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verden er ikke alltid slik vi tror den er. Dette har jeg erfart flere ganger 
i mitt arbeid med jus som møter ny teknologi, eller omvendt. 

Det var Jon som serverte meg ideen til mitt første prosjekt innen 
dette området. Jon delte som vanlig raust sine ideer og satte unge men-
nesker i gang med å arbeide med dem. Dette skulle få stor betydning 
for hva jeg kom til å bruke mye av mitt liv på.

På begynnelsen av 1980-tallet begynte minibanker og betalings-
terminaler å bre om seg. Hva slags rettslige utfordringer kunne vi stå 
overfor her? Jeg tror ikke Jons problemformulering var så veldig mye 
mer utviklet enn dette. Men det var tilstrekkelig. Det virket spennende 
for en jurist som alltid har vært opptatt av teknologi. Jeg kunne ikke 
stort om dette, men gikk i gang med en idé om å finne ut hvordan jusen 
knyttet til tradisjonelle betalingstjenester ville stå seg i møtet med en 
ny teknologi.

Til min smule overraskelse var det skrevet veldig lite om de rettslige 
sidene ved betalingstjenester. Om det som nærmest kunne kalles blod-
omløpet i vårt økonomiske system, var det i Norge ikke skrevet stor 
mer om enn en studentavhandling om bankgiro, en gammel og util-
gjengelig kommentar til sjekkloven,1 enkelte artikler og noen avsnitt i 
bøker om bankrett og pengekravsrett. 

Dermed var jeg med en gang på langt dypere vann enn jeg hadde 
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ventet å komme ut på. Lite visste jeg om hvordan tjenestene fungerte, 
og det var vanskelig å finne noe juridisk ankerfeste. Det ble et spørsmål 
om å holde hodet over vannet og å få en oversikt. Det ble en bredt an-
lagt fremstilling.2 Når jeg nå leser den på nytt, må jeg bare konstatere 
at den er enda mer overfladisk enn jeg trodde den var. På den annen 
side er flere av spørsmålene bedre stilt enn jeg husket. Det ble vel et 
problemnotat, mer enn en juridisk drøftelse av spørsmålene.

Etter dette var jeg innom overgang fra dokumentbasert til elektro-
nisk system i verdipapirhandelen. Også det var et prosjekt med en lang 
og bratt læringskurve. De utfordringer vi møtte der, har jeg beskrevet 
tidligere,3 så det lar jeg ligge nå. Men det er en del av bakgrunnen. Jeg 
har også vært innom elektroniske transaksjoner på andre områder.4 

Noen år senere tok jeg opp betalingstjenester på nytt, da jeg gikk i 
gang med mitt doktorgradsarbeid.5 Det var et slags forsøk på å bygge 
den grunnmuren jeg trodde jeg kunne stå på i det første prosjektet. En 
av de store utfordringene var denne: Hvordan fungerer egentlig disse 
systemene?

For å kunne gjennomføre en rettsvitenskapelig analyse må vi kjenne 
den virkelighet hvor retten kommer til anvendelse. Innen tradisjonelle 
rettsområder er dette vanligvis ikke et veldig stort problem. Det er ikke 
nødvendig å bruke mye tid på å finne ut hva som egentlig skjer når man 
kjøper en eiendom eller bygger et hus, om man vil analysere rettsspørs-
mål knyttet til dette. Det kan være nye byggemetoder som kan kreve 
inngående analyse i en konkret mangelsvurdering. Spørsmålene kan 
være store og kompliserte. Men det grunnleggende er på plass.

Det ble etter hvert klart at jeg, i likhet med kanskje de fleste andre 
som hadde arbeidet med dette, hadde basert meg på en altfor overfla-
disk forståelse av mitt analyseobjekt. Da er det ikke til å unngå at man 
stiller feil spørsmål og får ganske verdiløse svar.

 1  Inger Marie Dons Sitre: «Bankgiro. Særlig om ansvar og tilbakekall». IfP stensil nr. 48 
1976 og C Stub Holmboe: «Veksel- og sjekkretten»: forelesninger holdt i høstsemesteret 
1937.

