som påverkar när en bedömning av 

betalansvar ska göras utifrån 34 § konsumentkreditlagen. Under avsnitt 2.1.3 förklaras vilka som 

kan vara behöriga att använda kontokorten samt och vilka sorts kort som omfattas av 34 §. I avsnitt 

2.1.4 till 2.1.6 beskrivs vilka rekvisit som används vid en bedömning om kontoinnehavaren kan bli 

betalningsansvarig vid obehörigt användande av kortet.  Utlämnande av kortet under avsnitt 2.1.4, 

grov oaktsamhet under avsnitt 2.1.5 och anmälan av förlust av kortet under avsnitt 2.1.6. Den praxis 

som skapats för att definiera de olika rekvisiten beskrivs också under dessa avsnitt. I avsnitt 2.1.7 
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förklaras hur bevisbördan ser ut vid en bedömning enligt 34 §. Tidigare utredningar som lades fram 

innan prop. 2009/10:122 gällande en eventuell ändring av 34 § konsumentkreditlagen hittas under 

2.2. I avsnitt 2.2.1 beskrivs SOU 2005:108 som var en ganska omfattande utredning. Under avsnitt 

2.2.2 Återfinns en genomgång av de artiklar i EU-direktivet 2007/64/EG som är mest intressanta för 

detta arbete. Departementspromemorian 2008:86 gås igenom under avsnitt 2.2.3. Den nya lagen 

samt förarbetet till denna finns beskrivet i avsnitt 2.3.

I kapitel 3 diskuteras de viktiga nyheterna med den nya lagen samt de problem som funnits med den 

äldre lagen samt de problem som kan uppstå i och med den nya lagen. I avsnitt 3.1 behandlas 

avsaknaden av retroaktivitet för den nya lagen. Under avsnitt 3.2 diskuteras vilken kunskap 

konsumenterna har om vad som gäller och kommer att gälla framöver vid obehöriga transaktioner 

med betalningsinstrument, och vad en eventuell brist på kunskap kan leda till. I avsnitt 3.3 

diskuteras en av de centrala rekvisiten i den äldre och den nya lagen, nämligen grov oaktsamhet. 

Det helt nya rekvisitet särskilt klandervärt diskuteras sedermera under avsnitt 3.4. Under avsnitt 3.5 

diskuteras den självrisk som införts i den nya lagen. I avsnitt 3.6 diskuteras till sist tidsrekvisiten 

snarast och utan onödigt dröjsmål, vilka båda finns med i den nya lagen.

Avslutningsvis kommer frågan om den nya lagen leder till en förbättring för konsumenten att 

diskuteras under kapitel 4, avsnitt 4.1. En kort slutsats kommer till sist att läggas fram under avsnitt 

4.2.
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2 Gällande rätt och tidigare lagförslag

2.1 Konsumentkreditlagen 34 §

2.1.1 Vad är ett kontokort

Ett kontokort brukar enklast beskrivas som en plastbricka utställt till en viss person som är länkat 

till ett kreditutrymme eller tillgodohavande hos kortets utställare. Kontokortstjänsten är en 

betaltjänst då kortet alltid ingår i ett betalningssystem. Finansinspektionen definierar ett kontokort 

som ett kort som kan användas i automat eller som betalningsmedel.16 I dagsläget finns det flertalet 

olika former av kontokort. De brukar dock delas upp i tre olika grupper: kreditkort, debetkort och 

betalkort. De kan även delas upp i externa och interna. Interna är det när kortutställaren samtidigt är 

det företag man kan handla från. Vid externa kort han kortutställaren avtalat med andra säljare att 

de skall godta dess kort som betalningsmedel.17 Även en uppdelning i generella och selektiva 

kontokort kan göras.18

Kreditkort är ett kort där innehavaren av kortet har ett beviljat kreditutrymme länkat till kortet. När 

sedan innehavaren av kortet använder kortet vid köp dras summan av från kreditutrymmet och 

innehavarens skuld ökar därmed med samma belopp. Ett kreditkort kan vara ett kombinerat betal- 

och kreditkort och debet- och kreditkort. En tillgång på kontot kan alltså kombineras med en 

möjlighet till kredit om tillgångarna skulle ta slut. 

Vid användandet av ett betalkort skickas en faktura ut från kortutgivaren till användaren som då har 

en viss tid på sig att betala fakturan. Det handlar följaktligen om en fakturatjänst, där 

kortinnehavaren får anstånd med sin betalning i cirka en månad. Ett betalkort kan dessutom 

innehålla ett kreditutrymme (till exempel så fakturan kan delas upp i mindre delar).

Debetkort är knutna till innehavarens tillgångar på ett konto. En vanlig form av debetkort är 

bankkort, där innehavarens kort är knutet till bankkontot. Ett debetkort kan innehålla ett 

kreditutrymme. Är bankkortet endast möjligt att använda i uttagsautomat kallas det bankomatkort. 

Vilka kort som omfattas av 34 § skall närmare förklaras under 2.1.3 Allmänt om 34 § 

16 Finansinspektionens allmänna råd om kontokort och automattjänster, FFFS 2000:9, s. 1.
17 SOU 2005:108, Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. s. 43.
18 Finansinspektionen Dnr 06-202-000, s. 4.
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konsumentkreditlagen, men det kan nämnas att paragrafen inte endast omfattar kreditkort, utan även 

betalningskort utan kredit.19 

2.1.2 Lagar som påverkar 34 §

För att först kunna avgöra vilken betydelse 34 § har måste man först undersöka 

konsumentkreditlagen i sin helhet. Konsumentkreditlagen är en lag som avser att reglera kredit som 

är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som lämnas eller erbjuds en konsument av en 

näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.20 Till stor del finns lagen till för att ge 

konsumenter ett skydd mot oförmånliga avtal utformade av en starkare part (näringsidkare). Detta 

framgår på flera ställen i lagen men kanske tydligast i 4 §, där det klargörs att lagen är indispositiv 

(det vill säga går ej att avtala bort). Paragrafen lyder: ”Avtalsvillkor som i jämförelse med 

bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte  

annat anges i lagen.” Ett avtal till nackdel för konsumenten som strider mot konsumentkreditlagen 

är således ej giltigt, om inte ett uttryckligt undantag står att finna i lagen. Bestämmelserna i 34 § är 

med andra ord tvingande.

En intressant fråga som aktualiseras är om ett villkor i ett avtal strider mot lagen, skall då hela 

villkoret bortses från eller är det möjligt att åberopa den del av villkoret som överensstämmer med 

lagen? Eriksson och Lambertz anser att det borde gå att åberopa den del av avtalsvillkoret som 

överensstämmer med lagen, då en ogiltigförklaring av villkoret skulle vara ganska orimligt.21 Det 

skall dock nämnas att Eriksson och Lambertz menar att ordalydelsen av paragrafen faktiskt talar för 

en annan tolkning, nämligen att hela avtalsvillkoret skulle falla bort helt.22 

Behöver det finnas ett avtalat villkor mellan betaltjänstleverantören och kontoinnehavaren om att 

kontoinnehavaren ska stå för kostnaden vid den obehöriga transaktionen för att ett betalningsansvar 

ens ska bli påtänkt? Stöd för uppfattningen att det måste finnas ett villkor i avtalet om 

konsumentens betalningsansvar vid förlust av kortet enligt 34 §, för att konsumenten skall bli 

betalningsansvarig, är vissa formuleringar i förarbetet till den äldre konsumentkreditlagen 

(1977:981). Där står att finna uttalandet: ”Om anmälan enligt första stycket 3 inte sker snarast efter  

upptäckt blir kontohavaren – under förutsättningen att detta föreskrivits i kontoavtalet […] –  
19 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 317.
20 Ett lagförslag finns för en ny konsumentkreditlag som föreslås träda i kraft 1 januari 2011, se förarbetet till 
lagförslaget Ds 2009:67.
21 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 76.
22 A.a. s. 76.
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betalningsansvarig för alla de belopp som genom obehörig användning av kontokortet har påförts  

kontot”. Vad utredaren menar med denna formulering kan tolkas på olika sätt. Till exempel kan det 

endast gälla punkt 3 i paragrafen, men detta är ej troligt då det inte finns några skäl till att just 

markera en av de tre punkterna med att ett avtal behövs mellan konsumenten och kreditgivaren för 

att betalningsansvar skall kunna utgå efter det att kriterierna i punkten uppfyllts. Det troligaste är att 

utredaren menat att ett avtalsvillkor om betalningsansvar vid förlust av kontokort måste finnas för 

att 34 § ens skall bli tillämplig. Eriksson/Lambertz stödjer uppfattningen att om det saknas ett 

villkor i avtalet om betalningsansvar vid uttag av obehörig kan inte konsumenten hållas ansvarig för 

detta. Det kan tänkas att en sådan tolkning är alltför hård, men Eriksson/Lambertz anser att det 

mycket väl kan tänkas att konsumenterna tror att obehöriga uttag inte kan genomföras då de tror att 

kreditgivaren konstruerat kontokortshanteringen på ett säkert sätt.23 Det skulle då inte behövas ett 

avtalsvillkor som berör betalningsansvaret vid uttag av obehörig. Håstad är av en annan 

uppfattning, och anser att om inget avtalsvillkor finns skall allmänna regler gälla. Då borde 

konsumentkreditlagen kunna användas som utfyllnadsrätt därför att de allmänna reglerna inte är 

fördelaktigare än de som finns i 34 §.24

I 5 § slås det fast att god kreditgivningssed skall förekomma och att näringsidkaren skall ta till vara 

konsumentens intressen med tillbörlig omsorg. Detta är en väldigt allmän hållen paragraf som 

tillkommit för att lägga tonvikten på näringsidkarens ansvar gentemot konsumenten.25 Paragrafen 

tar, enligt förarbetet till konsumentkreditlagen, sikte på behovet av en seriös kreditprövning, vissa 

anspråk på marknadsföringen och ställer krav på informationen som förmedlas till konsumenten. 

När det kan antas att krediten har stor betydelse för konsumentens ekonomi, skall en omsorgsfull 

och noggrann kreditprövning genomföras av kreditgivaren för att förhindra att konsumenten 

skuldsätter sig på ett sätt som överstiger hans ekonomiska situation (återbetalningsmöjligheten).26 

År 2004 infördes dock en ny paragraf i konsumentkreditlagen, nämligen 5 a §. Den paragrafen 

riktar in sig på kreditprövningen och förstärker därmed kravet på  kreditprövningens kvalité. 

Kraven på marknadsföringen innebär att marknadsföringen av kredit skall vara neutral på ett sådant 

sätt att den möjliggör att konsumenten är den som avgör om krediten kan anses vara bra för 

honom/henne.27 Det går givetvis också att angripa marknadsföringen med marknadsföringslagen 

(2008:486), men genom 5 § förstärks kravet på att marknadsföraren av krediter kan ha att iaktta 
23 A.a. s. 324.
24 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, s. 297.
25 Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 106.
26 A.a. s. 106 f.
27 A.a. s. 107.
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särskild hänsyn.28 Kravet på god och rättvisande information ingår som sagt också i god 

kreditgivningssed. Detta krav på information återfinns dessutom i 6-7 §§. Om en kreditgivare ger 

information på sådant sätt som inte bryter mot 6-7 §§, går det alltså fortfarande att angripa sättet 

kreditgivaren ger information på genom att hävda att det strider mot god kreditgivningssed enligt 5 

§.29

Det som nu nämnts möjliggör för konsumenten att angripa avtalet mellan kreditgivare och 

konsumenten. Det går även att angripa avtalet med hjälp av 36 § i lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Om avtalet är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt kan konsumenten försöka få till stånd en jämkning eller att avtalsvillkoret 

lämnas utan avseende. I 36 § andra stycket anges det att särskild hänsyn skall tas till den part som är 

konsument eller på något sätt den svagare parten. Det är även möjligt att använda 36 § som grund 

för jämkning på själva beloppet som skall betalas när konsumenten förlorat sitt kontokort. 

2.1.3 Allmänt om 34 § konsumentkreditlagen

I 34 § återfinns således vad som gäller för en konsument vid förlust av dennes kontokort när avtalet 

slutits före den 1 augusti 2010. Paragrafen lyder:

”Ett avtalsvillkor som innebär att en kontohavare skall vara betalningsskyldig för ett belopp som 

har påförts kontot genom att ett kontokort har använts av någon obehörig person får göras  

gällande endast om kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att  

använda kontokortet har

1. lämnat ifrån sig kortet till någon annan,

2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller

3. på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält  

förlusten hos kreditgivaren.

   Om ett belopp har påförts kontot på det sätt som sägs i första stycket efter det att kreditgivaren  

har mottagit en anmälan om att kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är  

behörig att använda kontokortet inte längre har detta i sin besittning, är kontohavaren 

betalningsskyldig för beloppet endast om han har förfarit svikligt.” 

28 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 84.
29 Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 108.
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Det första som är intressant att avgöra är varför paragrafen existerar, vilka sorts kort som omfattas 

av paragrafen och vem som är behörig respektive obehörig att använda kortet.

Paragrafens utseende utformades redan i den gamla konsumentkreditlagen som började gälla den 1 

juli 1979.30 I den gamla lagen, (1977:981), fanns 24 § som i stort sett överensstämde med den 

nuvarande 34 §. Språket har dock moderniserats men innehållet är detsamma i paragraferna. Enligt 

propositionen till konsumentkreditlagen 1976/77:123 tillkom paragrafen eftersom avtalen på 

kontokortsområdet i regel var standardavtal som tvingade konsumenten att vara betalningsansvarig 

för de belopp som påförts kontot när någon obehörig använt kortet.31 Standardavtal är ett avtal som 

för billighetens skull (fördel för båda parterna) standardiserats. Det finns då inget utrymme för 

förhandling om avtalsvillkoren och detta kan vara till stor nackdel för konsumenterna då de i 

praktiken är tvingade att godta avtalet. 

I och med 24 § och senare 34 § satte man en gräns för hur konsumenten kunde bli 

betalningsansvarig. Det sades dessutom i förarbetet att det mest logiska vore att lägga största risken 

för ekonomisk förslut hos kreditgivaren. Detta motiverades med argumentet att kreditgivaren var 

den som hade störst möjlighet att förhindra ett obehörigt användande av ett kort, till exempel genom 

att kräva att återförsäljaren som accepterade kortet som betalning fick kortanvändare att legitimera 

sig vid användandet av kortet.32

De sorts kort som direkt omfattas av paragrafen är de som redan nämnts under avsnitt 2.1.1 . Det är 

alltså i första hand kort som är knutna till ett kreditutrymme som omfattas av 34 §. Termen 

kontokort är dock inte endast avgränsat till de traditionella kontokorten.33 Ett exempel, som troligen 

skulle omfattas av 34 §, är kreditbevis som kan användas inom taxiverksamheten.34 Det anges dock 

inte närmare vilka krav som skall ställas på ett kort för att det skall vara ett kontokort.35 Varför det 

inte ställs krav på vilken beskaffenhet ett kontokort skall ha för att få vara ett kontokort kan nog 

förklaras med att lagstiftaren inte vill låsa fast sig vid en definition som skulle begränsa 

användbarheten av 34 §. Kort som man skulle kunna tänka sig skulle passa in under 34 §, men som 

inte gör det är så kallade förbetalda kort (ett exempel är telefonkort). Dessa har mer gemensamt 

30 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 13.
31 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 138.
32 A.a. s. 139.
33 A.a. s. 190.
34 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 317.
35 Se  Prop. 1976/77:123,  med förslag till konsumentkreditlag.
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med polletter och kuponger än med kontokort.36 Även Cash-kort räknas in under förbetalda kort, 

men dessa håller på att försvinna (eller har försvunnit). Vad gäller då för andra sorts kontokort som 

inte är knutna till krediter? Det har uttalats i förarbetet till konsumentkreditlagen att 34 § torde 

kunna tillämpas analogt även på andra former av kontokort.37 Detta innebär att ett kontokort knutet 

till enbart tillgångar (sparkonto, lönekonto etc.) kan hamna under 34 §.

Vilka ska då anses behöriga och obehöriga vid användandet av kontokortet? I förarbetet till den 

gamla konsumentkreditlagen angavs det att lösning stod att finna i avtalet mellan konsumenten och 

kreditgivaren.38 Det går att reglera vilka som är behöriga i avtalet, och det vanligaste är att man har 

en behörig person, den vars namn står på kortet. Det går även att ha flera behöriga personer, till 

exempel familjemedlemmar. P. Westerlind m.fl. uttryckte kritik mot att i många avtal gavs ingen 

ledning till vem som var behörig, och att detta var en medveten taktik från kreditgivaren för att inte 

begränsa brukandet av kortet (dock framfördes kritiken 1980, vilket gör att kritiken kanske inte har 

samma bärkraft idag).39 I regel är alltså alla, som inte står med i kontokortsavtalet mellan 

konsumenten och kreditgivaren som behörig, obehöriga. Givetvis kan en behörig person ge kortet 

till en obehörig för att denne person skall kunna använda det, men detta bereder oftast inget 

problem då båda är överens om att den obehöriga skall använda kortet för stunden. Om den 

obehöriga skulle överskrida sin befogenhet kan detta angripas med stöd av 11 § i avtalslagen.40

För kontokortsinnehavaren skall kunna bli betalningsansvarig krävs det således att något av de tre 

rekvisiten i paragrafen är uppfyllt. Innehavaren skall ha lämnat ifrån sig kortet till någon annan, 

förlorat kortet genom grov oaktsamhet eller förlorat kortet på något annat sätt och underlåtit att 

snarast efter upptäckt rapporterat detta till kreditgivare.

2.1.4 Överlämnande av kontokort

Första stycket punkt 1  i 34 § konsumentkreditlagen reglerar fallen då en behörig kortinnehavare 

frivilligt lämnar ifrån sig kortet till någon obehörig. Punkten täcker även in då den behöriga 

kortinnehavaren luras att lämna ifrån sig kortet till obehörig.41 Handlar det dock om situationer då 

36 SOU 2005:108, Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. s. 47.
37 Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 144.
38 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 190 f.
39 Westerlind, Beck-Friis, Sköllerholm, Kommentar till konsumentkreditlagen: den 1 december 1977, s. 222.
40 Håstad, Den nya köprätten, s. 297 not 53.
41 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 318.
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någon med tvång tvingat den behörige kortinnehavaren att överlämna kortet skall tredje punkten 

användas.42 Vad gäller praxis i fråga om punkt 1 finns det några fall från ARN.

