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Avtalsrättsliga frågor vid
elektronisk kommunikation

Sektionsmöte

Referatskrivare: Tingsnotarie Magnus Graner, Sverige

Debattledare, Professor Peter Seipel, Sverige, hälsade välkommen, redo-
gjorde för procedurfrågor och lämnade ordet till referenten.

Referenten, generaldirektör Hans Jacobson, Sverige, inledde med en kort
genomgång av innehållet i det skriftliga underlaget. Han konstaterade där-
vid att rapporten bygger på IT-utredningen (SOU 1996:40), vilket påverkat
utformningen av rapporten bland annat genom att man i utrednings- och
lagstiftningssammanhang vågar uttala sig mer bestämt än vad en rättsve-
tenskapsman i allmänhet gör.

Korreferenten, lovrådgiver Erik Røsæg, Norge: Det är bra att dessa frågor
diskuteras, men i grunden är det inte särskilt speciella förhållanden som
aktualiseras. Man har sedan länge godtagit att avtal ingås på elektronisk
väg, exempelvis genom telefax, och detta är oproblematiskt. Det är fråga
om en glidande skala och inte om ett enda stort språng in i elektroniken.
Vissa av problemen med elektroniska avtal återfinns också på annat håll,
exempelvis i fråga om fullmäktige eller bud. En dator med en viss instruk-
tion kan jämföras med dessa situationer. Många situationer när elektronik
utnyttjas kan alltså sägas vara analoga med icke-elektroniska frågor. Detta
är min tes nummer ett: De situationer som uppstår vid elektronisk kommu-
nikation är inte så speciella.

Lösningsmetoden man bör välja när man konfronteras med en situation
där elektronisk kommunikation förekommer är därför att först försöka hitta
paralleller mellan denna situation och ett icke-elektroniskt sammanhang.
Jag har nämnt fullmakt och kommer att ge fler konkreta exempel på detta.
Man kommer längre med en sådan metod än genom att teoretisera utifrån
reglerna och finna bakgrunden till dem. Det är uppenbart att dessa problem
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inte var aktuella i början av 1900-talet. Detta är sålunda tes nummer två:
Lösningsmetoden för de frågor som diskuteras bör i hög grad vara faktiska
analogier mellan elektroniska och icke-elektroniska situationer.

En annan fråga som bör behandlas inledningsvis är skillnaden mellan
EDI-avtal (ramavtal) å ena sidan och de avtal som ingås inom ramen för
dessa avtal å den andra. Det går inte, som referenten anser, att komma un-
dan ogiltighetsreglerna i avtalslagen genom att teckna EDI-avtal först. 33 §
avtalslagen kan tillämpas direkt på de avtal som träffas elektroniskt. Detta
utgör tes nummer tre: Avtalslagens ogiltighetsregler får direkt effekt på
elektroniskt ingångna avtal.

En konkretisering av det nyss sagda kan göras beträffande exempelvis 32
och 40 §§ avtalslagen. Man kommer därvid långt genom att analysera de
faktiska förhållandena. De typiska felen vid elektronisk post är inte att 22
Mkr blir 24 Mkr, vilket kan inträffa vid telegrafering. I stället består felet
typiskt sett i att kommunikationen blir helt oläslig. De typer av fel som blir
aktuella är andra än de som var typiska i början av 1900-talet. Situationen är
därför snarare jämförbar med den att ett handbrev är oläsligt på grund av en
oläslig handstil eller blir blött och därmed oläsligt än med förvrängningsfel.

Detta leder till tes nummer fyra: När man får ett elektroniskt budskap där
man kan identifiera avsändaren men inte utläsa innehållet, har man en skyl-
dighet att meddela avsändaren. Särskilt gäller detta om man redan varit
inne i avtalsförhandlingar eller har ett avtalsförhållande med vederbörande.
Detta har förvisso inget stöd i avtalslagen, men det är en bra lösning och det
vore bra om någon skrev det i ett förarbete så att det kunde bli en del av
gällande rätt.