 2  Olav Torvund: «Betalingsformidling. Rettsspørsmål ved automatisering av 
forbrukerrettede betalingssystemer», Complex 6/83 (Institutt for rettsinformatikk, 
1983).

 3  Da aksjebrevene forsvant, festskrift til Mads Andenæs, s. 312–317.
 4  For en mer generell fremstilling av noen av de utfordringer man møter på dette området, 

se min artikkel «Formueretten i møte med ny teknologi», Yulex 2006 (Senter for 
rettsinformatikk, 2006) s. 159.

 5  Betalingsformidling i et rettslig perspektiv (Tano 1993.)
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En ganske fundamental forståelsesbrist for så vidt gjelder betalings-
formidling, kan oppsummeres omtrent slik:

Det er ikke lett å si hvorfor det vi kaller penger, har verdi. En gang 
betalte man med naturalier. Edelt metall ble etter hvert et universelt 
byttemiddel og et middel for oppbevaring av verdier. Metallet ble myn-
tet ut i standardiserte enheter, som gjorde bruken enklere i praksis. 
Det er ikke tilfeldig at mange av dagens myntenheter er vektenheter. Et 
pund sterling var i utgangspunktet et pund sølv.

Siden ble de edle metaller deponert, og man fikk kvitteringer på sitt 
innehav. Kvitteringene kunne løses inn i edelt metall. Kvitteringene ble 
brukt som betalingsmiddel. Vi hadde fått pengesedlene. Siden forsvant 
innløsningsretten, men sedlene levde videre. Så forsvant det meste av 
sedlene også.

Når vi skulle tenke jus, var sedlene gode å ha. De var noe fysisk som 
vi kunne eie, ha i hende, transportere og overlevere. Transaksjonene 
ble gjennomført ved at man overleverte løsøre. Hele det tingsrettslige 
begrepsapparatet knyttet til løsøre kunne brukes. Løsøregjenstander 
befinner seg på et sted. De kan bli stjålet, de kan bli ødelagt og de kan 
gå tapt på andre måter. Noen har risikoen for at slik kan skje, og man 
kan risikere ansvar dersom dette påfører andre et tap. 

Da også sedlene mistet sin betydning, fraktet vi andre former for 
papir. Vi hadde sjekker og giroblanketter, og de samme rettslige kon-
septer kunne anvendes her – trodde vi. Men det var her vi tok feil. Vi 
forsto ikke hvordan systemene faktisk fungerte. Vi var fanget i meta-
forer, og analyserte metaforene i stedet for de underliggende realiteter. 

Slike feil kan ha stor betydning for den rettslige forståelsen – eller 
kanskje man skal si juridiske misforståelser. 

Det var vanlig å ta utgangspunkt i transportrettslige synspunkter 
når man skulle vurdere formidlerens rolle og eventuelle ansvar. Man 
transporterte gjenstander. Transport av penger var en form for verdi-
transport. Når kontantene ble borte, transporterte man pengerepre-
sentativer i stedet. De samme regler om besittelse, besittelsesovergang, 
transportrisiko osv. kunne tilsynelatende anvendes. 

Når man går fra kontanter til kontopenger, skjer det en fundamen-
tal endring. Vi transporterer ikke lenger penger. Hvis man «har pen-

ger i banken», da finnes det ingen skuff i banken hvor dine eller mine 
penger oppbevares. Banken har lånt våre penger og skylder oss penger. 
Hvis Lars Holm betaler til Marte Kirkerud, da leveres det ingen penger 
fra Lars til Marte. Lars instruerer sin bank, som i sin tur instruerer 
Martes bank. Etter transaksjonen skylder banken litt mindre til Lars 
og litt mer til Marte. Dersom de bruker hver sin bank, må det også 
skje et oppgjør mellom disse bankene. Dette bokføres, og partene får 
meldinger om endringer på sine konti.