I ärende nr 2002-1122 (avgjort 2002-09-02) besökte M en bingohall. När hon skulle hämta kaffe 

bad hon en bekant att vakta hennes handväska som innehöll hennes kontokort. Hon upptäckte två 

dagar senare att kortet var försvunnet och tre obehöriga uttag skett om 11900 kronor. Hon 

misstänkte att det var hennes bekant som tagit kortet. M yrkade att banken skulle ersätta henne för 

de obehöriga uttagen. Banken bestred detta och anförde att M lämnat ifrån sig kortet till annan, och 

skulle enligt första stycket punkt 1 i 34 § vara ersättningsskyldig för de obehöriga uttagen. Banken 

framhöll även att M förlorat kontokortet genom grov oaktsamhet. Nämnden ansåg att kvarlämnande 

av väskan hos den bekanta inte var detsamma som att lämna över kontokortet till någon annan på 

det sätt som avses i punkt 1. Dock ansåg nämnden att det var grov oaktsamhet då hon lämnat 

väskan hos en bekant hon inte kände särskilt väl. Hon hade då brustit i sin uppmärksamhet och 

hennes yrkande bifölls inte.

I ärende nr 2002-3864 (avgjort 2003-03-10) hade en person som besökt en nattklubb lämnat ifrån 

sig sitt kontokort till en i barens personal, och efter ca 50 minuter fick han betala en nota på ca 6 

000 kronor. Senare på morgonen när han lämnade nattklubben ville han ha tillbaka sitt kort, men 

personalen sa att han redan fått tillbaka det vilket han trodde på. På eftermiddagen fick han reda på 

att obehöriga uttag på 36 188 kronor hade gjorts med hans kort. Han yrkade att banken skulle vara 

betalningsansvarig då han inte varit grovt oaktsam. Banken bestred yrkandet och ansåg att han varit 

grovt oaktsam och att han spärrat kortet för sent. Nämnden undersökte ifall mannen hade lämnat 

över kortet till annan enligt första punkten i 34 §. Nämnden slog fast att för att ansvar skall kunna 

utgå enligt punkt 1 måste kortinnehavaren förlora rådigheten över kortets användning. Dock borde 

kortinnehavaren normalt inte bli betalningsskyldig vid sedvanligt överlämnande av kortet till 

servitörer, butiksanställda och bankmän. Mannen i fråga hade lämnat ifrån sig kortet en längre tid, i 

en miljö där man normalt skall ha uppsikt över sina kontokort, utan att ha någon tillsyn över det. 

Detta gjorde sammantaget att mannen förlorat rådigheten över kortet och att punkt 1 var tillämplig 

på fallet. Mannens yrkande bifölls ej.

Ärende nr 2003-8628 (avgjort 2004-05-26) handlade om L som hade en son i Australien. Sonen 

hade beställt ett nytt Eurocard-kort (som var anslutet till L:s konto) och kortet skickades till L 

eftersom sonen var mantalsskriven där. L skickade i sin tur vidare brevet med kortet till sonen i 

42 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.
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Australien. På vägen dit tillgreps kortet av någon obehörig och 20 036 kronor togs ut. L yrkade 

betalningsbefrielse på grunden att han handlat på ett tillbörligt sätt när han hade eftersänt kortet till 

sonen. Kontokortsföretaget bestred yrkandet och hävdade att L överlämnat kortet till annan eller 

varit grovt oaktsam. Nämnden ansåg inte att det faktum att L vidaresänt brevet med kortet i till 

Australien var att anse som att överlämna kortet till någon annan enligt punkt 1 i 34 §. I frågan om 

L gjort sig skyldig till grov oaktsamhet ansåg nämnden att avtalsvillkoret ”Postbefordran av 

kontokort, som inte sker genom Eurocards försorg, får endast ske inom Sverige och i  

rekommenderad försändelse.”, tillsammans med de kända risker som finns med att till utlandet 

sända värdefulla saker via brev gjorde att L hade varit grovt oaktsam. En ledamot var skiljaktig och 

ansåg att risken med att skicka brev utomlands inte alls behövde vara känd bland konsumenter, och 

att L:s förfarande inte varit grovt oaktsamt utan bara oförsiktigt.

I ärende nr 2004-2451 (avgjort 2004-09-30) hade K överlämnat sitt kontokort till en servitör i en bar 

och när han ca 1 timme senare fick tillbaka kontokortet hade fyra köp med kontokortet på 16 323 

kronor gjorts av någon obehörig. K påstod att han hela tiden haft uppsikt över servitören och yrkade 

att han inte skulle vara betalningsansvarig för de köp som gjorts med kontokortet av en obehörig. 

Banken bestred yrkandet och yttrade att ärendet inte kunde avgöras utan muntlig förhandling och 

därför borde avvisas.43 Nämnden gjorde en bedömning utifrån omständigheterna i fallet. Precis som 

i mål nr 2002-3864 ansåg nämnden att det krävdes att K förlorat rådigheten över kortet för att han 

skulle vara betalningsskyldig. I detta fall hade K lämnat ifrån sig kontokortet en längre stund, och 

trots att K påstod sig haft uppsikt över kyparen hela tiden är en bar en miljö som ställer höga krav 

på kortinnehavarens tillsyn av sitt kort. Puben var dessutom fylld med många besökare. Nämnden 

ansåg därför att K lämnat ifrån sig kortet enligt vad som föreskrivs i punkt 1 i 34 §. Hans yrkande 

bifölls ej.

Att lämna ifrån sig kontokortet till någon annan är alltså normalt tillåtet om det är sedvanligt att 

man gör så för att kunna använda kortet, som till exempel servitörer, annan serveringspersonal och 

butiksanställda. Man förlorar med andra ord inte normalt rådigheten över kortet vid sådana 

tillfällen. Vad som dock spelar roll för bedömningen av om kortinnehavaren förlorat rådigheten 

över kontokortet är till exempel tiden kontokortet befinner sig hos annan person, miljön (till 

exempel en stökig miljö med många besökare som i bar/nattklubb). Kortinnehavaren bör sträva 

43 Nämnden har rätt att avvisa ett ärende om ärendet med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för 
prövning, och muntlig förhandling är ett sådant hinder, se nämndens hemsida, 
http://www.arn.se/templates/Page____108.aspx, (2006-04-28) och även Förordning med instruktion för Allmänna 
reklamationsnämnden (SFS 2004:1034) 16 § p 3, motsvarar 15 § p 3 i gamla förordningen (1988:1583).
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efter att säkerställa att ett överlämnande av kontokortet inte leder till uttag av obehöriga. Hur 

mycket kortinnehavaren bör anstränga sig för att genomföra detta skiljer sig från fall till fall. Av 

ärendena att döma krävs det, för att punkt 1 i 34 § skall vara tillämplig, att överlämnandet sker med 

vilja att överlämna själva kortet. Att be någon vakta ett emballage innehållande kontokortet är alltså 

inte detsamma som att överlämna kontokortet frivilligt till någon annan.

2.1.5 Grov oaktsamhet

Första stycket punkt 2 handlar om när kontokortsinnehavaren genom grov oaktsamhet förlorar 

kortet. Vad som skall anses som grov oaktsamhet har utformats i praxis från dels några 

hovrättsavgöranden, dels avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. I förarbetet till 

konsumentkreditlagen har det pekats på att kontokort normalt skall vara lätt att ha med sig i olika 

situationer. Detta skall i sin tur beaktas vid en eventuell bedömning huruvida grov oaktsamhet 

föreligger. Vidare nämns situationer när grov oaktsamhet kan vara för handen, till exempel när 

kontokortet lämnats kvar utan uppsikt i ficka, väska eller fordon. Att en kortinnehavare förlorar 

kontokortet när det ligger i dennes bostad skall normalt inte anses vara grov oaktsamhet.44 Det finns 

flertalet hovrättsdomar och avgöranden från ARN, och några av dessa skall beröras nedan.

Förvaring av kontokort i hotell

I hovrättsavgörandet mål nr T 2601-02 bedömdes frågan om det hade varit grovt oaktsamt att lämna 

kontokortet på ett hotellrum när kortinnehavare gått ut på stan. Mannen (kortinnehavaren) hade 

varit på besök i New York, och efter det att han kommit tillbaka till Sverige hade ett uttag om 21 

000 kronor av en obehörig upptäckts. Han hade kvar kortet och hade aldrig märkt att det försvunnit 

för en stund. Mannen hade lämnat kortet, i sin låsta resväska, kvar på hotellrummet när han lämnat 

hotellet. Det hade funnits en möjligt att deponera värdesaker i receptionen, men mannen hade ansett 

kön vara för lång. Han ansåg dessutom att kortet var säkrare på hotellrummet än om han hade burit 

med sig det på stan. Tingsrätten ansåg att mannen hade förlorat besittning av kontokortet, och att 

det varit oaktsamt att lämna kvar kontokortet i ett hotellrum som många människor kan ha tillgång 

till. Hans handlande utgjorde dock grov oaktsamhet när han valde att inte utnyttja möjligheten till 

att deponera kontokortet i receptionen. Hovrätten höll med tingsrätten, men ansåg att det redan varit 

grovt oaktsamt att lämna kontokortet utan uppsikt i hotellrummet. I ärende nr 2002-8212 (avgjort 

2003-03-10) från ARN likställdes lägenhetshotell med vanligt hotell. Ett kontokort som stulits, när 

44 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.
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kortinnehavaren befunnit sig i ett annat rum och det förvarats innanför dörren till en av lägenhetens 

rum, ansågs utgöra grov oaktsamhet från kortinnehavarens sida.

Förvaring av kontokort i bostad

I pleniavgörandet nr 1999-1705 (avgjort 1999-11-15) från ARN togs frågan upp om det var grov 

oaktsamhet att förvara kontokortet i ett ytterplagg hängande nära dörren i en olåst lägenhet. Två 

kontokort blev stulna under natten och uttag gjordes av någon obehörig på 12500 kronor. Dörren till 

lägenheten hade av misstag inte blivit låst, men dörren till huset var låst och krävde nyckel för att 

kunna öppnas. Nämnden ansåg att förvaringen av kontokorten på det sätt som beskrivits var 

oaktsamt. Vid undersökandet av om det varit grov oaktsamhet ansåg nämnden att man skulle utgå 

från att det normalt inte är grov oaktsamhet att förvara kontokort i huset. Nämnden ansåg att det 

faktum att dörren varit olåst inte kunde utgöra mera försvårande omständigheter som krävs för att 

det skall anses vara grov oaktsamhet. Några var skiljaktiga och anförde i stort sett samma argument 

som i ärende nr 1999-0533. I ärendet nr 2006-5813 (avgjort 2007-04-18) ansågs förvaring av 

kontokort i plånbok som i sin tur förvarats i en väska i en förhyrd lägenhet utomlands inte utgöra 

grov oaktsamhet. Kontokortet hade inte heller lämnats kvar i lägenheten någon gång utan uppsikt 

och ytterdörren hade alltid varit låst. Även i ärende nr 2001-4153 (avgjort 2001-12-20), som 

påverkades av ärende nr 1999-1705, slogs det fast att förvarande av kontokortet i en bostad normalt 

inte var grov oaktsamhet. I detta fall förvarades kontokortet i kortinnehavarens omedelbara närhet i 

en gymnastiksal, som ansågs av nämnden utgöra en temporär bostad. I ärende nr 2005-2643 

(avgjort 2005-12-20) hade C varit berusad en kväll och dagen efter upptäckt att kontokortet varit 

borta. C kunde inte minnas om han hade låst dörren när han kommit hem och hur han förlorat 

kontokortet. Han försökte göra gällande att han blivit rånad av en taxichaufför. Nämnden ansåg det 

inte visat att C blivit rånad och då ingen klarhet kunnat bringas i hur C förlorat kontokortet ansåg 

nämnden att C på sådant sätt brustit i sin uppsikt och kontroll över kortet att det ansågs utgöra grov 

oaktsamhet när han förlorat det. Det mesta i avgörandet talar för att kontokortet förlorats i bostaden 

vilket skulle göra att detta avgörande i viss mån går emot den praxis som etablerats tidigare.

Förvaring av kontokort i ficka nära kortinnehavaren

Frågan om grov oaktsamhet behandlades också i hovrättsdomen nr T 72/92. G hade haft med sig 

kontokortet på en tågresa mellan Gdynia och Berlin. G hade, när han sov i en kupé med flera andra 

främmande personer, förvarat kontokortet i sin plånbok i en jackficka som hade hängt vid 

huvudändan av britsen. Kortet hade försvunnit någon gång under natten och obehöriga uttag på 144 

707 kronor hade gjorts. Tingsrätten ansåg att genom att ha förvarat kontokortet på förklarat sätt utan 
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uppsikt var det att anse som grov oaktsamhet. För att kunna freda sig mot anklagelsen att ha varit 

grovt oaktsam bör vissa säkerhetsåtgärder vidtas i sådana här fall. Till exempel skulle G ha förvarat 

kontokortet i en påse runt halsen eller under huvudkudden. Hovrätten fastställde tingsrättens 

domslut. I ärende nr 2001-4020 (avgjort 2001-12-20) från ARN var det dock inte grov oaktsamhet 

att ha kontokortet liggande i innerfickan på sin kavaj som hängde över ryggen på stolen som 

kortinnehavaren satt på. 

I pleniavgörandet, ärende nr 2000-4837 (avgjort 2001-08-28), hade N gjort ett uttag från en automat 

medan två personer stod bakom honom. Han hade sen stoppat kontokortet löst i bakfickan och tagit 

en taxi hem. När han sen skulle betala för taxiresan var kortet borta. Vid tillfället bar han en kavaj 

och en lång tung oljerock som gick ner till låren. Nämnden ansåg att N inte varit grovt oaktsam. Att 

bära på sig kontokortet kunde inte vara att lämna kontokortet utan uppsikt, och därför ansåg 

nämnden att i normalfallet var det inte grov oaktsamhet när man bär kontokortet på sig och 

förlorade det. Det enda N hade gjort, som var oaktsamt, var att förvara kontokortet som han hade 

gjort. Avgörandet 2005-4347 (avgjort 2005-12-20) handlade om T som förvarat kontokortet i en 

igenknäppt innerficka på sin kavaj när han förlorade det. Nämnden upprepade att förvaring av 

kontokort på sig eller intill sin kropp normalt inte utgör grov oaktsamhet vid förlust av kontokort. 

T:s förvaring av kontokortet utgjorde därför inte grov oaktsamhet.

Temporär förvaring av kontokort  i emballage vid fötterna

I ärende nr 1995-5354 (avgjort 1997-05-13) förlorade E sitt bankomatkort, förvarat i sin väska, när 

hon besökte en bar. E hade väskan en kort stund på axeln och hade sen ställt ner den mellan hennes 

fötter. Någon gång under kvällen stals kortet och ett uttag på 8 600 kronor gjordes av någon 

obehörig. Nämnden tog ställning till om hon förvarat bankomatkortet på ett grovt oaktsamt sätt. 

Den ansåg att för det första fanns det inte något reellt alternativt sätt att handha väskan på än på det 

sätt hon gjorde. För det andra tyckte nämnden att hon haft en viss uppsikt över väskan trots miljön 

med många människor i rörelse. Sammantaget ansåg nämnden att hon inte hade varit grovt oaktsam 

i sitt sätt att förvara bankomatkortet. Även i ärende nr 1999-2023 (avgjort 1999-11-15) som var ett 

pleniavgörande ansågs det att ha kontokortet förvarat i ett emballage mellan fötterna är som att ha 

det under viss uppsikt. A förlorade sin väska med kontokortet i när hon åkte spårvagn. Hon hade 

flera kassar med sig och förvarade väskan mellan fötterna. Detta ansåg nämnden inte utgöra grov 

oaktsamhet. I ärende nr 2007-9106 (avgjort 2008-10-30) förvarades kontokortet i en väska vid 

fötterna. Skillnaden här från de redan nämnda fallen under denna rubrik var att väskan låg i ett 

utrymme för receptionister som var oåtkomligt för allmänheten. Utrymmet var låst när 
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kontokortsinnehavaren besökte toaletten och det fanns bara vid enstaka tillfällen annan personal 

tillsammans med kontokortsinnehavaren i utrymmet. Nämnden ansåg att väskans placering samt 

den begränsade tillgången till receptionsutrymmet tillsammans gjorde att kontokortsinnehavaren 

inte hade varit grovt oaktsam vid förlusten av kontokortet.

Förvaring av kontokort i obevakad bil

Frågan om ett kvarlämnande av bankomatkort i en bil skall anses som grov oaktsamhet behandlades 

i ärende nr 1996-6715 (avgjort 1996-04-12). H parkerade ca 15 meter från  sin sons daghem och 

lämnade bilen under ca 3 minuter medan hon lämnade av sin son på daghemmet. Under denna tid 

gjorde någon inbrott i hennes låsta bil och stal hennes bankomatkort. Obehöriga uttag på 4 800 

kronor gjordes senare. Nämnden ansåg att det var mindre välbetänkt av H att lämna bankomatkortet 

i bilen, men att det inte var att anse som grov oaktsamhet. Skäl till varför det inte var grov 

oaktsamhet var att H parkerat väldigt nära daghemmet, att hon varit borta i bara 3 minuter och att 

händelsen inträffade på en lugn plats.

Även ärendet med nr 1999-0533 (avgjort 1999-11-15), som var ett pleniavgörande, handlade det om 

det var grov oaktsamt att lämna sitt kontokort i en obevakad bil. P hade parkerat sin bil och lämnat 

kontokortet kvar i bilen medan hon närvarade vid en begravning. Kontokortet blev stulet och uttag 

på 15 000 kronor gjordes av en obehörig. Nämnden slog först fast att det var oaktsamt att lämna 

kontokortet utan uppsikt i en parkerad bil under ca 2 timmar och 15 minuter. Normalt är det 

dessutom att anse som grov oaktsamhet om man gör då det är allmänt känt att det är lätt att bryta sig 

in i bilar och att det ofta sker. Sedan undersökte nämnden om det fanns eventuella skäl i det 

specifika fallet som kunde möjliggöra ett avsteg från den normala aktsamhetsbedömningen. Att 

lämna kvar kontokortet i bilen kunde inte utgöra normalt aktsamt beteende, och P hade inte heller 

vidtagit några försiktighetsåtgärder för att förhindra en stöld. P hade utan större besvär kunnat 

medtaga kontokortet när hon lämnat bilen. En möjlighet att frångå normalbedömning fanns inte i 

detta fall, och hennes agerande bedömdes som grovt oaktsamt. Det fanns skiljaktiga ledamöter och 

deras resonemang gick ut på att göra en jämförelse av begreppet grov oaktsamhet i svensk rätt. Det 

normala inom svensk rätt är att vara restriktiv när det gäller att använda begreppet grov 

vårdslöshet/oaktsamhet. Till exempel brukar det sägas att det skall handla om ”en särskilt markant  

avvikelse från normal aktsamhet” för att det skall vara grov. Andra exempel är användandet av 

begreppet av grov vårdslöshet inom skadestånds- och försäkringsrätten, där det nästan krävs ett 

beteende på gränsen till uppsåt för att det skall klassas som grovt. Grov vårdslöshet i 24 § 

konsumentköplagen (1990:932) är det till exempel först när säljaren handlar illojalt. De skiljaktiga 
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pekade dessutom på skillnaden för vad som krävs för grov oaktsamhet i olika paragrafer i 

konsumentkreditlagen 16 §, 21 § och 34 §. Grov oaktsamhet i 16 § kräver att köparen nonchalerar 

eller är uppenbart ointresserad av meddelande om vem som är rätt betalningsmottagare, det vill säga 

avsiktligt håller sig ovetande (16 § handlar om konsumentens befogenheter vid överlåtelse av 

fordringen).45 I 21 § skall grov vårdslöshet föreligga om ett ”handlande eller en underlåtenhet som 

innebar eller gränsar till total likgiltighet för vad som händer med säkerheten i fråga” (21 § handlar 

om när kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid).46 De skiljaktiga ansåg därmed inte att P 

handlat grovt oaktsamt, utan i ljuset av hur grov oaktsamhet/vårdslöshet används i svensk rätt måste 

oaktsamheten vara av mera kvalificerat slag för att kunna klassas som grov.