Ett annat problem - utöver nyssnämnda oläslighet - är elektroniska adresser
som inte används. De flesta som har en elektronisk adress använder den
nämligen inte. Dessa oanvända elektroniska adresser kan närmast jämföras
med postadressen till ett sommarhus dit någon skickar ett anbud i jultid.
Även här får man använda sunt förnuft. Om jag inte vet att jag skickar
meddelandet till en adress som används står jag risken för att meddelandet
kommer fram, i vart fall så länge så många adresser som nu är oanvända.
Möjligen kan detta resonemang knytas till 40 § avtalslagen. Det kan jämfö-
ras ett gammalt exempel där jag skickar ett meddelande med min trogna
pudel: Det är bra om det kommer fram, men det kan inte anses vara ett
sedvanligt sätt att kommunicera. - Undantag från denna regel kan göras om
man har ett förhållande sedan tidigare och det elektroniska meddelandet
ligger i mottagarens elektroniska postlåda men han inte vill ta del av det.
Då ska vanliga regler om att meddelandet anses kommit fram gälla.
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Som sista exempel på analogier mellan elektroniska förhållanden och
äldre förhållanden kan underskrifter nämnas. Det kan därvid förutsättas att
det går att skriva under ett elektroniskt meddelande, men det är inte säkert
att en elektronisk signatur skall ha samma effekt som en namnteckning.
Namnteckningen kan nämligen sägas ha dels betydelse för verifiering av
identiteten, dels en slutgiltighetsverkan. Det är inte säkert att en elektronisk
signatur skall ha denna slutgiltighetsverkan. Detta har beröring med ett fall
som blev mycket omdiskuterat i Norge och som gällde en bankfunktionär
som i strid med sina fullmakter hade sänt en massa telexar med remburser
och andra förpliktelser. Han hade därvid använt testade telexer som i detta
sammanhang kan jämställas med elektroniska signaturer. Frågan som kan
ställas är då om dessa tester bara utgör en faktisk säkerhet att telexet kom-
mer från den bank som anges. Eller innebär de till exempel att man inte kan
åberopa fullmaktsreglerna? Fallet har varit mycket diskuterat men har ald-
rig blivit avgjort. Detta leder fram till tes nummer sex: Man skall vara för-
siktig med att tillägga elektroniska signaler större betydelse än nödvändigt
och detta gäller till exempel elektroniska signaturer. Detta kan i det en-
skilda fallet vara reglerat i ett ramavtal, men det är bra att ha en restriktiv
inställning.

Detta var tre exempel på hur man kan lösa problem som uppstår vid
elektroniska kommunikationer: oläslighet, oanvända e-postadresser och elek-
troniska signaturer.

Avslutningsvis, en anmärkning om god och ond tro. Referenten menar
att man inte kan tillämpa 6 § avtalslagen i elektroniska sammanhang. Emel-
lertid ligger det alltid en vilja bakom en dator. Det är lika fel att säga att en
dator sluter ett avtal som att säga att en telefon gör det. När datorn program-
meras finns god och ond tro på samma sätt som när man instruerar en full-
mäktig. Om jag har en dåligt programmerad dator är detta min risk. Detta
ligger närmare vad referenten på sidan 9 i sin rapport säger om att man inte
skall laborera med en fingerad viljeförklaring än vad som sägs på sidan 19
i rapporten om att bedömningar utifrån subjektiva element, såsom en parts
vilja, inte kan göras när automatiska rutiner har ersatt mänskliga ställnings-
taganden. Även om datamaskiner är dumma, vilket de är, finns det en män-
niska bakom och denne måste svara för sitt agerande på samma sätt som om
datorn inte kom till användning.

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Jag avser koncentrera mitt in-
lägg till en fråga, nämligen viljeförklaringsföreställningar när man handlar
digitalt.
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Härvid finns två förutsättningar i referentens upplägg. För det första sägs
på sidan 7 i rapporten att det inte finns någon vilja i datorn. Med detta
sammanhänger vår uppfattning att datorn inte kan göras ansvarig enligt
culpareglerna. För det andra talas emellertid på sidan 21 om tillbakakallelse-
möjligheten fram till kunskapstidpunkten, i enlighet med 7 § avtalslagen,
vilket för in viljeförklaringens kusin kunskapsbegreppet i sammanhanget. -
Frågan som då kan ställas är om datorn, som inte har någon vilja, kan ha
kunskap. Detta är helt parallella problem och svaret är att datorn inte kan ha
kunskap eftersom kunskap är ett subjektivt, psykologiskt begrepp.

Detta innebär att man i förhållande till 7 § avtalslagen måste välja en
teknologisk motsvarighet till kunskap. Flera möjligheter står till buds. För
det första kan man anamma en mottagandeprincip och säga att mottagande
och kunskap är samma sak. I så fall har vi ändrat 7 §. För det andra kan man
tillämpa en dispositionsprincip som innebär att när datorn har disponerat
på grundval av mottagandet så motsvarar detta kunskap. En tredje möjlig-
het, som också är den mest tilltalande, är att säga att vi har kunskap först
i det ögonblick en människa involveras i de handlingar som föregår i da-
torn.