Det er ikke noe som transporteres i fysisk forstand. Det skjer ingen 
besittelsesovergang. Alt som formidles, er instrukser og meldinger om 
at en transaksjon er utført. Det utveksles informasjon. Fordringsba-
lansen endres, og informasjonssystemet som viser denne fordringsba-
lansen, endres. Transportretten forsvant ut med pengesedlene. Vi står 
tilbake med en ren fordringsrett og informasjonstransaksjoner.

Ulikhetene ble særlig tydelige i spørsmålet om ansvar. En melding 
eller behandlingen av den kan bli forsinket. Men det er ingen «varer» 
som blir forsinket av den grunn. Det er bare bokføringen som eventuelt 
skjer for sent. Det kan få konsekvenser hvis det fører til at et beløp ikke 
kan disponeres som forutsatt fordi systemet sier at dekning mangler. 
Men pengene er ikke underveis. De er ingen steder. Informasjonssyste-
met, bokføringen, er bare ikke oppdatert.

Et skip kan synke og lasten gå tapt. Hvis noe av lasten er verdipa-
pirer, kan verdiene på en måte gå tapt, i alle fall slik at de er utilgjen-
gelige. En gjeld eller et tilgodehavende kan ikke forsvinne på denne 
måten. Man kan miste oversikten og dokumentasjonen slik at et krav 
ikke kan fremmes eller at man ikke vet hvem det skal betales til. Det 
er for å ivareta dette vi har mortifikasjonsinstituttet. Et beløp kan ut-
betales feil, og det kan bli spørsmål om utbetalingen var frigjørende 
eller ikke. Men det er ikke noe som er borte. Derfor gir det ikke me-
ning å snakke om ansvar for beløp under fremsendelse i betydningen 
ansvar for noe som kan bli borte under transport. I mitt første arbeid 
hadde jeg ikke innsett dette, og var innom spørsmålet om ansvar for 
beløp under fremsendelse. Men jeg var heldigvis kommet videre i mitt 
doktorgradsarbeid.6

 6  Se Complex 6/83 s. 105 og Betalingsformidling i et rettslig perspektiv s. 310–311.
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Misforståelsen hang ved en god stund etter dette. I direktiv 97/5/EC 
om cross-border credit transfers var bankenes ansvar i art. 8 nr. 2 be-
grenset til 12 500 ECU,7 som tilsvarte ca. 50 000 kr. I fortalens premiss 
11 het det at et ubegrenset ansvar kunne ha uheldig virkning for banke-
nes solvenskrav. Direkte komisk ble det når dette ble sett i sammenheng 
med begrensningen i direktivets art. 1. Det gjaldt bare for overføringer 
opp til 50 000 ECU. Man begrenset bankenes ansvar ved overføring 
av små beløp av frykt for konsekvenser for bankenes solvens, mens 
det ikke gjaldt noen slik begrensning for overføringer på mer enn 50 
000 ECU. Man kan trygt si at de som utarbeidet dette direktivet, ikke 
forsto hva de forsøkte å regulere.8 Direktivet fikk stå i ti år, til det ble 
opphevet med vedtakelsen av betalingstjenestedirektivet 2007/64/EC. 

Min hovedutfordring besto i å finne ut hvordan disse systemene 
egentlig fungerte og hva de gjorde. Først da var det mulig å stille de 
riktige spørsmålene, spørsmål som ofte viste seg å være helt andre enn 
hva jeg trodde da jeg gikk i gang med dette. Da jeg omsider var kommet 
hit, var det ikke så vanskelig å anvende den velkjente obligasjonsretten. 
Men på helt andre måter enn jeg trodde da arbeidet startet.

Jeg er på ingen måte alene om å ha gjort denne type erfaringer. Jeg 
vil nevne to arbeider. De er begge fra Institutt for rettsinformatikk (nå 
Senter for rettsinformatikk), og det er arbeider jeg har hatt gleden av å 
følge utviklingen av gjennom ganske lang tid. Det er doktorgradsarbei-
dene til Rolf Riisnæs og Emily Weitzenboeck. Rolf Riisnæs skrev om 
Digitale sertifikater og sertifikattjenester og Emily Weitzenboeck om 
Between contract and partnership: Dynamic networks as collabora-
tive contracts and more.