I ärende nr 1999-0677 (avgjort 1999-11-15, se även pleniavgörandet nr 1999-1675 avgjort 1999-11-

15) och pleniavgörandet nr 1999-2533 (avgjort 1999-11-15) som också var ett pleniavgörande 

beslutades det att det var grov oaktsamhet i en snarlik situation som i 1999-0533. I ärende nr 1999-

0677 hade en person hade lämnat kontokortet i bilen medan hon sprang in i en butik och köpte 

blommor. Hon var dock bara borta från bilen en kort stund. Nämnden gjorde samma bedömning 

som det tidigare ärendet 1999-0533. Även ungefär samma motivering användes av de skiljaktiga 

som i de tidigare fallen rörande kvarlämnande av kontokort i bil.

 

Förvaring av kontokort i väska

Pleniavgörandet ärende nr 2000-6972 (avgjort 2001-08-28, se även ärende nr 2001-0438 avgjort 

2001-08-28) handlade om stöld av kontokort ur en axelburen handväska. Personen i fråga hade 

förvarat kontokortet i en buren handväska, med magnetknäppning som var stängd, på axeln när hon 

åkt tåg. Hon hade blivit av med kontokortet när hon blivit distraherad av en man. Nämnden ansåg, 

som i 2000-4837, att hon haft kontokortet på sig vilket innebar att hon haft det under uppsikt. Hon 

hade inte gjort något oaktsamt och nämnden kom fram till att hon inte hade varit grovt oaktsam. 

Även ärende nr 2000-8049 (avgjort 2001-08-28) var ett pleniavgörande och handlade också om ett 

kontokort stulet ur en väska buren på axeln. P var och handlade på systembolaget och förvarade 

kontokortet i en väska buren på axeln avsedd för en laptop. Locket låg över men om det var fäst 

med kardborrespännet var oklart. Nämnden tyckte således att kontokortet inte var lämnat utan 

uppsikt. Det enda som varit oaktsamt var att P inte kontrollerat att kardborrespännet var fastgjort. 

Men det kunde inte utgöra en mer försvårande omständighet som krävs för att det skall anses vara 

grov oaktsamhet. Nämnden ansåg därför att det inte var grov oaktsamhet. 

45 Se Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 126 för var ARN hämtade stöd för sin argumentationen.
46 Se Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 132 för var ARN hämtade stöd för sin argumentationen.
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I ärende nr 2000-8208 (avgjort 2001-08-28), som var ett pleniavgörande, handlade frågan om det 

varit grovt oaktsamt att förvara kontokortet i en väska som bars på ryggen. Nämnden kom fram till 

att det inte var grov oaktsamhet. Väskan som kontokortet hade legat i hade varit igendragen och 

igenknäppt med en knäppning. Det enda nämnden kunde klaga på var att hon burit väskan på 

ryggen, vilket försvårade hennes uppsikt över kortet. Det var emellertid aldrig fråga om att hon 

lämnat kontokortet utan uppsikt. Ärendet nr 2001-5689 (avgjort 2001-12-20) behandlade frågan om 

det var grov oaktsamhet att förvara kontokortet i en väska som hängde på en rullator som 

kortinnehavaren hade med sig när hon handlade. Det ansågs inte vara grovt oaktsamt.

Förvaring av kontokort i diverse andra situationer

I mål nr T 669/96 från hovrätten handlade det om huruvida en man intagen på ett behandlingshem 

för narkotikamissbrukare varit grovt oaktsam när han bestulits på sitt kontokort som han förvarat i 

en låda på sitt rum som varit olåst. Obehöriga uttag hade sedan gjorts med belopp på 43 992 kronor, 

som mannen tyckte skulle ersättas av banken. Tingsrätten ansåg, då han hade blivit informerad om 

att stölder förekom på behandlingshemmet, att det varit grovt oaktsamt att lämna kontokortet utan 

uppsikt på rummet. Hovrätten tyckte annorlunda och ansåg att det aldrig framkommit att mannen 

fått en uppmaning om att inte förvara värdesaker på rummet. Då mannen uppgett att han bara 

lämnade kontokortet på sitt rum när han besökte en intilliggande toalett kunde det inte utgöra grov 

oaktsamhet utan bara ordinär oaktsamt.

I ärende nr 1997-3573 (avgjort 1997-12-04) förlorade G sitt kontokort när han var på besök i San 

Francisco. G trodde att han förlorat kontokortet i samband med ett kameraköp under dagen, och han 

tyckte sig komma ihåg att en person hade distraherat honom vid köpet, troligen för att komma åt 

kontokortet. På kvällen hade han spärrat kontokortet, men någon obehörig hade hunnit köpa konst 

för 63 000 kronor i ett galleri. Nämnden ansåg att G inte hade kontrollerat om han fått tillbaka 

kontokortet efter köpet i butiken, och att just detta måste vara särskilt angeläget att göra när man 

lämnat ifrån sig kortet. G hade således brustit i sin uppsikt och därför ansåg nämnden att han varit 

grovt oaktsam.

Frågan om grov oaktsamhet behandlades även i ärende nr 1997-5011 (avgjort 1998-07-06). W var 

på besök i Bangkok och blev drogad vid ett besök på en bar. Han somnade och sov i flera timmar 

innan han vaknade och tog en taxi till hotellet. Vid midnatt upptäckte han att hans kreditkort var 

borta. Någon obehörig hade gjort uttag på 19 000 kronor. En av frågorna som avgjordes av 
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nämnden var om han varit grovt oaktsam. W hade förvarat kreditkortet i ett bälte under kläderna. 

Nämnden tyckte att själva förvaringen av kreditkortet skett med adekvat aktsamhet. Hade det då 

varit grovt oaktsamt att dricka sprit med främlingar? Detta ansåg nämnden inte ha varit grovt 

oaktsamt, utan det ansågs inte som något onormalt beteende. Eftersom W hade blivit drogad kunde 

det inte handla om grov oaktsamhet. Det skulle dock ha varit grovt oaktsamt om W medvetet 

druckit sig redlös och förlorat kontrollen.

Att förvara kontokortet i ett låst klädskåp medan kortinnehavaren duschade ansågs inte vara grov 

oaktsamhet i ärende nr 2001-3538 (avgjort 2001-12-20). I ärende 2001-0031 (avgjort 2001-10-02) 

slogs det fast att banken har ansvaret, när den skickar ut ett kontokort, att det kommer fram till 

adressaten. Kortinnehavaren hade meddelat banken om att han skulle befinna sig på annan ort när 

kontokortet skulle anlända, och ville ha det skickat till den nya adressen. Banken gjorde inte detta 

då bankens bestämmelser inte tillät utskick till andra adresser än den ordinarie.

Det finns även två andra intressanta frågor som ännu inte berörts, nämligen vad hanterandet av 

koden har för påverkan av bedömningen och vem har bevisbördan i målet? Vad gäller förvaring av 

kontokortets kod har det inte ansetts ha någon betydelse för utgången av fallet. I ärende nr 1999-

0677 ville skiljaktiga att förvaringen av koden och kontokortet tillsammans skulle ha betydelse för 

utgången i målet. Att förvaringen av koden inte har någon betydelse slogs fast i ärende nr 1992-

4270 (avgjort 1993-05-07), där nämnden pekade på att förvaring av koden inte berörts av 

lagstiftaren. Det fanns då inget utrymme att ge det betydelse vid en bedömning enligt 34 § om 

kortinnehavaren varit grovt oaktsam när han förvarat koden tillsammans med kontokortet. Vad 

gäller bevisbördan skall det beröras under avsnitt 2.1.7.

2.1.6 Anmälan av förlust av kontokort

Första stycket punkt 3 i 34 § konsumentkreditlagen anger betalningsskyldighet för kortinnehavaren 

om denne inte anmält förlusten snarast efter upptäckten. Om så göres blir kortinnehavaren inte ens 

betalningsskyldig till belopp som påförts innan förlusten anmälts.47 Punkt 3 används dels när en 

kortinnehavare blivit tvingad att lämna ifrån sig kortet och dels när kortinnehavaren förlorat 

kontokortet genom vanlig oaktsamhet. Eftersom punkt 3 lägger betalningsansvaret på 

kortinnehavaren även vid lättare oaktsamhet, har möjligheten för kortinnehavaren att freda sig mot 

betalningsansvar gjorts större genom att kortinnehavaren kan slippa betalningsskyldighet för 

47 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 319.
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obehöriga uttag från kontokortet innan förlustanmälan gjorts.48 Förlustanmälan kan även göras om 

kontokortet vid tiden för anmälan återfinns i kortinnehavarens besittning.49 En avgörande fråga vid 

tillämpningen av punkt 3 är vad ”snarast” innebär? Det finns ingen ledning till vad snarast betyder i 

förarbetet till konsumentkreditlagen (1977:981) .50 

Viss praxis från ARN har dock utvecklats. I ärende nr 1997-2728 (avgjort 1997-10-31) hade K 

blivit bestulen på sitt kontokort som legat i en handväska i bostaden. Hon hade förlorat kontokortet 

under förmiddagen men saknat det först klockan 18:20. K letade först igenom lägenheten flera 

gånger då hon inte trodde någon tagit sig in och stulit det. Hon bestämde sig sedan för att sova på 

saken. På morgonen dagen efter gjorde hon en spärranmälan. Nämnden ansåg att det var acceptabelt 

beteende att först leta igenom lägenheten noga och tänka över vart hon kan ha lagt det. Anmälan 

ansågs gjord med tillräcklig skyndsamhet med tanke på omständigheterna. I ärende nr 1998-2756 

(avgjort 1998-10-13) förlorade F sitt kontokort under natten. På morgonen följande dag ringde han 

en kompis och bad denne ringa in en spärranmälan. Kompisen lyckades dock inte och F ringde själv 

klockan 15:36 och gjorde en spärranmälan. Nämnden ansåg att F inte gjort en anmälan snarast efter 

upptäckten att kontokortet var borta.

I ärende nr 2001-7171 (avgjort 2002-06-19) förlorade S sitt kontokort när hon var och handlade. 

Hon trodde först att hon hade tappat kortet och letade därför en stund efter det. Därefter åkte hon till 

dagis och hämtade en av sina söner, och sedan hem och gjorde en spärranmälan. Klockan var ca kl. 

14.15 när hon upptäckte att kortet var borta, och hon ringde och spärrade kortet kl. 15.37. Nämnden 

ansåg att en kortinnehavare har rätt till en stunds letande efter att ha förlorat sitt kontokort. 

Nämnden ansåg dock att hon haft flera möjligheter att ringa och spärranmäla innan hon kommit 

hem (på dagis, i någon av affärerna). Att S trott att hon behövde kortnumret vid en spärranmälan, 

vilket hon inte behövde, påverkade inte bedömningen. Nämnden kom därför fram till att hon inte 

anmält förlusten av kontokortet snarast. I ärende nr 2004-2192 (avgjort 2004-09-18) ringde K in en 

spärranmälan klockan 15:51, och ett uttag av någon obehörig gjordes 15:53. Beloppen på kontot 

hade påförts efter hon gjort sin anmälan och hon var därför inte betalningsansvarig. 

I ärende nr 1999-2023 (avgjort 1999-11-15) gick det två och en halv timme efter det att förlusten av 

kortet upptäckts till spärranmälan. Detta ansågs inte utgöra en skyndsam anmälan. I rättsfallet 

RH:2003:1 hade M.H förlorat sin plånbok, innehållande kontokort och husnycklar när han duschat i 
48 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 320.
49 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.
50 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.

26



en sporthall. Istället för att först ringa och spärra kontokortet ringde han och polisanmälde stölden 

då han var orolig att tjuven skulle kunna komma in i hans hus. Han trodde dessutom, baserat på 

dålig information från banken, att han behövde kontokortsnumret för att göra en spärranmälan. 

Därför spärranmälde han först när han kommit hem till bostaden. Hovrätten ansåg att inte endast 

tiden mellan upptäckten av förlusten och spärranmälan kan spela roll utan att det ”i varje enskilt fall  

måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter”. Att M.H först gjorde en 

polisanmälan kunde inte ligga honom till last, och att han väntade med spärranmälan tills han 

kommit hem för att kunna ta reda på sitt kontokortsnummer var ursäktligt med tanke på den dåliga 

information han erhållit av banken.  M.H slapp därför stå för de obehöriga uttagen.

I ärende nr 1999-2023 kom åter principen, att kortinnehavaren endast är betalningsansvarig för de 

transaktioner av någon obehörig som kunnat förhindras med en tidigare anmälan, till uttryck. Har de 

obehöriga uttagen inte kunnat förhindras med en tidigare anmälan är alltså kortinnehavaren inte 

betalningsskyldig för dessa. Denna princip har därefter också använts i avgörandet nr 2005-4347 

(avgjort 2005-12-20).

Vad som kan beaktas när nämnden skall avgöra om ett handlande varit snarast efter upptäckten är 

inte endast den tid som gått mellan upptäckten av förlusten och anmälan av densamma. Vad 

anmälaren gjort och kunnat göra i situationen kan också ges värde vid en bedömning, och även vad 

som kunnat krävas av anmälaren. 

Att det är från tidpunkten då förlusten av kontokortet upptäcks som tidsrymden snarast skall 

beräknas utifrån framgår av det i lagtexten använda begreppet ”snarast efter upptäckten” samt 

praxis. I avgörandet 2006-4446 (avgjort 2006-10-26) blev GA av med två kontokort vid en 

utlandsresa. GA spärranmälde det ena men inte det andra då han inte visste om att han haft med sig 

det. Han spärranmälde det andra kortet senare när han upptäckt att han blivit av med det också. 

Nämnden ansåg att spärranmälan av det andra kontokortet gjorts snarast då han gjort det efter den 

faktiska upptäckten av förlusten. Banken hade hävdat att tidpunkten skulle utgå från då GA borde 

ha upptäckt förlusten. Ett sådant synsätt av bestämmelsen ansåg nämnden inte finna stöd för i till 

exempel förarbetet till 34 § konsumentkreditlagen.

I andra stycket till 34 § ges alltså möjligheten att slippa betalningsansvar (för uttag efter det att 

anmälan gjorts) vid en förlust enligt punkt 1, 2 och 3 genom att ordna en spärranmälan. Denna 

anmälan kan göras även i fall som avses i punkt 3, då denna anmälan inte innehåller något snarast-
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rekvisit (dock kan anmälan givetvis bara förhindra betalningsansvar för obehöriga uttag som gjorts 

efter anmälan). Det spelar ingen roll vem anmälaren är utan det kan vara vem som helst, det 

behöver alltså inte vara kortinnehavaren.51 För att förhindra ett otillbörligt utnyttjande av denna 

möjlighet har det angetts i stycket att kontoinnehavaren är betalningsskyldig trots en spärranmälan 

om han förfarit svikligt.52 Till slut skall det tilläggas att om betalningsansvaret skulle framstå som 

oskäligt för kortinnehavaren kan 36 § i avtalslagen åberopas. 

2.1.7 Bevisbördan

Vad gäller bevisbördan i fråga om grov oaktsamhet anser Eriksson/Lambertz att bevisbördan bör 

ligga på kreditgivaren att bevisa att kontokortet förlorats genom grov oaktsamhet. Kreditgivaren 

kan alltså inte bara påstå att grov oaktsamhet förekommit, utan kreditgivaren måste ha en preciserad 

grund att stå på (se hovrättsavgörandet T 2601-02). Sen är det upp till kredittagaren att närmare 

redogöra för vad som hänt. 53 Vid en tvist om en spärranmälan gjorts snarast torde det åligga 

kontoinnehavaren att visa när anmälan gjorts. Styrkan i bevisningen behöver dock inte vara alltför 

hög.54 När en kreditgivare misstänker att kortinnehavaren förfarit svikligt enligt 34 § andra stycket 

åligger det kreditgivaren att visa att rätt kod använts vid till exempel ett uttag. Om det går att bevisa 

är det sen upp till kontoinnehavaren att bevisa att uttaget varit obehörigt.55 

I NJA 1992 s 263 berördes bevisbördefrågan vid förfalskning av notor efter betalning med 

kontokort. A hade besökt en bar i Tyskland vid namn Pussy cat. Väl där spenderade han en del 

pengar och presenterades sedermera med en nota på 610 DM när han skulle lämna baren. A vågade 

inte klaga på att notan var alldeles, enligt honom, för hög då han känt sig hotad av två män i 

lokalen. Kreditgivaren ville sedan ha betalt för tre notor på 4 590, 4 118 och 3 610 DM vilket A 

bestred med hänvisning till att alla notor var förfalskade. Notorna på 4 590 och 

3 610 DM var underskriftsförfalskade och notan på 3 610 DM var innehållsförfalskad enligt A. 

Både tingsrätten och hovrätten fann att A skulle vara betalningsskyldig för notorna. HD ansåg att 

kontokortsinnehavaren var tvungen att göra det minst antagligt att en förfalskning förekommit. Om 

kontokortsinnehavaren lyckas med detta är det upp till kreditgivaren att komma med motbevisning 

51 Westerlind, Beck-Friis, Sköllerholm, Kommentar till konsumentkreditlagen: den 1 december 1977, s. 224.
52 Stangendahl, Peter, Konsumentkreditlagen: ny konsumentkreditlag 1993, informationsskyldighet, justering av villkor, 
kontokort, kontantinsats, s. 76 f.
53 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter: kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s. 319.
54 A.a. s. 321.
55 A.a. s. 326.
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om handlingens äkthet. HD fann att A hade lyckats göra det antagligt och att kreditgivaren 

misslyckats med att komma med tillräcklig motbevisning om handlingarnas äkthet.

