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Abstract  
In the era of digitalization, legislation formed in another time can fail to accommodate modern 

society’s rapidly changing practices. Negotiable debt instruments (sw. löpande skuldebrev) 

have traditionally been in paper form and thus the legislation surrounding it, mainly the act on 

instruments on debt (sw. lagen (1936:81) om skuldebrev), is based on the assumption that ne-

gotiable debt instruments exist in physical form. In line with digitalization, electronic negotia-

ble debt instruments have emerged on the market which pose into question whether new tech-

nology in the form of electronic negotiable debt instruments can be aligned with the current 

legislation.  

 

The main problem experienced by courts and administrative authorities is whether it is enough 

for an electronic negotiable debt instruments to meet the requirement of the letter of the law or 

if further legal requirements exists. The answer was recently delivered by the Supreme Court 

of Sweden who established that electronic negotiable debt instruments can exist provided that 

they enable the same control over the information of the debt, that functional substitutes for 

possession of the document exists and that the protective aims of the act on instruments on debt 

is upheld. The decision by the Supreme Court clarifies what the established law for electronic 

negotiable debt instruments is but offers little practical guidance as how the Supreme Court’s 

requirements are to be met from a practical point of view.  

 

Thus, this essay looks at three practical solutions for electronic negotiable debt instruments; 

legislative solutions, contractual solutions and technical solutions, and evaluate them against 

the established law. This evaluation results in varying compatibility with the established law 

but illustrate that there are practical solutions that could be adapted to fit electronic negotiable 

debt instruments and be legally enforceable, provided a teleological interpretation of debt col-

lecting laws and ordinances. 

 

The essay concludes with a discussion as to the disincentives and incentives for the legislator 

or market participants to choose to take one or more of the solutions into practice and if so what 

solution would be preferable. It is argued that contractual and technical solutions are preferred 

as they do not require a new system of legislation. However, from a practical point of view it 

is argued that the legislator should clarify the status of electronic negotiable debt instruments 

in current legislation and ordinances that govern the Swedish Enforcement Authority in their 

debt collecting practice. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Samhället har de senaste decennierna förändrats mycket till följd av det som kan beskrivas som 

en av 2000-talets stora utmaningar; digitaliseringen. Digitalisering påverkar samhällsutveckl-

ingen inom de flesta områden,1 och utmanar de befintliga rättsliga ramar som utformats i en 

annan tid. Både den svenska lagstiftaren och EU-lagstiftaren har de senaste åren genomfört en 

rad utredningar och reformer i syfte att anpassa lagstiftningen till den nya teknik som digitali-

seringen medför.2 Den informationstekniska utvecklingen har bland annat medfört att allt fler 

traditionellt pappersbaserade förfaranden och rättshandlingar ersatts av, eller kompletterats 

med, elektroniska förfaranden och elektroniska handlingar.3 Inom såväl privat som offentlig 

sektor sker idag kommunikation, ansökningsförfaranden och dokumentation av rättsförhållan-

den i hög grad elektroniskt.4  

 

Finansmarknaden i Sverige är ett område inom den privata sektorn som präglas av finansiell 

och teknologisk innovation. Detta illustreras bland annat av tillkomsten av tjänster som Swish 

och företag så som Klarna och iZettle som skapat digitala betalningslösningar som dagligdags 

används av en mängd privatpersoner och företag.5 Vid utlåning på den svenska finansmark-

naden är det vanligt att låntagaren måste utfärda ett löpande skuldebrev och i linje med digita-

liseringsutvecklingen har löpande skuldebrev i elektronisk form uppkommit på marknaden. I 

ett klimat med negativ ränta6 och fortsatt hög utlåning7 är marknadsaktörernas anpassning till 

nya digitala lösningar nödvändigt ur ett konkurrensperspektiv; de som halkar efter i digitalise-

ringsutvecklingen riskerar att tappa kunder.8  

 

                                                
1 Regeringskansliet, För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi, Förord 
2 För att nämna några, SOU 2013:31, SOU 2014:13, SOU 2015:28, SOU 2015:65, SOU 2015:91, SOU 2016:81, 
SOU 2016:85, SOU 2016:89, SOU 2018:25, prop. 2005/06:135, prop. 2016/17:180, Dir. 2017:117, lag 
(2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, Euro-
paparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på̊ behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG. 
3 SOU 2016:81, s. 224 ff 
4 SOU 2016:81, s. 224 ff 
5 Ståhl, s 4-5, 12, 18-19, 30, 50-53  
6 Reporäntan är för närvarande – 0,50%, se Riksbanken, Penningpolitik 
7 Blom & van Santen, s.1 ff 
8 Ståhl, s. 4-5, 14-15, 50-53 
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Förekomsten av löpande elektroniska skuldebrev illustrerar marknadens behov och vilja att ut-

nyttja elektroniska alternativ framför pappersbaserade. Det finns uppenbara möjligheter till ef-

fektivisering och kostnadsbesparingar vid användandet av elektroniska handlingar framför pap-

pershandlingar,9 men även vissa risker ur ett rättssäkerhetsperspektiv.10 Lagstiftning såsom la-

gen (1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen) är skriven utifrån förutsättningen att skulde-

brev upprättas i pappersform.11 Det rättsliga problemet som uppstår vid ny teknik i form av 

löpande elektroniska skuldebrev är huruvida de går att förena med ”gammal” lagstiftning, vilket 

detta arbete övergripande syftar till att utreda.  

1.2 Forskningsuppgift  

Detta arbete behandlar det förhållandevis nya fenomenet löpande elektroniska skuldebrev och 

dess förenlighet med lagstiftning som förutsätter att skuldebrev upprättas i pappersform. Detta 

behöver utredas dels eftersom löpande elektroniska skuldebrev representerar ett allmänt pro-

blem av att det föreligger ett glapp mellan modernt samhällsliv och lagstiftning,12 men också 

för att Högsta Domstolen (HD) nyligen meddelade det första prejudicerande avgörandet på om-

rådet vilket gör fastställande av gällande rätt för löpande elektroniska skuldebrevs än mer ak-

tuellt. HD:s avgörande öppnar för ett rättsligt erkännande av löpande elektroniska skuldebrev 

men inget löpande elektroniskt skuldebrev har ännu framgångsrikt verkställts. Därför är det 

även aktuellt att undersöka ett urval av praktiska lösningar för löpande elektroniska skuldebrev 

och utvärdera dem mot den i arbetet fastställda gällande rätten.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Detta arbete syftar till att övergripande identifiera den rättsliga ramen för traditionella skulde-

brev i pappersform och löpande elektroniska skuldebrevs kompatibilitet med denna rättsliga 

ram. Häri ingår att fastställa gällande rätt för löpande elektroniska skuldebrev, med särskilt 

fokus på hur löpande elektroniska skuldebrev hanterats i rättstillämpningen. Arbetet syftar vi-

dare till att utforska ett urval av möjliga praktiska lösningar för löpande elektroniska skuldebrev 

och utvärdera lösningarna mot det gällande rättsläget. Slutligen syftar arbetet till att diskutera 

löpande elektroniska skuldebrevs framtid bland annat utifrån vad som framkommit i arbetet.   

 

                                                
9 SOU 2016:81, s. 224 ff, eSam, E-legitimationsnämnden & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Ju-
ridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, s. 15  
10 SOU 2016:81, s. 224 ff.  
11  HD:s beslut 2017-11-02 i mål nr. Ö 5072-16 (NJA 2017 s. 769), p.8 
12 Se exempelvis Heidbrink, Jakob, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stämjärnet, s. 271-272 
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Inom ramen för de ovan nämnda syftena kommer följande forskningsfrågor att behandlas:  

1. Hur ser det befintliga regelverket ut för traditionella löpande skuldebrev i pappersform?  

2. Hur väl passar löpande elektroniska skuldebrev in i detta regelverk? 

3. Vad är det rättsliga problemet med löpande elektroniska skuldebrev?  

4. Vad är gällande rätt avseende löpande elektroniska skuldebrev? 

5. Går det att identifiera problem med det gällande rättsläget för löpande elektroniska skul-

debrev?  

6. Vilka praktiska lösningar går att identifiera för löpande elektroniska skuldebrev och hur 

väl är dessa lösningar förenliga med gällande rätt? 

7. Kan framtiden för löpande skuldebrev beskrivas som ljus?  

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete fokuserar på de regler som är särskilt relevanta i relation till löpande elektroniska 

skuldebrev och gör därmed inga anspråk på fullständig redogörelse av skuldebrevslagen, ut-

sökningsbalken (1981:774) (UB), utsökningsförordningen (1981:981) (UF) eller annan regle-

ring. Till följd av att löpande skuldebrev främst förekommer i bolåneverksamhet mellan finan-

siella institut och privatpersoner,13 hade åtskillnad kunnat göras beträffande vem som är gälde-

när respektive borgenär.14 Eftersom arbetet syftar till att behandla generell problematik avse-

ende löpande elektroniska skuldebrev behandlas inte konsumenträttsliga frågor och konsument-

kreditlagen (2010:1846) (KkrL) nämnvärt.15 Av samma skäl behandlas inte frågeställningar 

som kan uppkomma beträffande löpande elektroniska skuldebrevs förenlighet med andra regle-

ringar så som banksekretess.  

 

Arbetet fokuserar genomgående på löpande skuldebrev, både avseende traditionella pappers-

baserade skuldebrev och elektroniska skuldebrev. Anledningen till detta är att de skilda syftena 

mellan enkla och löpande skuldebrev medför att de problem som finns avseende löpande 

elektroniska skuldebrev inte gör sig gällande på samma sätt för enkla elektroniska skuldebrev. 

Enkla skuldebrev behandlas således bara i den mån det behövs för att belysa löpande skul-

debrevs karaktär och de centrala skillnaderna mellan enkla och löpande skuldebrev.  

                                                
13 Munukka & Rosqvist, s. 20-21 
14 I NJA 2010 s. 467 var detta förvisso av betydelse vilket framgår i avsnitt 2.4.1.1 där relevanta delar av detta 
fall redogörs för. 
15 De civilrättsliga reglerna om löpande skuldebrev är tillämpliga i konsumentförhållanden även om det finns ett 
straffsanktionerat förbud i 30 § KkrL mot att en kreditgivare tar emot löpande fordringshandlingar vid kreditköp, 
se 30 § KkrL och Munukka & Rosqvist, s. 126–127 
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När praktiska lösningar för löpande elektroniska skuldebrev diskuteras presenteras lösningar 

med lagstöd, partsreglerade lösningar och tekniska lösningar. Någon fullständig redogörelse för 

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (konto-

föringslagen), partsreglerade lösningar eller tekniska lösningar presenteras inte. Istället rör det 

sig om en presentation av vissa exempel på praktiska lösningar, för att dessa ska kunna utvär-

deras mot gällande rätt.  

 

I anslutning till kontoföringslagen som exempel på en praktisk lösning med lagstöd hade det 

varit möjligt att diskutera en analog tillämpning av kontoföringslagen för löpande elektroniska 

skuldebrev. En sådan diskussion förekommer dock inte vilket motiveras av arbetet syftar till att 

behandla generell problematik avseende löpande elektroniska skuldebrev, och således så långt 

som möjligt lösningar som skulle passa alla typer av löpande elektroniska skuldebrev. Eftersom 

löpande skuldebrev främst förekommer i bolåneverksamhet mellan finansiella institut och pri-

vatpersoner,16 och kontoföring av löpande skuldebrev utställda av privatpersoner enligt uppgift 

inte ens förekommer vid en direkt tillämning av kontoföringslagen,17 förefaller en diskussion 

om analog tillämpning av kontoföringslagen inte ändamålsenlig för detta arbete. 

1.5 Forskningsmetod och materialhantering 

1.5.1 Forskningsmetod forskningsfråga 1, 2 och 4 

För att besvara forskningsfråga 1, 2 och 4 används den rättsdogmatiska metoden. Denna metod 

syftar till att finna lösningen på ett visst juridiskt problem genom att konstruera en rättsregel, 

gällande rätt, för det aktuella juridiska problemet. Fastställandet av gällande rätt sker genom att 

söka svar i de allmänt accepterade rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

doktrin.18 I förevarande fall är det juridiska problemet löpande elektroniska skuldebrev och den 

rättsdogmatiska metoden används för att söka svaret på vad som utgör gällande rätt för löpande 

elektroniska skuldebrev i de accepterade rättskällorna. Mer konkret inleds arbetet med att fast-

ställa utvalda delar av det befintliga regelverket för traditionella löpande skuldebrev eftersom 

fastställande av gällande rätt kräver en undersökning av huruvida löpande elektroniska skulde-

brev passar in i det befintliga regelverket. Efter undersökningen av forskningsfråga 3, som i 

                                                
16 Munukka & Rosqvist, s. 20-21 
17 Rikard Irebo, Client Account Manager Euroclear Sweden AB, e-post 2018-04-20 
18 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21, Sandgren, s.43-44  
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metodhänseende behandlas nedan under avsnitt 1.5.3, fortsätter fastställandet av gällande rätt 

genom en utförlig analys av HD:s beslut i NJA 2017 s. 769 och dess prejudikatvärde. 

1.5.2 Materialhantering forskningsfråga 1, 2 och 4  

Den rättsdogmatiska metoden karaktäriseras av sin bundenhet till rättskällorna lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin.19 För att fastställa regelverket för traditionella löpande skul-

debrev används primärt skuldebrevslagen UB och UF och i förekommande fall tillhörande för-

arbeten. Beträffande UF förtjänar det att påpekas att detta inte är en lag utan en förordning. 

Bedömningen är att UF:s roll i det rättsdogmatiska fastställandet av gällande rätt motiveras av 

rättskällan lag tolkad i vid mening,20 13 kap 21 § UF:s nära förhållande till 21 § skuldebrevsla-

gen och 13 kap 21 § UF:s centrala roll för den rättsliga problematiken för löpande elektroniska 

skuldebrev.21 Eftersom skuldebrevslagen tillkom år 1936 är såväl lagstiftningen som förarbe-

tena i vissa avseenden bristfällig eller svårtillgänglig, varpå även praxis och doktrin med nöd-

vändighet behöver konsulteras. Avseende praxis är det främst NJA 2010 s.467 som är av bety-

delse och den doktrin som konsulteras är av karaktären lagkommentarer och läroböcker i ford-

ringsrätt och utsökningsrätt.  

 

Vid undersökningen av hur väl löpande elektroniska skuldebrev passar in i det befintliga regel-

verket används utöver nämnda material även doktrin och den rättspraxis som finns att tillgå 

som specifikt adresserar löpande elektroniska skuldebrev.22 Vid problematisering av skriftlig-

hetskravet och det inbegripna kravet på underskrift byggs argumentationen i ett avseende på en 

departementspromemoria från år 2003. En departementspromemoria ingår i begreppet förarbe-

ten, men ett förarbete som är 15 år gammalt kan uppfattas som ett riskfyllt val av material. Valet 

att behålla detta material motiveras av att såväl HD som doktrin kommit till samma slutsats, 

nämligen att ett skuldebrev kan förses med elektronisk underskrift utan uttryckligt stöd i skul-

debrevslagen, och således torde de använda delarna av departementspromemorian fortfarande 

äga giltighet i syfte att underbygga argumentationen. Rättspraxis, primärt NJA 2017 s. 769, 

                                                
19 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21, Sandgren, s.43-44 
20 Jfr Sandgren, s. 43 
21 Möjligheten för Kronofogdemyndigheten (KFM) att göra betalningsanteckningar på löpande skuldebrev om-
nämns i de övriga rättskällorna, se exempelvis Benndorf, Fredrik & Morgell, Nils-Bertil, Utsökningsbalk 
(1981:774), 2 kap 2 § andra och tredje stycket, Karnov lagkommentar, senast uppdaterad 2018-01-01, Benndorf, 
Fredrik & Morgell, Nils-Bertil, Utsökningsbalk (1981:774), 13 kap 17 § första stycket, Karnov lagkommentar, 
senast uppdaterad 2018-01-01, Prop. 1980/81:8 s 207, Gregow, s., 272-273, NJA 2017 s. 769, p. 7 
22 Se exempelvis Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karak-
tär, Munukka & Rosqvist, s.140, NJA 2017 s. 769 
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utgör en viktig del av materialet eftersom merparten av det som kan beskrivas som gällande rätt 

för löpande elektroniska skuldebrev utgår från, eller bekräftas av, avgörandet. 

1.5.3 Forskningsmetod forskningsfråga 3 

Redan i relation till forskningsfråga 2 fordras avsteg från den traditionella rättsdogmatiska me-

toden eftersom en illustration av det rättsliga problemet som uppstår vid löpande elektroniska 

skuldebrev kräver en undersökning som går utöver de allmänt accepterade rättskällorna. En 

redogörelse för hur ett elektroniskt dokument skiljer sig från pappersdokument, hur underrätter 

och myndigheter bedömt löpande elektroniska skuldebrev och vägen fram till ett prejudikat 

underlättar förståelsen för det rättsliga problem som löpande elektroniska skuldebrev utgör. 

Redogörelsen kan också belysa betydelsen av HD:s beslut i NJA 2017 s. 769 för det gälande 

rättsläget, eftersom gällande rätt före detta avgörande tycks ha varit att löpande elektroniska 

skuldebrev inte kan verkställas.23 Den rättsdogmatiska metoden tillåter traditionellt inte en 

undersökning av hur normer i praktiken tillämpas av underrätter och myndigheter,24 och en 

analys av detta slag skulle om man så vill istället kunna betecknas som en rättsanalytisk me-

tod.25 Att besvara en forskningsfråga med en sådan mer fri rättslig metod och att dispositions-

mässigt placera denna mitt i ett kapitel där gällande rätt fastställs kan säkert kritiseras, men 

bedömningen är att detta bidrar till en logisk framställning av löpande elektroniska skuldebrev 

och att den röda tråden i arbetet främjas av att ha med detta avsnitt. Avsnitt 3.2 i arbetet utgör 

således inte en del av det rättsdogmatiska fastställandet av gällande rätt utan en rättsanalytisk 

illustration av problemet med löpande elektroniska skuldebrev.  

1.5.4 Materialhantering forskningsfråga 3  

I besvarandet av forskningsfråga 3 används ett generellt beslut från Kronofogdemyndigheten 

(KFM) avseende löpande elektroniska skuldebrev samt ett urval de följande avslagen på verk-

ställighet från KFM. För att illustrera att problemen sträckt sig upp till tingsrätterna har urvalet 

av KFM:s beslut bestått av avslagsbeslut som överklagats och till följd därav prövats av tings-

rätt. Eftersom besvarandet av fråga tre inte är en kvantitativ studie och syftet endast är att illu-

strera problemet med löpande elektroniska skuldebrev genom en exemplifiering av hur de be-

dömts i rättstillämpningen, har ett urval av avslagsbeslut och följande tingsrättsdomar används 

utan anspråk på att redovisa alla avslagsbeslut från KFM och tingsrätterna. För att illustrera hur 

                                                
23 Munukka &Rosqvist, s. 104 
24 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24 
25 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24-25, Sandgren, s.45 ff 
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ett elektroniskt dokument skiljer sig från ett pappersdokument har E-delegationens vägledning 

avseende elektroniska original, kopior och avskrifter används eftersom vägledningen gör en 

omfattande ansats till att redogöra för de olika typer av elektroniska dokument som rättsligt 

förekommer och ställa dem i relation till pappersdokument. Genom att använda delar av denna 

väglednings samordning av begrepp kan de problem som uppstått i rättstillämpningen avseende 

löpande elektroniska skuldebrev beskrivas i tekniska och rättsliga termer. Avslutningsvis an-

vänds KFM:s beslut, Gävle tingsrätts beslut, Hovrätten för nedre Norrlands beslut och HD:s 

beslut för att redogöra för det fall som ledde fram till NJA 2017 s. 769 och dess långa väg 

genom instansordningen.  

1.5.5 Forskningsmetod forskningsfråga 5, 6 och 7  

Utöver ett rättsdogmatiskt fastställande av gällande rätt syftar detta arbete till att utforska ett 

urval av möjliga praktiska lösningar för löpande elektroniska skuldebrev och utvärdera lösning-

arna mot det gällande rättsläget. Forskningsfråga 5 avser identifiering av problem med det gäl-

lande rättsläget för löpande elektroniska skuldebrev, primärt den avsaknad av praktisk vägled-

ning som motiverar utvärderingen av praktiska lösningar i forskningsfråga 6. För att precisera 

den objektiva måttstock som gällande rätt utgör utvecklas vad HD i NJA 2017 s. 769 kan anses 

avse med skuldebrevslagens skyddsändamål och regler som förutsätter besittning. I forsknings-

fråga 6 används en rättsanalytisk metod för att utvärdera ett urval av praktiska lösningar mot 

måttstocken gällande rätt.26 Metodvalet motiveras av att den rättsanalytiska metoden inte upp-

ställer samma bundenhet till de accepterade rättskällorna, varpå såväl befintlig lagstiftning och 

internationella rättskällor som utomrättsliga regler och förfaranden,27 kan användas för att illu-

strera de praktiska lösningar som ska utvärderas mot gällande rätt för löpande elektroniska 

skuldebrev.  

 

Forskningsfråga 7 besvaras i den avslutande analysen i kapitel fem som avser knyta ihop den 

metaforiska säck som arbetet utgör genom att, utifrån vad som framkommit i de övriga forsk-

ningsfrågorna, diskutera löpande elektroniska skuldebrevs framtid. Den använda metoden är i 

likhet som för forskningsfråga 6 rättsanalytisk, vilket motiveras av att metoden möjliggör an-

vändandet av såväl material från de allmänt accepterade rättskällorna som annat material.28 

Detta är nödvändigt för att föra en djupare diskussion kring problem och incitament som kan 

                                                
26 Beträffande utvärdering se Kaldal & Sjöberg, s.35-39 
27 Sandgren s. 45 ff 
28 Sandgren s. 45 ff 
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påverka viljan att investera i praktiska lösningar, vilken av de praktiska lösningarna som rätts-

ligt är att föredra samt huruvida löpande elektroniska skuldebrevs rättsliga utveckling bäst till-

godoses genom lagstiftningsåtgärder eller ej. Den rättsanalytiska metoden används således för 

att problematisera den rättsdogmatiskt fastställda gällande rätten och resultatet av den utvärde-

ring av praktiska lösningar mot gällande rätt som genomförts i arbetet.    

1.5.6 Materialhantering forskningsfråga 5, 6 och 7 

Det material som används i besvarandet av forskningsfråga 5 är NJA 2017 s. 769 och skulde-

brevslagen. För att besvara forskningsfråga 6 används material utifrån vilken praktisk lösning 

som behandlas. Praktiska lösningar innebärande lagstöd stödjer sig på kontoföringslagens upp-

byggnad, varpå materialet består i kontoföringslagen, förarbeten, lagkommentarer samt doktrin 

av karaktären läroböcker som behandlar kontoföring av finansiella instrument. I relation till 

partsreglerade lösningar exemplifierar Rotterdamreglerna och marknadslösningar för elektro-

niska konossement ett sätt för parter att skapa en lösning som ger ett elektroniskt dokument 

motsvarande egenskaper som ett pappersdokument. Materialet som används utöver Rotterdam-

reglerna och en lärobok i logistikrätt, är primärt en rättslig rapport om de olika systemen för 

elektroniska konossement och vid behov systemutvecklarnas respektive hemsida. Valet av ett 

relativt översiktligt material för de tre systemen för elektroniska konossement motiveras dels 

av att det är svårt att hitta detaljerad information om systemen utan att vara ansluten användare 

till dem, dels av att framställningen endast syftar till en översiktlig beskrivning av några av de 

system som finns tillgängliga.  

 

För att presentera tekniska lösningar baserade på blockkedjeteknik används primärt en lärobok 

i blockkedjeteknik för att beskriva hur tekniken fungerar,29 och artiklar och projektredogörelser 

för att illustrera blockkedjeteknikens generella aktualitet. Vidare har material inhämtats från 

Enigio Time AB:s hemsida och från företagets remissyttrande till digitaliseringsutredningen. 