Temaene i de to avhandlingene er ganske ulike. Men de har det til 
felles at de begge tok utgangspunkt i fenomener som det var skrevet 
mye om og som var preget av mye hype. De har også det til felles at 
om man går gjennom deres tidligere arbeider, ser man at de har vært 

gjennom en faglig modnings- og frigjøringsprosess. De startet med den 
vanlige forståelsen av de fenomener de skulle analysere. Men ved å 
grave seg dypt ned i materien fikk de til slutt en form for juridisk fast 
grunn under føttene, og kunne bygge sine analyser derfra.

Den prosessen de var gjennom, har mye til felles de utfordringer jeg 
selv møtte. Men jeg tror de hadde det vanskeligere. Min hovedutfor-
dring var at det var skrevet så lite. Det var et ganske tomt rom, om vi 
holder oss til rettslige analyser. For Rolf Riisnæs og Emily Weitzenbo-
eck var utfordringen heller at det var skrevet så mye, men det som var 
skrevet, viste seg ikke å holde mål. De måtte rydde ut dette før de for 
alvor kunne gå i gang med sine egne analyser.

Rolf Riisnæs startet med utgangspunkt i digitale signaturer, tiltrod-
de tredjepartstjenester og andre konsepter som var velkjent for alle som 
arbeidet med elektroniske transaksjoner. Det var skrevet mye om an-
svar ved utstedelse og bruk av elektroniske signaturer, det var vedtatt 
et direktiv 1999/93/EC om elektroniske signaturer, osv. Selv hadde jeg 
hatt ansvar for et utvalg som utredet offentlige myndigheters rolle ved 
utstedelse av digitale signaturer i Norge. Men igjen var dette preget av 
mangel på dybdeforståelse.

Jeg skal være varsom med å beskrive utviklingen i dette arbeidet 
basert på min hukommelse. Men det vokste fram en erkjennelse hos 
Rolf Riisnæs, at det var sertifikatene, ikke den elektroniske signaturen 
som var det sentrale. Videre at det var bruken av sertifikatene, ikke 
utstedelsen av dem, som var viktig, i alle fall for en juridisk analyse. 
Arbeidet beveget seg etter hvert ganske langt bort fra det som hadde 
vært utgangspunktet. Han beskriver det slik:9

Overgangen fra begrepet TTP til sertifikatutsteder reflekterer 
også en erkjennelse av områdets uensartethet og kompleksitet, 
som for meg innebar at hele problemstillingen ble snudd på hodet. 
Sertifikatet reflekterte opprinnelig ideene om en kopling mellom 
to opplysningstyper, en nøkkel og en identitet, og koplingen 

 7  ECU – European Currency Unit, som var en syntetisk valuta som ble brukt ved 
avregning, men som ikke var i vanlig sirkulasjon som betalingsmiddel. Man kan se på 
ECU som forløperen til Euro.

 8  Jeg forsøkte på et tidspunkt å forklare en arbeidsgruppe som forberedte dette direktivet, 
at de var på feil spor, men nådde ikke gjennom.  9  Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester, (Fagbokforlaget, 2007), s. 19.
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skulle være entydig, globalt gjenkjennelig og sterk. TTP-en skulle 
sørge for dette. Som vi skal se i kapittel 3 og 4 nedenfor, er bildet 
atskillig mer sammensatt. Dette hadde store konsekvenser for 
oppgavens struktur.

Det kom etter hvert til å handle mye om grunnleggende erstatningsrett. 
Verken Rolf Riisnæs eller jeg (som veileder) hadde forestilt oss at 
arbeidet skulle ende der. Jeg får vel også innrømme at det på et stadium 
bredte seg en form for panikk både hos Rolf og meg, fordi vi så at 
Rolf var i ferd med å stille noen ganske grunnleggende spørsmål om 
et rettsområde som det var skrevet mye om, og hvor ingen av oss i 
utgangspunktet hadde særlig god kompetanse. Erstatningsretten gjorde 
at avhandlingen fikk den ikke helt enkle undertittelen roller, oppgaver 
og ansvar: en tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens vill-
lednings ansvar.