2.2 Tidigare utredningar

2.2.1 SOU 2005:108 m.m.

Tidigare utredningar före SOU 2005:108 hade föreslagit ändringar beträffande regleringen av 

förlust av kontokort. SOU 1995:69 Betaltjänster var en av dessa som berörde de frågor och problem 

som uppstått i samband med konsumentkreditlagen från 1992. Utredning föreslog att en ny lag 

skulle skapas som skulle reglera betaltjänster. Flera av utredningens förslag var av liknande karaktär 

som sedan föreslogs i SOU 2005:108. Som exempel kan nämnas att en självrisk och en övre 

beloppsgräns för konsumenten att betala vid vissa fall av förlust av kontokortet lades fram. Dessa 

idéer fanns sedan även med i SOU 2005:108. Det intressanta med SOU 1995:69 var dock som sagt 

att den identifierade många av de problem och lösningar som även SOU 2005:108 gjorde. Det har 

med andra ord funnits en medvetenhet (som även har manifesterat sig i flera andra utredningar t.ex. 

SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld) rörande 34 § i konsumentkreditlagen 

eventuella tillkortakommanden.

Skälen till varför det föreslogs en ny lag var många. Det hade ansetts fördelaktigt att skapa en ny 

lag som skulle täcka in fler situationer och som kunde vara mer flexibel när det kom till 

bedömningen av kontokortsinnehavarens ansvar. Användandet av kontokort hade ökat och år 2005 

uppgick transaktionsvärdet till 404 miljarder kronor.56 Samma år var antalet transaktioner med 

kontokort 1061 miljoner (jämfört med år 2000 då antalet var 323 miljoner).57 Det beräknades finnas 

cirka 15,3 miljoner kontokort i Sverige år 2002.58 Ett av huvudskälen till att kontokort var att 

föredra framför kontanter var säkerheten. Kontanter var ett anonymt betalningsmedel och därför 

krävdes aldrig någon form av legitimering när man använde dem. Kontokort däremot är personliga 

och kräver att användaren legitimerar sig vid användandet av kontokortet. Utvecklingen av 

säkerheten vid korthantering har hela tiden gått framåt och nya säkerhetsmetoder såsom chip istället 

för magnetremsa på kortet hade på senare tid tagits fram för att öka säkerheten ytterligare.59 

56 Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2006, s 99, se Den svenska finansmarknaden 2010 s. 142 för 
aktuella siffror.
57 A.a. s. 99.
58 SOU 2005:108, Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. s. 44.
59 A.a. s. 69.
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Det fanns också ett samband mellan ett ökat användande av kort och ett minskat användande av 

sedlar.60 Att öka användningen av kontokort och minska användandet av sedlar kunde även ha den 

fördelen att verka som en brottsförebyggande åtgärd. Vid till exempel rån var det primära syftet 

oftast att tillskansa sig så mycket kontanter som möjligt. Kortanvändning ansågs dessutom 

kostnadseffektivare än användningen av pappersbaserade betalningsmedel, vilket kunde innebära en 

samhällsekonomisk fördel.61 Att kontokortsinnehavaren ibland kunde få stå inför ett obegränsat 

betalningsansvar ansågs inte heller lämpligt i ett konsumentförhållande. Ekonomisk förlust skulle 

helst bäras av den starkare parten i avtalsförhållandet, nämligen kreditgivaren.62 Även att små 

skillnader mellan fall av oaktsamhet hos kortinnehavarna  innebar stora skillnader i 

betalningsansvar för dessa bedömdes vara  ej fördelaktig för tilltron till kontokortsanvändandet.63 

Att kreditgivaren i regel skulle vara den som bar den ekonomiska skadan vid förlust av kontokortet, 

och att kontokortet skulle vara lätt att ta med sig var två centrala punkter som utredning tog avstamp 

ifrån när den arbetade fram SOU 2005:108.

Lagförslagets tillämpningsområde

De inledande bestämmelserna i lagförslaget innehöll regler när lagen var tillämplig. Lagen var 

tillämplig när avtalsvillkoret mellan utfärdaren och kontoinnehavaren innehöll ansvar för 

kontoinnehavare vid förlust av kontokortet. Existerade inte ett sådant avtal skulle inte 

kontoinnehavaren behöva betala för obehörig användning av kontokortet.64 Lagen gällde bara i 

konsumentförhållanden och inte mellan näringsidkare. Skälet till detta var att utredningen inte 

funnit några skäl till varför avtalsfriheten mellan näringsidkare skulle inskränkas.65 

Vidare räknades det upp tre punkter när lagen rent tekniskt blev tillämplig. Den skulle vara 

tillämplig på kontantuttag, betalningar och andra överföringar. Enligt första punkten skulle dessa ha 

utförts genom avläsning av kontokort, enligt den andra punkten genom angivande av ett nummer 

eller någon annan uppgift som hörde till ett kontokort och enligt den tredje punkten genom 

användning av ett annat identifieringsmedel. Förslaget undantog distansavtal från att gälla under 

förslagets lagtext förutom i de situationer då kontoinnehavare med svek hade bidragit till förlusten.

60 A.a. s. 30.
61 A.a. s. 31 och s. 284.
62 A.a. s. 23.
63 A.a. s. 12.
64 A.a. s. 240.
65 A.a. s. 240.
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Självrisk

Ett förslag om en självrisk på 1 000 kronor om kontokort eller annat identifieringsmedel använts 

med kod vid en obehörig transaktion fördes fram. Ett mer extensivt ansvar kunde utgå vid till 

exempel grov oaktsamhet  (se nedan) men samtidigt kunde inte kontoinnehavaren bli 

betalningsansvarig för självrisken när det med hänsyn till kontoinnehavarens handlande och övriga 

omständigheter var uppenbart oskäligt att kräva betalningsansvar. Tanken bakom självrisken var 

tvådelad. Dels skulle självrisken utgöra ett incitament för kontoinnehavaren att handskas försiktigt 

med kontokortet och tillhörande kod, och dels kunde denna form av strikt ansvar onödiggöra 

kostsamma och tidsödande utredningar genom att en eventuell utredning om oaktsamhet togs bort.66

Grov oaktsamhet

Kontokortsinnehavaren kunde bli betalningsansvarig upp till maximalt 12 000 kronor, med 

undantag för fall denne frivilligt lämnat ifrån sig kortet eller förfarit svikligt, om 

kontokortsinnehavaren enligt första punkten varit grovt oaktsam eller enligt andra punkten 

underlåtit att underrätta utfärdaren om förlusten av kontokortet eller koden när denne insett 

förlusten eller haft skäligen anledning att inse förlusten. Att införa en så kallad takregel där 

maxbeloppet på betalningsansvaret för en kontokortsinnehavare var 12 000 kronor motiverades med 

flertalet argument. Till att börja med ansågs en takregel innebära att förtroendet för användandet av 

kontokort skulle öka hos konsumenterna.67 Risken för att kontokortsinnehavaren skulle drabbas av 

betydande ekonomisk förlust begränsades också något. Precis som i fallet med självrisken kunde det 

inte obetydande maxbeloppet på 12 000 kronor fungera som ett incitament för 

kontokortsinnehavaren att vara försiktig när denne handskades med kontokortet och koden. 

Utredningen ansåg även att takregeln skulle fungera som ett incitament för kortutfärdaren att 

säkerställa att inte stora obehöriga transaktioner skedde med kontokortsinnehavarens medel.68

I utformningen av vad som skulle konstituera grov oaktsamhet hade utredningen som ledmärke att 

grov oaktsamhet i detta lagförslag skulle harmonisera med resterande av civilrättens 

bedömningsgrunder för grov oaktsamhet. Utredningen ansåg att tolkningen av vad som utgjorde 

grov oaktsamhet enligt 34 § skilde sig från hur det bedöms i andra sammanhang.69 Vid bedömning 

av om grov oaktsamhet förelåg skulle man till exempel kunna beakta hanteringen av den tillhörande 

koden till kontokortet.70   Utöver det skulle kontoinnehavarens eventuella medvetna risktagande med 
66 A.a. s. 254.
67 A.a. s. 251 f.
68 A.a. s. 251.
69 A.a. s. 87.
70 A.a. s. 301.
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kontokortet och koden kunna beaktas. Grov oaktsamhet skulle enligt utredningen föreligga om 

hanteringen av kontokortet och koden markant avvek från en rimlig aktsamhetsnorm. Endast i 

undantagsfall skulle grov oaktsamhet föreligga, och stress och allmänt dåligt handlag med 

kontokortet och koden var inte att anse som grov oaktsamhet.71  Vid bedömningen av om grov 

oaktsamhet förelåg kunde i undantagsfall också den enskilde kontoinnehavarens förmåga att hantera 

kontokortet och kod på grund av till exempel ålder beaktas.72 

Vad gällde kravet på att kontokortsinnehavaren snarast anmälde förlusten av ett kontokort fanns det 

flera exempel på vad som skulle utgöra snarast. En bedömning skulle göras i det individuella fallet 

om hur rekvisitet snarast skulle tolkas. Omständigheter som man kunde ta fasta på var möjligheten 

för kontokortsinnehavaren att få tag på en telefon eller spärrnumret. Att kontokortsinnehavaren var 

skärrad och väldigt uppskakad efter att kontokortet stulits var också något som kunde tas hänsyn 

till.73 Hade till exempel förövaren stulit kontokortet ur kontokortsinnehavarens hem ansågs det inte 

alls konstigt om det första kontokortsinnehavaren tänkte på inte var att spärra kontokortet. Att en 

förlust av kontokortet inte anmäldes direkt på grund av att banken till exempel inte hade öppet var 

inte allmänt acceptabelt, och borde kunna leda till betalningsansvar.74

Fullt betalningsansvar och undantag från betalningsansvar

Fullt betalningsansvar skulle utgå när kontokortsinnehavaren frivilligt lämnade över kontokortet 

eller kod till den som utfört den obehöriga transaktionen. Hade kontokortsinnehavaren medelst svek 

medverkat till en obehörig transaktions genomförande skulle kontokortsinnehavaren kunna bli fullt 

betalningsansvarig. Det fanns dock en möjlighet att jämka betalningsansvaret om det med hänsyn 

till kontoinnehavares handlande och övriga omständigheter framstod som uppenbart oskäligt att 

ålägga fullt betalningsansvar. Situationer som inte skulle anses utgöra frivilligt överlämnande av 

kontokortet var till exempel när kontokortsinnehavaren överlämnade kontokortet till en 

butiksrepresentant för betalning av varor som köptes i butik.75 

Undantag från betalningsansvaret skulle förekomma enligt första punkten om transaktionen skett 

efter det att en spärranmälan gjorts, enligt andra punkten om transaktionen kunna genomföras på 

grund av brist hos kontokortsutfärdaren, enligt tredje punkten om en näringsidkare som mottagit 

kontokortet för betalning insett att det var fråga om en obehörig transaktion, enligt fjärde punkten 
71 A.a. s. 248.
72 A.a. s. 302.
73 A.a. s. 304.
74 A.a. s. 304.
75 A.a. s. 242.
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om transaktionen genomförts med kontokort som kontoinnehavaren aldrig fått och till sist enligt 

femte punkten om transaktioner som överstigit vad som skulle ha funnits disponibelt på kontot.

Informationsplikt

Utredningen ansåg till slut att en informationsplikt för näringdsidkaren till kontoinnehavare skulle 

vara såpass betydelsefull att det behövde lagstadgas om. Informationen skulle gälla hanteringen av 

kod, kontokort, andra identifieringsmedel och ansvar vid obehöriga transaktioner. Informationen 

skulle ges i en läsbar och varaktig form.

2.2.2 Direktiv 2007/64/EG

Den 13 november 2007 tillkom EU-direktivet 2007/64/EG som behandlade betaltjänster på den inre 

europeiska marknaden. Skälet till varför detta direktiv antogs var många, till exempel såg den 

rättsliga regleringen av betaltjänster olika ut i 27 medlemsstater.76 Framför allt angavs det hinder 

som många olika regleringar utgjorde mot en bra harmonisering av den inre marknaden,77 samt att 

parallellt med dessa olika regleringar löpte ett ofullständigt gemenskapsrättsligt regelverk som 

ledde till en brist på rättslig säkerhet.78 Genom en ändring av direktivet 2009 angavs som ny senaste 

tid då direktivet ska ha implementerats till den 31 oktober 2010 (bestämmelserna börjat tillämpas 

senast den 31 december 2010).79 Endast de artiklar som är av vikt för vad som skall gälla när ett 

betalningsinstrument förlorats kommer att ytligt nämnas här.

Artikel 56

Denna artikel behandlar betaltjänstanvändarens skyldigheter vid användande av tjänsten. 

Användaren är skyldig enligt artikel 56.1 att följa de villkor som angetts i avtalet samt att anmäla 

om betalningsinstrumentet förlorats, stulits, missbrukats eller använts utan tillåtelse. Till slut är 

användaren skyldig enligt artikel 56.2 att skydda, genom skäliga åtgärder, betaltjänstens personliga 

säkerhetsanordningar. Personliga säkerhetsanordningar är inte definierat någonstans i direktivet.

Artikel 57

Leverantören av en betaltjänsts skyldigheter behandlas under denna paragraf. I artikel 57.1 

definieras fyra skyldigheter: enligt första punkten se till att de personliga säkerhetsanordningarna 

76 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG punkt 2.
77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG punkt 1.
78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG punkt 3.
79 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG se under ändring av direktiv 2007/64/EG.
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tillhörande betaltjänsten inte är tillgängliga för någon annan än användaren, enligt andra punkten 

inte sända över ett nytt betalningsinstrument till användaren om det inte beställts, dock får 

betaltjänstleverantören skicka ett nytt om det ska ersätta ett utgånget, enligt tredje punkten göra det 

möjligt för användaren att på ett lämpligt sätt kunna anmäla förlust av betaltjänsten, kunna häva en 

tidigare blockering av betaltjänsten och på begäran ska betaltjänstleverantören göra det möjligt för 

betaltjänstanvändaren att under 18 månader efter anmälan styrka att han har lämnat en sådan 

anmälan och till sist enligt fjärde punkten förhindra vidare användning av betaltjänsten om en 

anmälan gjorts om förlust av betalningsinstrumentet. Säkerhetsanordningar är inte definierat i 

direktivet. Under artikel 57.2 anges det att betaltjänstleverantören ska stå för risken vid ett 

skickande av ett betalningsinstrument eller dess personliga säkerhetsanordning till 

betaltjänstanvändaren.

Artikel 58

För att betaltjänstleverantören ska få ersättning för obehörigt användande av betalningsinstrumentet 

krävs det enligt denna artikel att anmälan görs utan onödigt dröjsmål och senast 13 månader efter 

debiteringen. Undantaget är fall då betaltjänstleverantören inte informerat om transaktionen eller 

allmänt inte har lämnat adekvat information som krävs enligt direktivets avdelning 3 (III).

Artikel 59

Enligt artikel 59.1 ska bevisbördan för att en obehörig transaktion har genomförts ligga på 

betaltjänstleverantören om betaltjänstanvändaren påstår det. Det krävs nämligen av 

betaltjänstleverantören att denne ska kunna styrka att betalningen autentiserats, registrerats korrekt, 

kontoförts och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan bristfällighet. I artikel 59.2 

framgår det att, om betaltjänstanvändaren nekar till det, ett användande av ett betalningsinstrument i 

sig inte kan visa på ett bedrägligt beteende, grovt vårdslöst beteende, att betalaren auktoriserat 

betalningen eller avsiktligt försummat sina avtalsförpliktelser.

Artikel 60

I  artikel 60.1 anges det att betaltjänstleverantören omedelbart ska, utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 58, betala tillbaka ett belopp som försvunnit vid en obehörig transaktion, 

alternativt se till att betaltjänstanvändarens kontoställning såg ut som innan den obehöriga 

transaktionen. Artikel 60.2 nämner att ytterligare ersättning kan utgå enligt tillämplig lag i 

medlemsstaten. 
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Artikel 61

Artikel 61.1 är ett undantag från artikel 60 och föreskriver att betaltjänstanvändaren skall stå för 

kostnader vid icke auktoriserad användning av betaltjänstinstrumentet, dock högst 150 EUR, om 

betaltjänstinstrumentet förlorats eller stulits. Detsamma ska gälla vid underlåtenhet att skydda de 

personliga säkerhetsanordningarna. Artikel 61.2 nämner att vid bedrägligt, avsiktligt och grovt 

vårdslöst beteende betaltjänstanvändaren underlåtit att iaktta skyldigheterna i artikel 56 ska denne 

stå för samtliga förluster. Artikel 61.1 blir då inte tillämplig. Om betaltjänstanvändaren inte genom 

bedrägligt eller avsiktligt handlande underlåtit att följa de skyldigheter artikel 56 ålägger denne kan 

enligt artikel 61.3 medlemsstaten lindra det ansvar som följer av artikel 61.1-2. Hänsyns ska tas för 

under vilka omständigheter betaltjänstinstrumentet förlorades, stals eller missbrukades. Arten av de 

säkerhetsanordningar som medföljer betalningsinstrumentet ska också beaktas. Enligt artikel 61.4 

ska en underrättelse enligt artikel 56.1 skydda betaltjänstanvändaren mot ett icke auktoriserat 

användande av betalningsinstrumentet efter att  underrättelsen gjorts. Betaltjänstanvändaren kan 

dock bli skyldig att betala för en icke auktoriserad användning av betalningsinstrumentet om denne 

handlat bedrägligt. I artikel 61.5 sägs det till sist att om betaltjänstleverantören blir ansvarig för icke 

auktoriserade transaktioner om denne inte gett betaltjänstanvändaren möjlighet vid varje tillfälle ett 

betalningsinstrument förlorats, stulits eller missbrukats att anmäla detta. Bedrägligt handlande från 

betaltjänstanvändaren kan dock göra ett denne får stå för den ekonomiska konsekvensen.

2.2.3 Ds 2008:86

Ds 2008:86 tillkom för att artiklarna 56 och 61 från EU-direktivet 2007/64/EG behövde 

implementeras i den svenska lagstiftning (ett direktiv är bindande för medlemsstaterna till det mål 

som ska uppnås).80 Andra skäl till varför en ny lag ansågs behövas var det ökade användandet av 

kontokort, likaså det oreglerade utökade användandet av internet för betalningar.81 I utredningen 

nämndes särskilt att en klar och enkel lagstiftning eftersträvades, samt att en fördel med viss 

harmonisering gentemot de nordiska länderna förelåg.82 I likhet med SOU 2005:108 föreslogs att en 

helt ny lag skulle skapas. Här nedan följer en kortare redogörelse för de viktigare 

ändringarna/nyheter som föreslogs.