Att det exempel som valts är Enigio Time AB:s blockkedjebaserade lösning trace:original mo-

tiveras av att företaget är svenskt och således med avsikt utformat en lösning som passar den 

svenska lagstiftningen och svenska bolånemarknadens behov, där just löpande skuldebrev gör 

sig särskilt gällande.30 Framställningen ska inte förstås som något uttryck för att den tekniska 

lösningen faktisk kommer fungera eller att företaget i sig förespråkas, utan bara som ett av 

                                                
29 Mougayar, William & Buterin, Vitalik, The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the 
Next Internet Technology 
30 Löpande skuldebrev förekommer främst i bolåneverksamhet mellan finansiella institut och privatpersoner, se 
Munukka & Rosqvist, s. 20-21 
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många exempel på en teknisk lösning. För att utvidga perspektivet i presentationen av de prak-

tiska lösningar som utvärderas mot måttstocken gällande rätt har information även inhämtats 

via e-post från representanter för Euroclear Sweden AB, Finansinspektionen, Collector Bank 

AB och Enigio Time AB.31 

 

Eftersom forskningsfråga 7 är en avslutande analys utgörs materialet till stor del av material 

som redan använts i besvarandet av de övriga forskningsfrågorna. Visst nytt material används 

för att illustrera internationell rättsutveckling32 som ett incitament för att genom praktiska lös-

ningar möjliggöra löpande elektroniska skuldebrev. Eftersom det finns en väl etablerad dis-

kussion i doktrin om domstolarnas roll i normgivningen används ett urval av dessa artiklar för 

att utvidga analysen vid diskussionen om lagstiftaren eller rättstillämparen har bäst förutsätt-

ningar att övervaka den rättsliga framtiden för löpande elektroniska skuldebrev. 

1.6 Disposition 

Med syftet att klarlägga den rättsliga ramen för traditionella skuldebrev i pappersform sker i 

kapitel två en redogörelse för de generella förutsättningarna för att en fordring ska kvalificeras 

som ett skuldebrev, de speciella reglerna för löpande skuldebrev, relevanta sakrättsliga regler 

samt relevanta utsökningsrättsliga regler. Kapitel tre redogör för problemen med att tillämpa 

det befintliga rättsliga regelverket på löpande elektroniska skuldebrev och fastställer gällande 

rätt avseende löpande elektroniska skuldebrev, med särskilt fokus på hur löpande elektroniska 

skuldebrev bedömts i NJA 2017 s. 769. I fjärde kapitlet identifieras problem med gällande rätt 

och ett urval av praktiska lösningar presenteras för att utvärderas mot den i kapitel tre fastställda 

gällande rätten. Avslutningsvis förs en diskussion i kapitel fem om löpande elektroniska skul-

debrevs framtid utifrån vad som ditintills framkommit i arbetet. 

  

                                                
31 Jfr Sandgren, s.46 om den rättsanalytiska metodens tillåtande inställning till material såsom intervjuer 
32 Att inhämta material från, och utföra jämförelser med, utländsk rätt är ett naturligt inslag i ett rättsanalytiskt 
arbete, se Sandgren s. 47 
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2. Det befintliga regelverket för traditionella löpande skuldebrev  

2.1 Rättsområdet 
Ett enkelt sätt att beskriva ett skuldebrev är att de utgör ett skriftligt löfte att betala pengar till 

någon.33 Denna någon kan vara en fysisk eller juridisk person, men eftersom det rör sig om 

förhållandet mellan enskilda kan det konstateras att skuldebrev hänförs till civilrättens om-

råde.34 Civilrätten kan i sin tur delas upp i delområden såsom allmän förmögenhetsrätt, speciell 

förmögenhetsrätt, obligationsrätt, sakrätt, utsökningsrätt med flera. Studiet av skuldebrev aktu-

aliserar förplikters innehåll, förändring och upphörande, vilket traditionellt är hänförligt till ob-

ligationsrätten.35 Eftersom skuldebrev kan överlåtas aktualiseras även sakrätten varpå studiet 

av skuldebrev istället kan hänföras till fordringsrätten, eftersom denna utgår från fodringen i 

sig och därför medvetet överlappar områdena obligationsrätt och sakrätt.36 Beträffande skulde-

brev är det inte bara skuldebrevets egenskaper och omsättning som är av intresse, utan exekutiv 

verkställighet av förpliktelserna i skuldebrevet aktualiserar även utsökningsrätten. Det finns en 

mängd normer som är relevanta i relation till ett skuldebrev,37 men i detta arbete behandlas 

primärt skuldebrevslagen, UB samt UF. 

2.2 Om skuldebrev generellt 

Det finns i skuldebrevslagen ingen legaldefinition av skuldebrev men i förarbeten till lagen 

anges att skuldebrev ”utgöra ensidiga, till det yttre fristående skriftliga utfästelser att erlägga 

penningebelopp”.38 Denna definition har upprepade gånger bekräftats i praxis och doktrin och 

får således anses vara vedertagen.39 Skriftlighetskravet i definitionen innebär att ett skuldebrev 

måste upprättas skriftligt,40 vilket normalt inte är ett krav avseende andra fordringar.41 Att skul-

debrev i 1 § skuldebrevslagen benämns som en ”förskrivning” har medfört en utbredd 

                                                
33 Munukka & Rosqvist, s.19-20, en utförligare beskrivning följer nedan i avsnitt 2.2. 
34 Att skuldebrev hänförs till civilrätten påverkar inte att offentliga rättssubjekt, i egenskap av juridiska personer, 
kan ha fordringar och skulder i förhållande till enskilda, se Munukka & Rosqvist, s.18-20  
35 Rodhe, s. 1-3 
36 Ingvarsson, s.13-15 
37 Munukka & Rosqvists bok erbjuder i detta avseende en mångfacetterad introduktion till skuldebrevsrätten. 
38 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33. 
39 Se bland andra, Ingvarsson, s.91-92, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33, 
Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.111, Rodhe, s. 740-741, Tiberg & Lennhammer, s.18-21, Heidbrink, 
Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.16-17, Munukka & Rosqvist, s.58, NJA 2017 s.769 
40 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.111-113, Tiberg & Lennhammer s.18, Walin & Herre, Lagen om 
skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33, Rodhe, s. 740-741, Tiberg & Lennhammer, s.18-21, Heidbrink, Grund-
läggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.16-17, Munukka & Rosqvist, s. 58 
41 Enkla fordringar kan vara muntliga, se Munukka & Rosqvist s. 59 och Heidbrink, Grundläggande fordrings- 
och skuldebrevsrätt, s.16 
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uppfattning42 om att skriftlighetskravet även inbegriper ett krav på att skuldebrevet ska förses 

med gäldenärens underskrift för att anses vara utfärdat.43 Det skriftliga skuldebrevet måste även 

avse penningförpliktelser, vilket innebär att den skriftliga utfästelsen inte får avse andra pre-

stationer som kan anses vara naturaförpliktelser.44 

 

Definitionens krav på skuldebrevs ensidighet innebär att den skriftliga utfästelsen att betala ett 

penningbelopp inte får korrespondera med en motprestation.45 Den som innehar eller är adres-

serad som mottagare av penningbeloppet i skuldebrevet (borgenären) ska inte behöva utföra 

någon prestation för att erhålla penningbeloppet från utställaren av skuldebrevet (gäldenären). 

Syftet med kravet på ensidighet är att säkra att inga tvivel föreligger om huruvida gäldenären 

faktiskt ska betala borgenären i enlighet med skuldebrevet. Kravet på ensidighet hindrar dock 

inte att skuldebrevet kan innehålla villkor om att betalning ska ske först när en viss händelse 

inträffat, så länge det inte ger uttryck för att borgenären måste genomföra en motprestation.46 

Normalt föreligger det ett ömsesidigt förpliktande rättsförhållande i bakgrunden som föranlett 

utställandet av skuldebrevet.47 Syftet med kravet på ensidighet är att tillse att detta rättsförhål-

lande inte framkommer i utformningen av skuldebrevet, eftersom handlingen då snarare är ett 

kreditavtal.48  

 

Att det bakomliggande rättsförhållandet inte bör framkomma i utformningen av skuldebrevet 

är nära sammankopplat med kravet på att skuldebrev till det yttre ska vara fristående. Förarbeten 

till skuldebrevslagen utvecklar inte betydelsen av detta krav men det har tolkats som ett krav 

på att skuldebrevet inte får blandas med andra handlingar eller annat innehåll,49 eftersom detta 

                                                
42 Se dock Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s. 37 som menar att det inte föreligger nå-
got absolut krav på underskrift och öppnar för möjligheten att underskrift inte är nödvändig så länge det går att 
fastställa vem som är utställaren och att denna avsett att svara för förpliktelsen utan att förse handlingen med en 
underskrift. 
43 1 § skuldebrevslagen, Munukka & Rosqvist, s. 59 och Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.113, Ingvars-
son, s.92, Tiberg & Lennhammer, s.18,  
44 Munukka & Rosqvist, s. 60, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.114, Tiberg & Lennhammer, s. 19-20, 
Ingvarsson, s.91-92, Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.16-17,  
45 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 112-113, Tiberg & Lennhammer, s.20, Ingvarsson, s.91-92, Heid-
brink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.16 
46 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 112-113, Munukka & Rosqvist, s. 59, Grundläggande fordrings- 
och skuldebrevsrätt, s.16 
47 von Würtemberg & Sterzel, s. 22-23, Munukka & Rosqvist, s. 59 
48 Munukka & Rosqvist, s. 59 
49 I NJA 1936 s. 418 hade en skuld bekräftats i ett brev och i brevet fanns även annan information vilket föran-
ledde att det inte ansågs vara ett skuldebrev, vilket av Tiberg & Lennhammer har tolkats som ett exempel på kra-
vet på att skuldebrev ska vara fristående se Tiberg & Lennhammer, s.18. Walin & Herre anser dock att rättsfallet 
kan tolkas annorlunda och menar att kravet att ett skuldebrev ska vara fristående är av begränsad rättslig bety-
delse, det viktiga är att handlingen är upprättad i bevissyfte, se Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En 
kommentar, s. 33 
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skulle riskera skuldebrevets bevissäkrande funktion.50 I likhet med kravet på ensidighet så gör 

annan information i och omkring skuldebrevet att detta kan förlora sin karaktär av skuldebrev.51 

Den övergripande tanken är således att skilja skuldebreven från andra handlingar där återbetal-

ning av en skuld inte är den enda huvudsakliga prestationen.52 

 

Om en handling inte är skriftlig, till det yttre fristående, ensidig och avser utfästelse att betala 

penningbelopp är handlingen per den vedertagna definitionen inte ett skuldebrev. Det är nor-

malt istället en enkel fordran och eftersom skuldebrevslagens regler för enkla skuldebrev i hög 

utsträckning är avsedda att tillämpas analogt på andra fordringar,53 kan den rättsliga tillämp-

ningen bli densamma även om den aktuella fordringen inte faller inom skuldebrevslagens di-

rekta tillämpningsområde. Om skuldebrevet däremot är avsett att vara ett löpande skuldebrev 

och brist avseende någon av ovan nämnda kraven gör att reglerna om enkla skuldebrev blir 

tillämpliga istället, innebär det större rättsliga konsekvenser.54  

2.3 Allmänt om syftet med enkla och löpande skuldebrev 

Ett skuldebrev är enligt skuldebrevslagen antingen ett enkelt skuldebrev eller ett löpande skul-

debrev.55 Eftersom syftet med enkla och löpande skuldebrev skiljer sig åt regleras de på olika 

sätt och var för sig i skuldebrevslagen.56 Den grundläggande skillnaden mellan enkla och lö-

pande skuldebrev är att enkla skuldebrev upprättas i syfte att agera som bevis för ett skuldför-

hållande medan löpande skuldebrev är bärare av rättigheten att utkräva gäldenären på skulden 

och avsedda att enkelt kunna omsättas på marknaden.57 Ett löpande skuldebrev är ett värdepap-

per varpå innehavet av själva skuldebrevet tillmäts stor betydelse i skuldebrevslagen.58 Ett en-

kelt skuldebrev är bara ett bevis för att ett skuldförhållande föreligger och eftersom reglerna 

om enkla skuldebrev är avsedda att vara analogiskt tillämpliga på fordringar som faller utanför 

skuldebrevslagens direkta tillämpningsområde,59 är lagens bestämmelser om enkla skuldebrev 

                                                
50 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 113, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s. 
33, Tiberg & Lennhammer, s.21 
51 Munukka & Rosqvist, s. 59 
52 Ingvarsson, s.91–92 
53 SOU 1935:14, s.42, Ingvarsson, s. 92–93, Munukka & Rosqvist, s. 58,71, von Würtemberg & Sterzel, s. 21-22 
54 Munukka & Rosqvist, s. 60, Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.28-30 
55 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s. 126, Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skul-
debrevsrätt, s.17 
56 I skuldebrevslagens kapitel två återfinns de särskilda reglerna för löpande skuldebrev och i kapitel tre och fyra 
återfinns de särskilda reglerna för enkla skuldebrev. 
57 Ingvarsson, s.92–95, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 116-118, Munukka & Rosqvist, s. 101 ff, Ing-
varsson, s. 92–93 
58 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, 104 ff, se även avsnitt 2.5 nedan 
59 SOU 1935:14, s.42, Ingvarsson, s. 92–93, Munukka & Rosqvist, s. 58,71, von Würtemberg & Sterzel, s. 21-22 
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inte knutna till det fysiska innehavet av skuldebrevet på samma sätt.60 I relation till elektroniska 

skuldebrev är de regler som förutsätter att skuldebrevet upprättats i pappersform och går att 

innehas och besittas av särskilt intresse,61 varpå några av skuldebrevslagens bestämmelser för 

löpande skuldebrev i det följande kommer att redogöras för. 

2.4 Särskilt om löpande skuldebrev 

Ett löpande skuldebrev är enligt 11 § skuldebrevslagen ett skuldebrev som är utställt till ”inne-

havaren” (innehavarskuldebrev) eller till ”viss man eller order” (orderskuldebrev).62 Beträf-

fande innehavarskuldebrev föreligger en presumtion att den som innehar skuldebrevet har rätt 

att göra skuldebrevet gällande.63 Vid orderskuldebrev innebär orden ”eller order” att skulde-

brevet kan överlåtas till annan.64 Den som innehar ett orderskuldebrev efter överlåtelse, måste, 

för att kunna göra gällande sin rätt enligt skuldebrevet, kunna visa en sammanhängande och 

obruten kedja av överlåtelser fram tills det egna innehavet.65 Skuldebrevslagens bestämmelser 

för löpande skuldebrev är nära sammankopplade med syftet att löpande skuldebrev enkelt ska 

kunna omsättas. Genom skuldebrevs ensidiga och fristående karaktär har omständigheter som 

föranlett utställandet av skuldebrevet skalats av och detta, sammantaget med löpande skul-

debrevs karaktär som bärare av fordringsrätten, innebär att behovet av tolkning av förpliktelsen 

att betala är avsett att vara obefintligt.66 Löpande skuldebrev karaktäriseras av sin negotiabilitet; 

godtroende förvärvare kan få bättre rätt mot gäldenären än överlåtaren, vilket gör dem särskilt 

omsättningsvänliga. Detta något säregna fenomen regleras i bestämmelserna om invändnings-

rätt beträffande löpande skuldebrev.67  

                                                
60 Detta eftersom enkla fordringar kan vara muntliga och skuldebrevslagens regler om enkla skuldebrev är av-
sedda att vara analogiskt tillämpliga på fordringar som faller utanför skuldebrevslagens direkta tillämpningsom-
råde, se SOU 1935:14, s.42, Munukka & Rosqvist, s. 58-59 och Ingvarsson, s. 92–93, von Würtemberg & Ster-
zel, s. 21-22 
61 Jfr NJA 2017 s.769, p.6 
62 Även skuldebrev där det inte framgår till vem betalning ska erläggas, så kallade skuldebrev in blanco, ska an-
ses som löpande enligt 11 § andra stycket skuldebrevslagen, se Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga ka-
raktär, s.120. Vidare anses ett enkelt skuldebrev utställt till viss man där gäldenären medgivit att skuldebrevet 
intecknas som ett löpande skuldebrev, om inte uttryckligt förbehåll finns om att skuldebrevet inte ska vara lö-
pande, se 11 § tredje stycket och 26 § andra stycket skuldebrevslagen.  
63 13 § första stycket skuldebrevslagen  
64 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.120, Ingvarsson, s. 93 f, Mellqvist & Persson, Ford-
ran & Skuld, s. 116-117, Munukka & Rosqvist, s. 101 ff 
65 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.120. och 13 § andra stycket skuldebrevslagen, Order-
kedjan kan finnas på baksidan av skuldebrevet eller i ett separat dokument och ska uppvisa en sammanhängande 
kedja av överlåtelser fram till nuvarande borgenärs innehav, se Munukka & Rosqvist, s. 106. I detta arbete fort-
sättningsvis benämnt ”formell orderkedja”. 
66 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.120-121, Tiberg & Lennhammer, s.82 
67 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.120-121 och Ingvarsson, s. 97–98 
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2.4.1 Regler om invändningsrätt  

Med invändningsrätt menas vilka invändningar mot betalning en gäldenär med framgång kan 

göra gällande mot den borgenär som innehar det löpande skuldebrevet och som vill utkräva sin 

rätt.68 Om skuldebrevet innehas av den ursprunglige borgenären är läget relativt okomplicerat 

eftersom 1 § skuldebrevslagen stadgar att gäldenären mot den ursprunglige borgenären kan göra 

gällande alla invändningar hänförliga till det rättsförhållande som föranlett utfärdandet av skul-

debrevet.69 Om en borgenär däremot innehar det löpande skuldebrevet efter överlåtelse kan 

denna borgenär vid god tro få bättre rättsställning än den ursprunglige borgenären, vilket hu-

vudsakligen regleras i 15-17 §§ skuldebrevslagen. Invändningarna kan delas upp i exstingibla 

och bestående invändningar.70 

 

De bestående invändningarna kan med framgång göras gällande av gäldenären oberoende av 

borgenärens goda tro, och regleras främst i 16–17 §§ skuldebrevslagen. I 16 § skuldebrevslagen 

fastställs att invändningar om att det skett planenliga avbetalningar enlig skuldebrevet eller be-

talning av upplupen ränta kan göras gällande mot en godtroende borgenär, under förutsätt-

ningen att avbetalningarna och räntebetalningarna är förfallna till betalning innan borgenären 

förvärvat skuldebrevet. I 15 § tredje stycket skuldebrevslagen anges att om en anteckning av-

seende betalning, uppsägning eller annan omständighet som inte helt lätt kan avlägsnas men 

ändå avlägsnats, så är den aktuella omständigheten trots det en bestående invändning. I 17 § 

skuldebrevslagen stadgas att starkt ogiltighetsgrundande omständigheter71 samt vissa senare 

tillkomna förhållanden72 är bestående invändningar.73 I relation till de bestående invändning-

arna har en förvärvande borgenär således likvärdig rättsställning som den ursprunglige borge-

nären. 

 

Till skillnad från de bestående invändningarna är de exstingibla invändningarna till sin karaktär 

sådana att de inte kan göras gällande mot en ny godtroende borgenär som innehar skuldebrevet 

                                                
68 Munukka & Rosqvist, s. 74-77, 108, Ingvarsson, s. 94 ff, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 119 
69 1 § skuldebrevslagen, Munukka & Rosqvist s. 108-109, Lindskog, s.157 f, Mellqvist & Persson, Fordran & 
Skuld, s. 119 
70 Munukka & Rosqvist s. 108-109, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 121 ff 
71 Starka ogiltighetsgrunder inbegriper förfalskning, råntvång enligt 28 § avtalslagen och avsaknad av behörighet 
vilket inbegriper omyndighet, psykisk störning enligt 1924 års lag och personer försatta i konkurs vilket framgår 
i 3 kap 1-2 §§ konkurslagen (1987:672). 
72 Senare tillkomna förhållanden är enligt 17 § tredje stycket dödning, nedsättning, preskription, proklama, 
tvångsackord samt skuldsanering, se Munukka & Rosqvist, s.118 ff 
73 Munukka & Rosqvist, s.118 ff 
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efter köp, byte, gåva eller pantsättning.74 De exstingibla invändningarna är enligt 15 § skulde-

brevslagen invändningar hänförliga till ogiltighet enligt 29-33 §§ lagen (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), 75 det bakomliggande 

rättsförhållandet, förändringar av skulden, outgivna skuldebrev och skenskuldebrev.76 Invänd-

ningar, som mot den ursprunglige borgenären hade kunnat göras gällande, och som till och med 

skulle kunna innebära ett ogiltighetsförklarande av skuldebrevet i fråga, kan alltså mot en ny 

godtroende borgenär inte göras gällande alls.77 Detta innebär en avsevärt bättre rättsställning 

för en ny godtroende borgenär än för den ursprunglige borgenären.78 

 

En viktig förutsättning för att de exstingibla invändningarna faktiskt ska vara exstingibla är att 

den nya borgenären är i god tro, vilket enligt 15 § andra stycket skuldebrevslagen innebär att 

denne inte får känna till eller haft skälig misstanke om de omständigheter som invändningen 

grundar sig på. Detta innebär att borgenären är i ond tro vid faktisk vetskap eller när denne på 

objektiva grunder kan antas känna till den aktuella invändningen vid överlåtelsetillfället.79 I 

linje med syftet att löpande skuldebrev lätt ska kunna omsättas har kravet på god tro i 15 § inte 

ställts särskilt högt,80 en förvärvare har traditionellt inte ansetts ha någon undersökningsplikt 

och gäldenären har bevisbördan för att förvärvaren varit i ond tro.81  

2.4.1.1 Särskilt om NJA 2010 s. 467  

Att kravet på god tro inte ställts särskilt högt syftar till att gynna omsättningsintresset men har 

i ett något kontroversiellt fall, NJA 2010 s. 467, modifierats för vissa aktörer i vissa situationer. 