Jeg vet at det lå et meget omfattende og krevende arbeid bak av-
handlingen, som krevde innsikt på mange områder. Det ble da også 
fremhevet av bedømmelseskomitéen, som skrev:10

Avhandlingen er særlig verdifull ved å kombinere dyp teknisk 
innsikt og innsikt i de relevante forretningsmessige og andre 
livsområder med den alminnelige erstatningsrett, som i stor 
utstrekning vil være avgjørende for den endelige rettsdannelsen.

Jeg våger den påstand at Rolf Riisnæs med sin avhandling parkerte 
det meste av det som var skrevet om dette temaet tidligere. Min eneste 
innvending mot avhandlingen er at den er skrevet på norsk, slik at bare 
de som kan lese norsk, kan nyttiggjøre seg den.

Emily Weitzenboeck hadde som utgangspunkt virtuelle organisa-
sjoner. Det var et moteord, og det var skrevet mye om dette. Men mye 

av det som var skrevet, var heller avsporende enn ansporende for en 
rettslig analyse. 

Jeg fulgte ikke Emily Weitzenboecks arbeid like tett som jeg fulgte 
Rolf Riisnæs. Men fra mitt utkikkspunkt så jeg mye av den samme 
utviklingen: En erkjennelse av at mye av det som var skrevet om em-
net, var preget av manglende innsikt i en del grunnleggende juridiske 
spørsmål. 

Også Emily måtte finne en vei gjennom all hypen rundt «virtuelle 
organisasjoner», og komme ned til de grunnleggende problemstillinge-
ne. Det ble til slutt mye selskapsrett og kontraktsrett. Om jeg oppfattet 
det rett, så var det ikke der Emily hadde ventet at arbeidet skulle ende.

Så langt jeg kan bedømme, har også Emily fått etablert den platt-
form som manglet for å analysere denne type virksomhetsorganisering. 
Men jeg må erkjenne at jeg ikke har like god oversikt over status på 
dette rettsområdet som for elektroniske signaturer og sertifikater, så 
jeg må ta et forbehold her. 

Heldigvis har Emily Weitzenboeck skrevet på engelsk. En bok ba-
sert på avhandlingen er utgitt på et internasjonalt forlag, slik at denne 
er tilgjengelig for en større leserkrets.11

Felles for de prosjektene som er beskrevet her, er at hovedutfordrin-
gen har vært å finne ut hva som egentlig skjer. Prosjektene har startet 
ut fra antagelser om hvilke rettslige utfordringer man ville møte. Det 
har vært gjennomført ganske mange prosjekter hvor man har holdt seg 
til antagelsene, og gjennomført rettslige analyser ut fra disse. Når det 
så viser seg at antagelsene ikke holder, faller disse prosjektene flatt til 
jorden. Jeg avstår fra å nevne konkrete prosjekter, da det ikke er nød-
vendig for formålet med denne artikkelen.

Gjennom de prosjektene som her er nevnt, og en del andre som 
kunne ha vært nevnt, har det blitt tydelig at den som vil arbeide med 
spørsmål der jus møter ny teknologi, må forstå hva teknologien gjør. 
Vi kan som jurister ikke begrense oss til å se på hva som går inn i en 

10  Komiteen besto av professorene Mads Bryde Andersen (København), Cecilia Magnusson 
Sjöberg (Stockholm) og Jon Bing (Oslo). Avsnittet er sitert etter utdrag gjengitt i Lov & 
Data nr. 91, oktober 2007.

11 Emily Weitzenboeck: A Legal Framework For Emerging Business Models. Dynamic 
Networks as Collaborative Contracts. (Edward Elgar Publishing, 2012).
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sort boks på den ene siden, og hva som kommer ut på den andre. Vi må 
åpen de sorte boksene og se hva som skjer inne i dem.