80 Ds 2008:86, Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner, s. 11.
81 A.a. s. 18 f.
82 A.a. s. 18.
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Krav på aktsamhet

I lagförslagets 3 § angavs det att en kontokortsinnehavare skulle: 1) skydda sin personliga kod, 2) 

anmäla en förlust av kontokortet eller ett obehörigt användande av det samt 3) följa villkoren i 

betalningsinstrumentsavtalet. Ett misslyckande genom grov oaktsamhet att följa dessa krav kunde 

enligt 5 § resulterade i att en konsument fick stå för summan upp till 12 000 kronor och att en 

näringsidkare fick stå för hela summan. 3 § skulle stämma överens med kravet i artikel 56 i EU-

direktivet 2007/64/EG.83 Någon liknande paragraf kunde inte återfinnas i SOU 2005:108.

Självrisk

En självrisk om maximalt 1 000 kronor skulle enligt 4 § kunna krävas om en personlig kod använts 

vid ett obehörigt uttag med betalningsinstrumentet. Innehavaren av betalningsinstrumentet skulle 

dock kunna värja sig från självrisken om denne kunde visa att denne inte underlåtit att skydda sin 

kod.

Grov oaktsamhet och uppsåt

En näringsidkare skulle som tidigare vid grov oaktsamhet kunna bli betalningsansvarig för hela 

summan medan en konsument skulle kunna bli betalningsansvarig för en summa upp till 12 000 

kronor, enligt 5 §. Aktsamhetsbedömningen skulle primärt utgå från vad som avtalats i 

betalningsinstrumentsavtalet.84 Vad som skulle anses utgöra grov oaktsamhet skulle vara lite 

annorlunda från rådande praxis. Enligt förslaget skulle det krävas något mer än vad som var praxis, 

att personen ”varit obetänksam på ett sätt som inte kan ursäktas”.85 De situationsexempel som togs 

upp stämde dock i stort sett med den rådande praxis (till exempel inte grov oaktsamhet att ha 

kontokortet på sig eller nära intill sig i offentlig miljö).86 För att en konsument skulle kunna bli 

betalningsansvarig för en summa över 12 000 kronor krävdes det enligt förslaget att denne 

uppsåtligen möjliggjort den obehöriga transaktionen. Försök att lura banken, rent illojalt handlande 

samt klandervärt handlande som det skulle vara stötande att ursäkta var exempel på sådant 

handlande.87

83 A.a., s. 37.
84 A.a. s. 26.
85 A.a. s. 29.
86 A.a. s. 42.
87 A.a. s. 44.
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Verkan av en spärranmälan

I förslagets sista paragraf, 6 §, föreslogs det att obehöriga transaktioner efter det att en spärranmälan 

gjorts inte skulle betalas av betalningsinstrumentsinnehavaren. Endast då denne har förfarit svikligt 

kunde betalningsansvar utkrävas. Detta förslag överensstämde med andra stycket i 34 § 

konsumentkreditlagen.

2.3 Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument samt proposition 

2009/2010:122

Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft gällande obehöriga transaktioner med 

betalningsinstrument. Den nya lagen är uppdelad på 9 paragrafer och ersätter 34 § i 

konsumentkreditlagen. Avtal som slutits före den 1 augusti 2010 fortsätter dock att regleras av 34§ 

konsumentkreditlagen.88 Den nya lagen ska implementera EU-direktivet 2007/64/EG.89 Skälen 

enligt prop. 2009/10:122 till varför lagen ändrades var i stort sett detsamma som nämndes i Ds 

2008:86 (se under avsnitt 2.2.3 som behandlar Ds 2008:86). Nedan följer en redogörelse för vad den 

nya lagen innehåller.

1-3 §§

I första paragrafen fastställs det att lagen gäller ansvar för obehöriga transaktioner som belastar ett 

konto. Paragraf nummer två innehåller tre definitioner.

Ett betalningsinstrument är sedermera uttryckligen ett kontokort eller annat instrument/rutin för 

betalningstransaktioner. En obehörig transaktion är helt enkelt en transaktion genomförd utan 

betalningsinstrumentets ägare, eller ställföreträdare för denne, medgivande. Definitionen av en 

konsument ges som en fysisk person som inte handlar inom näringsverksamhetsområdet. I tredje 

paragrafen sägs det att lagen är indispositiv i den mån det är till nackdel för en konsument. Vad 

gäller näringsidkare ger lagtexten inga begränsningar, och i förarbetet till lagen hänvisas det till 

artikel 51 i direktivet som säger att det är fritt för betaltjänstleverantörer att sluta avtal med 

näringsidkare som ger näringsidkaren sämre skydd än vad lagen ger konsumenter.90

4 §

Denna paragraf reglerar kontoinnehavarens skyldigheter. En kontoinnehavare är således skyldig 

enligt första punkten att skydda den personliga kod som medföljer betalningsinstrumentet. Ansvaret 
88 Lag (2010:739) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830).
89 Prop. 2009/10:122, Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 10.
90 A.a. s. 14.
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att skydda koden inträder när kontoinnehavaren fått koden i sin besittning.91 Enligt förarbetet till 

lagen handlar det om att vidta alla skäliga åtgärder för att skydda koden.92 Som exempel till vad 

som inte utgör skälig åtgärd nämns det fallet då kontoinnehavaren i sin kodanteckning anger att det 

är en kod och att koden tillhör det specifika betalningsinstrumentet.93 Inte heller får koden vara fäst 

på kortet eller förvarad tillsammans med kortet. För att ha ansetts skyddat koden anges det exemplet 

att kontoinnehavaren helt enkelt antecknar koden på ett sådant sätt att det inte framgår att det är en 

kod.94 

Enligt andra punkten är kontoinnehavaren skyldig att anmäla ett obehörigt användande eller 

borttappande av betalningsinstrumentet till betaltjänstleverantören. Anmälan ska göras snarast efter 

att kontoinnehavaren fått reda på att betalningsinstrumentet obehörigen använts eller tappats bort (i 

det till svenska översatta direktivet artikel 56.1b används begreppet utan onödigt dröjsmål vilket 

också är begreppet som används i 8 §).95 Vad begreppet snarast ska ha för betydelse i en bedömning 

enligt nya lagen diskuteras ytligt i förarbetet till lagen under diskussionen om sjätte paragrafen (se 

nedan). 

I tredje punkten anges det att kontoinnehavaren ska följa avtalsvillkoren som reglerar användandet 

av betalningsinstrumentet. Det framhålls dock i förarbetet att betungande villkor kan jämkas enligt 

36 § avtalslagen samt att särskilt betungande och överraskande villkor måste informeras om för att 

villkoren ska kunna anses ingå i avtalet.96 Till sist ska det tilläggas att det ansetts viktigt att 

konsumenter i lag meddelas om dessa tre punkter, det hänvisas dock ingenstans i förarbetet till 

varför det skulle vara på det sättet.97

5 §

Enligt femte paragrafen får en kontoinnehavare stå för en kostnad om maximalt 1200 kronor vid en 

obehörig transaktion om kontoinnehavaren underlåtit att skydda sin personliga kod. Det handlar här 

om en självrisk som endast ska utgå när den obehöriga transaktionen skett med tillhörande kod.98 

Förarbetet nämner att lagregeln i stort liknar ett strikt ansvar.99 Begreppet underlåtit att skydda 

91 A.a. s. 25.
92 A.a. s. 14.
93 A.a. s. 25.
94 A.a. s. 25.
95 A.a. s. 26.
96 A.a. s. 26.
97 A.a. s. 14.
98 A.a. s. 26.
99 A.a. s. 16 och s. 26.
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öppnar dock upp för en viss lättnad av det strikta ansvaret. Vid skimming där till exempel kod 

filmas vid bankomatuttag ska det inte anses utgöra en underlåtenhet att skydda koden. Inte heller 

kan de fall där kontoinnehavaren med tvång förmås lämna ut koden utgöra en underlåtenhet att 

skydda koden.100 Ett orsakssamband mellan kontoinnehavarens handlande och möjligheten till den 

obehöriga transaktionen krävs givetvis.101

6 §

Den sjätte paragrafen anknyter till den föregående femte paragrafen. Under denna paragraf kan ett 

större ansvar för obehöriga transaktioner utkrävas av kontoinnehavaren. I första stycket sägs det att 

om en kontoinnehavare åsidosatt någon av förpliktelserna i 4 § genom grov oaktsamhet ska denne 

svara för hela beloppet, alltså inte bara självrisken. En konsument kan enligt andra stycket få ersätta 

maximalt 12 000 kronor vid grov oaktsamhet, dock inte om konsumenten handlat särskilt 

klandervärt vilket gör att konsumenten då kan få stå för hela beloppet. För att kunna få svara för 

hela beloppet vid obehörig transaktioner krävs därmed grov oaktsamhet från kontoinnehavaren om 

denne är näringsidkare och särskilt klandervärt handlande för en konsument. 

Begränsningen till 12 000 kronor för en konsument vid grov oaktsamhet är en så kallad takregel. 

Den har motiverats med att ett ökat kontokortsanvändande, vilket kan stimuleras av att 

konsumenten har ett begränsat betalningsansvar vid obehöriga transaktioner, kan vara 

brottsförebyggande och samhällsekonomiskt gynnande i och med den minskade 

kontanthanteringen.102 Ett uppmuntrande till att vara försiktig med betalningsinstrumenten ska 

ändock införstärkas med ett visst kännbart ekonomiskt ansvar, i detta fall risken att få betala 

åtminstone 12 000 kronor för en konsument.103 Anledningen till varför beloppet anges till ett fast 

belopp och inte till en del av prisbasbeloppet är för tydlighetens skull.104 Begränsningen på 12 000 

kronor gäller oavsett om det skett flera obehöriga transaktioner, det vill säga om kontoinnehavaren 

varit grovt oaktsam fler gånger, och inte heller kan självrisken på 1200 kronor enligt 5 § utkrävas 

utöver de eventuella 12 000 kronorna.105 

Hur begreppet grov oaktsamhet ska bedömas har i den nya lagen ändrats i viss mån. För det första 

ska inte längre kontoinnehavarens handlande vara den primära bedömningsgrunden för om grov 

100 A.a. s. 27.
101 A.a. s. 27.
102 A.a. s. 17.
103 A.a. s. 18.
104 A.a. s. 18.
105 A.a. s. 29.
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oaktsamhet förelegat, utan det ska nu vara fråga om en bedömning om kontoinnehavaren med ett 

grovt oaktsamt handlande brutit mot några av de villkor som gäller för hanteringen av 

betalningsinstrumentet.106  För det andra ska vad som utgör grov oaktsamhet i den nya lagen kräva 

lite mer än vad som arbetats fram i praxis för den gamla 34 § konsumentkreditlagen.107 Det ska 

handla om att ”kontoinnehavaren varit obetänksam på ett sätt som inte kan ursäktas”108. Vad ska då 

kunna beaktas vid en bedömning om grov oaktsamhet förekommit? Förarbetet ger viss vägledning, 

såsom situationen, miljön och möjligheten för kontoinnehavaren att skydda sig mot en obehörig 

transaktion. Även personliga förhållanden ska kunna spela roll, som exempel här anges 

kontoinnehavarens ålder.109  

Vid en bedömning av grov oaktsamhet under 4 § punkt 1 (skydd av koden) ska det till exempel 

alltid anses som grov oaktsamhet om koden förvarats tillsammans med kontokortet och det förlorats 

i offentlig miljö.110 Vad gäller bedömning av grov oaktsamhet under 4 § punkt 2 (anmälan om 

förlust) handlar det om i vilken mån man ska överseende med en sen anmälan. Som exempel då en 

sen anmälan ska kunna ursäktas ges det fall då betalningsinstrumentsinnehavaren haft inbrott eller 

förlorat betalningsinstrumentet utomlands.111 För grov oaktsamhet under 4 § punkt 3 blir 

bedömningen beroende av hur klart och tydligt villkoren utformats i avtalet.112 Grov oaktsamhet 

exemplifieras med exemplet att ett villkor anger att kontokortet ska hållas under uppsikt. Att då 

lämna kontokortet utan uppsikt i offentlig miljö skulle utgöra grov oaktsamhet.113 Det är upp till 

betaltjänstleverantören att bevisa att det förekommit grov oaktsamhet från kontoinnehavarens sida, 

kontoinnehavaren ska dock vara behjälplig i en eventuell utredning.114

Fullständigt ansvar för hela beloppet vid en obehörig transaktion ska en konsument således kunna 

ha om dennes handlade har varit särskilt klandervärt. Det ska här handla om  kvalificerad grov 

oaktsamhet. Situationer då det skulle kunna anses stötande om betaltjänstleverantören skulle få stå 

för en del av kostnaden för den obehöriga transaktionen.115 Förarbetet till lagen ger några exempel 

på när det ska anses utgöra särskilt klandervärt handlande, till exempel att lämna 

betalningsinstrumentet lättillgängligt på badstrand, omklädningsrum eller en garderob på en 

106 A.a. s. 17.
107 A.a. s. 17.
108 A.a. s. 17.
109 A.a. s. 27 f.
110 A.a. s. 28.
111 A.a. s. 28.
112 A.a. s. 28.
113 A.a. s. 28.
114 A.a. s. 28.
115 A.a. s. 29.
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restaurang. Att lämna betalningsinstrumentet för löpande debitering på nattklubb kan också utgöra 

särskilt klandervärt beteende.116 Även här poängteras att ett orsakssamband mellan 

kontoinnehavarens handlande och möjligheten till den obehöriga transaktionen krävs.117 Utöver 

detta ges ingen vägledning till vad ett särskilt klandervärt handlande ska utgöra, särskilt saknas 

kanske en diskussion om var gränsens mellan grov oaktsamhet och särskilt klandervärt handlande 

går.

7 §

Enligt sjunde paragrafen kan betalningsinstrumentsinnehavaren skydda sig mot betalningsansvar 

om denna gör en spärranmälan till betaltjänstleverantören. Spärranmälan har dock ingen effekt om 

betalsinstrumentsinnehavaren har bidragit till den obehöriga transaktionen genom svikligt 

handlande. Denna regel ställer ett krav hos betaltjänstleverantören att tillse att en tjänst för 

spärranmälan finns tillgänglig.118 Om en sådan tjänst inte finns tillgängligt behöver inte 

betalningsinstrumentsinnehavaren stå för en obehörig transaktion om denne inte förfarit svikligen.

8 §

I åttonde paragrafen anges det att kontoinnehavaren kan få stå för hela beloppet vid en obehörig 

transaktion om denne inte utan onödigt dröjsmål underrättar betaltjänstleverantören. Om 

betaltjänstleverantören underrättat kontoinnehavaren om en obehörig transaktion har denne 13 

månader på sig att reklamera transaktionen. Om detta inte görs blir kontoinnehavaren ansvarig för 

hela beloppet. Den tidpunkt man får utgå från är när kontoinnehavaren faktiskt fått vetskap om den 

obehöriga transaktionen.119 Vad som ska gälla om kontoinnehavaren anses ha fått vetskap om en 

obehörig transaktion men valt att inte tillgodogöra sig den informationen finns ingen diskussion om 

i förarbetet. 

Någon vägledning om vad som ska utgöra utan onödigt dröjsmål lämnas inte men det nämns att 13-

månadersfristen när betaltjänstleverantören meddelat kontoinnehavaren om en obehörig transaktion 

inte alltid ger kontoinnehavaren en rätt till just den tiden.120 Det räcker med en neutral reklamation 

från kontoinnehavarens sida, det vill säga endast ett meddelande om att man bestrider transaktionen.

116 A.a. s. 29.
117 A.a. s. 29.
118 A.a. s. 30.
119 A.a. s. 30.
120 A.a. s. 20.
121 A.a. s. 30.
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 Reklamationsfristen på 13 månader börjar gälla, när kontoinnehavaren meddelats av 

betaltjänstleverantören, från det datum då kontot belastats.122

9 §

I nionde och sista paragrafen konstateras att om det enligt avtalet mellan kontoinnehavaren och 

betaltjänstleverantören finns fler personer som ska ha rätt att använda utfärdade 

betalningsinstrument ska deras handlade räknas som om kontoinnehavaren själv har handlat. Denna 

paragraf reglerar dock inte förhållandet mellan kontoinnehavaren och dessa personers (regressrätt 

till exempel).123

Tillämpningsområdet för den nya lagen är på avtal som slutits efter den 1 augusti 2010. För avtal 

som slutits före detta datum gäller som tidigare nämnts fortfarande 34 § Konsumentkreditlagen. Om 

ett existerande avtal som tidigare slutits före den 1 augusti 2010 mellan betaltjänstleverantören och 

kontoinnehavaren ändras ska det i det enskilda fallet bedömas om ändringen utgör ett nytt avtal som 

ska falla under den nya lagen eller om avtalet helt enkelt fortsätter gälla under 34 § 

konsumentkreditlagen.124 Väsentliga villkorsändringar ska i regel omvandla avtalet till ett nytt som 

gäller under nya lagstiftningen.125 Eftersom lagen är såpass ny har i dagsläget ingen praxis hunnit 

utkristalliserats.

122 A.a. s. 20.
123 A.a. s. 31.
124 A.a. s. 22 och s. 32.
125 A.a. s. 22.
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3 Problem och nyheter - 34 § konsumentkreditlagen och lagen om obehöriga 

transaktioner med betalningsinstrument

Den nya lagen har som tidigare nämnts några nyheter som är intressanta. Jag tänker här lyfta fram 

några specifika ändringar som förtjänar att diskuteras närmare och försöka att belysa eventuella 

problem eller kanske fördelar med dessa ändringar. I fokus kommer konsumenten att vara men det 

ska påminnas om att lagen även reglerar näringsidkarens ansvar vid avsaknad av avtal. Jag tänker 

även beröra eventuella problem med den äldre men samtidigt gällande 34 § konsumentkreditlagen, 

särskilt bedömningen av grov oaktsamhet. Den första ändringen som dock kommer att tas upp är det 

faktum att trots att en ny lag tillkommit, 34 § konsumentkreditlagen ska fortsätta att gälla på äldre 

avtal parallellt med den nya lagen.