Bakgrunden till NJA 2010 s.467 var att två privatpersoner utställt ett löpande skuldebrev i sam-

band med ett bostadslån, som sedermera överlåtits ett flertal gånger. Gäldenärerna betalade hela 

skulden i förtid till den första borgenären som förvärvat skuldebrevet från den ursprunglige 

borgenären. Det fanns på det löpande skuldebrevet ingen anteckning om att slutbetalning skett 

                                                
74 15 § skuldebrevslagen uppställer krav på att den nya borgenären innehar skuldebrevet efter överlåtelse och 
pantsättning jämställs i 10 § skuldebrevslagen med överlåtelse, se Munukka & Rosqvist s. 108–109 
75 lindrigt tvång (29 §), svek (30 §), ocker (31 §), förklaringsmisstag (32 första stycket §), strid mot tro och heder 
(33 §) 
76 15 § skuldebrevslagen, Munukka & Rosqvist s. 108–109 
77 Munukka & Rosqvist s. 109 ff 
78 Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s. 158 f 
79 Munukka & Rosqvist s. 115-116, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 124-125 
80 I SOU 1935:14, s. 84 anges ”där förvärvaren visserligen icke hade visshet om kontraktsbrottet men skälig an-
ledning att misstänka detta, såsom när han visste att gäldenären formligen reklamerat i anledning av fel i att 
vara eller rent av anställt rättegång i anledning av felet, men han ändock övertagit handlingen utan att närmare 
undersöka förhållanden”, vilket får anses vara ett lågt ställt godtroskrav, se NJA 2010 s.467 och Walin & Herre, 
Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s. 144 ff 
81 Munukka & Rosqvist, s.116 
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och vad HD hade att bedöma var huruvida de två gäldenärerna var tvungna att betala en andra 

gång till den senast förvärvande borgenären, Portfolio Holding AB.82 HD inleder med att erinra 

om att det enligt 15 § skuldebrevslagen räcker att en förvärvare varit i god tro för att en senare 

förvärvare av det löpande skuldebrevet ska kunna göra gällande sin rätt enligt skuldebrevet 

oberoende av egen god tro. För det aktuella fallets del skulle det således räcka om en av de 

tidigare förvärvarna varit i god tro.83 Vidare anger HD att en förvärvare normalt bara är skyldig 

att undersöka förhållandena i relation till ett löpande skuldebrev om det finns en ”kvalificerad 

anledning att misstänka att gäldenären har en berättigad invändning”.84  

 

HD inhämtade i fallet yttranden från Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen 

som bland annat upplyste om att löpande skuldebrev överlåts relativt ofta del i stora fordrings-

stockar, att betalningsanteckningar aldrig görs direkt på det löpande skuldebrevet och att en 

gäldenär sällan återfår skuldebrevet vid en slutbetalning. HD instämde härvid med tingsrättens 

och hovrättens bedömning att 15 § skuldebrevslagen inte fungerar tillfredställande för exem-

pelvis bankkunder, eftersom dessa kan behöva betala sin skuld fler gånger så länge en förvär-

vare inte har särskild anledning att misstänka att skulden betalats.85 HD angav härinvid att ef-

tersom betalningsrutinerna ändrats på initiativ av bankerna på så sätt att betalning sällan sker 

hos borgenären mot återfående av skuldebrevet, och att betalningsanteckningar i praktiken ald-

rig görs på skuldebrevet, borde en förvärvare som själv är ett finansiellt institut inse att det kan 

finnas betalningsuppgörelser som inte framgår av skuldebrevet på så sätt som skuldebrevslagen 

förutsätter.86  

 

Således måste ett finansiellt institut som förvärvar ett löpande skuldebrev från ett annat finan-

siellt institut, för det fall gäldenären inte är ett finansiellt institut, för att vara i god tro tillfråga 

gäldenären om denne har några invändningar att göra gällande avseende skuldebrevet och få 

bekräftat att så inte är fallet. Om en förvärvare inte gör detta bör denna, i likhet med fallet för 

enkla fordringar, bära risken för det fall gäldenären har en giltig invändning mot överlåtaren 

eller tidigare borgenär.87 Eftersom ingen av borgenärerna som innehaft skuldebrevet tillfrågat 

gäldenärerna på av HD angivet sätt, hade de burit risken för att skuldebrevet var slutbetalt och 

                                                
82 NJA 2010 s. 467, p. 1–3 
83 Detta är inte särskiljande för löpande skuldebrev utan följer av allmänna principer om godtrosförvärv, se NJA 
2010 s.467, p. 7 
84 NJA 2010 s. 467, p.8  
85 NJA 2010 s. 467, p.11 
86 NJA 2010 s. 467, p.10-12 
87 NJA 2010 s. 467, p.12-14 
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Portfolio Holdings överklagande lämnades utan bifall.88 Det HD i praktiken gjorde var att beta 

det löpande skuldebrevet sin negotiabilitet genom att låta reglerna för invändningsrätt för enkla 

skuldebrev i 27-28 §§ skuldebrevslagen äga tillämpning istället.89 

 

Rättsfallet NJA 2010 s.467 har således modifierat kravet på god tro enligt 15 § skuldebrevsla-

gen vid överlåtelser finansinstitut emellan,90 på så sätt att ett finansinstitut som är förvärvare 

måste fråga gäldenären före överlåtelsen om denna har någon invändning avseende betalningar 

eller uppgörelser och att gäldenären måste bekräfta att invändningar inte föreligger.91 Förvär-

varen har bevisbördan avseende att gäldenären tillfrågats och bekräftat avsaknaden av invänd-

ningar,92 och fallet kan således anses innebära ett kvalificerat krav på god tro hos förvärvande 

finansinstitut.93  

2.4.2 Regler om legitimation  

En annan viktig reglering beträffande löpande skuldebrev är den om aktiv och passiv betal-

ningslegitimation. Den aktiva betalningslegitimationen regleras i 13 § skuldebrevslagen och 

avser frågan om när en borgenär har rätt att kräva gäldenären på betalning i enlighet med skul-

debrevet. Om borgenären innehar, och vid orderskuldebrev kan uppvisa en formell orderkedja 

fram till sitt eget innehav, presumeras denne enligt 13 § skuldebrevslagen ha aktiv betalnings-

legitimation och således rätt att kräva gäldenären på betalning enligt skuldebrevet.94 Gäldenären 

kan och bör kräva att borgenären styrker sitt innehav genom uppvisande av skuldebrevet och 

kan bryta presumtionen genom att visa att borgenären inte har rätt till betalning, exempelvis om 

borgenären innehar skuldebrevet till följd av stöld.95  

 

Passiv betalningslegitimation reglerar till vem gäldenären kan betala med befriande verkan, det 

vill säga vem gäldenären kan betala till för att frigöra sig från sin förpliktelse utan att riskera 

att behöva betala igen. Den passiva betalningslegitimationen regleras i 19-20 §§ 

                                                
88 NJA 2010 s. 467, p.14-15 
89 Torgny Håstads tillägg för egen del i NJA 2010 s.467, Heidbrink, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stäm-
järnet, s.264. Detta synsätt bekräftades av HD i NJA 2017 s. 769, p. 11 
90 När gäldenären inte är ett finansiellt institut  
91 Gäldenären bör bekräfta att invändningar inte föreligger eller underlåta att svara, se NJA 2010 s 467, p. 13 och 
Munukka & Rosqvist s.117 
92 eller underlåtit att svara, se Munukka & Rosqvist, s.117 
93 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s. 123 
94 I 13 § första stycket skuldebrevslagen stadgas att ”den som har det i händer förmodas äga rätt att göra ford-
ringen gällande”, se vidare Munukka & Rosqvist s.105-106 
95 Om gäldenären dock inte kan styrka sitt påstående kan denna drabbas av dröjsmålspåföljder, Munukka & 
Rosqvist s. 105-106  
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skuldebrevslagen,96 och reglerar under vilka förutsättningar en gäldenär med befriande verkan 

kan betala en borgenär som vid betalningstillfället materiellt är fel borgenär.97 I 19 § skulde-

brevslagen anges att betalning till innehavaren, eller vid orderskuldebrev en innehavare som 

även kan uppvisa en formell orderkedja fram till sitt egna innehav, sker med befriande verkan 

om gäldenären är i god tro om att innehavaren är rätt borgenär samt har iakttagit de aktsam-

hetskrav som omständigheterna kräver för att avgöra att innehavaren är rätt borgenär.98 Om så 

är fallet så har betalningen skett med befriande verkan även om betalningsmottagaren är försatt 

i konkurs, är fel borgenär eller obehörig.99 Även om det inte framgår av ordalydelsen i 19 § 

skuldebrevslagen avser bristen i behörighet situationer såsom avsaknad av fullmakt men inte 

fall av bristande förmåga att företräda sig själv, så som omyndighet, förvaltarskap enligt för-

äldrabalken (1949:381) (FB) eller psykisk störning enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, 

som slutits under påverkan av en psykisk störning (1924 års lag). En betalning enligt ett löpande 

skuldebrev som sker till en omyndig person, en person med förvaltare enligt FB eller en person 

som omfattas av 1924 års lag sker således inte med befriande verkan.100 

2.4.3 Regler till skydd för gäldenären   

Som illustrerat ovan är skuldebrevslagens regler avseende löpande skuldebrev fördelaktiga för 

borgenärer som i god tro förvärvat ett löpande skuldebrev genom överlåtelse, vilket motiveras 

av att löpande skuldebrev ska vara enkla att omsätta på marknaden.101 För att kompensera gäl-

denären för risken att behöva betala flera gånger finns bestämmelser i skuldebrevslagen som 

specifikt syftar till att skydda gäldenären mot denna risk.102 Om gäldenären ska göra en slutbe-

talning gäller enligt 21 § första stycket skuldebrevslagen att en gäldenär inte är skyldig att betala 

om denne inte återfår skuldebrevet och på begäran får kvitto på betalningen av borgenären. 

                                                
96 20 § skuldebrevslagen utgör ett undantag till 19 § och stadgar att ränte-och avbetalningar som framgår av skul-
debrevet kan ske med befriande verkan även om borgenären inte innehar skuldebrevet ifråga, och av denna an-
ledning är fel borgenär. Regeln är av praktisk natur och finns till för en gäldenär, som tidigare kontrollerat att 
aktiv och passiv betalningslegitimation förelegat, och betalar efter en överlåtelse men innan gäldenären är i ond 
tro avseende att en överlåtelse skett. Betalningen måste ske när förfallotiden är inne, eller att förfallotiden infall-
ler innan gäldenären försätts i ond tro. Om gäldenären betalat före överlåtelsen är det istället fråga om en invänd-
ningsfråga enligt 16 § skuldebrevslagen, se Munukka & Rosqvist, s.133-136 
97 Munukka & Rosqvist 130 ff 
98 Gäldenären behöver inte vidta några undersökningar avseende huruvida överlåtelsekedjan stämmer förutsatt 
att det inte finns någon särskild anledning som motiverar en sådan undersökning. Vad gäldenären däremot behö-
ver göra är att kontrollera identiteten eller skriftlig fullmakt på den som innehar skuldebrevet och att denne stäm-
mer överens med den sista på överlåtelsekedjan, se Munukka & Rosqvist, s. 132–133 
99 Munukka & Rosqvist, s. 131  
100 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 174-176, Munukka & Rosqvist, s.132  
101 SOU 2016:81, s. 210 
102 SOU 2016:81, s. 210. Även reglerna om passiv betalningslegitimation i 19-20 §§ skuldebrevslagen skyddar 
gäldenären från att behöva betala flera gånger.  
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Gäldenären har enligt 21 § andra stycket skuldebrevslagen även rätt att kräva att icke planenliga 

ränte- och avbetalningar,103 som inte framgår av skuldebrevet, blir antecknade på skuldebrevet 

och på begäran få kvitto på betalningen.104 Gäldenären gör klokt i att utnyttja sin rätt enligt 21 

§ skuldebrevslagen eftersom betalningar som inte framgår av skuldebrevet som nämnt är ex-

stingibla invändningar enligt 15 § skuldebrevslagen.105  

2.4.4 Relevanta sakrättsliga regler  

Eftersom löpande skuldebrev är avsedda att omsättas är erhållande av sakrättsligt skydd för en 

förvärvare av ett skuldebrev centralt. Det sakrättsliga momentet vid överlåtelse av löpande skul-

debrev är som huvudregel tradition, vilket framgår av 22 § skuldebrevslagen.106 Undantag från 

kravet på tradition motiveras av praktiska hänsyn, som exempelvis 22 § andra stycket skulde-

brevslagen.107 Således uppnås skydd mot överlåtarens borgenärer som huvudregel när förvär-

varen efter tradition fått det löpande skuldebrevet i sin besittning.108 

 

Enligt 14 § skuldebrevslagen kan en godtroende förvärvare göra ett exstinktivt godtrosförvärv 

från en överlåtare som inte ägt rätt att överlåta det löpande skuldebrevet, under förutsättning att 

överlåtaren haft förfogandelegitimation.109 Med förfogandelegitimation avses den i 14 § skul-

debrevslagen stadgade presumtionen att den som innehar ett löpande skuldebrev, och vid or-

derskuldebrev kan uppvisa en formell orderkedja fram till sitt eget innehav, presumeras ha för-

foganderätt över detta.110 När skuldebrevet efter överlåtelse traderas från överlåtaren och kom-

mer i godtroende förvärvarens besittning, gör förvärvaren ett exstinktivt godtrosförvärv och får 

bättre rätt än den rättmätige borgenären.111 Ett godtrosförvärv kan dock inte göras direkt från 

en omyndig person, en person med förvaltare enligt FB samt personer som omfattas av1924 års 

                                                
103 Planenliga avbetalningar och räntebetalningar är bestående invändningar enligt 16 § skuldebrevslagen 
104 21 § skuldebrevslagen, SOU 2016:81, s. 210, Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, 
s.135–136 
105 Ett undantag är enligt 15 § andra stycket om gäldenären krävt en svårborttagen anteckning enligt 21 § andra 
stycket och denna ändå tagits bort. Genom att återkräva skuldebrevet efter slutbetalning skyddar sig gäldenären 
mot risken att skuldebrevet av misstag kommer i omsättning igen, se Munukka & Rosqvist, s.114.  
106 Munukka & Rosqvist, s.136-139, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 192 ff 
107 22 § andra stycket skuldebrevslagen stadgar ”Säljer bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersinstitut 
löpande skuldebrev, vare försäljningen gällande mot bankens, kreditmarknadsföretagets eller värdepappersinsti-
tutets borgenärer, ändå att skuldebrevet för förvaring kvarlämnats hos banken, företaget eller institutet” 
108 Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.208-211, Munukka & Rosqvist, s.136-139, 
Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 192 ff 
109 Kravet på god tro innebär att förvärvaren vid överlåtelsen inte får ha haft faktisk vetskap eller åsidosatt skälig 
aktsamhet som utifrån omständigheterna borde iakttagits, se 14 § skuldebrevslagen och Ingvarsson, s. 94–95 
110 Förvärvaren har inga långtgående skyldigheter att avgöra om varje överlåtelse varit giltig om inga misstankar 
om oegentligheter finns, utan behöver bara kontrollera legitimation eller eventuell fullmakt för överlåtaren se 
Munukka & Rosqvist, s.136-137 och Ingvarsson, s. 94-95 
111 Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.137-138 
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lag eftersom dessa personer förvisso är rätt borgenär men ej behöriga att förfoga över skulde-

brevet enligt 14 § skuldebrevslagen.112 

2.4.5 Relevanta utsökningsrättsliga regler  

Utöver de sakrättsliga bestämmelserna är det även centralt att belysa vissa utsökningsrättsliga 

bestämmelser, eftersom ett exekutivt förfarande kan bli aktuellt om borgenären inte på egen 

hand når framgång med att kräva gäldenären på betalning. KFM ombesörjer enligt 1 kap 1-3 

§§ UB exekutiv verkställighet genom utmätning. En ansökan om verkställighet av löpande 

skuldebrev måste enligt 2 kap 2 § UB innehålla en av de exekutionstitlar som stadgas i 3 kap 1 

§ UB samt det löpande skuldebrevet.113 Exekutionstiteln kan, om KFM anser det tillräckligt, 

inges som bestyrkt kopia men ett löpande skuldebrev måste inges i original.114 Detta krav mo-

tiveras av att det löpande skuldebrevet vid inbetalningar från gäldenären enligt 13 kap 21 § UF 

ska kunna förses med betalningsanteckningar och kunna återlämnas till gäldenären.115 Således 

korresponderar kravet på ingivande av löpande skuldebrev i original med bestämmelserna i 

skuldebrevslagen, vilket illustreras av att det i 13 kap 17 § UB stadgas att vid KFM:s utbetalning 

av medel ”skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om skyldighet för borgenär att förete eller 

återställa fordringsbevis”,116 vilket bland annat syftar till bestämmelsen i 21 § skuldebrevsla-

gen.117  

2.5 Sammanfattning av det befintliga regelverket   

Ett skuldebrev måste, oberoende av om det är ett enkelt eller löpande skuldebrev, uppfylla kra-

ven på att ”utgöra ensidiga, till det yttre fristående skriftliga utfästelser att erlägga penninge-

belopp”.118 Löpande skuldebrev är särskilt omsättningsvänliga på grund av sin negotiabilitet; 

en godtroende förvärvare av ett löpande skuldebrev kan få bättre rättsställning än den ursprung-

lige borgenären. Skuldebrevslagen bygger på förutsättningen att ett löpande skuldebrev 

                                                
112 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 174-176,194-196 
113 Vid verkställande av ett löpande skuldebrev torde det smidigaste vara att initialt ansöka om ett betalningsföre-
läggande i enlighet med Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Detta eftersom det möj-
liggör frivillig betalning från gäldenären och om denna inte motsätter sig betalningsföreläggaren meddelar KFM 
ett utslag, som är en exekutionstitel enligt 3 kap 1 § UB, se Heuman, s. 65 ff, Gregow, s. 89-90 
114 2 kap 1 § tredje stycket UB  
115 Benndorf, Fredrik & Morgell, Nils-Bertil, Utsökningsbalk (1981:774), 2 kap 2 § andra och tredje stycket, 
Karnov lagkommentar, senast uppdaterad 2018-01-01, Prop. 1980/81:8 s 207, Gregow, s.43-44, 272-273, se 
även 13 kap 17 § UB 
116 13 kap 17 § UB 
117 Benndorf, Fredrik & Morgell, Nils-Bertil, Utsökningsbalk (1981:774), 13 kap 17 § första stycket, Karnov lag-
kommentar, senast uppdaterad 2018-01-01, Gregow, s.272-273,  
118 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33. 
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upprättas i pappersform, vilket framgår av att skuldebrevslagens regler fäster stor vikt vid in-

nehavet och besittningen av ett löpande skuldebrev. Således är borgenärens innehav av det lö-

pande skuldebrevet presumtionsgrundande för aktiv betalningslegitimation enligt 13 § skulde-

brevslagen och borgenärens besittning av ett löpande skuldebrev samt gäldenärens goda tro en 

förutsättning för passiv betalningslegitimation enligt 19 § skuldebrevslagen. Vidare utgör be-

sittning efter överlåtelse en förutsättning för reglerna om invändningsrätt,119 där de exstingibla 

invändningarna även kräver att den nye borgenären är i god tro.120 Att besittning och god tro är 

centralt framkommer vidare i reglerna om godtrosförvärv i 14 § skuldebrevslagen, som också 

förutsätter att borgenären är i god tro och att en besittningsövergång skett från överlåtande bor-

genär till förvärvande borgenär. Det sakrättsliga momentet på tradition bygger på förutsätt-

ningen att löpande skuldebrev upprättas i pappersform eftersom besittningsövergång är en för-

utsättning för sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer.121 

 

Skuldebrevslagens regler är avsedda att skydda löpande skuldebrevs omsättningsvärde och så-

ledes har förvärvande borgenär i god tro tillerkänts en fördelaktig ställning. För att balansera 

detta har gäldenären enligt 21 § skuldebrevslagen en rätt att kräva att betalningsanteckningar 

görs på det löpande skuldebrevet och att vid slutbetalning återfå skuldebrevet. Att löpande skul-

debrev vid ansökan om verkställighet måste inges i original syftar också till att skydda gälde-

nären mot att betala flera gånger, genom att möjliggöra KFM kan göra betalningsanteckningar 

och återlämna skuldebrevet vid slutbetalning.122 I likhet med skuldebrevslagens andra regler 

om löpande skuldebrev bygger reglerna om möjligheten till anteckningar på, och återlämnande 

av, skuldebrevet att det löpande skuldebrevet upprättats i pappersform.  

  

                                                
119 Detta framgår inte lika tydligt i skuldebrevslagen men går att utläsa av att begreppet ny borgenär används 
120 Primärt 15-17 §§ skuldebrevslagen  
121 Se 22 § skuldebrevslagen  
122 2 kap 2 § UB, 13 kap 21 § UF och 13 kap 17 § UB 
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3. Löpande elektroniska skuldebrev – fastställande av gällande rätt 
3.1 Kan löpande elektroniska skuldebrev uppfylla de formella kraven för 

skuldebrev?  

Det finns i skrivande stund ingen särskild lagstiftning avseende löpande elektroniska skulde-

brev. En är därför hänvisad till skuldebrevslagen och dess förarbeten, befintliga prejudikat och 

doktrin vid fastställande av vad som kan anses utgöra gällande rätt. Ett elektroniskt skuldebrev 

är ett skuldebrev som upprättats och underskrivits elektroniskt,123 vilket skiljer sig från den 

pappersform av löpande skuldebrev som skuldebrevslagen förutsätter. Frågan som uppkommer 

är således om den nya tekniken att upprätta löpande elektroniska skuldebrev går att förena med 

lagstiftningen i sin nuvarande form.  

 

Som nämnts ovan är den vedertagna definitionen av skuldebrev att de ”utgöra ensidiga, till det 

yttre fristående skriftliga utfästelser att erlägga penningebelopp”.124 Vad gäller kravet på att 

ett skuldebrev ska vara ensidigt och avse penningfordran torde bedömningen bli densamma för 

elektroniska skuldebrev som för skuldebrev i pappersform, eftersom kraven avser vad som 

anges i handlingen. Under förutsättning att det elektroniska skuldebrevet avser penningförplik-

telser och inte stadgar någon motprestation för borgenären, eller i övrigt omnämner det bakom-

liggande rättsförhållandet torde detta uppfylla definitionens krav på ensidighet och penning-

fordran. Kriteriet att ett skuldebrev ska vara fristående bör inte heller förändras av att skulde-

brevet är elektroniskt eftersom det går att avgöra vilka handlingar som ingår i ett elektroniskt 

dokument på likvärdigt sätt som vid pappershandlingar. Förutsatt att skuldebrevet inte innehål-

ler annan information, eller utgör en del av en annan handling, bör ett elektroniskt skuldebrev 

kunna vara fristående. Uppfattningen att ett elektroniskt skuldebrev kan uppfylla kraven på att 

vara ensidigt, fristående och avse penningförpliktelser enligt den vedertagna definitionen har 

utan några omfattande problematiseringar bekräftats i doktrin och av HD i NJA 2017 s. 769.125  

 

Att ett skuldebrev ska vara skriftligt framgår som nämnt också av den vedertagna skuldebrevs-

definitonen.126 Vad skriftlighet innebär föranledde på 1930-talet troligtvis inga större 

                                                
123 Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, s.139-140 och NJA 2017 s. 769, p.2 
124 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33. 
125 Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, s.139-140, Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, 
s. 126 och NJA 2017 s. 769, p.5  
126 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33. 
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betänkligheter eftersom det inte fanns några alternativ till skrift på papper.127 Huruvida ett krav 

på skriftlighet går att förena med att nedskriften skett i ett elektroniskt dokument är inte helt 

självklar, eftersom kriteriet traditionellt sätt inneburit att skuldebrev bör uttryckas i en fysisk 

handling.128 Syftet bakom skriftlighetskravet torde främst vara att utesluta muntliga fordringar 

samt tillse att skuldebrevet finns i en tydlig och varaktig form, 129 och ur detta perspektiv fyller 

ett elektroniskt dokument ett likvärdigt syfte. Ett starkt systematiskt skäl till att skriftlighetskri-

teriet skulle vara förenligt med elektroniska skuldebrev är att obligationer, som också löpande 

värdepapper, sedan länge kunnat vara elektroniska.130 När elektroniska skuldebrev varit uppe 

för prövning har de flesta domstolarna ansett skriftlighetskriteriet uppfyllt,131 och Mellqvist 

anser det givet att kriteriet är uppfyllt när skriften finns i ett elektroniskt medium,132 vilket 

sedermera också bekräftats av HD i NJA 2017 s. 769.133 

 

Som nämnt inordnas normalt i skriftlighetskravet ett krav på att skuldebrev ska vara underskri-

vet av utställaren,134 och eftersom ett elektroniskt skuldebrev av naturliga skäl signeras elektro-

niskt uppkommer frågan om elektronisk underskrift är tillräcklig.135 Som huvudregel gäller att 

elektronisk underskrift kan användas när inga särskilda formkrav föreligger.136 Om det i lag 

anges att en handling ska förses med underskrift så krävs att lagen uttryckligen tillåter elektro-

nisk underskrift i stället för traditionell underskrift på papper.137 Som nämnt ovan är den domi-

nerande uppfattningen att ett skuldebrev ska förses med en underskrift,138 men detta är inget 

som framgår direkt i skuldebrevslagen. Ett krav på skriftlighet innebär inte i sig ett krav på 

underskrift,139 och en rimlig ståndpunkt är att implicita krav på underskrift inte bör föranleda 

krav på ändringar i lagstiftningen för att tillåta elektronisk underskrift.140 Ett elektroniskt 

                                                
127 Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s. 125, Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, 
s.139-140 och Kihlman, s.23 
128 Munukka & Rosqvist, s. 59,104  
129 Munukka & Rosqvist, s.59 och Ds 2003:29, s.126 
130 Munukka & Rosqvist, s.104 
131 Munukka & Rosqvist, s.104 
132 Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, s.140  
133 NJA 2017 s. 769, p. 5 
134 1 § skuldebrevslagen, Munukka & Rosqvist, s. 59 och Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.113 
135 Om det elektroniska skuldebrevet skulle skrivas ut för att undertecknas i fysisk form skulle merparten av syf-
tet med elektroniska skuldebrev förringas. Denna uppfattning stöds av att de elektroniska skuldebrev som varit 
uppe för prövning och omnämns i detta arbete har signerats elektroniskt samt kommentarer i doktrin, se 
Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, s.140 och Munukka & Rosqvist, s.104  
136 Kihlman, s.21-23 och Ds 2003:29 s.125-128 
137 Kihlman, s.20-21, Ds 2003:29 s. 87-90 och HD:s dom 2017-12-22 i mål nr. T 435-17, p. 13  
138 1 § skuldebrevslagen, Munukka & Rosqvist, s. 59 och Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.113 
139 Kihlman, s.20-21, SOU 2016:81, s. 225, jfr även artikel 1.11 UNIDROIT Principles of International Com-
mercial Contacts (2010) 
140 Ds 2003:29, s. 87-9 



 27 

skuldebrev bör därför kunna förses med elektronisk underskrift utan stöd i skuldebrevslagen, 

vilket utan någon problematisering har bekräftats i doktrin och av HD i NJA 2017 s. 769.141 

 

Elektroniska skuldebrev torde således vara förenliga med de formella kraven på skuldebrev 

eftersom de kan uppfylla kraven på att ”utgöra ensidiga, till det yttre fristående skriftliga ut-

fästelser att erlägga penningebelopp”, 142 och kan utfärdats efter att ha blivit försedda med 

elektronisk underskrift. Detta har i och med av NJA 2017 s. 769 även bekräftats av HD.143 

3.2 Problemet med löpande elektroniska skuldebrev   

Efter att ha klarlagt att elektroniska skuldebrev torde kunna uppfylla de formella kraven i den 

traditionella definitionen av skuldebrev, är ett andra steg i bedömningen att avgöra om ett 

elektroniskt skuldebrev kan vara löpande. Ett löpande skuldebrev är ställt till ”innehavaren” 

eller till ”viss man eller order”.144 Att säkerställa att ett elektroniskt dokument är formulerat 

utifrån den i 11 § skuldebrevslagen stadgade legaldefinitionen bör inte vålla några större pro-

blem. Den fråga som uppkommer är om detta är tillräckligt eller om skuldebrevslagen och an-

nan lagstiftning uppställer fler krav på löpande skuldebrevs egenskaper än uppfyllande av den 

traditionella skuldebrevsdefinitonen och utformning i enlighet med legaldefinitionen. För att 

illustrera sagda frågeställning är det värdefullt att se hur löpande elektroniska skuldebrev be-

dömts i rättstillämpningen. 