Det är viktigt att klargöra vilka konsekvenser och vilka problemställ-
ningar som är aktuella. Den typiska situationen är att dator A plötsligt av-
sänder ett besked att en order på en miljard kronor ska sättas i verket och
enligt de principer som nämnts utgör detta giltigt anbud eller accept som
förpliktar. Om det inte är avtalat mellan parterna att det avtal som de sluter
på digital väg skulle kunna resultera i så stora förpliktelser, förefaller det
mig rimligast att ta fasta på kunskaptidpunkten. I annat fall blir effekten att
den olycklige ägaren av det felaktiga ADB-systemet förlorar möjligheten
att återkalla ett sådant anbud och därmed bli bunden av anbudet redan då
det mottagits.

En annan sak gäller problemen med signaturer. En internationell trend
med start i USA är att införa lagar om digitala signaturer. I flera amerikans-
ka delstater finns redan lagar om digital signatur, lagförslag är på gång i
Danmark, Tyskland och jag tror även i Sverige.

Digitala signaturer är helt annorlunda än vanliga namnteckningar efter-
som de närmast är fingeravtryck som täcker hela texten och samtidigt ett
långt säkrare fingeravtryck än ett vanligt undertecknande av en text. Frågan
är om denna högre grad av säkerhet skall motsvaras av längre gående juri-
diska verkningar av den digitala signaturen. I motsats till Røsæg anser jag
alltså att man inte ska nedtona betydelsen av den digitala signaturen utan
tvärtom betona den.
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En lösning som diskuteras i Danmark i anknytning till lagförslagen om
digitala signaturer är att den som undertecknar ett dokument med en digital
signatur och till detta bruk utsett krypteringsnycklar, på förhand kan reser-
vera sin digitala signatur till endast vissa typer av transaktioner: Jag vill
inte kunna ingå avtal rörande fast egendom, jag vill inte kunna ingå avtal
överstigande vissa belopp, osv.

Avslutningsvis något rörande frågan om ogiltiga viljeförklaringar, där
jag inte riktigt förstår problemet. Om vi håller fast vid att en dator inte själv
kan uttrycka en viljeförklaring och vid att om något är ogiltigt så måste det
finnas en ogiltig viljeförklaring, kan två problem diskuteras. För det första
kan en människa formulera en viljeförklaring som sedan förmedlas genom
en dator. För det andra kan en dators program framställa ett digitalt mate-
rial utan att det finns någon vilja bakom, men då uppkommer inget
ogiltighetsproblem eftersom det inte finns någon viljeförklaring. Förplik-
telser kan i en sådan situation endast inträda i sådana fall då det föreligger
kvalificerad oförsiktighet eller avtal härom

Korreferenten, lovrådgive rErikRøsæg, Norge: En kort replik rörande vilje-
förklaringar: Alla datamaskiner agerar på någons instruktion, de har aldrig
någon egen vilja. Det är alltid någon som programmerat den. Man bör där-
för hamna i samma situation som om man använder en fullmäktig.

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Det problem jag talar om angår
datorns "dispositioner" på grund av programmeringsfel. Om det inte före-
ligger en vilja när programmet utformats, kommer man fram till att "dis-
positionen" inte är en viljeförklaring. Situationen är en annan vid fullmakts-
förhållanden. Om du ger mig i uppdrag att som fullmäktig ingå avtal med
Peter Seipel, lämnar jag ett löfte till Peter, som grundas på min vilja som i
sin tur grundas på din vilja. Men i det första exemplet finns ingen sådan
vilja. Endast förklaringen.

Denna fråga diskuterades livligt i UNCITRAL som i juni lade fram en
modell-lag som på arbetsstadiet kallades Model Provisions on Electronic
Data Interchange and Related Means of Communications, och som slutli-
gen fick namnet Model Law on Electronic Commerce. En av de frågor som
gav upphov till diskussion de sista dagarna under arbetet var om innehava-
ren av ett ADB-system blir förpliktad av data som datorn avsänder utan att
man särskilt avtalat om ansvar för vad datorn meddelar. Den slutliga lös-
ningen blev att i de situationer där datorn avger sådana meddelanden så
ansvarar avsändaren inte. Detta resultat enades man om bland annat efter
tysk intervention.
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Referenten, generaldirektör Hans Jacobson, Sverige: Om man inte behö-
ver ta ansvar för sina datorer om de är dåliga, innebär det väl att telegraf-
regeln blir tillämplig?