3.1 Två lagar, en konsument

Har en kontoinnehavare tecknat sitt avtal med betaltjänstleverantören före den 1 augusti 2010 ska 

34 § konsumentkreditlagen gälla för det avtalet. Eftersom den nya lagen är en 

konsumentlagstiftning, det vill säga konsumenten är en erkänt svagare avtalspart än näringsidkarna 

och därför skyddsvärd, kan denna uppdelning på avtal före den 1 augusti 2010 och efter te sig som 

lite underlig. Är konsumenter som agerat och slutit avtal med en betaltjänstleverantör efter den 1 

augusti 2010 mer skyddsvärda, om man utgår ifrån att den nya lagen ger ett bättre skydd än den 

äldre 34 § konsumentkreditlagen,126 än de konsumenter som redan innan det datumet hade avtal 

med en betaltjänstleverantör?

Frågan om en ny lag kan eller ska få retroaktiv verkan är inte lättbesvarad. Legalitetsprincipen 

måste alltid beaktas, särskilt vid till exempel straffrätt.127 Något generellt förbud mot retroaktiv 

lagstiftning inom förmögenhetsrättens område finns dock inte, men huvudregeln torde även här vara 

att retroaktivitet inte bör förekomma förutom vid fall där det kan vara angeläget påkallat. Då något 

generellt förbud inte finns kan det därför inte vara skälet till varför den nya lagen inte gavs 

retroaktiv verkan. Motivuttalandet till den nya lagen ger egentligen ingen större vägledning utöver 

det som nämnts tidigare i arbetet. En vag referens till de allmänna principerna inom 

förmögenhetsrätten har gjorts vad gäller att den nya lagen ska gälla för avtal som slutits efter lagens 

126 Se under avsnitt 4.1.
127 Regeringsformen 2 kap 10 §.
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ikraftträdande.128 En av dessa principer skulle kunna vara avtalsfriheten. Denna princip hade dock 

redan satts ur spel i och med den äldre 34 § konsumentkreditlagens indisposivitet för avtal med 

konsumenter och bör därför inte ha varit avgörande för valet om den nya lagen skulle ha retroaktiv 

verkan. 

Avgörande kan istället ha varit om lagstiftaren ansett att det funnits ett sådant behov av en ny lag att 

huvudregeln att retroaktivitet inte bör förekomma skulle sättas ur spel. Avstampet för en sådan 

bedömning görs ur det faktum att det redan innan den nya lagen funnits ett existerande skydd för 

konsumenter i och med 34 § konsumentkreditlagen. Även om den nya lagen ger ett bättre skydd129 

var den dessutom till stor del påkallad på grund av direktivet från EU. Det kan därför svårligen 

argumenteras att behovet att skydda konsumenterna var till den grad såpass starkt att det borde sätta 

huvudregeln ur spel. Det går därför att här skönja varför den nya lagen inte gavs retroaktiv verkan.

Även om lagstiftaren kanske inte ansett det föreligga ett behov av retroaktiviteten av den nya lagen 

bör ändå de konsekvenser det beslutet kan få för konsumenterna diskuteras. Ett problem blir att 

konsumenters avtal blir behandlat olika av rättssystemet beroende på när de slutits. Det leder till 

olika rättspraxis trots att båda lagarnas målgrupp i betydande utsträckning är konsumenter. 

Konsumenter som ingått avtal före den 1 augusti 2010 kan visserligen ha en fördel genom att ha 

tillgång till en omfattande praxis från ARN men samtidigt går de miste om, som lagstiftaren 

tydligen ansett behövliga, de eventuella fördelar den nya lagen för med sig.130

ARN har i sitt remissyttrande till den nya lagen ansett att det kan försvåra förutsägbarheten om vad 

som ska gälla i avtalsförhållandet om de två regelverken ska löpa parallellt med varandra.131 Även 

om viss tyngd kan läggas på det faktum att konsumenterna ibland kan dra fördel eller nackdel av 

lagreglerna beroende på när man slutit sitt avtal med betaltjänstleverantören är den omständigheten 

att likartade avtal med betaltjänstleverantören faktiskt kan komma att bedömas helt olika. Lagarna 

är ju som nämnts indispositiva till förmån för konsumenter. Visserligen kan ARN självmant ändra 

den praxis som gäller för avtal före den 1 augusti 2010 till att hamna närmare den som kommer att 

utarbetas för den nya lagen. Detta kan dock dels inte garanteras,132 och dels inte heller lugna de 

128 Prop. 2009/10:122, Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 21.
129  Se under avsnitt 4.1.
130  Som exempel kan skillnaden i bedömningen av grov oaktsamhet nämnas, mer om bedömningen av grov oaktsamhet 
under avsnitt 3.3.
131 ARN - http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Remissvar/Remissyttrande-over-utkast-till-lagradsremiss-En-
kontohavares-ansvar-for-obehoriga-transaktioner-Ju200810607L2/
132 Det får antas att ARN inte kommer att ändra sin praxis då nämnden fortfarande måste beakta samma källor som 
tidigare.
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konsumenter som kanske kommer att känna sig orättvist behandlade jämfört med andra 

konsumenter.

En annan aspekt av att olika regler ska gälla för när avtalen slutits är i vilken utsträckning en sådan 

rådande ordning kan utnyttjas av marknadens aktörer. Vad händer till exempel om en 

betaltjänstleverantör bestämmer sig för att den äldre lagen, 34 § konsumentkreditlagen, är mer 

fördelaktig och vill att dess kunder ska fortsätta att bedömas enligt den lagen? Då det i 

motivuttalandet till den nya lagen specifikt nämnts att till exempel grov oaktsamhet nu ska kräva 

lite mer för att anses ha förekommit än jämfört med den äldre praxis som finns kan det helt klart 

anses som fördelaktigt att kunderna bedöms enligt den äldre lagen.133 Vad som enligt 

motivuttalandet till den nya lagen skulle konstituera ett nytt avtal var om det förekommit väsentliga 

villkorsändringar, något som alltså är upp till bedömning i det enskilda fallet. 

Även om säkerligen de allra flesta betaltjänstleverantörerna inte tänker i dessa banor är ens risken 

att det kan uppkomma till nackdel för konsumenter till viss del motsägelsefullt till syftet med en 

konsumentlagstiftning. Ett motargument blir givetvis att konsumenten vid omförhandling eller 

ändring av något i avtalet kan kräva att det ska bli ett nytt avtal som ska falla under den nya 

lagstiftningen. Även om denna möjlighet finns måste den ställas mot två andra andra problem, 

nämligen konsumenternas vetskap om vad som gäller för betaltjänstavtalen134 och att det troligen i 

de allra flesta fallen rör sig om standardavtal, som om de ändras troligen helt enkelt ersätts med ett 

nytt standardavtal.

I sitt remissyttrande anmärker ARN just på problemet med när ett avtal ska anses utgöra ett nytt 

avtal istället för att det ska anses endast ha ändrats. ARN trycker särskilt på att det skulle kunna ge 

upphov till en ny sorts tvist som skulle kunna ta upp värdefull tid och resurser för nämnden.135 

Ännu intressantare är nog bankföreningens remissvar, både det till departementspromemorian 

2008:86 och till propositionen 2009/10:122. I remissvaren uppger bankföreningen att den motsätter 

sig att den nya lagen endast ska gälla för avtal slutna efter den 1 augusti 2010. Bankföreningen 

anser att det skulle leda till en rättsosäkerhet som skulle kunna leda till fler tvister,136 ungefär 

samma slutsats som ARN dragit i sitt remissvar. Det intressantaste i remissvaret är dock 

133  Givetvis kan det också finnas goodwill att hämta här för företagen genom att frivilligt ändra avtalet så att den nya 
lagen ska gälla för avtalet.
134  Något som kan ytterligare problematiseras i och med att två olika regler nu kan bli gällande för liknande avtal.
135 ARN - http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Remissvar/Remissyttrande-over-utkast-till-lagradsremiss-En-
kontohavares-ansvar-for-obehoriga-transaktioner-Ju200810607L2/
136 Svenska bankföreningen – Utkast till lagrådsremiss – en kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner, s. 6.
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bankföreningens konstaterande att en komplettering eller uppdatering av betaltjänstavtalen inte 

kommer att utmynna i nya avtal.137 Om bankföreningen skulle få rätt i detta förutspående skulle det 

betyda att de flesta konsumenter inte berörs av den nya lagen alls. I hur stor omfattning 

kompletteringar eller uppdateringar har skickats ut och om de lett  till nya avtal är i dagsläget 

osäkert. 

Bankföreningen förde också fram argumentet att det system- och administrationsmässigt skulle bli 

svårt för deras medlemmar att skilja på två olika sorters kunder och att bankerna helst behandlade 

sina kunder på ett likartat sätt.138 Hur stor vikt man ska lägga vid dessa argument är svårt för en 

utomstående att bedöma, men att  bankernas system och administration inte skulle kunna anpassas 

till att omfatta en ny avtalstyp/kundtyp låter underligt. Någon större hänsyn till det argumentet bör 

nog inte ges. Konsumentverket anförde i sitt remissvar till Ds 2008:86 att det är viktigt att en ny lag 

snabbt får genomslagskraft och att det därför bör göras undantag från den allmänna principen att 

lagen inte ska få retroaktiv verkan. Enligt konsumentverket var det faktum att de flesta avtal på 

området var tillsvidareavtal en omständighet som skulle leda till att det skulle gå en avsevärt lång 

tid innan en ny lag kunde slå igenom.139

Ett exempel på en trolig orsak till att ett avtal mellan konsumenten och betaltjänstleverantören ska 

omförhandlas eller ändras torde vara när det är på väg att gå ut och ett nytt utgångsdatum ska sättas. 

Om det bara är datumet som ändras i avtalet lär det nog inte anses som ett nytt avtal utan bara som 

en förlängning av det gamla avtalet. Det kan också handla om ett tillsvidareavtal. I dessa fall 

riskerar då konsumenten att bli fast med ett avtal som hamnar under 34 § konsumentkreditlagen 

utan att ens ha haft vetskapen om skillnaden och möjligheten att ha fått ett avtal som skulle hamna 

under den nya lagen. Betungande avtalsvillkor kan alltid angripas med hjälp av 36 § avtalslagen, 

men frågan blir om den kan bli tillämplig på avtalet bara för att det är ett avtal som ska regleras av 

en äldre lagstiftning. Det känns föga troligt att avtalet skulle jämkas med tanke på att lagstiftaren 

inte ens ansett det viktigt att direkt ta bort 34 § konsumentkreditlagen. Information till konsumenten 

om  skillnaden att ha ett avtal som hamnar under den äldre lagen eller den nya kommer kunna 

avhjälpa vissa av de problem som identifierats här.140

137 Svenska bankföreningen – Utkast till lagrådsremiss – en kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner, s. 6.
138 Svenska bankföreningen – Genomförande av betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) – betalningsansvar vid obehöriga 
transaktioner (DS 2008:86) s. 13.
139 Konsumentverket - http://www.konsumentverket.se/sv/omkonsumentverket/Remissyttranden1/Remissyttranden-
2009/20081501/
140  Se nedan under avsnitt 3.2 om den informationsplikt som finns.
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3.2 Konsumentens kunskap

Vid skapandet av konsumentlagstiftning finns det alltid ett behov att fundera över hur mycket 

kunskap konsumenterna har på området. Framförallt tyder en stor okunskap om vad som gäller på 

rättsområdet att en konsumentlagstiftning eller lagstiftning med vissa inslag av konsumentskydd är 

desto mer påkallat. Vid en närmare granskning av den rättspraxis som ARN utarbetat kan det 

utläsas en viss okunskap från konsumenternas håll, till exempel att konsumenten ibland trott att 

kontokortsnumret behövts för att göra en spärranmälan. Sådan information från några få ärenden 

från ARN kan dock på intet sätt utgöra något empiriskt underlag för att konsumenterna som grupp 

har okunskap om vad som gäller på rättsområdet. Ytterligare stöd för en sådan uppfattning får 

finnas på annat håll. I SOU 2005:108 uttalades det att det var tveksamt om konsumenterna kände 

till det obegränsade ansvaret vid grov oaktsamhet.141 Om nu alla konsumenter är ovetandes om hur 

och när ansvar kan utgå för förlust av betaltjänstmedel kommer jag inte att kunna svara på i detta 

arbete, men det borde räcka med det jag nämnt för att man ska kunna inse att problematiken troligen 

finns och som sådan bör diskuteras. 

Ett problem som en konsument möter vid till exempel ett avtalsslut med en betaltjänstleverantör är 

att de allra flesta betaltjänstleverantörerna använder standardavtal. Standardavtalet erbjuder 

visserligen många fördelar för alla inblandade parter (till exempel sänkta kostnader) men är också 

redan från början en indikation på kunskapsövertaget som betaltjänstleverantören innehar. När en 

konsument ställs inför ett standardavtal är det nog inte många som läser igenom det, eller 

åtminstone bara läser några valda delar av det. Svårbegripliga juridiska formuleringar kan 

säkerligen också försvåra förståelsen av standardavtalet. 

Frågan blir då om en informationsplikt för betaltjänstleverantören hade kunna hjälpt. Uppenbarligen 

upplevde man det som så i utredningen från 2005, SOU 2005:108. Krav på information till 

konsumenter finns även med i EU-direktivet 2007/64/EG.142 Varför en paragraf om 

informationsplikt för betaltjänstleverantören inte finns med i nya lagen om obehöriga transaktioner 

finns det inget svar på i motivuttalandet till den nya lagen. Istället går informationsplikten för 

betaltjänstleverantören att finna i en annan ny lag, lag (2010:751) om betaltjänster. Lagen om 

betaltjänster trädde i kraft samtidigt som den nya lagen om obehöriga transaktioner med 

betalningsinstrument. I 4 kap 10 § återfinns kravet på information för betaltjänstleverantören. Även 
141 SOU 2005:108, Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. s. 254 f. och s. 280, utredningen 
nämner Konsumenternas bank- och finansbyrå som källa.
142 Se särskilt artikel 42 för informationsplikt vid ramavtal.
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om informationsplikten har införts i nya betaltjänstlagen är det inte någon garanti för att 

konsumenterna tar till sig informationen bättre än hur de tar till sig informationen i standardavtalet. 

Det kan dock knappast skada att till konsumenten påpeka det ibland omfattande ansvar denne kan få 

vid ett obehörigt användande av konsumentens betaltjänstmedel. 

Det har i motivuttalandet till den nya lagen påpekats flera gånger att utformningen av lagen har 

påverkats av lagstiftarens vilja att påvisa konsumentens ansvar vid användandet av 

betaltjänstmedlet. Självrisken i 5 § är ett sådant försök. Det uppstår dock här en paradox om 

lagstiftaren, med goda intentioner, försöker med lagstiftningen att styra hur betaltjänstanvändarna 

handskas med betaltjänstmedlet, samtidigt som lagstiftaren misslyckas med att få ut denna 

information till betaltjänstanvändaren. Utan den rätta balansen mellan den handlingsstyrande regeln 

och konsumentens, vars handlande ska vägledas till att bli ansvarsfullt, tillgång till information om 

just den handlingsstyrande regeln får regeln ingen genomslagskraft hos konsumenten. Det är ytterst 

tveksamt att någon större del av konsumenterna, när de sluter avtal inom olika områden, sätter sig 

ner och läser relevant lagstiftning som kan påverka det de just gjort eller ska göra. Ett krav på 

betaltjänstleverantören i lag, den starka parten vad gäller kunskap om rättsläget inom deras område, 

att betaltjänstleverantören är tvungen att utöver tillgång på standardavtalet erbjuda lättbegriplig 

information om vad standardavtalet samt lagstiftning egentligen säger skulle kunna vara värdefullt. 

Det skulle nog hjälpa till att överbrygga den farliga klyftan mellan den handlingsstyrande regeln 

och konsumentens vetskap om densamma som kan uppstå.

3.3 Den grova oaktsamheten

Begreppet grov oaktsamhet har en dominant ställning i både den gamla 34 § konsumentkreditlagen 

och den nya lagen, dels på grund av de diskussioner begreppet lett till, dels att det är det som avgör 

om en konsument kan få bära ansvaret för förluster av betydande belopp. Just den omständigheten 

att begreppet grov oaktsamhet är avgörande för hur stort betalningsansvar konsumenten får stå för 

gör att det är högintressant att undersöka det närmare. Grov oaktsamhet som begrepp förekommer 

inom många rättsområden i Sverige. Som jag tidigare nämnt kommer jag dock inte göra någon 

jämförelse med hur begreppet används inom olika rättsområden. Jag kommer dock att ta upp den 

kritik143 som finns mot hur begreppet använts för bedömningar enligt 34 § konsumentkreditlagen. 

En del av denna kritik har jämfört hur begreppet använts inom den svenska civilrätten och ansett att 

143 Se not 144.
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gränsen för var grov oaktsamhet går inom konsumentkreditlagen är alldeles för lågt ställd.144 ARN 

har i några av sina remissvar självmant påpekat att nämnden ansett att gränsen för vad som utgör 

grov oaktsamhet ibland har varit sträng och otidsenlig.145 I NJA 1992 s. 130 kunde man dock från 

domstolens sida finna en argumentation som gick ut på att olika betydelse av begreppet grov 

oaktsamhet inom civilrätten kunde vara befogat. Det sades i domen att: ”Det ligger i sakens natur 

att begreppet grov vårdslöshet inte kan ges en enhetlig innebörd på alla områden där det används.  

De hänsyn - bla till den ersättningsberättigade - som föranlett att detta begrepp på skadestånds-  

och försäkringsrättens område har getts en mycket restriktiv tillämpning gör sig inte gällande på  

samma sätt i kommersiella avtalsförhållanden på andra områden”. Det ska dock påpekas att det i 

34 § konsumentkreditlagen primärt handlar om konsumentförhållanden och inte kommersiella 

förhållanden.

När man undersöker varför bedömningen om grov oaktsamhet ens ska finnas med i 34 § 

konsumentkreditlagen stöter man ofta på samma argument.  Ett av de vanligare argumenten går ut 

på att kontokort ska vara enkelt att använda och ha med sig och därför bör konsumenten skyddas 

genom en högre gräns för när konsumenten ska få ansvara för större förluster vid obehöriga 

transaktioner. Argumentet att det är betaltjänstleverantören som bör stå för risken för en eventuell 

ekonomisk förlust då det är denne som lättast kan förhindra ett obehörigt användande av ett kort är 

också välanvänt. Samtidigt har det ansetts att det vore orimligt om betaltjänstleverantören fått ett 

alldeles för långtgående ansvar när konsumenten handlande varit alldeles för oförsiktigt. Mot 

bakgrund av detta har praxis från ARN utformats. 

Vilket sorts handlande har då ansetts utgöra grov oaktsamhet enligt 34 § konsumentkreditlagen och 

är denna bedömning rimlig?