3.2.1 Problem och bedömningar i rättstillämpningen  

I egenskap av exekutiv myndighet ombesörjer KFM ansökningar om verkställighet av löpande 

elektroniska skuldebrev. I maj år 2014 meddelade KFM ett generellt beslut avseende löpande 

skuldebrev i elektronisk form. KFM framhöll däri att löpande skuldebrev enligt 2 kap 2 § UB 

måste inges i original och måste kunna möjliggöra KFM:s skyldighet att göra betalningsanteck-

ningar på skuldebrevet i enlighet med 2 kap 2 § UB, 13 kap 17 § UB, 13 kap 21 § UF och 

bestämmelser i skuldebrevslagen.145 Vid tidpunkten för beslutet fanns det inte tekniska lös-

ningar tillgängliga som kunde göra åtskillnad på elektroniska original och elektroniska kopior 

och som kunde möjliggöra permanenta anteckningar på det löpande elektroniska skuldebrevet. 

                                                
141 NJA 2017 s. 769, p.5, Munukka & Rosqvist, s.104 och Mellqvist, Elektroniskt rörliga skuldebrev, s.139-140. 
Detta har även bekräftats i HD:s dom 2017-12-22 i mål nr. T 435-17, p. 13-14 
142 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33. 
143 NJA 2017 s. 769, p.5 
144 Se legaldefinitionerna i 11 respektive 26 §§ skuldebrevslagen. 
145 Se KFM:s beslut 2014-05-19, Angående löpande skuldebrev i elektronisk form samt 2 kap 2 § UB, 13 kap 17 
§ UB, 13 kap 21 § UF och 21 § skuldebrevslagen.  
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Därför ansåg KFM att löpande elektroniska skuldebrev inte kan läggas till grund för verkstäl-

lighet och beslutade att sådana ansökningar ska avslås.146  

 

KFM:s generella beslut avseende löpande elektroniska skuldebrev har medfört att KFM avsla-

git ansökningar om verkställighet av löpande elektroniska skuldebrev,147 och frågan har efter 

överklagande prövats i ett antal tingsrätter som bedömt löpande elektroniska skuldebrev på 

olika sätt. Några tingsrätter har valt att bortse från ordalydelsen i det elektroniska skuldebrevet 

och istället beaktat skuldebrevets faktiska egenskaper. Eftersom det inte funnits tekniska lös-

ningar som kan säkerställa att det bara finns ett original, och således att skuldebrevslagen och 

UB:s regler kan följas, har tingsrätterna ansett att det inte rör sig om ett löpande skuldebrev 

överhuvudtaget och undanröjt KFM:s beslut och återförvisat det för fortsatt handläggning hos 

KFM.148 Även den direkt motsatta lösningen, att endast utgå från ordalydelsen, och anse att det 

rör sig om ett löpande skuldebrev där hinder för verkställighet föreligger har förekommit.149 

Slutligen har även en lösning inneburit att det löpande elektroniska skuldebrevets faktiska egen-

skaper medfört att det betraktats som ett enkelt skuldebrev. Eftersom enkla skuldebrev inte 

behöver inges i original till KFM förelåg i fallet inte verkställighetshinder och det återförvisa-

des därmed till KFM.150 

 

Att löpande elektroniska skuldebrev av den exekutiva myndigheten bedömts vara overkställ-

bara innebär av självklara skäl ett problem för den berättigade borgenären och omsättningsin-

tresset i stort. Att tingsrätterna tillämpat olika rättsliga lösningar, som i olika grad skiljer sig 

mot KFM:s generella beslut, har innan NJA 2017 s.769 bidragit till ett oöverskådligt rättsläge.  

3.2.2 Det tekniska problemet med löpande elektroniska skuldebrev  

Att tekniken finns för att framställa elektroniska dokument som signeras elektroniskt är uppen-

bart. Det finns även teknik som möjliggör kontroll av äktheten av innehållet i ett elektroniskt 

dokument, exempelvis genom att utställaren förser det elektroniska dokumentet med sin 

                                                
146 KFM:s beslut 2014-05-19, Angående löpande skuldebrev i elektronisk form 
147 KFM:s beslut 2014-05-14 i mål U-128526-14/2110, KFM:s beslut 2014-10-09 i mål U-38311-14/589, KFM:s 
beslut 2014-10-16 i mål U-21-104106-14, KFM:s beslut 2014-11-05 i mål U-174632-14/1310, KFM:s beslut 
2014-11-10 i mål U-153776-14/1250, KFM:s beslut 2014-11-25 i mål U-134067-14/2210, KFM:s beslut 2014-
12-08 i mål U-54336-14/2110 
148 Uppsala tingsrätts beslut 2014-09-26 i mål nr. Ä 4798-14, Göteborgs tingsrätts beslut 2015-02-26 i mål nr. Ä 
15436-14 
149 Eskilstuna tingsrätts beslut 2015-01-28 i mål nr. Ä 3335-14, Malmö tingsrätts beslut 2015-02-13 i mål nr. Ä 
11457-14 samt Gävle tingsrätts beslut 2015-01-22 i mål nr. Ä 3226-14 som sedermera undanröjdes och ledde 
fram till HD:s beslut i NJA 2017 s. 769  
150 Kristianstads tingsrätts beslut 2015-01-23 i mål nr. Ä 2528-14 
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elektroniska underskrift som därigenom knyts till dokumentets innehåll.151 Vad som rättsligt 

avses med ett elektroniskt original är just detta, 152 nämligen en ”upptagning som har gjorts 

med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom 

ett visst tekniskt förfarande”.153 Detta skiljer sig från den allmänna uppfattningen av vad ett 

original i pappersform innebär, nämligen att en unik originalhandling existerar. I elektronisk 

miljö finns det således bara ett originalinnehåll men inte ett originalexemplar,154 och ett  elektro-

niskt original är därmed jämförbart med en bestyrkt kopia av ett pappersoriginal.155 

 

Ett elektroniskt skuldebrev är ett elektroniskt original enligt definitionen ovan eftersom det är 

ett elektroniskt dokument som försetts med utställarens elektroniska underskrift. Problemet 

som uppstår i förhållande till skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev är att 

även om äktheten i innehållet kan verifieras, finns inget originalexemplar som det skulle funnits 

om det löpande skuldebrevet varit i pappersform. Eftersom det kan finnas flera elektroniska 

kopior med samma innehåll i omlopp innebär detta att löpande elektroniska skuldebrevs fak-

tiska egenskaper inte motsvarar de som skuldebrevslagens bestämmelser och systematik förut-

sätter. Ett löpande skuldebrev är som nämnt bärare av rättigheten att utkräva gäldenären på den 

aktuella skulden. Om det inte finns ett unikt dokument är det svårt att avgöra vilket dokument 

som är bärare av rättigheten och reglerna som förutsätter innehav och besittning, möjliggörande 

av betalningsanteckningar eller tradition av det löpande skuldebrevet sätts därmed ur spel.156  

3.2.3 Vägen till ett prejudikat  

Att löpande elektroniska skuldebrev inte besitter samma faktiska egenskaper som löpande skul-

debrev i pappersform har som nämnt uppmärksammats i rättstillämpningen, med olika rättsliga 

bedömningar som resultat. Drygt tre år efter KFM:s generella beslut att avslå ansökningar om 

verkställighet av löpande elektroniska skuldebrev har HD:s prejudicerande beslut i NJA 2017 

s. 769 meddelats. Bakgrunden i fallet var att en privatperson upptagit kredit hos Collector Credit 

AB,157 och i samband därmed elektroniskt undertecknat ett elektroniskt dokument ställt till 

”Collector Credit AB eller order”.158 

                                                
151 E-delegationen, Elektroniska original, kopior och avskrifter, s. 5, 12 ff  
152 Begreppen elektroniska original och elektroniskt dokument är synonymer, se prop. 2007/08:35 s 50, prop. 
2007/08:60 s.98, E-delegationen, Elektroniska original, kopior och avskrifter, s. 15 f 
153 Se t.ex. 19 kap 10 § andra stycket Jordabalken (1970:994)  
154 E-delegationen, Elektroniska original, kopior och avskrifter, s. 5, 12 
155 E-delegationen, Elektroniska original, kopior och avskrifter, s.5, 12 ff, prop. 2005/06:135 s 63 
156 Se kapitel 2, särskilt det sammanfattande avsnittet 2.5 
157 Numera Collector Bank AB, nedan kallat ”Collector” 
158 NJA 2017 s. 769, p. 2 
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Ärendet påbörjades hos KFM som utslag i betalningsföreläggande,159 och sedermera i ansökan 

om verkställighet.160 KFM ansåg att det elektroniska dokumentet var ett löpande skuldebrev 

eftersom benämningen uppfyller den i 11 § skuldebrevslagen stadgade legaldefinitionen. Ef-

tersom parternas avtal innehöll ett villkor om att krediten fick överlåtas av Collector ansåg KFM 

det klarlagt att partsviljan vid upprättandet av det elektroniska dokumentet var att det skulle 

vara ett löpande skuldebrev. Att Collector valt ett elektroniskt förfarande där möjligheten att 

inge ett original till KFM inte existerar, påverkade enligt KFM inte bedömningen av att det är 

ett löpande skuldebrev. KFM avslog ansökan om verkställighet med motiveringen att något 

original inte lämnats in i enlighet med kraven i 2 kap 2 § UB.161 

 

Efter överklagande instämde Gävle Tingsrätt med KFM:s bedömning,162 och tingsrättens beslut 

överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som beslutade att inte meddela prövningstill-

stånd.163 Detta beslut ändrades sedermera av HD som ansåg att klargörande rättspraxis avse-

ende löpande elektroniska skuldebrev saknades och beslutade att meddela prövningstillstånd i 

Hovrätten.164 Hovrätten beaktade ordalydelsen och ansåg att det elektroniska skuldebrevet var 

ett löpande skuldebrev som inte kunde verkställas eftersom det inte fanns ett original. Hovrätten 

ansåg vidare att det inte fanns tillräckliga skäl att istället betrakta det elektroniska skuldebrevet 

som ett enkelt skuldebrev, och avslog överklagandet.165 Efter att beslutet överklagats till HD 

meddelades den 8 mars 2017 prövningstillstånd i HD.166 

 

Hovrätten och HD:s skilda syn på behovet att bevilja prövningstillstånd och på rättsfrågorna 

illustrerar vidare det splittrade rättsläget som avgöranden från KFM och diverse tingsrätter upp-

visat innan NJA 2017 s.769. Lagstiftaren har på området förhållit sig passiv med undantag för 

att problematiken omnämns i en statlig utredning som syftar till att modernisera utsökningsbal-

ken men som i skrivande stund inte lett till några lagstiftningsåtgärder.167 I denna utredning 

redogörs kortfattat för problematiken avseende löpande elektroniska skuldebrev, men utred-

ningen tillstyrker KFM:s ställningstagande att löpande elektroniska skuldebrev inte kan 

                                                
159 KFM:s beslut 2014-10-16 i mål U-21-104106-14 
160 KFM:s beslut 2014-11-25 i mål U-134067-14/2210 
161 KFM:s beslut 2014-11-25 i mål U-134067-14/2210 
162 Gävle tingsrätts beslut 2015-01-22 i mål nr. Ä 3226-14 
163 Hovrätten för nedre Norrlands beslut 2015-02-27 i mål nr. ÖÄ 123-15 
164 HD:s beslut 2015-10-14 i mål nr. Ö 1619-15 
165 Hovrätten för nedre Norrlands beslut 2016-10-17 i mål nr. ÖÄ 1095-15 
166 HD:s beslut 2017-03-08 i mål nr Ö 5072-16 
167 SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande, regeringen.se 
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verkställas.168 Trots att syftet med utredningen är att modernisera utsökningsförfarandet och 

teknikneutralitet genomgående förespråkas, föreslår utredaren att behålla kravet på att löpande 

skuldebrev enligt 2 kap 2 § UB måste inges i original.169 Utredningen innebär därför för löpande 

elektroniska skuldebrevs del föga vägledning i fastställandet av gällande rätt, och rättspraxis 

och doktrin är således de primära rättskällor som finns att tillgå. Den 2 november 2017 medde-

lades HD:s beslut i NJA 2017 s. 769 och i egenskap av enda vägledande praxis avseende lö-

pande elektroniska skuldebrev förtjänar avgörandet en utförlig genomgång.  

3.3 Särskilt om NJA 2017 s.769   

HD inleder skälen till sitt beslut med att redogöra för bakgrunden i målet och att 2 kap 2 § UB 

kräver att löpande skuldebrev inges till KFM i original. Vidare preciserar HD att de två frågorna 

för prövning i målet är 1) om den elektroniskt undertecknade handlingen utgör ett elektroniskt 

skuldebrev och 2) vid jakande svar, om verkställighet ska nekas på grund av att ett original av 

handlingen inte kan ges in.170 

 

Inledningsvis konstaterar HD, utan någon motivering, att ett elektroniskt dokument kan upp-

fylla kraven på att vara ”en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att betala pen-

ningbelopp eller ett förbehållslöst skriftligt erkännande av en penningskuld”.171 Vidare lyfter 

HD frågan om legaldefinitionen i 11 § skuldebrevslagen är tillräcklig eller om en besittningsbar 

och unik skuldebrevshandling är en nödvändig förutsättning för att ett skuldebrev ska vara lö-

pande.172 HD anger härinvid att löpande skuldebrev utmärks av sin negotiabilitet; en gäldenär 

kan enligt 15 § skuldebrevslagen inte med framgång göra gällande invändningar om att betal-

ning skett före överlåtelsen mot en godtroende borgenär som får ett löpande skuldebrev i sin 

besittning. Gäldenären tillerkänns dock skydd mot att betala flera gånger genom rätten att få 

avbetalningar antecknade på skuldebrevet och att gäldenären inte behöver betala utan att återfå 

skuldebrevet. I 2 kap 2 § UB anges att löpande skuldebrev ska inges till KFM i original och 

denna bestämmelse samt 13 kap 21 § UF, som förpliktigar KFM att göra anteckningar och 

återge skuldebrevet till gäldenären, överensstämmer således med skuldebrevslagens bestäm-

melser. Mot bakgrund av bland annat dessa regler konstaterar HD att skuldebrevslagens 

                                                
168 SOU 2016:81, s. 208-216 
169 SOU 2016:81, s. 23-26 
170 NJA 2017 s. 769, p.4 
171 NJA 2017 s. 769, p. 4 
172 NJA 2017 s. 769, p.5-6 
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uppbyggnad utgår från att en besittningsbar skuldebrevshandling existerar och den rådighet och 

kontroll över fordringsförhållandet som en sådan innebär.173 

 

HD klargör härintill att rådighet och kontroll är en nödvändig förutsättning för att det ska vara 

fråga om ett löpande skuldebrev. Att rådighet och kontroll traditionellt utövats genom en be-

sittningsbar skuldebrevshandling på papper hindrar inte att skuldebrevslagen kan tillämpas tek-

nikneutralt, förutsatt att lagens skyddsändamål kan upprätthållas.174 HD konstaterar att en för-

utsättning för att ett elektroniskt skuldebrev ska anses som löpande är att det informationstek-

niskt går att säkerställa motsvarande rådighet och kontroll. Skuldebrevslagens regler som för-

utsätter besittning måste således tillgodoses av lösningar som funktionellt kan svara mot en 

sådan besittning och gäldenären måste vidare tillförsäkras samma skydd som 21 § skuldebrev-

slagen erbjuder.175 

 

Eftersom det av den klagande i fallet inte åberopats att lösningar som säkerställer rådigheten 

och kontrollen använts för det aktuella elektroniska skuldebrevet, fastställde HD att det inte 

rörde sig om ett löpande skuldebrev utan istället ett enkelt skuldebrev i enlighet med Collectors 

yrkande. Hovrättens beslut ändrades därför och ärendet återförvisades till KFM för fortsatt 

handläggning avseende verkställigheten.176 

3.3.1 Stefan Lindskogs tillägg för egen del 

Domstolens ordförande Stefan Lindskog tillade för egen del att löpande elektroniska skulde-

brev kan existera om ett substitut till besittning finns som tillförsäkrar motsvarande funktioner 

som det unika och exklusiva informationsställe som löpande skuldebrev i pappersform utgör. 

Lindskog belyser härvid de legala lösningar som finns i kontoföringslagen och menar att mot-

svarande lösningar bör kunna åstadkommas utan lagstöd och att skuldebrevslagens bestämmel-

ser i ett sådant fall skulle kunna vara tillämpliga mutatis mutandis. I fråga om nuvarande regle-

ring, primärt 2 kap 2 § UB och 13 kap 21 § UF, menar Lindskog att tolkning och tillämpning 

av dessa regler bör ske med utgångspunkt i reglernas syfte. Kraven på ingivande av original 

samt påförande av anteckningar bör kunna ersättas med informationstekniska lösningar som 

likvärdigt skyddar gäldenären mot att betala flera gånger. För de fall en partsreglerad lösning 

                                                
173 NJA 2017 s. 769 , p.7-8  
174 NJA 2017 s. 769 , p.8 
175 NJA 2017 s. 769 , p.10 
176 NJA 2017 s. 769 , p.13-14. Det hade i detta sammanhang varit intressant att se hur KFM bedömde fallet efter 
återförvisning, dessvärre ansåg KFM sig tvungna att efter sekretessprövning maskera i stort sett hela beslutet.   
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innebär att KFM saknar rättslig eller praktisk möjlighet att vidta åtgärder som tillförsäkrar att 

negotiabiliteten upphör bör den sökande, för att ha rätt till verkställighet, istället ha att visa att 

det löpande elektroniska skuldebrevet betagits sina löpande egenskaper. Men efter detta prag-

matiska ställningstagande förespråkar Lindskog trots allt att den utsökningsrättsliga regleringen 

bör göras teknikneutral av lagstiftaren och lagstiftningen i samband med detta tar höjd för att 

ett elektroniskt löpande dokument kan göras löpande utan lagstöd. I anslutning härtill anförde 

Lindskog att lagstiftningen samtidigt bör anpassas till de redan existerande elektroniska nego-

tiabla dokument som regleras i kontoföringslagen.177 

3.3.2 NJA 2017 s. 769  – dess prejudicerande verkan  

HD gör tidigt i beslutet det generella uttalandet att ett elektroniskt dokument kan vara ett skul-

debrev eftersom det kan uppfylla kraven på ”en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfäs-

telse att betala penningbelopp eller ett förbehållslöst skriftligt erkännande av en pennings-

kuld”.178 I punkten 12 konstaterar domstolen att det aktuella elektroniska skuldebrevet uppfyller 

dessa krav och kommer sedermera fram till att det rör sig om ett enkelt skuldebrev i enlighet 

med klagandens yrkande.179 Rättsfallet ger därför stöd för förekomsten av enkla skuldebrev i 

elektronisk form och stöd för att även löpande skuldebrev kan förekomma i elektronisk form, 

om kraven som uppställs i rättsfallet iakttas.180 Detta stöd är viktigt för det gällande rättsläget 

dels för att elektroniska skuldebrev inte behandlats av lagstiftaren,181 och dels för att det innebär 

prejudicerande vägledning som löser problemet med olika rättsliga ställningstaganden i rätts-

tillämpningen som redogjorts för i avsnitt 3.2 ovan.182 

 

Skälen för det aktuella beslutet är förhållandevis omfattande och det är därför av vikt att avgöra 

vilka delar av avgörandet som är av prejudikatintresse183 Den första frågan i fallet var om Col-

lectors misslyckande att i enlighet med  2 kap 2 § UB inge det elektroniska dokumentet i origi-

nal var ett hinder för verkställighet.184 HD:s svar var nekande med det avgörande skälet att det 

                                                
177 Stefan Lindskogs yttrande för egen del i NJA 2017 s. 769, p. 1-5 
178 NJA 2017 s. 769, p. 5  
179 NJA 2017 s. 769, p.12-13, detta följer även av att om det är ett skuldebrev men inte ett löpande sådant, så 
måste det vara ett enkelt skuldebrev eftersom skuldebrev antingen är enkelt eller löpande, se Mellqvist, Elektro-
niska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.126 
180 Se vidare nedan, särskilt sammanfattningen av gällande rätt i avsnitt 3.5 
181 Det finns varken lagstiftning eller förarbeten som behandlar löpande elektroniska skuldebrev, med undantag 
för att de omnämns i SOU 2016:81 som dock inte lett till lagstiftningsåtgärder ännu, se SOU 2016:81 Ett moder-
nare utsökningsförfarande, regeringen.se 
182 Det går att konstatera att Kristianstads tingsrätts lösning i beslut 2015-01-23 i mål nr. Ä 2528-14 ligger närm-
ast HD:s beslut i NJA 2017 s. 769  
183 Jfr Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.129 ff 
184 NJA 2017 s. 769, p. 4  
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aktuella elektroniska dokumentet inte var ett löpande skuldebrev.185 Utgången i målet och sva-

ret på den första frågan har inte någon prejudicerande verkan i sig; att ett misslyckande att inge 

ett original inte innebär verkställighetshinder enligt  2 kap 2 § UB när det inte är fråga om ett 

löpande skuldebrev följer av lagtexten. Istället är det domstolens generella uttalanden om 

elektroniska skuldebrev, de uttalanden som leder fram till slutsatsen att det aktuella elektroniska 

dokumentet inte var ett löpande skuldebrev samt svaret på den andra frågan i fallet som är av 

prejudikatintresse.186  

 

Domstolens skäl för att det elektroniska dokumentet inte var ett löpande skuldebrev var att det 

inte uppfyllde kraven på att vara ett besittningsbart dokument som säkerställer rådigheten och 

kontrollen över informationen om fordringsinnehållet.187 Detta krav på löpande skuldebrev 

uppställer HD mot bakgrund av skuldebrevslagens uppbyggnad och löpande skuldebrevs nego-

tiabla karaktär,188 men eftersom kravet inte går att utläsa i legaldefinitionen i 11 § skuldebrev-

slagen är dessa uttalanden prejudicerande och påverkar således gällande rätt. Den andra frågan 

uppe för prövning var, för det fall det elektroniska dokumentet var ett löpande skuldebrev, om 

verkställighet ska nekas för att ett original inte kan inges.189 Trots att den första frågan besva-

rades nekande framgår det av HD:s beslut att misslyckande att inge ett original inte behöver 

innebära ett verkställighetshinder om det på informationsteknisk väg finns funktionella substi-

tut till den besittning som skuldebrevslagens bestämmelser förutsätter, att skuldebrevslagens 

skyddsändamål upprätthålls och att gäldenären erhåller samma skydd som i 21 § skuldebrev-

slagen.190  

 

Sammantaget är HD:s beslut värdefullt för fastställandet av gällande rätt för att det 1) bekräftar 

att enkla skuldebrev kan förekomma i elektronisk form; 2) klargör att löpande elektroniska 

skuldebrev kan förekomma i elektronisk form under förutsättning att rådighet och kontroll över 

informationen om fordringsförhållande säkerställs; samt 3) klargör att utövandet av rådighet 

och kontroll inte behöver ske genom ett unikt och besittningsbart pappersdokument om det kan 

ske med upprätthållande av skuldebrevslagens skyddsändamål. Ett besittningsbart papperso-

riginal behöver såldes inte existera om det finns informationstekniska substitut till den 

                                                
185 NJA 2017 s. 769, p.13-14 
186 Jfr Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.131-132 
187 NJA 2017 s. 769, p.8-10,  
188 NJA 2017 s. 769, p. 6-8, 10, Mellqvist, Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär, s.131-132 
189 NJA 2017 s. 769, p. 4  
190 NJA 2017 s. 769, p. 10  
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besittning som skuldebrevslagens regler förutsätter och gäldenären tillförsäkras samma skydd 

som i 21 § skuldebrevslagen. 