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Ja, det är riktigt.

Professor Olav Torvund, Norge: Diskussionen visar att avtalslagen är
teknologineutral och reglerar grundläggande principer. Problemen med elek-
tronisk kommunikation är kanske inte så stora.

Vid automatiserade avtalsslut måste man få ut de subjektiva elementen.
Det går inte att bygga på subjektiva element där kunskap och god tro spelar
in.

Det andra är det som direkt gäller kommunikationen. Där får man in
frågan om meddelanden vid fel. Som Røsæg var inne på kan det vara viktigt
när kunskap och tillbakakallelse kommer in i bilden. Det kanske inte, som
Mads Bryde Andersen säger, kommer till kunskap förrän en människa kom-
mit in i transaktionen. När transaktionen går bra förekommer detta oftast
inte. Detta skulle emellertid innebära att transaktioner kunde kallas tillbaka
i evig tid, vilket vore farligt att leva med.

Kanske ska man hoppa över diskussionen om tillbakakallelse och mer
diskutera om man ska kunna reversera feltransaktioner. Det är ju detta som
är realiteten och egentligen det viktiga. När avtalsförhållanden objektivi-
seras blir det, ifråga om ansvaret för dåliga datasystem, mer en fråga om
riskvärdering och fråga om placering av risken.

Det kanske slutligen inte är inom avtalsrätten som de stora problemen
dyker upp när elektroniken tas till hjälp. Där måste några mindre tillpass-
ningar göras men problemen är egentligen inte så stora. - Där vi möter de
stora utmaningarna är där verksamheten förändras till följd av datorise-
ringen. Nya finansiella instrument är exempel på detta.

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Det är inte riktigt att avtal skulle
bli hängande i ett rättsligt tomrum om man skjuter på kunskapstidpunkten.
Om det är ett fel från A som utverkar en order hos B så ansvarar givetvis A
efter culparegler. Det vi reellt talar om är skillnaden mellan den positiva
uppfyllelsen och det negativa kontraktet i skadeståndsuppgörelsen. Där fö-
refaller det rimligt att hålla A fri från det typiskt sett mer betungande posi-
tiva kontraktsintresset.

Røsæg säger att det borde finnas en plikt att reagera mot ett meddelande,
men frågan är om denna plikt skall sanktioneras med att det annars uppstår
avtal jämlikt 4 eller 6 §§ avtalslagen eller om den ska sanktioneras
skadeståndsrättsligt.
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Rådgiver Johan Hjort, Norge: I förvaltningen är det mycket information
som förmedlas via EDI. Bland annat är det fråga om tulldeklarationer som
ska kunna avges per dator. Detta diskuteras även i Sverige men i Norge har
vi kommit så långt att vi tänkt högt och en PM har cirkulerats i departementen
i frågan. Bland annat har ett problem diskuterats som har beröring men
avtalsrätten, nämligen när ett dokument skall anses ha kommit fram. För-
slaget är att tulldeklarationen skall anses avgiven när den tagits emot i
tullmyndighetens dator.

En fråga i sammanhanget är om man ska reglera dessa frågor genom
analogier och generella regler eller om man ska författa speciella regler.
Rättsinformationshänsyn och det enkla att säkra legalitet när man pålägger
plikter talar för att man måste gå igenom de gamla reglerna och se om det
behövs någon ny lagstiftning på grund av den nya tekniken. Detta är ett
löpande dilemma. De generella reglerna hjälper oss en bit på vägen men de
ger kanske inte alltid medborgaren den nödvändiga vägledningen. För öv-
rigt är det inte bara medborgaren, utan även förvaltningen, som ibland kan
behöva slå upp i en lagtext vad som gäller.

Referenten, generaldirektör Hans Jacobson, Sverige: I anslutning till det
som togs upp sist om detta med nyttan och behovet av skrivna regler kan
det nämnas att IT-utredningen har funderat även på den frågan.

Korreferenten, lovrådgiver Erik Røsæg, Norge: Diskussionen går nu i två
spår. Dels kommunikationsfrågor, dels vad som händer när datorn gör nå-
got man inte tänkt sig. Jag tänkte uppehålla mig vid denna senare fråga.