Praxis för vad som utgör grov oaktsamhet enligt 34 § konsumentkreditlagen täcker in en mängd 

olika situationer. Att bära kontokortet i ficka eller väska som man bär med sig är till exempel 

tillräckligt för att man ska anses ha uppsikt över kortet. I det första ärendet (1996-6715) gällande 

förvaring av kontokortet i bil utgjorde förvaringen inte grov oaktsamhet. Det ansågs dock utgöra 

grov oaktsamhet i de senare pleniavgörandena (se under avsnitt 2.1.5) vilket torde betyda att det 

första fallet inte längre har någon större betydelse, eller åtminstone utgjorde ett väldigt specifikt 
144 Se bland annat SOU 1995:69 s. 272, SOU 2000:29 s. 150, Kommittédirektiv 2004:10 s.  5, SOU 2005:108 s. 247F, 
DS 2008:86 s. 29 och Prop. 2009/10:122 s. 17.
145 Allmänna reklamationsnämnden - http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Remissvar/Betalningsansvar-vid-
obehorig-anvandning-av-kreditkort-mm-SOU-2005108/ och http://www.arn.se/Statistik-och-
remissvar/Remissvar/Departementspromemorian-Betalningsansvar-vid-obehriga-transaktioner-DS-200886/
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undantagsfall. Att lämna kvar sitt kontokort i en obevakad bil har specifikt nämnts som ett 

handlande som skall utgöra grov oaktsamhet i motivuttalandet till lagen.146 Just ärenden som rör 

förlust av kontokortet när det lämnats i bil kan användas för att belysa vad jag anser utgöra ett 

ganska lågt ställt krav på vad som ska utgöra grov oaktsamhet. De tre ärendena som belyser detta är 

1999-2533, 1999-0677 och 1996-6715.147

I samtliga ärenden har ett kontokort lämnats kvar utan uppsikt i en låst bil under en väldigt kort tid, 

runt 10 minuter som längst. Endast i ärende nr 1996-6715 ansågs konsumentens handlande inte 

utgöra grov oaktsamhet. Som skäl till varför nämnden ansåg handlandet utgöra grov oaktsamhet i 

de två andra fallen var att det var enkelt att ta sig in i bilar och att inbrottsfrekvensen i bilar är hög. 

Man kan redan här fundera över om den generaliseringen som nämnden gör av hur lätt det är att 

bryta sig in i bilar är lämplig. Borde det inte istället åligga betaltjänstleverantören att föra en 

bevisning om att just bilen i ärendet saknade adekvat stöldskyddsutrustning när bilen i fallet varit 

låst (det vill säga införa en bedömning av hur säker bilen var, eller hur säker konsumenten trodde 

den var)? Med tanke på den utveckling som har skett och sker när det gäller bilar och dess 

utrustning är det olämpligt med en sådan generalisering. Att lämna kontokortet obevakat i sin låsta 

bil bör visserligen utgöra ett oaktsamt beteende. Jag anser dock inte att det som regel ska utgöra 

grov oaktsamhet. Försvårande omständigheter som skulle kunna omvandla handlandet till att utgöra 

grov oaktsamhet ska istället kunna vara att lämna bilen olåst eller att kontokortsinnehavaren lämnat 

kontokortet i bilen under en avsevärt lång tid. Motivuttalandets omnämnande av att kontokort i 

obevakad bil ska anses utgöra grov oaktsamhet borde inte ses som ett absolut ställningstagande utan 

mera som en utgångspunkt för bedömningen. I ärende nr 1996-6715 var det den korta tiden på tre 

minuter som kontokortet lämnats obevakat och att bilen parkerats på en lugn plats som avgjorde 

utgången (kan ställas mot ärendet 1999-2533 där det var 10 minuter och bilen parkerats på en 

parkeringsplats vid ett dagis). Det är svårt att förstå varför praxis ändrades på ett sådant markant 

sätt. 

Analyserar man ärende nr 2007-9106 och jämför det med att lämna kontokortet obevakat i en bil 

blir man än mer villrådig. Vad är det till exempel i detta ärende som utgör en sådan stor skillnad att 

det inte ska anses utgöra grov oaktsamhet? I ärendet 2007-9106 handlade det om ett låst utrymme 

för receptionister där kontokortet lämnats en kort stund när det förlorades. Nämnden kom fram till 

att det förvaringen av kontokortet inte utgjorde grov oaktsamhet. Vi har alltså här två olika utgångar 

146 Prop.  1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.
147 alla tre ärenden har refererats under avsnitt 2.1.5.
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i ärenden som rent faktiskt liknar varandra. Rent principiellt och faktiskt är det helt klart svårt att se 

någon skillnad på ett obevakat låst utrymme i offentlig miljö som en bil och ett 

receptionistutrymme. Receptionistutrymmet kunde andra anställda komma in i, i en låst bil kommer 

ingen annan in i utan nyckel.

Att förvaring av kontokortet i bostad normalt inte utgör grov oaktsamhet var nog ganska väntat med 

tanke på att det uttryckligen undantagits från grov oaktsamhet i proposition 1976/77:123. Man kan 

dock fundera över avgörandet 2005-2643 (se under avsnitt 2.1.5 för referat) som fastställer att det i 

vissa fall kan vara grov oaktsamhet när kontokortet förloras efter förvaring i hemmet. Nämnden tog 

i alla fall fasta på att man inte med säkerhet kunde avgöra hur kontokortet förlorats. Att 

kontokortsinnehavaren varit full och att ytterdörren kanske inte varit låst kan ha spelat in. Det är lite 

underligt att en gymnastiksal i ärende nr 2001-4153 ansågs utgöra en temporär bostad och att det på 

grund av detta normalt inte utgjorde grov oaktsamhet att förvara kontokortet där. Det troliga är dock 

att nämnden satte stort värde på det faktum att kontokortet i det fallet förvarats i kortinnehavarens 

omedelbara närhet. Vidare kan det konstateras att hotell utgör en osäker plats för förvaring av 

värdesaker. 

Med tanke på hovrättsdomen T 2601-02 bör en förvaring av kontokortet på ett hotellrum dock alltid 

utgör grov oaktsamhet så länge kontokortsinnehavaren inte befinner sig på rummet. Att hotell skulle 

kunna utgöra en temporär bostad skulle det kunna argumenteras för. Någon sådan diskussion har 

inte förekommit i ärendena, men det är svårt att dra några klara paralleller mellan en bostad och ett 

hotellrum när helt främmande människor helt lagligt har tillträde till en kunds hotellrum. 

I ett av bankföreningens remissvar argumenterade bankföreningen för att någon ändring av 

rekvisitet grov oaktsamhet inte skulle genomföras. Bankföreningen anförde istället att  fall där 

betalningsinstrumentet lämnats utan uppsikt skulle utgöra grov oaktsamhet.148 Föreningen var bland 

annat rädd för att en ändring av vad som skulle utgöra grov oaktsamhet kunde ta bort det incitament 

som gjort att en innehavare av betalningsinstrumentet inte brutit mot avtalsvillkoren. 

Bankföreningen argumenterade också att en urholkning av begreppet grov oaktsamhet skulle kunna 

leda till en sämre konkurrenssituation för bankerna jämfört med banker i andra länder inom EU.149 

Att bankföreningen ville ha kvar bedömningen enligt 34 § konsumentkreditlagen av som utgjorde 

grov oaktsamhet är kanske inte konstigt med tanke på att deras remissvar nästan får ses som en 
148 Svenska bankföreningen – Genomförande av betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) – betalningsansvar vid obehöriga 
transaktioner (DS 2008:86) s. 9.
149 A.a. s. 9.
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partsinlaga i diskussionen. En bedömning av vad som utgör grov oaktsamhet enligt 34 § 

konsumentkreditlagen skulle gynna bankerna framför konsumenterna om man jämför med hur 

samma bedömning kommer att se ut enligt den nya lagen. Argumentet att svenska banker skulle få 

en sämre konkurrenssituation kan jag inte bedöma då jag i arbetet inte tittat på andra länders 

implementation av EU-direktivet.

Sammanfattningsvis kan det sägas att om kontokortet förloras ur sikte eller om kortinnehavare på 

något sätt förlorar kontrollen (blir berusad eller sover med kortet för långt ifrån sig) är det grov 

oaktsamhet om det försvinner. Så länge kortinnehavaren har det vid sin kropp eller i en väska nära 

kroppen är det dock inte grov oaktsamhet om det stjäls och obehöriga transaktioner sker. Vad som 

kan beaktas vid bedömningen är exempelvis miljön (risken för stöld, till exempel bil, hotell och 

plats med mycket människor), vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken för stöld (till 

exempel möjligheten att helt enkelt ta med sig kortet), det vill säga en bedömning om det förelegat 

mera försvårande omständigheter. Hur konsumenten förvarat kontokortskoden ligger dock inte 

denne till last vid en bedömning av grov oaktsamhet.

Ligger då denna praxis i linje med förarbetenas150 definition av grov oaktsamhet? Beaktar man vad 

som sades i propositionen 1976/77:123 kan man kanske skönja en viss diskrepans mellan 

definitionerna.  I det motivuttalandet sades det nämligen att ”Det bör därför krävas mera 

försvårande omständigheter för att grov oaktsamhet skall anses föreligga.”.151 Dessa försvårande 

omständigheter kan i några avgöranden från ARN vara svåra att finna när det ansetts utgöra grov 

oaktsamhet vid förlust av kontokortet.152 I flera avgöranden har dock nämnden helt klart undersökt 

om mera försvårande omständigheter förelegat när konsumenten förlorat sitt kontokort.153 Mera 

konsekvent har nämnden varit när den ansett att kontokortet inte stått under uppsikt och nyttjat det 

som ett rekvisit för att grov oaktsamhet ska ha förelegat. Även här har det ibland gjorts frånsteg från 

uppsikt som rekvisit för ansvar.154 Man får alltså känslan av att den praxis som kommer från ARN 

utgör ett lapptäcke, det vill säga inte ett enhetligt system av vägledande beslut. Man måste fråga sig 

150 Prop. 1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag och 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag.
151 Prop.  1976/77:123, med förslag till konsumentkreditlag, s. 191.
152 Se till exempel ärende 2005-2643 där konsumenten varit berusad och förlorat sitt kontokort när han glömt att låsa 
dörren, något som ansetts utgöra grov oaktsamhet vilket går emot övrig praxis från ARN, se också ärende 1997-3573 
där konsumenten förlorat kontokortet utomlands när han troligen distraherats och lurats av någon eller några under ett 
köp med kortet, något som ansetts utgöra grov oaktsamhet, båda ärendena finns refererade under avsnitt 2.1.5.
153  Se ärende 2000-8049 där konsumenten förvarat sitt kontokort i en axelburen väska med kardborrespännen när det 
försvunnit, det faktum att konsuemnetn inte kontrollerat om spännena varit fastgjorde utgjorde inte en mera försvårande 
omständighet, ärendet är refererat under avsnitt 2.1.5.
154 Se ärende  1996-6715 där konsumenten lämnat kvar kontokortet i sin bil under 3 minuter när konsumenten hämtat 
sitt barn på dagis, refererat under avsnitt 2.1.5.
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hur ARN arbetat när den utarbetat sin praxis. Ett synsätt på hur praxis för ett speciellt begrepp inom 

juridiken skulle kunna arbetas fram levererades i NJA 1992 s. 130, ”[...] är det naturligt att söka 

ledning i de bestämmelser i civilrättslig lagstiftning där samma begrepp används”. Som jag tidigare 

nämnt är just bristen på överensstämmelse mellan begreppet grov oaktsamhet för 34 § 

konsumentkreditlagen och resterande civilrätt kärnan i den kritik som riktats i vissa utredningar. Det 

är nästan uppenbart att nämnden inte arbetat på det sätt som föreslogs av Högsta domstolen i NJA 

1992 s. 130. Givetvis har ARN all rätt, och skyldighet, att på ett eget och självständigt sätt arbeta 

fram sin egen praxis för begrepp som faller under nämndens behörighet. Men kanske hade likväl 

grov oaktsamhet definierats bättre om nämnden från första början försökt att få det att 

överensstämma med hur det är definierat i resterande av civilrätten.

Med allt detta sagt är det ganska uppenbart att den praxis som ARN arbetat fram inte har varit 

optimal. Konsumenters handlande som inte skilt sig åt speciellt mycket har trots detta kunnat sluta 

med helt olika bedömningar och därmed stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten. Detta är 

något icke önskvärt och helt klart en nackdel med den nuvarande bedömningen av grov oaktsamhet 

enligt 34 § konsumentkreditlagen.

Begreppet grov oaktsamhet ska således ändras och bedömas på ett nytt sätt i den nya lagen. Det är 

uppenbart vid granskning av motivuttalandet till den nya lagen att lagstiftaren vill föra 

bedömningen av grov oaktsamhet närmare hur den ser ut i den resterande civilrätten. Det intressanta 

är emellertid att man framförallt vill frångå den definition av grov oaktsamhet som har gjorts under 

34 § konsumentkreditlagen samt att oaktsamhetsbedömningen ska utgå ifrån om 

betalningsinstrumentet hanterats i överensstämmelse med de villkor som gällt mellan 

betaltjänstleverantören och betaltjänstanvändaren. Jag har innan påpekat brister i den äldre 

bedömningen av grov oaktsamhet. Den praxis som utarbetats av ARN kommer därför i stora delar 

att vara oanvändbar. Praxis som slagit fast vad som inte utgör grov oaktsamhet torde dock kunna 

användas och  fortfarande vara vägledande. 

En helt ny praxis rörande vad som utgör grov oaktsamhet enligt den nya lagen måste därför arbetas 

fram, något som visserligen ställer betaltjänstköparen med avtal gjorda före den 1 augusti 2010 

ovetandes till vilket sorts beteende som utgör grov oaktsamhet för dem. Jag anser dock att 

fördelarna med en omdaning av vad som utgör grov oaktsamhet överväger de eventuella nackdelar 

som kan uppstå. Då bedömningen inte längre ska ta avstamp från hur betalningsinstrumentet 

förlorats utan om det hanterats i överensstämmelse med avtalsvillkoren borde en konsument som 
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läst igenom avtalsvillkoren vara bättre förberedd på vilka krav som ställs på dennes hanterande av 

betalningsinstrumentet. Det blir likväl viktigt att den praxis som i framtiden åtminstone ARN ska 

arbeta fram är enhetlig, tydlig och klar.

Det ska också nämnas att vad gäller frågan om hos vilken part bevisbördan bör ligga när en 

konsument gjort gällande att en betalning gjorts av en obehörig användare av 

betalningsinstrumentet sägs det i motivuttalandet till den nya lagen att rättsläget ska vara oförändrat. 

Bevisbördan ska fortfarande ligga hos betaltjänstleverantören.155 I motivuttalandet hänvisas till 

artikel 59 i direktivet 2007/64/EG. Praxis från rättsfallet NJA 1992 s. 263 ser då ut att vara mindre 

viktig i fall med konsumenter eftersom det nu skulle räcka för kontoinnehavaren att göra gällande 

att det handlat om en obehörig transaktion för att denne skall slippa ansvar och bevisbördan övergå 

på betaltjänstleverantören. Man kan dock ställa sig frågande till om även de mest löjeväckande 

påståendena om varför en transaktion är obehörig bör räcka för att bevisbördan ska hamna hos 

betaltjänstleverantören. Att ett påstående om att en obehöriga transaktion har skett åtminstone bör 

göras antagligt från en konsuments sida är inte alls orimligt.

3.4 Särskilt klandervärt

En av de stora nyheterna i den nya lagen är begreppet särskilt klandervärt. Det är ett begrepp som 

inte finns i någon nu gällande lag i Sverige. Det första man kan fråga sig är varför just begreppet 

särskilt klandervärt valdes? Att lagstiftaren har haft möjligheten att själv välja terminologin i den 

nya lagen är uppenbart. I Ds 2008:86 konstaterades det att EU-direktivet inte skulle styra valet av 

terminologi eller systematik.156 Exakt samma sak konstaterades i propositionen 2009/10:122.157 

Något tvivel om att begreppet särskilt klandervärt är självvalt, och inte påtvingat av till exempel 

EU-direktivet, kan därför inte finnas. Något som faktiskt är ganska intressant är att begreppet 

faktiskt användes i motivuttalandet till 34 § konsumentkreditlagen för att beskriva det handlande 

som skulle leda till kontoinnehavarens betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Enligt det 

uttalandet skulle ”konsumenten/kontohavaren blir ansvarig för obehöriga uttag på kontot endast  

när han har hanterat kortet på vissa särskilt klandervärda sätt”.158 Om man alltså skulle gå efter 

denna definition skulle grov oaktsamhet utgöra ett särskilt klandervärt beteende, något som inte alls 

stämmer med hur man försöker definiera det i den nya lagen. Detta uttalande säger dock inte 

155 Prop. 2009/10:122, obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 19.
156 Ds 2008:86, betalningsansvar vid obehöriga transaktioner, s. 17.
157 Prop. 2009/10:122, obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 10.
158 Prop. 1991/92:83, om ny konsumentkreditlag, s. 93.
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speciellt mycket om hur det ska definieras i den nya lagen. Det kan nog påstås att det här använts 

mer som en språklig förstärkning av det handlande som skulle leda till betalningsansvar för 

kontoinnehavaren, det vill säga ett stöd till tolkningen av de rekvisit som enligt 34 § 

konsumentkreditlagen krävdes för att konsumenten skulle bli betalningsansvarig.  I och med den 

nya lagen har dock begreppet faktiskt blivit en juridisk term. Varför tar jag då upp detta? Helt klart 

belyser detta dels att begreppet aldrig tidigare fått någon klar definition eftersom användandet av 

begreppet tydligen skiljer sig mycket mellan de olika motivuttalandena, dels att det finns en 

uppenbar risk att begreppet blir svårtolkat i framtiden.