3.4 Gällande rätt – en sammanfattning   

Skuldebrev i elektronisk form kan uppfylla kravet på att ”utgöra ensidiga, till det yttre fri-

stående skriftliga utfästelser att erlägga penningebelopp”,191 vilket bekräftats av HD i NJA 

2017 s. 769.192 För enkla elektroniska skuldebrev är det tillräckligt att de uppfyller denna trad-

itionella definition av skuldebrev samt är ställd till viss man i enlighet med legaldefinitionen i 

26 § skuldebrevslagen. För löpande skuldebrev är läget ett annat, och i och med NJA 2017 s. 

769  innebär gällande rätt att det inte är tillräckligt att ett löpande elektroniskt skuldebrev upp-

fyller den traditionella skuldebrevsdefinitonen samt är ställt till innehavaren eller order i enlig-

het med legaldefinitionen i 11 § skuldebrevslagen.193 För löpande elektroniska skuldebrev är 

gällande rätt att de kan förekomma under förutsättning att rådighet och kontroll över informat-

ionen om fordringsförhållande säkerställs. Ett besittningsbart pappersoriginal behöver inte ex-

istera om skuldebrevslagens skyddsändamål kan upprätthållas, det finns funktionellt likvärdiga 

informationstekniska substitut till den besittning som skuldebrevslagens regler förutsätter och 

gäldenären tillförsäkras samma skydd som i 21 § skuldebrevslagen.194   

  

                                                
191 Med skriftlig utfästelse att erlägga penningbelopp jämställs ett förbehållslöst erkännande av en penningskuld, 
SOU 1935:14, s. 41, Walin & Herre, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, s.32-33 
192 NJA 2017 s. 769, p. 5  
193 NJA 2017 s. 769, p. 8 
194 NJA 2017 s. 769, p.10 
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4. Problem med gällande rätt och möjliga lösningar 
4.1 Problem med gällande rätt  

HD:s beslut i NJA 2017 s.769 utgör ett efterlängtat klargörande av gällande rätt för löpande 

elektroniska skuldebrev. Trots HD:s pragmatiska inställning går det att ifrågasätta hur stor prak-

tisk hjälp beslutet medför. Detta kan illustreras av att Collector Bank AB, som drivit alla rätts-

processerna avseende löpande elektroniska skuldebrev som omnämns i detta arbete, bestämt 

sig för att överge löpande elektroniska skuldebrev och i brist på tillförlitliga system aktivt valt 

att inte utnyttja den öppning som HD lämnar i beslutet.195 Ett problem med beslutet är således 

att HD uppställer krav på att rådighet och kontroll över informationen om fordringsförhållandet 

måste säkerställas men utan att ge någon omfattande vägledning kring hur detta i praktiken ska 

uppfyllas. HD klargör som nämnts att skuldebrevslagen kan tillämpas teknikneutralt och att ett 

besittningsbart pappersoriginal inte behöver existera om skuldebrevslagens skyddsändamål kan 

upprätthållas, det finns funktionellt likvärdiga informationstekniska substitut till den besittning 

som skuldebrevslagens regler förutsätter och gäldenären tillförsäkras samma skydd som i 21 § 

skuldebrevslagen.196 Det kan härinvid vara av värde att utveckla något vad HD kan tänkas 

åsyfta för regler i skuldebrevslagen som förutsätter besittning och vad som utgör skuldebrev-

slagens skyddsändamål.197 

 

I beslutet tar HD, utöver legaldefinitionen av löpande skuldebrev i 11 § skuldebrevslagen, ex-

plicit upp 15 och 22 §§ skuldebrevslagen och att dessa bestämmelsers syfte korresponderar med 

syftet med  2 kap 2 § UB och 13 kap 21 § UF.198 Det står i och med NJA 2017 s.769 klart att 

ett informationstekniskt substitut till besittning funktionellt måste motsvara att en godtroende 

förvärvare besitter det löpande elektroniska skuldebrevet och därmed kan ta i anspråk de regler 

om invändningsrätt som 15 § skuldebrevslagen innebär. Vidare måste gäldenären på informat-

ionsteknisk väg kunna erbjudas ett likvärdigt skydd mot att betala flera gånger som en betal-

ningsanteckning eller ett återfående av det löpande skuldebrevet skulle innebära.199 De skydds-

ändamål som 15 § skuldebrevslagen primärt tillgodoser är således godtroende borgenärs skydd 

mot betungande invändningar. De skyddsändamål som gör sig gällande avseende 21 § skulde-

brevslagen är primärt gäldenärens skydd mot att behöva betala flera gånger.200 Förvärvande 

                                                
195 Lars Jansson, Chefsjurist Collector Bank AB, e-post 2018-04-04 
196 NJA 2017 s. 769, p.10 
197 NJA 2017 s. 769, p.8 
198 NJA 2017 s. 769, p.7 
199 NJA 2017 s. 769, p. 7, 10 
200 Detta skyddsändamål uttrycks i det närmaste direkt av HD i NJA 2017 s. 769, p. 10-11  
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borgenärers skyddsändamål i 15 § skuldebrevslagen korresponderar alltså med gäldenärens be-

hov av skyddsändamålet i 21 § skuldebrevslagen.201 

 

Det är tydligt att HD åsyftar fler bestämmelser och skyddsändamål än domstolen explicit tar 

upp i fallet. Att ett löpande skuldebrev kan innehas och byta besittningshavare genom tradition 

är förutsättningar för att skuldebrevet ska kunna löpa från en borgenär till en annan, och därmed 

viktigt för omsättningsintresset och merparten av skuldebrevslagens regler för löpande skulde-

brev.202 Om en ny borgenär inte kan styrka att denne övertagit besittningen av det löpande 

skuldebrevet från den förre borgenären kan det bli svårt för den nye borgenären att framgångs-

rikt hävda aktiv betalningslegitimation enligt 13 § skuldebrevslagen. Utöver att få betalt av 

gäldenären vill en förvärvande borgenär, oavsett om det rör sig om ett vanligt förvärv eller 

godtrosförvärv, även erhålla sakrättsligt skydd vilket som huvudregel förutsätter en besitt-

ningsövergång av det löpande skuldebrevet från överlåtare till förvärvare.203 Dessa regler har 

ett snarlikt skyddsändamål som 15 § skuldebrevslagen; att skydda borgenärens rätt till betalning 

genom erhållande av sakrättsligt skydd.  

 

Även gäldenären har ett intresse av att kunna avgöra vem som besitter det löpande skuldebrevet 

eftersom betalning i god tro kan ske med befriande verkan till innehavaren av skuldebrevet 

enligt reglerna om passiv betalningslegitimation i 19 § skuldebrevslagen. Skyddsändamålet 

bakom denna bestämmelse är i likhet med det för 21 § skuldebrevslagen att skydda gäldenären 

mot att behöva betala flera gånger.204 

4.1.1 Gällande rätts krav på praktiska lösningar 

De praktiska lösningarna för löpande elektroniska skuldebrev behöver således möjliggöra att 

rådighet och kontroll över informationen om fordringsförhållande säkerställs. Om detta ska ske 

utan att det finns ett besittningsbart pappersoriginal behöver reglerna om invändning, legitimat-

ion, sakrättsligt skydd, gäldenärens rätt till betalningsanteckningar och rätt att återfå skuldebre-

vet enligt 21 § skuldebrevslagen, få en funktionell lösning som svarar mot den besittning dessa 

regler förutsätter.205 Dessa funktionella lösningar måste även uppfylla skuldebrevslagens 

                                                
201 Detta eftersom invändningsrätten i 15 § förhindrar invändningar om betalningar som inte är planenliga och 
som inte antecknats på skuldebrevet ifråga.   
202 Se kap 2, särskilt avsnitt 2.5 
203 Se 22 och 14 §§ skuldebrevslagen. 
204 Se kap 2, särskilt avsnitt 2.4.3 
205 För 21 § skuldebrevslagens del avses besittning i den mening att det finns ett fysiskt exemplar som kan åter-
lämnas och på vilket anteckningar kan påföras 
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skyddsändamål. För borgenären är skyddsändamålen primärt uppnående av sakrättsligt skydd 

och rätt att få betalt av gäldenären utan belastande invändningar. För gäldenären är det primära 

skyddsändamålet i skuldebrevslagen att erhålla ett skydd mot att behöva betala flera gånger.206  

4.2 Möjliga lösningar  

Som nämnt är ett problem med HD:s beslut i NJA 2017 s. 769  att någon omfattande vägledning 

kring hur de uppställda kraven på löpande elektroniska skuldebrev i praktiken ska uppfyllas 

inte presenteras. Detta är kanske inte i sig särskilt förvånande eftersom parterna inte tillämpat 

någon lösning som säkerställer rådigheten och kontrollen över informationen i fordringsinne-

hållet som HD kunde ta ställning till inom ramen för målet.207 Några ledtrådar avseende prak-

tiska lösningar återfinns ändå i beslutet och i Stefan Lindskogs tillägg för egen del. HD:s om-

nämnande av kontoföringslagen hänvisar till ett redan befintligt system för elektronisk hante-

ring av löpande skuldebrev och representerar på så sätt lösningar innebärande lagstöd. Möjlig-

heten att genom avtal parterna emellan ge ett elektroniskt dokument likvärdiga egenskaper som 

ett löpande pappersdokument representerar en lösning utan lagstöd. Om den avtalade elektro-

niska informationshanteringen uppfyller skuldebrevslagens ändamål kan detta nämligen moti-

vera att lagstiftningen tillämpas mutatis mutandis.208 Vidare finns möjligheten att ny teknik 

visar sig kunna uppfylla såväl HD:s som lagstiftningens krav. Nedan följer en genomgång av 

dessa tre exempel på praktiska lösningar för löpande elektroniska skuldebrev och en utvärde-

ring av deras respektive förenlighet med gällande rätt.  

4.2.1 Lösningar med lagstöd  

Som nämnt av HD i NJA 2017 s. 769  kan elektroniska dokument redan i dagsläget vara löpande 

enligt kontoföringslagen.209 Kontoföringslagen är inte anpassad för löpande elektroniska skul-

debrev, utan bygger på avvecklandet av löpande skuldebrev i pappersform till förmån för den 

elektroniska hantering som kontoföring utgör.210 Kontoföringslagen representerar ändock lag-

stiftarens erkännande av problemen med ett pappersbaserat system för värdepapper och ett av 

lagstiftaren valt sätt att lösa dessa problem. Kontoföringslagen kommer i det följande tjäna som 

                                                
206 Att skuldebrevslagen kan ha fler skyddsändamål än dessa framgår nedan under 4.2.1.3 
207 NJA 2017 s. 769, p. 13. Detta är i sin tur inte heller särskilt förvånande eftersom det innan NJA 2017 s.769 
var svårt att veta vilka krav löpande elektroniska skuldebrev behövde uppfylla.  
208 Se Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s. 769, främst i p.2. Mutatis mutandis betyder efter ve-
derbörliga ändringar och används vid resonemang om analogier som uttryck för en analogi när efter att påkallade 
förändringar företagits, se Svenska Akademien, Svensk Ordbok – Mutatis Mutandis och Svenska Akademien, 
Svenska Akademiens ordlista – Mutatis Mutandis 
209 NJA 2017 s. 769, p. 9  
210 4 kap 8 § och 4 kap 13 § kontoföringslagen, Prop. 1987/88:108 s. 17-18 
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exempel på en lösning med lagstöd, och utvärderingen av dess förenlighet med gällande rätt 

kommer ske utifrån ett lagstiftningstekniskt perspektiv. Med detta ska förstås att om lagstiftaren 

väljer att genom lagstiftning skapa en lösning som möjliggör löpande elektroniska skuldebrev, 

hur väl förenligt är ett system såsom kontoföringslagens med gällande rätt? 

4.2.1.1 Kontoföringslagen 

Traditionellt har värdepapper funnits i pappersform och det fysiska innehavet har varit centralt 

för värdepapprets rättsverkningar. Kontoföringslagen har sitt ursprung i en omfattande utveckl-

ing av värdepapperssystemet i Sverige efter att fysisk hantering av värdepapper visat sig vara 

kostsamt, tidskrävande och innebära risker såsom stöld, förfalskning och förlust av värdepap-

per. Riskerna förenade med fysisk hantering ställer höga krav på förvaring och leveransmetod 

vid överlåtelser. Dessa nackdelarna framstod som mer och mer orationella i takt med att om-

sättningen och antalet fysiska värdepapper inom värdepappershandeln ökade.211 Som lösning 

introducerades redan 1970 en förenklad aktiehantering som innebar att vissa bolag kunde ha ett 

fysiskt aktiebrev istället för flera,212 samt överlåta uppgiften att föra aktiebok och tillhörande 

registrering till värdepapperscentralen VPC.213 Vid tillkomsten av kontoföringslagens före-

gångare, aktiekontolagen (1989:827), introducerades det nuvarande systemet214 med pappers-

lösa finansiella instrument där det fysiska innehavet ersatts med kontoföring.215 

 

De svenska värdepapperna som kontoförs är dematerialiserade, vilket innebär att fysiska hand-

lingar såsom aktiebrev, skuldebrev eller motsvarande inte finns.216 Kontoförda värdepapper ut-

färdade utanför Sverige kan vara immobiliserade, vilket innebär att det finns en eller flera un-

derliggande fysiska handlingar som finns i förvar, vilket säkerställer att handlingarna inte kom-

mer i omlopp. Oavsett om det kontoförda värdepappret är svenskt och dematerialiserat eller 

utländskt och immobiliserat följer av kontoföringslagen att äganderätt, dispositionsrätt och 

                                                
211 Prop. 1987/88:108 s. 17-18 
212 Aktiebolag. bankaktiebolag och försäkringsbolag, se Prop. 1987/88: 108 s. 10 
213 Genom lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering som sedermera ersattes av lag (1987:623) om för-
enklad aktiehantering och bestämmelser direkt i aktiebolagslagen (1975: 1385), bankaktiebolagslagen 
(1987:618) och försäkringsrörelselagen (1982:713) 
214 Kontoföringslagen bygger i stora delar på aktiekontolagens (1989:827) principer och bestämmelser, se Afrell, 
Lars, Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, *, Karnov lagkom-
mentar, senast uppdaterad 2018-04-01 
215 Walin, Finansiella Instrument, s. 17 och prop. 1987/88: 108 s. 17-18 
216 För svenska kontoförda finansiella instrument får ingen fysisk handling utfärdas enligt 4 kap 5 § kontoföring-
slagen, och skulle så ske är denna inte giltig.  
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andra rättigheter kopplade till värdepappret registreras i ett avstämningsregister, 217 som enligt 

1 kap 4 § kontoföringslagen förs av en värdepapperscentral.218  

 

En mängd finansiella instrument kan kontoföras av värdepapperscentral i Sverige,219 men av 

intresse för denna framställning är kontoföring av skuldförbindelser. En skuldförbindelse defi-

nieras i 1 kap 3 § kontoföringslagen som en ”ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän om-

sättning”, en definition som ett löpande skuldebrev passar väl in i. En skuldförbindelse får efter 

avtal mellan värdepapperscentralen och emittenten registreras i ett avstämningsregister för 

emittenten.220 Ett avstämningsregister består enligt 4 kap 1 § kontoföringslagen av avstäm-

ningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument och registerföringen sker med 

hjälp av automatiserad behandling. Den som har förfogandelegitimation enligt skuldebrevsla-

gen, det vill säga innehar skuldebrevet,221 är behörig att bli registrerad som ägare på avstäm-

ningskontot och värdepapperscentralen ska på betryggande sätt tillse att skuldebrevet makule-

ras i samband med registreringen.222 Ägaren av skuldebrevet ska ha ett särskilt avstämnings-

konto för skuldförbindelsen som innehåller de uppgifter som stadgas i 4 kap 17 och 4 kap 19 

§§ kontoföringslagen.223  

4.2.1.2 Rättsverkningarna av registrering 

Rättsverkningarna av registrering på avstämningskontot återfinns i kontföringslagens sjätte ka-

pitel. Registrering som ägare på ett avstämningskonto innebär enligt 6 kap 1 § 

                                                
217 Se definitionen av kontoföring av finansiella instrument i 1 kap 3 § kontoföringslagen, Prop. 2015/16:10 s 
120-121,153 och Finansinspektionen och Sveriges Riksbank, Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 
2010, Afrell, Lars, Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 1 kap 1 
§, Karnov lagkommentar, senast uppdaterad 2018-04-01 
218 För närvarande finns bara Euroclear Sweden AB, men deras monopol som värdepapperscentral togs bort i och 
med lagändringen SFS 2016:51, se prop. 2015/16:10. Värdepapperscentralen kan i sin tur utse ett kontoförande 
institut och medge detta rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister, se 3 kap 1-6 c §§ kontoförings-
lagen samt medge att förvaltare innehar avstämningskonton för annans räkning se 3 kap 7-12§§ kontoföringsla-
gen 
219 Definitionen av finansiella instrument i 1 kap 3 § kontoföringslagen hänvisar till definitionen av finansiella 
instrument i artikel 2.1.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om 
förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 
98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 
220 4 kap 3-4 §§ kontoföringslagen m.fl. Emittent betyder utgivaren eller utfärdaren av instrumentet, se 1 kap 3§ 
kontoföringslagen  
221 Se 14 § skuldebrevslagen 
222 4 kap 8 § kontoföringslagen. Värdepapperscentralen ska efter makulering förvara handlingen i original eller 
kopia i minst 10 år enligt 4 kap 13 § kontoföringslagen.  
223 Exempelvis stadgas i 4 kap 19 § punkten två kontoföringslagen att verkställd utbetalning av kapitalbelopp 
eller ränta ska registreras, vilket är av intresse för löpande skuldebrev då registreringen enligt 6 kap 5 § kontofö-
ringslagen ska likställas med en betalningsanteckning på skuldebrevet, så som enligt 21 § skuldebrevslagen. 
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kontoföringslagen en presumtion om förfoganderätt över det finansiella instrumentet.224 Regi-

strering som betalningsmottagare innebär enligt i 6 kap 6 § första meningen kontoföringslagen 

en rätt att kräva betalning (aktiv betalningslegitimation) och att betalning i god tro till den re-

gistrerade betalningsmottagaren sker med befriande verkan enligt i 6 kap 6 § andra meningen 

kontoföringslagen e contrario (passiv betalningslegitimation).225 Vidare anges i 6 kap 5 § kon-

toföringslagen att för skuldförbindelser som registreras i avstämningsregister gäller 15–18 §§ 

skuldebrevslagen, vilket innebär att bestämmelserna om exstingibla invändningar, planenliga 

räntebetalningar, bestående invändningar och kvittning äger tillämpning på ett kontofört lö-

pande skuldebrev. I detta avseende förtydligas i 6 kap 5 § kontoföringslagen att registrering på 

avstämningskonto jämställs med besittning av och anteckningar på det löpande skuldebrevet. 

Skydd mot överlåtarens borgenärer erhålls enligt 6 kap 2 § kontoföringslagen i och med regi-

strering och således tillämpas en inskrivningsprincip till skillnad från den traditionsprincip som 

gäller enligt 22 § skuldebrevslagen.226 För det osannolika fallet att en obehörig överlåtare av ett 

finansiellt instrument är registrerad som förfogandelegitimerad enligt 6 kap 1 § kontoförings-

lagen kan ett kvalificerat godtrosförvärv ske enligt 6 kap 4 § kontoföringslagen.227 

4.2.1.3 Förenlighet med gällande rätt     

En lagstadgad lösning för löpande elektroniska skuldebrev som innebär registrering som funkt-

ionellt substitut till besittning skulle med fördel kunna utformas i likhet med kontoföringslagen. 

Det framgår nämligen tydligt att lagstiftaren vid tillkomsten av kontoföringslagen gjort lik-

nande rättsliga överväganden vid kontoföring av löpande skuldebrev som HD gör i NJA 2017 

s. 769. Skuldebrevslagens skyddsändamål för borgenärens del - primärt rätt till betalning utan 

belastande invändningar och erhållande av sakrättsligt skydd - tillgodoses väl i ett system som 

det i kontoföringslagen.228 Detta följer av att den registrerade ägaren presumeras ha förfogande-

legitimation och den registrerade betalningsmottagaren presumeras ha aktiv betalningslegiti-

mation. Vidare äger 15-18 §§ skuldebrevslagen tillämpning på det kontoförda skuldebrevet och 

sakrättsligt skydd mot en överlåtares borgenärer samt möjligheterna till godtrosförvärv erhålls 

i 6 kap 2 § och 6 kap 4 § kontoföringslagen.  