Kanske är vi eniga om situationen när datorn gör något man programme-
rat den att göra men som man senare ångrar eller där förhållandena ändrats
så att man senare kommit i ond tro. Då är det inga problem eftersom man
kan använda allmänna avtalsrättsliga regler som säger att när datorn sänder
budskapet, är den som en gång programmerade den i god tro. Problemet är
när datorn skickar ett meddelande som man egentligen inte tänkt sig. Denna
situation synes vara parallell med fullmaktsproblemet när man ger en in-
struktion som man inte avser att avge. Detta är då en risk som bör vara helt
på avsändarens sida. Uppenbart är att den andra parten inte kan veta något
om dessa instruktioner och än mindre om avsändarens avsikter. Ännu mer
kryptiskt blir detta för mottagaren när en dator som är programmerad på
visst sätt gör något man inte tänkt sig. Man kommer inte ifrån att någon står
bakom datorn och att datorn inte gör något annat än det den är programme-
rad att göra. Har det skett ett fel bör risken vara helt på avsändarens sida.

Jag tror egentligen inte att man kan säga att osäkerheten i datakommuni-
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kationen kan ligga till grund för slutsatsen att man bara skall ersätta det
negativa kontraktsintresset och inte det positiva. Konsekvensen av att säga
att man bara skall ersätta det negativa kontraktsintresset i dessa fall är att,
när man fått något på elektronisk väg som kan vara avsänt automatiskt, kan
man aldrig få det positiva intresset ersatt. Det vore intressant att höra om
det finns några idéer om hur man skulle utforma regler som skiljer på de två
fallen.

Debattledare, Professor Peter Seipel, Sverige: Debatten har, som mycket
riktigt konstaterats, tagit två spår - ett avtalsrättsligt och ett förvaltnings-
rättsligt. Detta är emellertid inte särskilt märkligt eftersom IT har en ten-
dens att sudda ut gränsen mellan privat och offentlig sektor, exempelvis
ifråga om offentliga upphandlingar som inom några år skall ske huvudsak-
ligen med elektronisk kommunikation. Därmed får man en sammanbland-
ning av de olika rättsområdena.

Diskussionen visar att de olika uppfattningarna om teknikens innebörd
kommer att sätta spår i de avtal som sluts på området. Frågan är om det är
helt likgiltigt hur denna privatjustis utformas. Den är idag starkt präglad av
amerikansk rätt genom det amerikanska försprånget på området. Den präg-
las också av att slutna EDI-avtal får en allt suddigare gräns mot Internets
öppna marknader där det inte handlar om branschspecifika regler. Bland
annat öppnas konsumentmarknader vilket kommer att påverka utvecklingen.

Utredningssekreteraren Per Furberg, Sverige: Den svenska IT-utredningen
har övervägt frågan om när ett meddelande skall anses ha kommit fram
både i termer av att ha "inkommit" i förvaltningsrättslig mening och av att
ha "kommit tillhanda" i avtalsrättslig mening. Utredningen har därvid sett
ett behov av att skapa ett nytt begrepp eftersom det inte är en fysisk sak som
skall nå en fysisk plats. Detta begrepp är den elektroniska adressen. Ett
meddelandes ankomst knyts till denna elektroniska adress oavsett var adres-
sen rent fysiskt befinner sig. Om myndigheten väljer att ha sin elektroniska
postbox hos exempelvis teleoperatören och rättsverkan knöts till att ett
meddelande ankommit till myndighetens dator, skulle avsändare annars helt
slumpmässigt kunna drabbas av en rättsförlust. - Vi pekar på den funktion
antingen i myndighetens eget informationssystem eller den funktion för att
motta i den postbox som finns hos förmedlaren. Då blir det inte slumpvis.

Beträffande diskussionen att göra datorn till fullmäktig eller att backa
tillbaka till vad programmeraren avsett finns anledning att varna för att
börja göra teoretiska överbyggnader som komplicerar frågorna för mycket.

Beträffande signaturer, slutligen, håller jag helt med Mads Bryde Ander-
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sen. Det är i detta sammanhanget viktigt att skilja säkra rutiner från gamla
rutiner som inte knyter signaturen till en viss text. Det är självklart att praxis
inte kan hantera dessa B-lösningar på samma sätt.

Professor Kurt Grönfors, Sverige: Jag tror att det finns ett fel i Røsægs
resonemang om fullmäktige, bestående i att en instruktion till en maskin
och en instruktion till en tredje man är olika och inte kan jämföras.

Korreferenten, lovrådgiver Erik Røsæg, Norge: Man kan inte göra en okri-
tisk analogi mellan de olika typerna av instruktioner, bland annat eftersom
man kommer in på funderingar om datorns vilja. Det kan konstateras att
lagen uppenbarligen inte är skriven för denna situation. I grunden kan man
emellertid inte lägga på medkontrahenten risken för något i sin organisa-
tion, exempelvis sin dator.