Motivuttalandet till den nya lagen definierar som det tidigare nämnts i arbetet begreppet särskilt 

klandervärt som en form av kvalificerad grov oaktsamhet. Det skulle vara frågan om ett beteende 

som skulle anses stötande om det ledde till att betaltjänstleverantören stod för en del av ansvaret vid 

förlust av betalningsinstrumentet. Det skulle handla om kvalificerad grov oaktsamhet. Begreppet 

ska alltså hamna någonstans mellan grov oaktsamhet och ett uppsåtligt handlande. Vad som blir 

svårdefinierat med begreppet särskilt klandervärt blir inte att avskilja det från uppsåtligt handlande 

då resultatet blir detsamma vid ett särskilt klandervärt respektive ett uppsåtligt handlande. Fullt 

betalningsansvar kan utkrävas vid särskilt klandervärt beteende, och vid ett uppsåtligt handlande är 

det ett frivilligt handlande som utmynnar i ett fullt ansvar för den eventuella förlust som kan ha 

gjorts. Det svåra blir istället att särskilja ett särskilt klandervärt handlade från ett handlande som 

utgör grov oaktsamhet. I motivuttalandet till den nya lagen angavs några få situationer där det skulle 

anses som särskilt klandervärt handlande. Det är till exempel att lämna kvar betalningsinstrumentet 

lättillgängligt och obevakat  i en offentlig miljö och att lämna över betalningsinstrumentet till 

personal på en klubb under en hel kväll. Redan det exemplet med överlämnandet av 

betalningsinstrumentet till personal på en klubb under en hel kväll skulle kunna anses ligga på 

gränsen eller utgöra ett likgiltighetsuppsåt.159 

Vad är det då i handlandet att lämna ett betalningsinstrument lättillgängligt och obevakat i en 

offentlig miljö som gör det särskilt klandervärt och inte endast grovt oaktsamt? Något lätt svar kan 

givetvis inte ges på den frågan. Att det åtminstone skulle utgöra grov oaktsamhet är kanske ganska 

lätt att komma fram till, men vad är det då som gör det beteendet så anstötligt att 

betaltjänstleverantören inte ska vara med och eventuellt dela på betalningsansvaret? Är det inte på 

det sättet att det redan är anstötligt att betaltjänstleverantören står för en del av betalningsansvaret 

159 Likgiltighetsuppsåt definieras som ”den faktiska inställning (attityd) som han vid gärningen hade till förverkligandet  
av effekten eller förekomsten av omständigheten.” NJA 2004 s. 176.

55



vid grov oaktsamhet? Att använda argumentet att något kan väcka anstöt för att förklara varför och 

när ett specifikt juridiskt begrepp ska användas, särskilt när den lägre graden av ansvar utkrävs vid 

det teoretiskt anstötliga beteendet grov oaktsamhet, känns som ett dåligt argument. Särskilt 

klandervärt blir inte ett väldefinierat begrepp med förklaringen att beteendet ska väcka anstöt, något 

som är högst subjektivt. Definitionen att det ska handla om kvalificerad grov oaktsamhet är då 

intressantare om man ska tala om en mera hållbar definition. 

Ett fall från ARN, där konsumentens handlande ansetts utgöra grov oaktsamhet, torde kunna utgöra 

exempel på vad som nu kan anses vara särskilt klandervärt handlande. Ärendet nr 2002-3864 

(avgjort 2003-03-10)160 handlade om en konsument som lämnat ifrån sig sitt kontokort på en klubb 

under en längre tid. Om man ska gå efter motivuttalandet till den nya lagen skulle detta fall utgöra 

ett klart exempel för vad som kan utgöra ett särskilt klandervärt beteende.161 Vad utgör då 

skillnaden mellan att konsumentens beteende i detta fall ska anses bara utgöra grov oaktsamhet eller 

särskilt klandervärt, det vill säga när övergår konsumentens handlande från att vara grov oaktsamhet 

till att utgöra ett särskilt klandervärt beteende? Är det tiden betalningsinstrumentet befunnits utanför 

konsumentens rådighet som är av störst betydelse, sårbarheten i just den miljön som höjer kravet på 

aktsamhet från konsumentens sida eller helt enkelt att överlämnandet av betalningsinstrumentet 

under en viss tid i just den miljön som tillsammans skapar den gräns som får utgöra ett särskilt 

klandervärt beteende? Svaret kan givetvis inte ges som ett enkelt val av något av dessa alternativ, 

utan det blir som domstolen uttalade i hovrättsavgörandet RH:2003:1162 att det i varje enskilt fall 

måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. De faktorer som kan beaktas vid 

bedömningen om grov oaktsamhet förekommit163 torde kunna appliceras på bedömningen om det 

förekommit ett särskilt klandervärt beteende. Det naturliga blir nog att först se om beteendet ens ska 

ses som grov oaktsamhet vilket innebär att dessa faktorer redan här tas med i bedömningen för att 

sedan bedöma om beteendet är att anse som kvalificerad grov oaktsamhet. 

Ett särskilt klandervärt beteende borde ligga på gränsen till ett uppsåtligt handlande. Att begreppet 

särskilt klandervärt ens tagits med i lagstiftningen kan kritiseras när tanken bakom utformningen av 

lagen har varit en strävan att skapa en enkel och klar lag.164 Att införa ett helt nytt begrepp som inte 

160 Refererat under avsnitt 2.1.4.
161 Ett klart exempel om man ser till de ytliga förutsättningarna, nämligen ett överlämnande av kontokort på en klubb 
under en viss tid, utöver det kan givetvis något definitivt svar om det skulle utgöra särskilt klandervärt beteende om 
fallet bedömts under den nya lagen inte ges..
162 Tidigare refererat under avsnitt 2.1.6.
163 Se under avsnitt 3.3.
164 Prop. 2009/10:122, obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 10.
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förekommer i svensk lagstiftning kan knappast ses som att skapa en enkel och klar lag. Även om 

ARN och och de allmänna domstolarna skulle finna att rekvisitet särskilt klandervärt beteende är ett 

lättdefinierat begrepp är jag tveksam till att konsumenterna innan praxis utarbetats finner det 

lättdefinierat. Att man i lagstiftningen beslutat sig för att ens använda rekvisitet särskilt klandervärt 

är enligt mitt tycke ett felaktigt beslut. Att istället använda det redan väldefinierade rekvisitet uppsåt 

hade tjänat samma syfte.

I likhet med vad som gäller för frågan om grov oaktsamhet ligger nog bevisbördan för att ett särskilt 

klandervärt beteende förekommit hos betaltjänstleverantören. Samtidigt ska det givetvis krävas att 

konsumenten deltar i utredningen och är behjälplig med information som betaltjänstleverantören 

behöver.

3.5 Självrisk

En annan nyhet i den nya lagen är införandet av en självrisk. Det handlar här om ett nästintill strikt 

ansvar för konsumenten om en obehörig transaktion kan genomföras tack vare att konsumenten inte 

förvarat eller skyddat sin personliga kod tillräckligt bra. I den nya lagen uppgår självrisken till 1 

200 kronor. I bankföreningens remissvar fördes det fram viss kritik mot att självrisken endast skulle 

utgå när den obehöriga transaktionen kunnat genomföras på grund av konsumentens hanterande av 

koden. Bankföreningen ansåg att självrisken borde utgå vid alla tillfällen av obehöriga transaktioner 

då detta skulle utgöra ett bättre incitament för konsumenten att hantera betalningsinstrumentet 

varsamt. Bankföreningen ansåg också att indirekt skulle en sådan ordning leda till ett minskat 

användande av kod till betalningsinstrumentet.165 Hela denna argumentation vilar egentligen på en 

sak, konsumentens kunskap. Bankföreningen utgår ifrån att konsumenten till att börja med är såpass 

insatt i lagstiftningen att självrisken som incitament för ett varsammare hanterande av 

betalningsinstrumentet kommer att bli verkningsfullt. Visserligen skulle troligen 

betaltjänstleverantören informera konsumenten extra noga om ett sådant incitament. Även 

argumentet att det skulle kunna leda till ett minskat användande av koden bygger på ett antagande 

att konsumenten är såpass insatt i frågeställningen att denne gör ett aktivt val att strunta i att 

använda koden. Samtidigt kan detta ställas mot vad som gällde innan den nya lagen trädde i kraft 

(och fortfarande gäller för avtal före 1 augusti 2010). Hanteringen av kontokortskoden kunde inte 

vara en försvårande omständighet i äldre praxis. Trots avsaknaden av en sådan bedömningsgrund 

tror jag inte att konsumenterna fram till den 1 augusti 2010 struntade i hur man förvarade koden. 

165 Svenska bankföreningen – Utkast till lagrådsremiss – en kontohavares ansvar för obehöriga transaktioner, s. 3 f.
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Visst kan det kanske fungera som ett incitament för konsumenten att hantera koden och 

betalningsinstrumentet på ett bättre sätt. Som jag redan nämnt166 kan inte ett incitament bli bättre än 

mängden information och dess kvalité till konsumenten är. Sen kan man ifrågasätta antagandet att 

konsumenter inte gillar enkelheten med koden. Detta är något som bankföreningen verkar bortse 

ifrån när man påstår att det finns en risk att kodanvändandet kommer att minska bara för att 

konsumenten kan undvika en självrisk om de helt struntar i att använda koden vid alla de inköp de 

gör med betalningsinstrumentet. En viktig synpunkt som bankföreningen framför är dock att 

självrisken ska utgå även vid obehöriga transaktioner på grund av att en kod använts vid 

användande av betalningsinstrumentet på till exempel Internet. Det kan här handla om en annan kod 

än den som kom med betalningsinstrumentet, till exempel en självvald kod. Jag håller med om detta 

och anser att lagtexten är utformad på sådant sätt att det stödjer denna uppfattning. Lagtexten i 4 § 

lyder: Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren har  

underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar kontoinnehavare för beloppet, dock högst 1 200 

kronor. Tillsammans med definitionen i 2 § punkt 1 utgör formuleringen en personlig kod ett tydligt 

ansvar för alla de eventuella koder som kan knytas till ett betalningsinstrument. 

Som jag tidigare i arbetet berört finns det vissa situationer när en självrisk inte bör utgå. Sådana 

situationer är till exempel när kontoinnehavaren med tvång tvingas uppge koden till någon 

obehörig. I motivuttalandet ansågs även skimming utgöra ett exempel på när självrisk inte skulle 

utgå. En fråga blir ändock i vilken mån kontoinnehavaren kan få vara blind för eventuella 

skimmingsförsök eller liknande bedrägliga beteenden. Ska till exempel en självrisk betalas när 

konsumenten utsatts för ett uselt phisingförsök167 och gått på det? När en konsument faller för ett 

skimmingsförsök handlar det faktiskt om att konsumenten luras på koden och information på 

magnetremsan. Vid phising kan konsumenten luras att besöka en webbsida som ser legitim ut eller 

helt enkelt luras att lämna ut vital information till bedragaren. Gränsen blir ganska suddig mellan 

vissa av dessa bedrägerier. Risken finns att vissa får status av att vara mer accepterade att utgöra 

undantag från självrisken än andra bedrägeriförsök. Kanske hade det varit bättre att i lagtexten ange 

när undantag från självrisken kan få förekomma.

166 Se under avsnitt 3.2.
167 För en banks definition av phising se http://www.swedbank.se/om-swedbank/sakerhet/bedragerier/index.htm
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3.6 Övrigt

I 34 § konsumentkreditlagen användes rekvisitet snarast för att definiera inom vilken tid en 

kontohavare var tvungen att anmäla en förlust av sitt kontokort. Hur en bedömning om ett 

handlande hade varit snarast skulle gå till beskrev hovrättsdomen RH:2003:1 bäst, att det ”i varje  

enskilt fall måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter”. Det går givetvis inte att 

definiera rekvisitet snarast med att ange ett bestämt antal minuter eller timmar. Ett sådant statiskt 

begrepp skulle bara göra tillämpningen av det ohållbart ur till exempel ett rättviseperspektiv. Ett 

dynamiskt begrepp tillåter att bedömningen blir mer rättvis, hållbar och att många olika situationer 

kan passas in. Att till exempel först anmäla en stöld till polisen eller att först leta igenom huset 

innan man spärranmäler är inte konstigt att det bör kunna tas med i en bedömning om en anmälan 

gjorts snarast. Hur rekvisitet snarast kommer att tillämpas i den nya lagen blir ur konsumentens 

synpunkt intressant. I 4 § används rekvisitet snarast och i motivuttalandena tillhörande den 

paragrafen används samma rekvisit. I artikel 56 i EU-direktivet 2007/64/EG, som 4 §  införlivar, 

används dock rekvisitet utan onödigt dröjsmål. Samma rekvisit, utan onödigt dröjsmål, används 

sedan i 8 § (paragrafen införlivar artikel 58 där onödigt dröjsmål åter används). Frågan blir då i 

vilken utsträckning lagstiftaren önskat att de två begreppen ska skilja sig, eller om det här har 

handlat om ett obetänksamt användande av två olika begrepp för att uppnå samma resultat? 

I direktivet har bara rekvisitet utan onödigt dröjsmål använts vilket indikerar att när direktivet 

arbetades fram skulle det inte finnas någon skillnad på rekvisiten i de två artiklarna. I 

motivuttalandet till den nya lagen finns ingen förklaring till varför rekvisitet snarast använts i 4 § 

istället för rekvisitet utan onödigt dröjsmål. Jag har tidigare nämnt att man i motivuttalandet till den 

nya lagen ansetts sig obunden till direktivets terminologi och systematik. Det förklarar dock bara 

varför lagstiftaren ansett sig kunna frångå användandet av rekvisitet utan onödigt dröjsmål, inte 

varför. Jag tror att man kan finna svaret i vad som ansetts mest lämpligt, det vill säga att fortsätta 

använda ett redan definierat rekvisit. Rekvisitet snarast har ju nämligen redan en utarbetad praxis 

som kan hjälpa till vid tolkningen av det. Det kan till exempel underlätta konsumenters förståelse 

för vilka krav som ställs på hanterandet av betalningsinstrumentet. 

Det får antas att de två olika rekvisiten utan onödigt dröjsmål och snarast också ska tolkas olika. 

Stöd för ett sådant antagande kan hämtas dels i att rekvisitet snarast redan i viss mån är definierat 

och inget i motivuttalandet säger att den praxis som finns inte ska beaktas, dels hur 8 § är utformad. 

I motivuttalandet rörande 8 § sägs det att det i praktiken blir den 13-månadersregel, som är den tid 
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konsumenten har på sig att reklamera en betalning efter att betaltjänstleverantören meddelat 

konsumenten om att en betalning gjorts, som kommer att gälla för hur lång tid konsumenten har på 

sig att reklamera en obehörig transaktion.168 Det kommer då att handla om två helt olika tidsaspekter 

för de två rekvisiten. För rekvisitet snarast en väldigt kort tid på ibland någon timme och för 

rekvisitet utan onödigt dröjsmål en avsevärt längre tid. Konsumentverket anförde i ett av sina 

remissvar att det vore olämpligt att ha två olika rekvisit om det var lagstiftarens meningen att ingen 

skillnad skulle finnas mellan hur de två rekvisiten användes vid en bedömning av om en konsument 

handlat inom den tidsram som lagen ställer upp för att denne ska undgå betalningsansvar.169 Jag 

anser som sagt att de två olika rekvisiten snarast och utan onödigt dröjsmål är tänkta att, och måste, 

definieras olika.

168 Prop. 2009/10:122, obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, s. 30.
169 http://www.konsumentverket.se/sv/omkonsumentverket/Remissyttranden1/Remissyttranden-2009/20091570/
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4 Analys

4.1 En förbättring för konsumenterna?

Att en ny lag trädde i kraft den 1 augusti 2010 var något som behövdes. Flertalet problem med den 

äldre lagen hade ganska tidigt påvisats i flertalet utredningar, särskilt den något hårda bedömningen 

av grov oaktsamhet. Även om den nya lagen nu trätt i kraft återstår frågan om den bara förändrar 

rättsläget eller om den utöver det också erbjuder ett bättre skydd för konsumenterna. Att åtgärda 

problemet med den för hårda bedömningen av grov oaktsamhet genom att det nu ska krävas mer av 

konsumentens handlande för att det ska utgöra grov oaktsamhet är en klar förbättring för 

konsumenterna. Det är just ett grovt oaktsamt handlande som tidigare, och även i den nya lagen, 

haft och har den största betydelsen för hur stor ekonomisk förlust som konsumenten ska få ta. 

Att fråga sig om konsumenten verkligen är skyddsvärd i den utsträckning som denne i dagens 

lagstiftning är skyddad är en intressant men kanske en redan avgjord fråga eftersom 

konsumentlagarna faktiskt finns på plats och uppenbarligen inte kommer att försvinna i första taget. 

Det ska också påpekas att det i de allra flesta fall är naturligt att konsumenten har ett informations- 

och kunskapsunderläge gentemot näringsidkaren och är den som riskerar att få ta överdrivet stora 

ekonomiska konsekvenser vid ofördelaktiga avtal. Jag håller i detta fall med utredningarnas 

argument att det är lämpligare att näringsidkaren får stå för den största risken för eventuella 

obehöriga transaktioner. Den nya lagen har i viss utsträckning dessutom, med den information som 

erbjuds i lagtexten, ökat den förståelse en medveten konsument kan få av att läsa den nya lagen. 

Definitionerna i 4 § utgör ett bra exempel på det. Samtidigt kommer det givetvis att vara svårt för 

en konsument att förstå hur den nya bedömningen av rekvisitet grov oaktsamhet kommer att se ut, 

och framförallt vad som utgör särskilt klandervärt beteende. Eftersom rekvisitet särskilt klandervärt 

inte förekommer i svensk rätt är det till och med svårt för en jurist att enkelt definiera betydelsen av 

det. Överlag får jag ändå anse att den nya lagen blir en förbättring för konsumenten.

4.2 Slutsats

Sammantaget får alltså den nya lagen ses som en förbättring över den äldre, trots den kritik jag 

riktat mot den. Huvuddragen i kritiken handlar för det första om att ingen retroaktiv verkan ges den 

nya lagen. För det andra införandet av det nya rekvisitet särskilt klandervärt och för det tredje 
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införandet av vissa moment av handlingsdirigerande lagparagrafer när man samtidigt inte visar att 

någon större spridning av informationen kommer att ske till konsumenterna. Att man i den nya 

lagen valt att motivera flera av paragraferna med att de ska vara handlingsdirigerande för 

konsumenten, det vill säga öka konsumentens försiktighet när denne hanterar betalningsinstrument, 

är enligt mitt tycke en svaghet i argumentationen. Det finns ingenting som tyder på att konsumenter 

inte inser allvaret i ett hanterande av den länk mellan dem och i många fall hela deras kapital eller 

att konsumenten i någon större utsträckning kommer att ta del av dessa handlingsdirigerande regler. 

Det handlar nu om hur en praxis kommer att utformas. ARN kommer förhoppningsvis att strama 

upp sina bedömningar av rekvisiten för att få till en enhetlig praxis. Kritiken mot 34 § 

konsumentkreditlagen handlar till stor del av om hur bedömningen av grov oaktsamhet görs. Enda 

lösningen på det problemet är att konsumenterna uppdaterar sina avtal med betaltjänstleverantören 

för att få till nya avtal som hamnar under den nya lagen. I vilken utsträckning konsumenterna gör 

detta, eller om betaltjänstleverantörerna självmant gör detta, är svårbedömt.
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