Dette er et krevende arbeid. Jeg våger den påstand at det er langt 
mer krevende enn hva de som ikke har forsøkt, tror. Det vil typisk bli 
diskutert mange tilsynelatende juridiske spørsmål. Men disse spørsmå-
lene er ofte stilt av personer med liten innsikt i de rettsområder som 
berøres. Arbeidet vil derfor ofte avspores av feil stilte spørsmål, som 
man vanskelig kan avstå fra å behandle på et stadium i prosessen, selv 
om de ikke blir med i det ferdige arbeidet.

Det må også kunne sies at perspektivet ofte kan bli nærsynt og sne-
vert, ved at man søker løsninger for enkeltproblemer uten å se hvordan 
dette henger sammen med det rettslige system som det er en del av. Øn-
sket om en teknologinøytral regulering som har utsikter til å overleve 
noen endringer i teknologien, er ofte ikke særlig fremtredende. Tekno-
loger er ikke noe bedre til å vurdere juridiske utfordringer enn jurister 
er til å finne løsning på tekniske problemer. 

Det kan bli mange feil stilte spørsmål og mye kvasijus. Det er lett å 
gå i den fellen at vi forsøker å svare på de spørsmål andre stiller. Men 
da har vi allerede tapt, i alle fall om man vurderer med utgangspunkt i 
en vitenskapelig standard. Som advokater kan vi selvsagt forsøke å sva-
re på spørsmålene, så lenge de som spør, er villige til å betale for dette.

Min erfaring, både fra egne og andres arbeider, er at vi i liten grad 
kan stole på andres beskrivelser og andres problemformuleringer. Ofte 
vil man stå overfor tre hovedtyper av informasjon når man forsøker 
å skaffe seg innsikt i hvordan komplekse, tekniske systemer fungerer. 

Det er mye salgsinformasjon. Vi kan ta dette i en litt vid betydning. 
Man kan godt «selge» sine idéer og synspunkter, ikke bare produkter 
og tjenester. Her kan det bli mye glanset papir, flotte figurer, impo-
nerende websider og PowerPoint-presentasjoner, men ganske lite sub-
stans. Denne type informasjon kan også gi et ganske misvisende bilde.

Videre vil det gjerne være ulike analyser fra andre faglige perspek-
tiver. En utmerket økonomisk analyse vil som regel ikke få fram det 
som er viktig, sett fra et juridisk ståsted. Sannsynligvis er det gjensidig, 
slik at økonomer også har begrenset utbytte av våre juridiske analyser. 
Man stiller ganske enkelt ikke de spørsmål som er relevante for andre 

fagområder, og får heller ikke fram data som er særlig nyttige. Vi må 
også vente å finne ganske mange temmelig overfladiske juridiske ana-
lyser, som forsøker å svare på spørsmål som andre har stilt. Som oftest 
gir disse lite.

Endelig er det de tekniske beskrivelsene. For personer uten teknisk 
bakgrunn er dette krevende lesning. Her møter vi teknologiens variant 
av at man ikke ser skogen for bare trær. Det vil være veldig mange de-
taljer og i alle fall tilsynelatende lite struktur. De som kan systemene, 
vil sikkert hevde at strukturen er der, og antageligvis har de rett. Men 
som jurister ser vi den ikke.

Som grunnlag for en juridisk analyse trenger vi en funksjonell be-
skrivelse. Hovedpunktene kan summeres opp i tre stikkord: roller, re-
lasjoner og transaksjoner. 

Denne type beskrivelse finnes som regel ikke, i alle fall ikke en som 
får fram de funksjonene som kan ha rettslig betydning. I praksis kan 
vi heller ikke regne med at noen kan fortelle oss hva som er viktig, av 
den enkle grunn at man må ha juridisk innsikt for å forstå hva som er 
viktig i en rettsvitenskapelig analyse. Det er stort sett ingen vei utenom 
å grave seg ned i de tekniske detaljene. Noe av det som er frustrerende, 
er at andre heller ikke kan fortelle oss hva som ikke er viktig. Man må 
gjennom mange detaljer, bare for å konstatere at dette er uten betyd-
ning og ikke skal med i vår analyse. Herfra må vi arbeide oss oppover 
og lage den funksjonelle beskrivelsen som kan gi grunnlag for en juri-
disk analyse. 