 

                                                
224 Se bland andra Wallin-Norman, s.58 ff. En skuldförbindelse är ett finansiellt instrument, se Mellqvist & Pers-
son, Fordran & Skuld, s. 239 
225 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 239-240  
226 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s.239, Walin, Finansiella Instrument, s.104 ff 
227 Det är sällsynt att registreringen inte återspeglar det materiellt korrekta förhållandena och reglerna har enligt 
Mellqvist och Persson aldrig prövats i domstol, se Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 237  
228 Se kap 2, särskilt avsnitt 2.4.1 och 2.4.4 
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För gäldenärens del är det primära skyddsändamålet i skuldebrevslagen att erhålla ett skydd 

mot att behöva betala flera gånger.229 I kontoföringslagen tillgodoses detta skyddsändamål in-

ledningsvis genom att betalning till registrerad betalningsmottagare sker med befriande ver-

kan.230 Vidare anges i 4 kap 19 § andra punkten kontoföringslagen att verkställd utbetalning av 

kapitalbelopp eller ränta ska registreras och en sådan registrering jämställs enligt 6 kap 5 § 

kontoföringslagen med anteckning om betalning på skuldebrevet vid tillämpningen av 15-18 

§§ skuldebrevslagen. Således finns ett funktionellt substitut till betalningsanteckningar såsom 

enligt 21 § skuldebrevslagen. Även en verkställd slutbetalning skulle enligt 4 kap 19 § konto-

föringslagen registreras vilket torde uppfylla kraven på ett likvärdigt skydd som återfående av 

skuldebrev enligt 21 § skuldebrevslagen, och kompensera för att kontoföringslagens bestäm-

melser om upphörande av kontoföring inte uttryckligen reglerar den situation att skuldförbin-

delsen slutligt reglerats.231  

 

Det framstår som givet att kontoföringslagens system tillförsäkrar att rådigheten och kontrollen 

över informationen om fordringsförhållandet säkerställs eftersom registrering enligt kontofö-

ringslagen är det exempel HD använder sig av i NJA 2017 s. 769 för att illustrera vad som 

funktionellt skulle svara mot skuldebrevslagens bestämmelser som förutsätter besittning. Vad 

som däremot kan föranleda vissa problem är att reglerna i kontoföringslagen antar ett annat 

förhållningssätt till omyndiga personer, personer med förvaltare enligt föräldrabalken (FB) 

samt personer som omfattas av 1924 års lag. Enligt skuldebrevslagen kan betalning med befri-

ande verkan enligt 19 § och godtrosförvärv enligt 14 § inte ske till respektive från en omyndig 

person, en person med förvaltare enligt FB samt personer som omfattas av1924 års lag.232 Det-

samma gäller inte enligt kontoföringslagen, där både betalning med befriande verkan enligt 6 

kap 6 § och ett godtrosförvärv enligt 6 kap 4 § kan ske till respektive från en omyndig person, 

en person med förvaltare enligt FB samt personer som omfattas enligt 1924 års lag.233  

 

                                                
229 Se kap 2, särskilt avsnitt 2.4.3 
230 Den passiva betalningslegitimationen framgår av 6 kap 6 § kontoföringslagen andra meningen e contrario, se 
Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 240 
231 Se 4 kap 15 § kontoföringslagen som primärt reglerar situationen att ett avstämningsförbehåll i ett aktiebolag 
återtas eller om emittenten vill byta värdepapperscentral, se prop. 1997/98:160 s. 106, 174-175 och Afrell, Lars, 
Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 4 kap 15 §, Karnov lag-
kommentar, senast uppdaterad 2018-04-01. Ett rimligt antagande är att denna situation istället regleras i avtalet 
mellan emittenten och värdepapperscentralen.  
232 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 174-176,194-196 
233 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 239-240   
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Kontoföringslagen innebär således ett mer långtgående skydd av gäldenärens rätt att betala med 

befriande verkan och förvärvande borgenärs möjlighet till sakrättsligt skydd, men negligerar 

skuldebrevslagens skyddsändamål i relation till omyndiga personer, personer med förvaltare 

enligt föräldrabalken (FB) samt personer som omfattas av 1924 års lag. Detta framstår som ett 

medvetet val av lagstiftaren,234 och vid eventuella lagstiftningsåtgärder anpassade för löpande 

elektroniska skuldebrev skulle lagstiftarens inställning i frågan gå framför HD:s uttalande i NJA 

2017 s. 769 om att skuldebrevslagens skyddsändamål måste beaktas.235 Men i linje med syftet 

för detta arbete går det att konstatera att i utvärderingen av en lösning med lagstöd som anam-

mar en lagstiftningsteknik som den i kontoföringslagen, skulle den av denna anledning inte fullt 

ut tillgodose alla skyddsändamål som skuldebrevslagens regler är avsedda att fylla.236   

 

Vad som också kan problematiseras är att ett svenskt enligt kontoföringslagen kontofört lö-

pande skuldebrev inte finns i original, 237 vilket föranleder problem vid tillämpningen av de 

utsökningsrättsliga bestämmelserna, primärt  2 kap 2 § UB och 13 kap 21§ UF.238 Dessa be-

stämmelser fordrar som nämnt att original ska inges till KFM, att KFM ska förse det löpande 

skuldebrevet med betalningsanteckningar och vid slutbetalning återge skuldebrevet till gälde-

nären.239 Enligt Stefan Lindskog bör tolkning och tillämpning av de utsökningsrättsliga reglerna 

ske utifrån reglernas syfte, och kravet på ingivande och anteckning bör i vid en sådan tolkning 

ersättas med ett krav på en informationshantering som skyddar gäldenären mot risken att be-

höva betala flera gånger.240 Om ett löpande skuldebrev är kontofört enligt kontoföringslagen 

borde det enligt Lindskog ankomma på KFM att tillse att betalningar registreras i enlighet med 

4 kap 19 § andra punkten kontoföringslagen.241 Om KFM skulle sakna praktisk eller rättslig 

möjlighet att vidta de åtgärder som skyddar gäldenären mot att behöva betala flera gånger, bör 

det räcka om sökanden i verkställighetsmålet kan visa att det elektroniska dokumentet, eller det 

kontoförda löpande skuldebrevet, betagits sina löpande egenskaper.242 

 

                                                
234 Prop. 1988/89:152 s.127, Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 236-240  
235 NJA 2017 s. 769, p. 8  
236 Eftersom HD inte specificerar vilka skyddsändamål som måste vara uppfyllda är det svårt att veta om det är 
alla som går att identifiera eller bar vissa samt hur skyddsändamålens inbördes vikt 
237 Ett utländskt värdepapper kan som nämnt vara immobiliserat 
238 Se även t.ex. 13 kap 17 § UB 
239 2 kap 2 § UB, 13 kap 17 § UB, och 13 kap 21 § UF  
240 Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s. 769, p. 3 
241 Detta framgår dock inte uttryckligen i den utsökningsrättsliga regleringen, se Stefan Lindskogs tillägg för 
egen del i NJA 2017 s. 769, p.4 
242 Jfr Stefan Lindskogs resonemang om partsreglerade arrangemang i hans tillägg för egen del i NJA 2017 s. 
769, p. 4  



 44 

Utöver det ovan förda resonemanget om att det går att ifrågasätta om kontoföringslagen tillgo-

doser samtliga skyddsändamål i skuldebrevslagen och problemet med att verkställande av ett 

kontofört löpande skuldebrev inte har uttryckligt stöd i de gällande utsökningsrättsliga bestäm-

melserna, skulle lagstiftningstekniken i kontoföringslagen lämpa sig väl för en lagstadgad lös-

ning för löpande elektroniska skuldebrev. Detta eftersom lagstiftningstekniken tar höjd för de 

problem som finns för löpande elektroniska skuldebrev genom att ersätta fysisk besittning med 

registrering och att lagstiftningen vid behov gör erforderliga hänvisningar till skuldebrevslagen.  

 

En lösning med lagstöd skulle givetvis även behöva ta höjd för de särskilda egenskaperna lö-

pande elektroniska skuldebrev har, särskilt avsaknaden av ett original. Detta skulle exempelvis 

kunna ske genom tillförsäkrande av att registrering görs i direkt anslutning till upprättandet av 

det löpande elektroniska skuldebrevet eller att det på annat sätt tillses att registreringen fråntar 

det elektroniska dokumentet rättsverkningar - så att det nuvarande problemet med flera elektro-

niska exemplar i omsättning undviks. Vid ett eventuellt lagstiftningsarbete för löpande elektro-

niska skuldebrev skulle aktuella utsökningsrättsliga bestämmelser behöva justeras i linje med 

vald lösning, och det förfaller rimligt att i ett sådant fall även förtydliga vad som utsöknings-

rättsligt gäller för de enligt kontoföringslagen kontoförda skuldebreven som redan utgör gäl-

lande rätt.243  

4.2.2 Partsreglerade lösningar  

I NJA 2017 s. 769 indikerar HD att det inte kan uteslutas att elektroniska dokument skulle 

kunna jämställas med pappersdokument utan lagstöd genom ett avtalsarrangemang parterna 

emellan. HD refererar här särskilt till United Nations Convention on Contacts for the Internat-

ional Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdamreglerna) som bygger på att detta 

är möjligt avseende konossement. Ett konossement är ett transportdokument vid sjötransport 

som fungerar som bevis för att ett avtal om sjötransport föreligger, ett bevis på att varorna 

avlämnats till transportören samt representerar äganderätten till varorna under transport.244 Ett 

konossement är således, till skillnad från en sjöfraktsedel,245 som utgångspunkt ett löpande vär-

depapper.246 Ett konossement kan därför i många avseenden liknas vid ett löpande skuldebrev, 

                                                
243 Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s. 769, p. 2  
244 13 kap 42 och 13 kap 52 §§ Sjölagen (1994:1009) (Sjölagen) 
245 13 kap 58 § Sjölagen 
246 Ett konossement får ställas till viss man, till viss man eller order eller till innehavaren. Ett konossement som 
är ställt till viss man anses som ett orderkonossement, om det inte har gjorts förbehåll mot överlåtelse genom ut-
trycket ”icke till order” eller liknande, se 13 kap 42 § Sjölagen, jfr  11 § tredje stycket skuldebrevslagen   
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särskilt eftersom ett konossementet är avsett att enkelt kunna omsättas för att äganderätten till 

varorna ska kunna ändras under transporten.247 

4.2.2.1 Elektroniska konossement som exempel  

Rotterdamreglerna antogs av Förenta Nationernas (FN) generalförsamling genom resolution 

63/122 mot bakgrund av att den nuvarande legala strukturen för sjötransporträtten inte är en-

hetlig och har misslyckats med att beakta moderna sedvanor så som användandet av elektro-

niska transportdokument.248 Rotterdamreglerna tillåter därmed att uppgifter som normalt finns 

i ett transportdokument i pappersform under vissa förutsättningar istället får finnas i ett elektro-

niskt transportdokument.249 Utfärdandet och användandet av ett elektroniskt transportdokument 

får ske om transportören och avsändaren samtycker till detta och att utfärdandet, den exklusiva 

kontrollen och överlåtelse av det elektroniska transportdokumentet har samma effekt som vid 

ett pappersbaserat transportdokument.250 Det framgår bland annat i Rotterdamreglernas artikel 

9 att elektroniska transportdokument kan vara negotiabla och i artikel 38 stadgas att elektronisk 

transportdokumentation ska undertecknas elektroniskt.251 Rotterdamreglerna har undertecknats 

av 25 stater, däribland Sverige, men bara ratificerats av fyra stater vilket innebär att konvent-

ionen ännu inte trätt i kraft.252 Detta till trots säger konventionsutformningen något om det in-

ternationella handelssamfundets vilja och tro på att elektroniska transportdokument kan existera 

och legalt upprätthållas, en uppfattning som får stöd av de avtalslösningar för elektroniska ko-

nossement som växt fram på marknaden.  

 

                                                
247 Stöth, s. 123-124  
248 United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, UN 
Doc A/RES/62/122, 2008 
249 Elektronisk transportdokumentation betyder enligt den svenska översättningen av kapitel ett punkten 18: ”in-
formation i ett eller flera meddelanden som transportören genom elektronisk kommunikation sänder enligt ett 
transportavtal, innefattande information som logiskt hör samman med den elektroniska transportdokumentat-
ionen genom biläggande eller information som på annat sätt knutits till den elektroniska transportdokumentat-
ionen samtidigt med eller efter dess utfärdande av transportören, så att den blivit en del av den elektroniska 
transportdokumentation, som: (a) är ett bevis för transportörens eller den utförande partens mottagande av gods 
enligt transportavtal, och (b) är ett bevis för eller innefattar ett transportavtal, se Svenska Sjörättsföreningen -
Rotterdamreglerna-, s.14 
250 artikel 1 och artikel 8 Rotterdamreglerna 
251 Ett negotiabel elektroniskt transportdokument betyder enligt den svenska översättningen av kapitel ett punk-
ten 19: elektronisk transportdokumentation: (a) som genom orden ”eller order”, ”negotiabelt” eller annan mot-
svarande formulering, som enligt den för dokumentet tillämpliga lagen tillerkänns samma rättsverkningar, med-
för att godset är bestämt till avsändaren eller order eller till mottagaren eller order och som inte uttryckligen 
anges vara ”icke till order” eller ”icke-negotiabelt”, och (b) som används på ett sätt som uppfyller kraven i arti-
kel 9.1, se Svenska Sjörättsföreningen -Rotterdamreglerna-, s.14 
252 Konventionen träder i kraft första dagen den månad då det gått ett år sedan 20 stater ratificerat, accepterat, 
godkänt eller tillträtt konventionen, se artikel 94 Rotterdamreglerna 
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Inom transporträtten har liknande nackdelar med pappershantering identifierats som för lö-

pande skuldebrev. Således är monetära kostnader, tidskostnader och säkerhetsrisker några av 

de faktorer som gjort att flera system för elektroniska konossement utvecklats på marknaden. I 

det följande kommer kortfattat redogöras för tre av dessa system, nämligen de som godkänts av 

UK P&I Club vilken är en av de världsledande försäkringsförmedlarna på sjötransportområ-

det.253 De tre systemen är Bolero International Ltd Rulebook/Operating Procedures September 

1999 (Bolero), essDOCS Exchange Ltd DSUA 2009.3 och 2013.1 (essDOCS) samt E-Title 

Authority Pte Ltd – The Electronic Title User Agreement version 1.2 (e-titleä).254  

4.2.2.2 Bolero och essDOCS 

De båda systemen Bolero och essDOCS är uppbyggda snarlikt och därför redogörs de för till-

sammans. Båda systemen syftar till att möjliggöra elektroniska konossement genom att repli-

kera de funktionella och rättsliga egenskaper som ett papperskonossement har, vilket säkerställs 

i respektive systems rättsliga regelverk. Systemen bygger på en multilateral avtalskonstruktion 

där alla användare av systemen är avtalsparter med varandra och med systemutvecklaren. Att 

skriva under det multilaterala avtalet och tillhörande regelverk är en förutsättning för att kunna 

använda elektroniska konossement enligt systemen.255 Genom respektive regelverk förbinder 

sig användarna att erkänna systemen som funktionella och rättsliga substitut till papperskonos-

sement och åtar sig att inte utmana giltigheten av transaktioner eller kommunikation via syste-

men på grundval av att dessa skett elektroniskt. Bolero och essDOCS använder sig av centrala 

register som nås via internet och för att kompensera för de säkerhetsrisker som finns i elektro-

nisk miljö genomförs löpande säkerhetsåtgärder såsom viruskontroller. Vidare erbjuder system-

utvecklarna försäkringsskydd ifall problem med systemen skulle innebära rättsförluster och 

ombesörjer noggranna identitetskontroller av alla berörda parter samt vid behov kryptering av 

meddelanden skickade via systemet.256 

 

Ett elektronisk konossementet skapas i utkastform i systemet och skickas mellan berörda parter 

för eventuella justeringar eller godkännande. Även när konossementet är utställt och ägaren 

registrerad, kan ändringar av konossementet göras genom att det skickas fram och tillbaka 

                                                
253 Att en sådan stor aktör med berättigat intresse av att systemen fungerar godkänner, och i en egen rättslig rap-
port förklarar systemen, bedöms utgöra välgrundat material för att exemplifiera en praktisk lösning.  
254 Tan & Starr, s. 4. 
255 För Bolero ”Rule Book” och för essDOCS ”ess-Databridgeä Services & Users Agreement (DSUA)”, se Tan 
& Starr s. 4 
256 Tan & Starr, s. 4-5  
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mellan parterna för godkännande.257 Precis som med ett papperskonossement kan åtkomst av 

det elektroniska konossementet och registrering som ägare bara beviljas en part i taget. Både 

Bolero och essDOCS bygger på att överlåtelse av det elektroniska konossementet och följande 

registrering av förvärvaren som ägare, medför att överlåtarens rättigheter och skyldigheter ut-

släcks helt. I och med detta övertar förvärvaren överlåtarens tidigare rättsställning och blir di-

rekt part i det ursprungliga transportavtalet, registrerad som ägare av det elektroniska konosse-

mentet och därmed också ägare till varorna under transport.258 

4.2.2.3 e-titleä 

Systemet e-titleä skiljer sig som nämnt något från Bolero och essDOCS, men de tre systemen 

har också gemensamma komponenter. Exempelvis bygger e-titleä också på en multilateral av-

talskonstruktion med ett rättsligt regelverk där användarna förbinder sig att erkänna systemet 

som funktionella och rättsliga substitut till papperskonossement och åtar sig att inte utmana 

giltigheten av transaktioner på grundval av att dessa skett elektroniskt. Den grundläggande 

skillnaden är att systemet inte i samma utsträckning möjliggör ändringar till det elektroniska 

konossementet efter utfärdandet, utan syftet är istället att säkra äganderättsövergången och de 

negotiabla egenskaperna av ett statiskt konossement.259 Systemet bygger inte på att förvärvaren 

träder in i överlåtarens rättsställning utan istället används en mjukvara som validerar rättighets-

innehavaren, 260 skapar och digitalt signerar ett indossament som fogas till det elektroniska ko-

nossementet,261 och uppdaterar det elektroniska registret över rättighetsinnehavare.262 

4.2.2.4 Förenlighet med gällande rätt 

Systemen Bolero, essDOCS och e-titleä är avtalskonstruktioner som möjliggör ett funktionellt 

sätt för ett löpande dokument att finnas i elektronisk form. I likhet med kontoföringslagen så 

bygger systemen, särskilt Bolero och essDOCS, på registrering som substitut för innehav. En 

uppenbar skillnad är att systemen inte regleras i lag och är utformade utifrån konossement och 

inte finansiella instrument och skuldförbindelser. Att systemen utvecklats och underhålls av 

privata företag torde inte i sig innebära att rådigheten och kontrollen över informationen om 

                                                
257 Tan & Starr, s.5, essDOCS, Electronic Bills of Lading (eBL) 
258 Tan & Starr, s. 4-5   
259 Tan & Starr, s. 5-6 
260 Via Singapore TradeXchange portal eller genom att köpa mjukvaran själv, se Tan & Starr, s. 5 
261 Ett indossament är att jämföra med en formell orderkedja för ett orderskuldebrev, se 13 kap 52 § sjölagen 
”vid orderkonossement, genom en sammanhängande och till honom fortgående följd av överlåtelser (in-
dossament)” och Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s.108 
262 Tan & Starr, s.5, e-title™, What is e-title™? 
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fordringsförhållandet inte lika väl kan säkerställas genom ett registerförfarande. Hitintills har 

hanteringen av elektroniska konossement i systemen Bolero, essDOCS och e-titleä inte gett 

upphov till några kända dispyter,263 vilket talar för att systemen fungerar väl och möter mark-

naders behov beträffande konossement.  

 

Registrering av den berättigade ägaren torde för löpande skuldebrevs del säkerställa aktiv och 

passiv betalningslegitimation och möjligheten att göra godtrosförvärv.264 Möjligheten att göra 

ändringar i dokumentet bör svara mot skuldebrevslagens krav på betalningsanteckningar. Bo-

lero och essDOCS bygger som nämnt på att förvärvaren träder in överlåtarens rättsställning i 

och med registreringen, vilket torde innebära att det sakrättsliga skyddet mot överlåtarens bor-

genärer tillgodoses väl eftersom överlåtarens rättigheter utsläckts helt. Beträffande skuldebrev-

slagens regler om invändningsrätt går det att ställa sig kritisk till konstruktionen att förvärvaren 

inte bara blir ägare till konossementet utan även träder in i det ursprungliga transportavtalet 

med samma rättigheter och skyldigheter som den ursprunglige ägaren. När denna konstruktion 

studeras i relation till skuldebrevslagen skulle den fördelaktiga ställning som en ny borgenär 

får jämfört med den ursprunglige borgenären inte åstadkommas eftersom konstruktionen skulle 

sätta den nya borgenären i den ursprunglige borgenärens ställe, och gäldenären skulle således 

tillåtas presentera alla invändningar hänförliga till det bakomliggande rättsförhållandet.265  

 

Som nämnt innebär systemet e-titleä inte att förvärvaren träder in i överlåtarens rättsställning 

vilket skulle lösa det identifierade problemet med invändningsrätten. Dessvärre möjliggör inte 

e-titleä anteckningar efter utfärdandet på samma sätt som Bolero och essDOCS vilket sam-

mantaget innebär att ingen av systemen i sin nuvarande form skulle vara väl förenliga med 

gällande rätt för löpande elektroniska skuldebrev. Detta eftersom de antingen misslyckas med 

att upprätthålla skuldebrevslagens skyddsändamål att garantera en ny förvärvare rätt till betal-

ning utan betungande invändningar eller informationstekniskt erbjuda gäldenären samma 

trygga ställning som enligt 21 § skuldebrevslagen.  

 

Det är härinvid viktigt att beakta att trots att konossement och löpande skuldebrev båda är lö-

pande värdepapper så finns det skillnader i syfte, utformning och legal reglering. En borgenär 

som förvärvar ett löpande skuldebrev torde främst vilja ha rätt att få betalt utan att riskera 

                                                
263 Tan & Starr, s. 7  
264 Jfr rättsverkan av registrering enligt kontoföringslagen under avsnitt 4.2.1.2 
265 1 § skuldebrevslagen och den för löpande skuldebrev kännetecknande negotiabiliteten 15 § skuldebrevslagen 
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betungande invändningar, krav från en rättmätig ägare eller krav från en insolvent överlåtares 

borgenärer. Förvärvaren av ett konossement kan ha andra intressen, så som att invända mot 

godsets beskaffenhet till avsändaren eller transportören. Denna framställning av de nuvarande 

systemen för elektroniska konossement syftar inte till att antyda att exakt samma system skulle 

användas för löpande elektroniska skuldebrev. Vad den däremot syftar till är att illustrera att 

det finns system på marknaden som bygger på ett avtal mellan parterna och som framgångsrikt 

lyckats skapa ett system för löpande värdepapper i elektronisk form.  

 

En lösning för löpande elektroniska skuldebrev är således att parterna hittar ett system som tar 

erforderlig hänsyn till invändningsrätten och möjliggörandet av betalningsanteckningar. På så 

sätt kan parterna genom avtal försäkra att det elektroniska skuldebrevet uppfyller HD:s krav på 

säkerställande av rådigheten och kontrollen över informationen om fordringsförhållandet, att 

skuldebrevslagens skyddsändamål upprätthålls, att det finns funktionellt likvärdiga informat-

ionstekniska substitut till den besittning som skuldebrevslagens regler förutsätter och att gälde-

nären tillförsäkras samma skydd som i 21 § skuldebrevslagen.   

 

I likhet som med exemplet på lagstadgade lösningar som innebär registrering som funktionellt 

substitut för besittning, skulle det vid partsreglerad registrering uppkomma problem i relation 

till de utsökningsrättsliga bestämmelserna.266 Avsaknaden av ett original torde enligt en teleo-

logisk tolkning kunna ersättas med ett krav på informationshantering som skyddar gäldenären 

mot risken att behöva betala flera gånger.267 För att en sådan tolkning och tillämpning av de 

utsökningsrättsliga reglerna ska fungera måste den avtalsreglerade lösningen och tillhörande 

system göra det möjligt för KFM att utföra de åtgärder som motsvarar betalningsanteckningar 

och återlämnande av skuldebrevet. Om KFM skulle sakna praktisk eller rättslig möjlighet att 

vidta de åtgärder som skyddar gäldenären mot att behöva betala flera gånger, bör det räcka om 

sökanden i verkställighetsmålet kan visa att det elektroniska dokumentet betagits sina löpande 

egenskaper.268 

4.2.3 Tekniska lösningar 

Behovet av lösningar för löpande elektroniska skuldebrev, med lagstöd eller reglerade parterna 

emellan, har sitt ursprung i att den tekniska utformningen av löpande elektroniska skuldebrev 

                                                
266 Primärt 2 kap 2§ UB, 13 kap 17 § UB  och 13 kap 21 § UF 
267 Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s. 769, p.3 
268 Jfr Stefan Lindskogs resonemang om partsreglerade arrangemang i hans tillägg för egen del i NJA 2017 s. 
769, p. 4  
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hitintills inte i tillräcklig grad motsvarat de egenskaper som löpande skuldebrev i pappersform 

har. I sitt beslut anger HD att Collectors uppgift om att tekniska lösningar för löpande elektro-

niska skuldebrev saknas överensstämmer med de slutsatser som presenterats i SOU 2016:81 

”Ett modernare utsökningsförfarande”.269 Även om det stämmer att den nuvarande rättsliga in-

nebörden av ett elektroniskt original som redovisats ovan270 inte motsvarar de tekniska lös-

ningar som krävs för att löpande elektroniska skuldebrev ska uppfylla lagstiftningen och HD:s 

krav, är det tveksamt om påståendet att tekniken inte finns kan anses korrekt.  

4.2.3.1 Blockkedjeteknik  

En teknisk lösning som förutspås kunna revolutionera elektronisk hantering inom de flesta 

branscherna är blockkedjeteknik,271 som främst är associerad med möjliggörandet av kryptova-

lutan bitcoin år 2009.272 Även om intresset för blockkedjetekniken varit störst inom finans-

branschen,273 är det en teknik med potential att underlätta processer inom flera områden. Ett 

exempel är svenska lantmäteriets projekt att med hjälp av blockkedjeteknik digitalisera och 

verifiera alla dokument vid fastighetsaffärer, från försäljning till registrering hos lantmäte-

riet.274 Enligt en undersökning förväntar sig 57 % av de ekonomiska experter som deltog i 

undersökningen att 10 % av världens bruttonationalprodukt kommer finnas registrerad i block-

kedjor år 2025,275 vilket säger något om teknikens förutspådda genomslag.  