Referenten, generaldirektör Hans Jacobson, Sverige: Det är naturligtvis
svårt att säga emot detta sista. Det är klart att man har ett ansvar för sin
dator och det spelar kanske i praktiken inte så stor roll vilka paragrafer man
hänger upp resonemanget på. Kanske är detta en av de få situationer där
33 § avtalslagen blir tillämplig. Här har vi programmerat vår dator i god tro
och sedan kommer vi i ond tro och ser på, utan att ingripa, hur datorn ge-
nomför dessa transaktioner.

Debattledare, Professor Peter Seipel, Sverige: Det är farligt att förenkla
resonemanget för långt. Maskinen/datorn är egentligen inte så viktig i sam-
manhanget utan det är på funktionaliteten i nätverket man måste fokusera.

Agentteknologin kan här innebära juridiska komplikationer beroende på
teknikens utveckling. Agentsystem fungerar så att man låter ett litet data-
program göra vissa saker som exempelvis att bevaka någon råvarubörs el-
ler köpa något när priset är det rätta. Dessa agenter far runt globalt i datasyste-
men och agerar självständigt och interagerar med varandra. När en agent
träffar en annan agent kan den modifieras på olika sätt. Frågan är då vilket
ansvar man kan ha för vad en sålunda förändrad agent kan hitta på. Med
sådana system kan den enkla synen bli för enkel.

Appertyx är en söktjänst på Internet som kan illustrera detta. Bland an-
nat gör Appertyx en fortlöpande bedömning av vad användaren läser res-
pektive kastar bort. Situationen är oproblematisk så länge programmen och
tjänsterna är gratis men med tiden kommer de att förknippas med stora
transaktioner och då kommer problemen.

IT har ändrat på saker: förr kunde man säga att det är upp till rätts-
tillämpningen att lösa vissa frågor men här är det så stora ekonomiska ris-
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ker inblandade att man hemskt gärna vill veta exakt vad som ska göras. Ett
praktiskt exempel är Astra som är på väg att gå över till helt elektronisk
dokumenthantering inom företaget. Ett sådant steg tar man bara om man är
helt säker på att de lösningar som väljs är helt juridiskt hållbara. Det är en
svår uppgift att ge företaget en rimlig grad av juridisk säkerhet. Det är där-
för osäkert hur länge man kan hålla fast vid den gamla inställningen att "det
löser sig i rättstillämpningen".

Professor Olav Torvund, Norge: Per Furbergs fråga om när ett meddelande
skall anses ha kommit fram och hans konstaterande att ett elektroniskt med-
delande är svårt att lokalisera fysiskt kan lyftas upp till en mer generell nivå
och ställas beträffande transaktioner över huvud taget. Detta blir ointres-
sant eller omöjligt att ha någon uppfattning om. I stället måste man ställa
sig frågan när något "logiskt" kommit fram och inte var det i och för sig
befinner sig rent fysiskt. Ett exempel på detta är frågan om var alla Euro-
dollars befinner sig.

När man slipper de fysiska dokumenten slipper man också den traditio-
nella frågan var något rent fysiskt finns. Ibland kan det emellertid vara vik-
tigt att veta i vilket land något inträffat, men detta kan alltså bli svårt att slå
fast.

Korreferenten, lovrådgiver Erik Røsæg, Norge: Några trådar togs aldrig
upp i diskussionen, exempelvis om digitala signaturer där det finns olösta
problem. Diskussionen om viljeteorin och kring god och ond tro var emel-
lertid mycket fruktbar. Jag såg själv detta problem som något enklare i
förmiddags före diskussionen än vad jag gör nu. Avslutningsvis kan kon-
stateras att det nog skulle behövas en IT-utredning även i Norge.

Referenten, generaldirektör Hans Jacobson, Sverige: När jag lyssnar på
diskussionen får jag en behaglig känsla av att de flesta hunnit lugna sig
efter den första chockvågen av kontakten med IT. Vi har lugnat ner oss och
kan dra paralleller till välkända situationer. En ny chockvåg skapas nu av
Seipels agenter, men jag känner en förtröstan att vi kommer att klara även
dessa frågor.

Debattledare, Professor Peter Seipel, Sverige, instämmer i referentens för-
tröstan att även de nya problemen kan lösas och tackar för intresse och
deltagande.