Min erfaring er at det er meget nyttig å ha noen som kan systemene, 
som en slags sparringspartner. Vi må kunne spørre noen: «Kan jeg 
beskrive dette på denne måten …?» Noen ganger får vi en bekreftelse, 
andre ganger får vi klar beskjed om at dette har vi misforstått.

Når vi kryper opp på tørt land etter nesten å ha druknet oss selv i 
detaljer, står vi ofte tilbake med et arbeid som ikke er som tradisjonelle 
rettsvitenskapelige arbeider. Rettskildematerialet er tynt, og vi kan i li-
ten grad si noe om «gjeldende rett». I innledningen til min avhandling, 
skrev jeg dette:
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Innledningsvis skrev jeg at målet var en analyse av «gjeldende 
rett», men deretter har jeg konkludert med at «gjeldende rett» 
ikke er en særlig fruktbar størrelse for et arbeid av denne typen. 
Utgangspunktet må derfor presiseres og modifiseres.

Min forståelse av «gjeldende rett» leder til at gjeldende rett 
bare kan utledes empirisk, gjennom studier av rettskildene. Når 
det empiriske grunnlaget mangler, svikter også grunnlaget for å 
trekke slutninger om «gjeldende rett». Drøftelsene vil dermed få et 
mer analytisk preg. Et mål vil da være å etablere et begrepsapparat 
og en tankemodell som kan gi grunnlag for en vurdering og av-
gjørelse av de rettsspørsmål som saksfeltet reiser.

Som jurister har vi ofte et ganske merkelig perspektiv på verden. Det 
har vært sagt at vi jurister har det til felles med leger at vi er mer opptatt 
av sykdom enn av helse. Konflikt er praktisk. I alle fall er det praktisk 
for jurister, for det er dette mange av oss lever av. Et rettsområde hvor 
det er få konflikter, anses ofte for å være «lite praktisk». Men en god 
regulering skal bidra til at man unngår konflikter. 

Når jusen møter informasjonsteknologi, møter vi gjerne systemer, 
ikke individuelle transaksjoner. Vi må ha et systemperspektiv. Holder 
vi oss til individuelle transaksjoner som i stor grad gjøres manuelt, kan 
man et stykke på vei klare seg med en form for etterkontroll når noe 
går galt. Sannsynligheten for at det skal skje feil, kan være relativt høy, 
men konsekvensene er håndterbare. I et system blir det også systema-
tiske feil. Er det feil i et automatisert system, vil feilen gjentas ved hver 
transaksjon av den aktuelle type. I praksis er sannsynligheten for feil 
mindre. Men konsekvensene kan bli veldig store. Derfor blir det langt 
viktigere å hindre at feil oppstår, heller enn å ta tak i problemene når 
de oppstår. Jusen endres fra å bli reaktiv til å bli proaktiv.

Møtet med en ny teknologisk virkelighet gir oss mange metodiske 
utfordringer. Vi må arbeide med mange kilder som ikke er rettskilder 
i vanlig forstand. De hjelper oss til å forstå virkeligheten, men ikke til 
å treffe rettslige avgjørelser. Problemstillingene er ofte internasjonale. 
Vi kan derfor hente kilder til problemforståelse fra alle land hvor det 
er noe å hente. Men når vi skal analysere hvordan problemene skal 

håndteres rettslig, da er vi tilbake i en mer tradisjonell rettskildelære. 
Rettsvitenskap må ha et større perspektiv enn bare å hjelpe dom-

mere og advokater til å finne argumenter med litt flere desimaler i kon-
krete tvister. En viktig oppgave for rettsvitenskapen er å utvikle ana-
lysemodeller og begrepsapparat som man siden kan gjøre bruk av når 
man skal analysere og avgjøre konkrete rettsspørsmål.
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