 

Blockkedjeteknik är förenklat en teknik där en fullständig lista över transaktioner finns distri-

buerad till ett privat eller publikt nätverk, vilket innebär att informationen i listan finns på flera 

datorer. 276 När en ny transaktion ska läggas till i listan (ett nytt ”block” i ”kedjan”) måste den 

först godkännas av ett visst antal datorer i nätverket. Eftersom datorerna har tillgång till alla 

tidigare transaktioner i listan kan de med krypteringsteknik kontrollera att existerande data inte 

obehörigen raderats eller modifierats. När transaktionen godkänts läggs den till i listan och 

denna teknik anses vara ett särskilt säkert sätt att validera elektronisk information på, eftersom 

manipulation av informationen i listan förutsätter att intrång sker i alla datorer i blockkedjans 

                                                
269 SOU 2016:81, s. 215 ff, NJA 2017 s. 769, p.13 
270 Se avsnitt 3.2.2 
271 Brundin, Kontantlösa samhället behöver en digital lösning 
272 Tan & Starr, s. 7, Elgebrant, s.18  
273 Mougayar & Buterin, s. 73 ff och Brundin, Kontantlösa samhället behöver en digital lösning 
274 Lantmäteriet, Framtidens husköp i blockkedjan 
275 World Economic Forum, Deep Shift Technology Tipping Points and Societal Impact, s. 24  
276 Det behöver inte vara en finansiell transaktion utan en transaktion kan vara en händelse eller information om 
ett förhållande, se Mougayar & Buterin, passim.  
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nätverk.277 Blockkedjetekniken har uppmärksammats för att den kan möjliggöra ett unikt 

elektroniskt original och lämpar sig därför bra för exempelvis elektroniska konossement.278 En-

ligt samma resonemang bör tekniken lämpa sig väl för löpande elektroniska skuldebrev som 

erfordrar tekniska lösningar som säkerställer att endast ett original finns, att äktheten i detta kan 

verifieras samt att anteckningar kan påföras på det elektroniska originalet. 

4.2.3.2 Ett svenskt företag med patent  

Enigio Time AB är ett svenskt företag som uppmärksammat behovet att möjliggöra löpande 

elektroniska skuldebrev på den svenska bolånemarknaden genom tekniska lösningar som kan 

säkerställa att endast en elektronisk handling existerar och innehas av den berättigade ägaren 

till det värde som handlingen representerar. Företaget har därför skapat en tjänst som heter 

”trace:original” som bland annat bygger på blockkedjeteknik. För en mer utförlig teknisk be-

skrivning hänvisas till Enigio Time AB:s patentskrift,279 men de översiktliga grunderna av tek-

niken och vad den möjliggör presenteras i det följande.  

 

Trace:original använder envägsorienterad krypteringsteknik bland annat för att garantera att det 

elektroniska dokumentet är spårbart och att innehållet inte obehörigen kan förändras. Tjänstens 

användande av privata eller publika så kallade nyckelpar säkerställer att äganderätten kan ut-

pekas och verifieras och ett publikt blockkedjeregister möjliggör att äktheten av händelser kan 

verifieras och godkännas. Vidare används en kombination av tekniker för att överföra det 

elektroniska dokumentets innehåll och bestämmelser till en elektronisk miljö.280 Genom denna 

patenterade kombination av tekniker menar skaparna av trace:original att lösningen på teknisk 

väg tillgodoser de legala krav som ställs på ett löpande skuldebrev.281 

 

Trace:original möjliggör att endast en elektronisk originalhandling existerar och kan innehas 

endast av ägaren, vars äganderätt kan styrkas digitalt. Vidare kan ändringar till den elektroniska 

originalhandlingen göras, vilket möjliggör att betalningsanteckningar enligt 21 § skuldebrev-

slagen. Kopior av den elektroniska originalhandlingen kan produceras, men dessa går att 

                                                
277 Mougayar & Buterin. s. 20-37 
278 Exempelvis har essDOCS har angivit att de kommer lansera elektroniskt konossement baserat på blockkedje-
teknik, se Tan & Starr, s. 7 
279 PRV, Patentskrift Enigio Time AB - SE 537 697 C2, Förfarande för att skapa signaler för tidsstämpling av 
dokument och förfarande för tidsstämpling av dokument 
280 Enigio Time AB, Digital Originals 
281 Enigio Time AB har patent i kraft i Sverige och flera pågående patentansökningar inom EU och i USA se 
Enigio Time AB, Our Technology 
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särskilja från originalet. Den elektroniska originalhandlingen kan vid överlåtelse överföras till 

annan och vid behov kan den elektroniska originalhandlingen även makuleras.282  

4.2.3.3 Förenlighet med gällande rätt    

Under förutsättning att en teknisk lösning så som trace:original framgångsrikt fungerar som 

påstått innebär den till stora delar att skuldebrevslagen kan tillämpas direkt, mot bakgrund av 

HD:s uttalande att skuldebrevslagen bör kunna tillämpas teknikneutralt om lagens skyddsända-

mål upprätthålls.283 Eftersom ett elektroniskt skuldebrev med hjälp av trace:original skulle 

kunna besittas, skulle reglerna om invändningsrätt, legitimation, godtrosförvärv och sakrättsligt 

skydd mot överlåtarens borgenärer kunna tillämpas på samma sätt som vid ett löpande skulde-

brev i pappersform.284 Eftersom trace:original enligt företaget även möjliggör att betalningsan-

teckningar görs på det elektroniska skuldebrevet tillgodoses delvis gäldenärens skyddsändamål 

i 21 § skuldebrevslagen. Beträffande gäldenärens rätt att enligt 21 § skuldebrevslagen vid slut-

betalning återfå det löpande skuldebrevet kan en teknisk lösning så som trace:original tillgodose 

detta skyddsändamål på två sätt; nämligen att gäldenären genom överföring återfår besittning 

av det löpande elektroniska skuldebrevet eller att det löpande elektroniska skuldebrevet maku-

leras. Det första alternativet torde innebära en direkt tillämpning av 21 § skuldebrevslagen och 

det andra ett mer säkert alternativ eftersom skuldebrevet inte av misstag kan komma i omsätt-

ning igen. Oavsett vilket alternativ som används torde det svara mot ett likvärdigt skydd som 

gäldenären erhåller enligt 21 § skuldebrevslagen. HD:s krav om rådighet och kontroll över in-

formationen om fordringsförhållandet torde anses uppfyllt vid en teknisk lösning som möjlig-

gör att det löpande elektroniska skuldebrevet är ett unikt besittningsbart dokument på samma 

sätt som ett pappersoriginal och skuldebrevslagens bestämmelser till följd av detta kan tilläm-

pas direkt.285  

 

I likhet med de redan omnämna lagstadgade eller partsreglerade lösningarna så kan de utsök-

ningsrättsliga bestämmelserna potentiellt föranleda problem i relation till löpande elektroniska 

skuldebrev som försetts med en teknisk lösning såsom trace:original.286 Ett elektroniskt löpande 

skuldebrev som försetts med en teknisk lösning som gör att det bara finns en elektronisk 

                                                
282 Enigio Time AB, Digital Originals 
283 NJA 2017 s. 769, p.8 
284 Se kap 2  
285 Eftersom det löpande elektroniska skuldebrevet kan besittas krävs inget substitut till den besittning som skul-
debrevslagens regler förutsätter och eftersom 21 § skuldebrevslagen kan tillämpas direkt så uppfylls även kravet 
på att gäldenären ska tillförsäkras samma skydd som i 21 § skuldebrevslagen. 
286 Primärt 2 kap 2 §UB, 13 kap 17 § UB och 13 kap 21 § UF 
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originalhandling och som möjliggör betalningsanteckningar uppfyller de krav som den utsök-

ningsrättsliga regleringen ställer på löpande skuldebrev och avhjälper de problem KFM identi-

fierade år 2014.287 Under förutsättning att den tekniska lösningen fungerar torde de utsöknings-

rättsliga reglerna kunna tillämpas även om reglerna utformats med ett pappersoriginal i 

åtanke.288 KFM ansåg i sitt beslut år 2014 att om tekniska lösningar som kan identifiera original 

utvecklas borde lagstiftaren justera den utsökningsrättsliga regleringen och i anslutning till detta 

ange vad ett original ska anses vara när det kommer till elektroniska dokument.289  

 

Även om klargörande lagstiftning beträffande den utsökningsrättsliga regleringen vore önsk-

värt torde KFM i väntan på detta kunna verkställa ett löpande elektroniskt skuldebrev försett 

med en lösning såsom trace:original. 290 Detta under förutsättning att KFM kan inneha det 

elektroniska skuldebrevet, påföra betalningsanteckningar och  återge det löpande elektroniska 

skuldebrevet enligt reglerna i 2 kap 2 § UB, 13 kap 17 § UB och 13 kap § 21 UF. Enligt uppgift 

från företaget bakom trace:original kommer KFM med denna tekniska lösning kunna inneha 

det elektroniska skuldebrevet och påföra anteckningar i enlighet med nuvarande lagstiftnings 

krav.291 Om så är fallet borde KFM genom en välvillig tolkning av vad som enligt 2 kap 2 § 

UB kan anses vara ett original292 kunna tillämpa de utsökningsrättsliga reglerna i väntan på 

lagstiftning, med mindre osäkerheter än exempelvis vid en avtalslösning innebärande ett regi-

streringsförfarande.293 

4.3 Sammanfattning av problem med gällande rätt och möjliga lösningar  

HD:s beslut i NJA 2017 s. 769 innebär en öppning för att löpande elektroniska skuldebrev kan 

förekomma och rättsligt verkställas. I detta kapitel identifierades inledningsvis problem med 

gällande rätt, vilka utgörs av att HD uppställer krav på löpande elektroniska skuldebrev utan att 

                                                
287 Att det inte fanns teknik tillgänglig som kan göra åtskillnad på elektroniska original och elektroniska kopior 
samt möjliggöra permanenta anteckningar på löpande elektroniska skuldebrev se KFM:s beslut 2014-05-19, An-
gående löpande skuldebrev i elektronisk form 
288 Stefan Lindskogs yttrande för egen del i NJA 2017 s. 769, p.3-4  
289 KFM:s beslut 2014-05-19, Angående löpande skuldebrev i elektronisk form 
290 En förutsättning för att trace:original ska fungera med framgång är att de går att verkställa av myndigheterna i 
samma utsträckning som fysiska skuldebrev, se Enigio Time AB:s yttrande till Digitaliseringsutredningen (Dir. 
2016:98) 
291 Göran Almgren, VD Enigio Time AB, e-post 2018-04-23 
292 Och möjligen även tolkning av betydelsen av ”på handlingen” i 13 kap 21 § UF 
293 Ett registreringsförfarande förutsätter som nämnt en teleologisk tolkning av syftet med 2 kap 2 § UB där kra-
vet på ingivande av och KFM:s möjlighet att påföra betalningsanteckningar ersätts av en informationshantering 
som skyddar gäldenären mot att behöva betala flera gånger. Om KFM saknar rättslig eller praktisk möjlighet att 
vidta åtgärder som gör att det löpande elektroniska skuldebrevet förlorar sin negotiabilitet torde sökanden istället 
ha att visa att det löpande elektroniska skuldebrevet betagits sina löpande egenskaper, se Stefan Lindskogs till-
lägg för egen del i NJA 2017 s.769, p. 3-5 
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ge någon omfattande vägledning kring hur dessa krav i praktiken ska uppfyllas eller precisera 

vilka av skuldebrevslagens regler som förutsätter besittning och vilka skuldebrevslagens 

skyddsändamål är. Därför har skuldebrevslagens regler som förutsätter besittning och skulde-

brevslagens primära skyddsändamål preciserats, för att komplettera den måttstock som gällande 

rätt utgör. Därefter har praktiska lösningar med lagstöd, partsreglerade lösningar och tekniska 

lösningar presenterats för att sedan utvärdera dessa mot denna måttstocken gällande rätt.  

 

En lösning med lagstöd som lagstiftningstekniskt utformats i likhet med kontoföringslagens 

tillgodoser gällande rätts krav på löpande elektroniska skuldebrev i de flesta avseenden. Lös-

ningens förenlighet med gällande rätt kan beträffande upprätthållandet av skuldebrevslagens 

skyddsändamål ifrågasättas, eftersom kontföringslagen till skillnad från skuldebrevslagen till-

låter att betalning kan ske med befriande verkan till, och godtrosförvärv kan göras från, en 

omyndig person, en person med förvaltare enligt FB samt personer som omfattas enligt 1924 

års lag. Vid lagstiftningsåtgärder får dock förutsättas att lagstiftaren skulle ta ställning till 

huruvida detta innebär ett problem eller inte och vidare överväga nödvändiga ändringar jämfört 

med kontoföringslagen för ett möjliggöra ett registreringsförfarande för just löpande elektro-

niska skuldebrev.294   

 

Även de partsreglerade lösningar som diskuterats tillämpar registrering som substitut för inne-

hav och besittning av löpande skuldebrev. Avtalsarrangemang på sjörättens område har fram-

gångsrikt möjliggjort elektroniska konossement. Systemen Bolero och essDOCS tillgodoser 

gällande rätt i vissa avseenden men inte beträffande den kännetecknande negotiabiliteten; en 

godtroende förvärvare av ett löpande skuldebrev kan få bättre rättsställning än den ursprunglige 

borgenären. Systemet e-titleä tillgodoser negotiabiliteten men möjliggör inte att ändringar och 

tillägg görs efter utfärdandet som svarar mot betalningsanteckningar i enlighet med 21 § skul-

debrevslagen. Med hänsyn till att båda lösningar finns i system på marknaden för konossement 

är ett rimligt antagande att det är fullt möjligt för partsreglerade lösningar som utformats utifrån 

löpande elektroniska skuldebrevs förutsättningar att uppfylla kraven som gällande rätt uppstäl-

ler.  

 

Tekniska lösningar med hjälp av exempelvis blockkedjeteknik har fördelen att de på teknisk 

väg kan replikera egenskaperna hos ett löpande skuldebrev i pappersform. Dessa lösningar kan 

                                                
294 Se sista stycket i 2.4.1.3 
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säkerställa att endast ett original existerar, att detta kan besittas och överföras till annan, att det 

går att påföra betalningsanteckningar samt att det löpande elektroniska skuldebrevet kan åter-

lämnas eller makuleras. Således kan ett löpande elektroniskt skuldebrev försett med tekniska 

lösningar så som trace:original anses väl förenliga med  kraven i gällande rätt.   

 

Gemensamt för alla tre praktiska lösningar är att det uppkommer problem i relation till de ut-

sökningsrättsliga bestämmelserna. För lösningar som bygger på registrering som substitut för 

besittning,295 så behöver en teleologisk tolkning ske av de utsökningsrättsliga reglerna som krä-

ver att löpande skuldebrev ska inges i original, att KFM ska påföra betalningsanteckningar och 

återge det löpande skuldebrevet.296 Om det genom informationshantering går att tillförsäkra 

samma skydd mot att gäldenären behöver betala flera gånger,297 torde lösningarna genom en 

teleologisk tolkning av de utsökningsrättsliga reglerna kunna användas. För tekniska lösningar 

såsom trace:original är läget än bättre, eftersom KFM kan inneha, påföra anteckningar på och 

återge eller makulera det löpande elektroniska skuldebrevet, som vid ett löpande skuldebrev i 

pappersform. Därmed torde endast kräva en tolkning av vad som utgör original i 2 kap 2 § UB.  

  

                                                
295 oberoende av om detta sker med lagstöd eller genom en partsreglerad lösning 
296 2 kap 2 § UB, 13 kap 17 § UB, 13 kap 21 UF 
297 Antingen genom att i avtalet möjliggöra att KFM kan utföra registreringar och vid slutbetalning makulera det 
löpande elektroniska skuldebrevet eller om detta inte är praktiskt eller rättsligt möjligt, visa att det löpande 
elektroniska skuldebrevet betagits sina löpande egenskaper, se Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 
s.769 p.3-5 
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5. Framtiden för löpande elektroniska skuldebrev 
5.1 En ljus framtid?  

Detta arbete har förhoppningsvis lyckats illustrera att det finns en framtid för löpande elektro-

niska skuldebrev, även om NJA 2017 s. 769 ger föga vägledning i exakt hur denna framtid i 

praktiken kommer att se ut. För att kompensera för avsaknaden av praktisk vägledning har tre 

praktiska lösningar framåt presenterats och utvärderats mot gällande rätt. Lösningarnas respek-

tive för- och nackdelar diskuteras längre ner i detta avsnitt, men först förs en diskussion om 

löpande elektroniska skuldebrevs framtid oavsett val av lösning.  

5.1 Problem  

Som nämnts ovan finns beträffande löpande elektroniska skuldebrev i stort sett bara HD:s be-

slut i NJA 2017 s.769, och diverse kommentarer till detta i doktrin, att tillgå vid fastställandet 

av gällande rätt. Det går inte att blunda för att lagstiftarens syn på löpande elektroniska skulde-

brev saknas samt att det ännu inte finns prejudikat där verkställighet av ett löpande elektroniskt 

skuldebrev faktiskt skett. Detta rättsläge är komplicerat då det innebär vissa osäkerheter och 

därtill följer att respektive lösnings förenlighet med gällande rätt visat sig stöta på problem i 

relation till de utsökningsrättsliga bestämmelserna. En lösning som förutsätter registrering eller 

som baseras på ny teknik stöter på problem när det kommer till verkställighet i KFM:s försorg, 

eftersom  2 kap 2 § UB, 13 kap 21 § UF samt 13 kap 17 § UB kräver ett ingivande av skulde-

brevet i original, att KFM kan påföra betalningsanteckningar på skuldebrevet samt återlämna 

detta till gäldenären.  

 

Visst ger det viss trygghet att HD:s ordförande Stefan Lindskog anser att dessa utsökningsrätts-

liga bestämmelser bör tolkas enligt sitt syfte och att de således skulle kunna tillämpas på lö-

pande elektroniska skuldebrev utan lagstiftningsåtgärder. Utöver att Lindskogs uttalanden finns 

i ett eget tillägg, som därmed inte har majoritetens uttryckliga stöd, så förordar Lindskog att 

dessa tolkningar bör undvikas och att lagstiftningsåtgärder är att föredra.298 Mot bakgrund av 

detta, samt KFM:s uttryckta behov av lagstiftningsåtgärder beträffande löpande elektroniska 

skuldebrev, är det tveksamt om KFM kommer vilja verkställa löpande elektroniska skuldebrev 

utan lagstiftningsåtgärder eller ett mer otvetydigt prejudikat från HD. 

                                                
298 Stefan Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s.769, p. 5 
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Detta innebär att en aktör som vill investera i lösningar för löpande elektroniska skuldebrev 

först och främst måste tillförsäkra att vald praktisk lösning uppfyller kraven som gällande rätt 

uppställer. Därefter måste aktören förlika sig med att det löpande elektroniska skuldebrevet 

kanske inte kommer verkställas av KFM innan lagstiftaren ändrar de utsökningsrättsliga be-

stämmelserna eller HD meddelar ytterligare prejudikat. I anslutning till detta går det att konsta-

tera att det befintliga arbetet med modernisering av utsökningsförfarandet inte i sin nuvarande 

form omfattar de ändringar som är behövliga för löpande elektroniska skuldebrev, samt att inget 

synes ha hänt med förslaget sedan fristen för remissvaren gick ut för drygt ett år sedan.299 Att 

KFM får sina efterfrågade lagstiftningsåtgärder för verkställighet av löpande elektroniska skul-

debrev kan därför uppskattningsvis ta lång tid. Att få ett prejudikat från HD behöver ingalunda 

gå snabbare där NJA 2017 s. 769, som tog drygt 3 år, 300 kan tjäna som exempel.En aktör som 

vill hitta och investera i en praktisk lösning för att kunna använda sig av löpande elektroniska 

skuldebrev måste således väga in risken och kostnaderna med att inte erhålla verkställighet med 

hjälp av KFM, eller att behöva genomgå en lång domstolsprocess för att erhålla detta. Detta 

kan avskräcka marknadensaktörerna från att investera i praktiska lösningar för löpande elektro-

niska skuldebrev.301 

 

Vad som också kan komma att bli ett problem är den del av gällande rätt för löpande skuldebrev 

som består i det modifierade godtroskravet i NJA 2010 s 467. Som nämnt i avsnitt 2.4.1.1 mo-

difierade HD kravet på god tro i 15 § skuldebrevslagen vid överlåtelse av löpande skuldebrev 

mellan finansiella institut,302 mot bakgrund av att anteckningar om gäldenärens betalning i prak-

tiken aldrig sker på skuldebrevet och att detta sällan återlämnas till gäldenären vid slutbetalning. 

HD anger i NJA 2017 s. 769  att de av HD uppställda kraven på löpande elektroniska skuldebrev 

är väl förenliga med synsättet i NJA 2010 s.467, nämligen att när gäldenären inte kan erhålla 

det skydd som 21 § skuldebrevslagen erbjuder bör 15 § sättas ur spel på så sätt att skuldebrevet 

inte anses som löpande och invändningar mot godtroende förvärvare består enligt reglerna för 

enkla skuldebrev i 27-28 §§ skuldebrevslagen.303 Vad som motsatsvis bör gälla är att om vald 

lösning för elektroniska löpande skuldebrev tillgodoser kraven som uppställs i 21 § 

                                                
299 Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 21 april 2017, se Regeringskansliet, Be-
tänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) 
300 KFM:s beslut 2014-10-16 i mål U-21-104106-14, HD:s beslut 2017-11-02 i NJA 2017 s. 769 
301 Collector Bank har som nämnt valt att sluta med löpande elektroniska skuldebrev i väntan på ny och säker 
teknik, se Lars Jansson, Chefsjurist Collector Bank AB, e-post 2018-04-04 
302 När gäldenären inte är ett finansiellt institut  
303 NJA 2017 s. 769, p.11 
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skuldebrevslagen så bör slutsatserna i NJA 2010 s. 467 inte äga tillämpning på det löpande 

elektroniska skuldebrevet.  

 

Det som i 2010 års fall föranledde det förhöjda godtroskravet vid överlåtelse mellan två finan-

siella institut,304 var just att kraven i 21 § skuldebrevslagen inte tillgodoses i den praktiska han-

teringen hos de finansiella instituten. HD:s krav i NJA 2017 s. 769 innebär att gäldenären på 

informationsteknisk väg ska kunna ställas i samma säkra position som när anteckning sker på 

skuldebrevet eller gäldenären återfår handlingen. Således ställer HD högre krav på löpande 

elektroniska skuldebrev än vad traditionella löpande skuldebrev i praktiken har hos finansinsti-

tut.305 Detta bör rimligen kompenseras av att det kvalificerade godtroskravet i NJA 2010 s.467 

inte gäller för löpande elektroniska skuldebrev, förutsatt att HD:s krav på löpande elektroniska 

skuldebrev i NJA 2017 s.769 tillförsäkras och då särskilt gäldenärsskyddet i 21 § skuldebrev-

slagen. Risken som går att identifiera är att ett finansinstitut, som är medveten om det krav NJA 

2010 s. 467 uppställer på en förvärvare, känner viss motvillighet att ignorera ett prejudikat i 

väntan på att frågan ställs på sin spets i rättstillämpningen. Ett sådant finansinstitut kanske istäl-

let väljer att befatta sig med enkla skuldebrev eftersom dessa som inte kräver någon omfattande 

lösning för att finnas i elektronisk form, inte möter samma utsökningsrättsliga hinder, 306 och 

inte berörs av NJA 2010 s. 467.  

 

Gemensamt för alla lösningar för löpande elektroniska skuldebrev är att de förutsätter en ex-

istens i digital miljö och med digitala hjälpmedel som skiljer sig från hanteringen av löpande 

skuldebrev i pappersform. Även om vissa säkerhetsrisker förenade med löpande skuldebrev i 

pappersform kan undvikas genom möjliggörande av elektroniska löpande skuldebrev,307 så 

finns det säkerhetsrisker förenade med förvaring av information och registerföring i digital 

miljö.308 Detta behöver inte nödvändigtvis innebära ett problem, utan det går att tänka sig att 

HD och lagstiftaren skulle anamma ett likande förhållningssätt till dessa säkerhetsrisker som 

för elektroniska underskrifter, nämligen att det inledningsvis ankommer på den part som 

                                                
304 När gäldenären inte är ett finansiellt institut 
305 Betalningsrutiner innebärande att inte göra betalningsanteckningar på löpande skuldebrev och att inte återge 
löpande skuldebrev vid slutbetalning är enligt Svenska Bankföreningen allmän bankpraxis, se Svenska Bankför-
eningens remissyttrande till NJA 2010 s.467 
306 Ett enkelt skuldebrev behöver inte inges i original till KFM vilket hör samman med att gäldenären inte själv 
kan uppställa villkor på att ett enkelt skuldebrev ska uppvisas eller vid slutbetalning återges, se 2 kap 2 § UB och 
Persson, s. 361 
307 Jfr avsnitt 4.2.2.1 om elektroniska konossement, avsnitt 4.2.1.1 om kontoföringslagen och 5.3.2 om kostnads-
besparingar  
308 Jfr Tann & Starr, s.4-5 
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tillhandahåller det tekniska systemet att visa att tekniken motsvarar ifrågavarande kvalitetskrav 

samt avsaknaden av tekniska problem vid aktuell tidpunkt.309 Någon säkerhet i att HD och lag-

stiftaren skulle anamma ett sådant synsätt går dock inte att erhålla förens frågan ställs på sin 

spets i rättstillämpning eller föranleder lagstiftning. Således skulle legal osäkerhet kring kvali-

tetskrav och bevisbördeplacering i elektronisk miljö kunna avskräcka aktörer från att investera 

i en praktisk lösning innan frågan blivit utredd.   

5.3 Incitament  

Trots ovan nämnda problem så illustrerar förekomsten av löpande elektroniska skuldebrev ett 

marknadensbehov och en vilja att möjliggöra löpande elektroniska skuldebrev. Mot bakgrund 

av de angivna problemen, främst legala risker och därmed förenade kostnader, är det av intresse 

att undersöka vad det finns för incitament för att finna och investera i en praktisk lösning för 

löpande elektroniska skuldebrev som är förenlig med gällande rätt.  

5.3.1 Internationell rättsutveckling och konkurrenskraftighet 

Det internationella intresset av att möjliggöra löpande elektroniska värdepapper manifesteras 

inte endast i Rotterdamreglerna avseende konossement. Bland annat har FN:s kommission för 

internationell handelsrätt (UNCITRAL), vars uppgift är att modernisera och harmonisera inter-

nationell handelsrätt, den 13 juli 2017 antagit UNCITRAL Model Law on Electronic Trans-

ferable Records (MLETR). 310 MELTR är ett regelverk som ur ett legalt perspektiv möjliggör 

användandet av elektroniska överförbara dokument som funktionellt svarar mot löpande vär-

depapper så som konossement och löpande skuldförbindelser.311 Regelverket tar höjd för pro-

blem som uppkommer vid löpande elektroniska skuldebrev, exempelvis behovet av ett unikt 

dokument eller funktionell motsvarighet därtill, möjlighet att göra ändringar och exklusiv kon-

troll.312 Regelverket torde därför erbjuda vägledande hjälp för lagstiftaren och marknadsaktörer 

vid utformandet av lösningar samt för domstolar vid eventuell juridisk prövning. I väntan på att 

tillräckligt många stater inkorporerat MELTR’s regler i inhemsk lagstiftning krävs fortfarande 

avtalsarrangemang för att säkerställa legal giltighet av exempelvis elektroniska konossement.  

Vad antagandet av MELTR illustrerar är dock att internationell rättsutveckling börjar komma 

                                                
309 HD:s dom 2017-12-22 i mål nr. T 435-17 
310 essDOCS, UNCITRAL adopts Model Law on Electronic Transferable Records  
Det finns ett flertal internationella initiativ som arbetar med utvecklingen mot en papperslös handel, se United 
Nations, Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation, Global Report 2017  
311 UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017) 
312 Se UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) 
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ifatt de branscher som vill överge pappersbaserad handel till förmån för elektronisk handel, och 

att det internationella handelssamfundet stödjer vägen mot en papperslös handel.313 

 

Mot bakgrund av denna internationella rättsutveckling finns ett tydligt incitament för både 

svensk lagstiftare och svenska marknadsaktörer att tillse att Sverige inte halkar efter i det inter-

nationella digitaliseringsarbetet. Om handel mellan länder blir papperslöst bör de svenska 

marknadsaktörerna ha det legala ramverket och de tekniska system som krävs för att ta emot 

och hantera elektroniska värdepapper, för att inte halka efter i rättsutvecklingen eller i den glo-

bala ekonomin. Utan detta riskerar Sverige att förlora i konkurrenskraft i relation till utländska 

aktörer och potentiellt förlora utländska kunder. De svenska marknadsaktörerna behöver inte 

bara vara konkurrenskraftiga internationellt utan även lokalt på den svenska marknaden. Tek-

niska lösningar såsom trace:original kan enligt uppgift introduceras på svensk marknad i slutet 

av 2018,314 och partsreglerade lösningar innebärande ett elektroniskt registreringsförfarande 

skulle kunna tas i bruk så fort ett lämpligt system lokaliserats. Om privatkunder hos vissa mark-

nadsaktörer kan sköta hela bolåneaffären elektroniskt men inte hos andra, finns det en påtaglig 

risk för de senare att tappa i konkurrenskraft. Detta är ett tydligt incitament för de svenska 

marknadsaktörerna att engagera sig i lösningar som möjliggör löpande elektroniska skuldebrev, 

oavsett om detta sker genom investeringar i tekniska eller partsreglerade lösningar,  eller genom 

uppmaningar till lagstiftaren att producera en lagstadgad lösning. 

5.3.2 Kostnadsbesparingar  

Det stora intresset av att ersätta de fysiska pappersdokumenten kan övergripande motiveras av 

reducering av kostnader i tid och pengar samt undvikandet av förseningar och säkerhetsrisker. 

Som exempel kan nämnas att inom internationell handel av varor med fysisk leverans innebär 

papperskonossement att lastfartygen ofta ankommer sin destination innan konossementet hin-

ner fram. Detta kan leda till kostnader förenade med förvaring av gods, skadeståndskostnader 

eller att i värsta fall själva godset förstörs. Kostnaderna att producera löpande värdepapper i 

pappersform inom sjötransporten estimeras vara så mycket som 15 % av den fysiska transport-

kostnaden,315 och papperssystemet har tidigare uppskattats kosta 5-10 % av det totala värdet av 

handeln med varor varje år.316 Vidare innebär fysiska presentationspapper säkerhetsrisker, 

                                                
313 essDOCS, UNCITRAL adopts Model Law on Electronic Transferable Records  
314 Göran Almgren, VD Enigio Time AB, e-post 2018-03-15 och Enigio Time AB, Digital Originals 
315 Tan & Starr, s 4  
316 United Nations Economic Commission for Europe, The United electronic Trade Documents (UNeDocs) Pro-
ject - A Synopsis 
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eftersom ett pappersdokument kan försvinna, bli stulet eller förfalskat.317 En elektronisk hante-

ring kan därmed vara säkrare, och som exempel kan nämnas en att elektronisk underskrift nu-

mera anses säkrare än en traditionsenlig på papper.318 

 

Löpande skuldebrev är mycket vanliga i banksektorn i Sverige,319 och uppskattningsvis utställs 

ungefär 500 000 löpande skuldebrev i Sverige varje år. Varje löpande skuldebrev kostar en 

bank uppskattningsvis 2000 kronor i hanteringskostnad,320 och en elektronisk hantering innebär 

således en stor besparingspotential på området. Detta är också ett incitament för berörda aktörer 

att överväga möjliggörande av löpande elektroniska skuldebrev, trots de tidigare omnämnda 

legala riskerna. 

 

Om synsättet ovan antas stämma, att en lösning för löpande elektroniska skuldebrev förenlig 

med HD:s uppställda krav i NJA 2017 s. 769  betyder att det förhöjda godtroskravet introducerat 

i NJA 2010 s. 467 inte är tillämpligt, innebär även det kostnadsbesparingar. Överlåtelse av 

fordringsstockar innehållande löpande skuldebrev är på den svenska kreditmarknaden förhål-

landevis vanligt,321 och i sitt yttrande till NJA 2010 s.467 angav Finansbolagens Förening att 

en undersökning av varje enskilt skuldförhållande riskerar att medföra så höga transaktions-

kostnader att det verkar hämmande för omsättningen av löpande skuldebrev.322 Om ett förvär-

vande finansinstitut, i enlighet med NJA 2010 s 467, har utformat rutiner för att kontakta varje 

gäldenär323 inför en överlåtelse av löpande skuldebrev från ett annat finansinstitut, innebär det 

besparingar om löpande elektroniska skuldebrev medför att finansinstituten kan upphöra med 

detta. Om ett finansinstitut, som vissa förutspått, istället har som rutin att av kostnadsskäl un-

derlåta att kontakta gäldenärer324 till löpande skuldebrev och istället bära risken för att gälde-

nären senare framställer betalningsinvändningar,325 innebär undvikande av denna risk också en 

kostnadsbesparing. 

                                                
317Tan & Starr, s 4  
318 Bengtsson, s.72-73 
319 Svenska Bankföreningens remissyttrande till NJA 2010 s.467 
320 Brundin, Kontantlösa samhället behöver en digital lösning 
321 Svenska Bankföreningens remissyttrande till NJA 2010 s.467 och Finansbolagens Förenings remissyttrande 
till NJA 2010 s.467  
322 Finansbolagens Förenings remissyttrande till NJA 2010 s.467 
323 Som inte är ett finansiellt institut 
324 Som inte är ett finansiellt institut 
325 Munukka, Är orderskuldebrev negotiabla?, s.469-470 
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De ändrade betalningsrutiner som föranledde utgången i NJA 2010 s.467,326 och den ovilja att 

påföra betalningsanteckningar och samt att återlämna löpande skuldebrev vid slutbetalning som 

professionella kreditgivare uppvisat, har sannolikt sitt ursprung ibland annat i det besvär detta 

innebär vid pappershantering. 327 Oavsett vald praktisk lösning som möjliggör löpande elektro-

niska skuldebrev, torde den elektroniska hanteringen reducera denna ovilja. Detta eftersom 

funktionella substitut till betalningsanteckningar och återlämnade av skuldebrevet dels skulle 

vara en förutsättning för ett legalt erkännande av det löpande elektroniska skuldebrevet, men 

också då den praktiska hanteringen vid ett elektroniskt förfarande inte torde vara särskilt kost-

nads- eller tidskrävande.  

 

Som genomgående framhävts i detta arbete har löpande skuldebrev fördelar jämfört med enkla 

skuldebrev ur ett borgenärsperspektiv. Ett löpande elektroniskt skuldebrev som inte behöver 

iaktta NJA 2010 s 467 har som nämnt fördelar för finansinstitut framför löpande skuldebrev på 

papper och kan således väga upp den hindrande effekten på omsättningen som rättsfallet befa-

rades medföra. Att fortsättningsvis kunna använda löpande skuldebrev kan utöver de ovan 

nämnda fördelarna och kostnadsbesparingarna i bästa fall även sänka en banks kapitaltäck-

ningskrav,328 och på så sätt innebära ytterligare incitament att investera i en praktisk lösning för 

löpande elektroniska skuldebrev. 

5.4 Vilken lösning?  

Om fördelar så som anpassning till internationell rättsutveckling, konkurrenskraftighet och be-

sparingar i tid och pengar anses överväga de omnämnda legala risker som kan identifieras be-

träffande löpande elektroniska skuldebrev,329 kvarstår frågan om vilken lösning som bör väljas.  

 

                                                
326 betalning sällan sker hos borgenären mot ett återfående av skuldebrevet, och att betalningsanteckningar i 
praktiken aldrig görs på skuldebrevet, se NJA 2010 s. 467, p. 10-12 
327 Munukka, Är orderskuldebrev negotiabla?, s. 475 
328 Om en bank har behörig myndighets tillstånd att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen), del tre, avdelning II, kapitel 3 tillämpa den så kallade intern-
metoden, så finns det en teoretisk möjlighet att löpande skuldebrev skulle medföra ett lägre kapitaltäckningskrav. 
Detta skulle vara möjligt om banken i sina historiska data kan observera lägre förlustandelar för bolån med lö-
pande skuldebrev och detta inte kan förklaras av andra riskegenskaper utan är hänförlig just till typen av skulde-
brev. Då skulle bankens LGD-estimat (se artikel 181 tillsynsförordningen) teoretiskt sett kunna påverka kapi-
taltäckningskravet, se Johan Wenelius, Senior Modellexpert, Bankpolicy och kreditriskmodeller på Finansin-
spektionen, e-post 2018-04-06 
329 Primärt tillämpning av de utsökningsrättsliga reglerna, betydelsen av godtroskravet i 15 § skuldebrevslagen 
för löpande elektroniska skuldebrev mot bakgrund av det förhöjda godtroskravet i NJA 2010 s.467 och legal osä-
kerhet kring kvalitetskrav och bevisbördeplacering i elektronisk miljö.  
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Lagstiftningsåtgärder beträffande löpande elektroniska skuldebrev skulle innebära att frågan 

skulle bli väl utredd och övervägd av lagstiftaren i den demokratiska lagstiftningsprocessen.330 

Det skulle sannolikt resultera i ett tydligt rättsläge som myndigheter såsom KFM och domstolar 

enkelt skulle kunna tillämpa i sin rättstillämpande verksamhet. De olika rättsliga bedömning-

arna som löpande elektroniska skuldebrev gett upphov till före NJA 2017 s. 769  tjänar väl som 

illustration av hur lagstiftningsåtgärder kan anses behövliga.331 Även om löpande elektroniska 

skuldebrev med en lösning som uppfyller gällande rätts krav skulle kunna tillämpas utan 

lagstöd, skulle detta kräva en teleologisk tolkning av de utsökningsrättsliga reglerna som sär-

skilt mot bakgrund av KFM:s önskemål om lagstiftningsåtgärder borde undvikas.332 Om lag-

stiftaren överväger att vidta lagstiftningsåtgärder för att underlätta den utsökningsrättsliga till-

lämpningen av löpande elektroniska skuldebrev, kan det argumenteras för att lagstiftaren även 

bör ta ställning till om det finns behov av lagstiftningsåtgärder i annan lagstiftning. 

 

Avsnittet om kontoföringslagen tjänar som exempel på hur en lösning med lagstöd kan se ut. 

Ett löpande skuldebrev kan kontoföras enligt kontoföringslagen, men lagen är inte skapad uti-

från och anpassad till löpande elektroniska skuldebrev.333 Kontoföring av löpande skuldebrev 

enligt kontoföringslagen skulle kunna ersätta behovet av löpande elektroniska skuldebrev helt, 

antingen genom upprättandet av ett löpande skuldebrev i pappersform som efter avtal skickas 

till värdepapperscentralen för kontoföring eller att värdepapperscentralen bistår med elektro-

nisk upprättning av skuldförbindelser och följande kontoföring. Enligt uppgift finns det dock 

inga löpande skuldebrev utställda av privatpersoner som kontoförs hos Euroclear Sweden AB, 

även om det i lagstiftningen inte finns uttryckliga hinder för detta.334 Detta talar för att konto-

föring hos en professionell värdepapperscentral enligt kontoföringslagen inte är en attraktiv 

lösning för löpande skuldebrev utställda av privatpersoner, såsom exempelvis vid ett bolån, och 

en sådan lösning skulle därför inte lämpa sig för en generell lösning för alla typer av löpande 

elektroniska skuldebrev.  

 

                                                
330 Hovrätten för nedre Norrland var av uppfattningen att avvägningen mellan omsättningsintresset och risker 
förenade med långivning är av rättspolitisk karaktär som inte lämpar sig för ett ställningstagande från Hovrätten, 
se Hovrätten för nedre Norrlands beslut 2016-10-17 i mål nr. ÖÄ 1095-15, s.5 
331 Se avsnitt 3.2.1 ovan 
332 Jfr Stefan Lindskogs resonemang om att tolkningar av de utsökningsrättsliga reglerna bör undvikas se Stefan 
Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2017 s. 769  p. 3-5  
333 Se 4 kap 8 § och 4 kap 13 § kontoföringslagen, Prop. 1987/88:108 s. 17-18 
334 Det finns inte heller andra värdepapper utställda av privatpersoner som kontoförs hos Euroclear Sweden AB, 
se Rikard Irebo, Client Account Manager Euroclear Sweden AB, e-post 2018-04-23  
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Exakt hur lagstiftningsåtgärder skulle kunna se ut är svårt att veta i förväg. En av fördelarna 

med detta alternativ är ju som nämnt att regleringen skulle utredas och övervägas noga av lag-

stiftaren. Kontoföringslagen kan dock tjäna som exempel på hur lagstiftaren kan utforma en 

lösning som innebär elektronisk registrering av löpande elektroniska skuldebrev, nämligen ge-

nom att jämställa registrering med besittning av och anteckningar på ett löpande skuldebrev 

samt att vid behov hänvisa till delar av skuldebrevslagen. Ett annat alternativ skulle kunna vara 

att komplettera bestämmelserna i skuldebrevslagen antingen genom hänvisning till kontofö-

ringslagen eller genom att på lämpligt sätt ange att informationstekniska substitut till skulde-

brev i pappersform är tillåtna under förutsättning att samma rådighet och kontroll över ford-

ringsinnehållet kan säkerställas. I vilken utsträckning detta skulle vara behövligt när HD i NJA 

2017 s.769 uttryckt att skuldebrevslagen kan tillämpas teknikneutralt ankommer på lagstiftaren 

att avgöra.  

 

Oavsett vald lagstiftningsteknik är den huvudsakliga nackdelen med en lösning för löpande 

elektroniska skuldebrev som förutsätter lagstiftningsåtgärder att lagstiftning normalt sett tar 

lång tid, även om ett nytt otvetydigt prejudikat från HD inte nödvändigtvis behöver gå snabb-

bare.335 En partsreglerad lösning för löpande elektroniska skuldebrev kan teoretiskt börja an-

vändas när parterna själva, en leverantör eller marknaden gemensamt har utvecklat ett system 

för registrering som uppfyller HD:s krav i NJA 2017 s. 769, men förutsätter en teleologisk 

tolkning av de utsökningsrättsliga reglerna. Danske Bank signerade nyligen som första nordiska 

bank essDOCS lösning för elektroniska konossement,336 och samma eller liknande företag som 

utvecklat Bolero, essDOCS och e-titleä torde rimligen kunna erbjuda lösningar skräddarsydda 

för löpande elektroniska skuldebrev vid ett marknadsbehov.  

 

I likhet med partsreglerade lösningar för löpande elektroniska skuldebrev kan ny teknik börja 

användas direkt men förutsätter viss tolkning av innebörden av original i de utsökningsrättsliga 

reglerna. Att tekniska lösningar är nära förestående kan illustreras av att trace:original fram-

gångsrikt beprövats i testaktiviteter med svenska banker och låneinstitut och förväntas finnas 

tillgängligt på marknaden i slutet av 2018.337 

 

                                                
335 NJA 2017 s. 769  kan tjäna som exempel då det tog drygt 3 år från KFM:s utslag om betalningsföreläggande 
till ett beslut av HD, se KFM:s beslut 2014-10-16 i mål U-21-104106-14, HD:s beslut 2017-11-02 i mål nr. Ö 
5072 (NJA 2017 s. 769 ) 
336 essDOCS, Danske Bank becomes first Nordic bank to sign on to CargoDocs 
337 Enigio Time AB, Digital Originals 
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5.5 Avslutande kommentar  

Mot bakgrund av det spretiga rättsläge som omgärdat löpande elektroniska skuldebrev före 

HD:s beslut i NJA 2017 s. 769, och avsaknaden av praktisk vägledning kring hur HD:s krav i 

målet ska uppfyllas går det att argumentera för att lagstiftaren borde utreda frågan utförligt och 

åstadkomma tydlig lagstiftning inom berörda rättsområden. Rationaliteten i denna lösning kan 

dock ifrågasättas, eftersom situationen och behovet på marknaden kan se annorlunda ut när 

lagstiftaren väl åstadkommit lagstiftning och denna lagstiftning riskerar då att bli obsolet. Det 

är fullt möjligt att låta lagstiftningen stå oförändrad, vilket kan illustreras av att skuldebrevsla-

gen behållits tämligen oförändrad trots att vissa bestämmelser inte längre motsvarar marknads-

praxis, exempelvis är det troligen få personer som med dagens betalningslösningar betalar ford-

ringar i borgenärens bostad eller affärsställe på den fastställda förfallodagen.338  

 

Eftersom digitalisering går snabbt kan det argumenteras för att ett mer ändamålsändligt an-

greppssätt skulle vara att låta normbildningen komma underifrån. Med detta åsyftas att låta 

marknaden svara för att utveckla lösningar som fungerar för alla berörda aktörer,339 och låta 

rättstillämparen ingripa om digitaliseringsarbetet och tekniska lösningar går utöver lagstiftarens 

syfte, såsom skedde i NJA 2010 s. 467. Lagstiftaren kan sedan i ett sista led utvärdera vilka 

digitala lösningar som är här för att stanna,340 och vid behov välja att kodifiera eller inte kodi-

fiera marknadens eller rättstillämparens lösningar.  

 

Ett motargument till detta förhållningssätt är att det riskerar att ge domstolarna en normgivande 

funktion som eventuellt går utöver vad en domstol bör syssla med. HD har de senaste åren 

meddelat domar i en anda som benämnts ”påfallande offensiv rättstillämpning”.341 HD:s mer 

offensiva normgivning genom rättstillämpning kan delvis förklaras av att det skett en maktför-

skjutning från lagstiftaren till rättstillämparen bland annat i och med internationaliseringen. 

Men det finns problem med att en domstol, utan politiskt mandat, tar sig an frågor som tradit-

ionellt ankommer på lagstiftaren.342 Ståndpunkten att domstolarna ska följa utvecklingen till 

skillnad från att leda den förefaller rationell eftersom normgivning genom praxis har uppenbara 

                                                
338 3-4 §§ skuldebrevslagen, NJA 2010 s.467, p. 12, Lindskog, s. 444 ff 
339 Mellqvist förespråkar att låta tekniken utvecklas och anpassas till det befintliga regelverket för att sedan ut-
värdera och överväga vilka lagstiftningsåtgärder som kan anses behövliga, se Mellqvist, Elektroniskt rörliga 
skuldebrev, s.141-142 
340 Till skillnad från de som innan lagstiftaren hinner tillsätta en utredning kommer vara ersatta av en blockkedje-
lösning eller dylikt 
341 Wersäll, s.1-8 
342 Se bland andra Wersäll, Derlén & Lindholm, och Kleineman, Från prejudikatinstans till lagstiftare? 
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begränsningar,343 bland andra att prövningen sker i ett enskilt fall och effekterna utanför detta 

enskilda fall är svårbedömda.344 Ett exempel som nämnts i detta arbete är fallet NJA 2010 s. 

467 där HD ingrep i skuldebrevslagens systematik och syfte när domstolen i vissa situationer 

betog löpande skuldebrev dess negotiabilitet.345 Fallet har kritiserats för att det innebär ett stort 

ingrepp i skuldebrevslagens systematik där konsekvenserna är svåra att överblicka,346 vilket 

även belysts i detta arbete.347  

Hur domstolarna bäst ska lösa problemet med föråldrad lagstiftning och det ökade glappet mel-

lan modernt samhällsliv och lagstiftning är svårbedömd,348 men det går att konstatera att be-

träffande löpande elektroniska skuldebrev, där lagstiftaren förhållit sig passiv, är HD:s beslut 

essentiellt för det gällande rättsläget. 

Personligen anser jag att både partsreglerade lösningar som innebär elektroniskt registrerings-

förfarande och lösningar med hjälp av ny teknik såsom blockkedjeteknik är att föredra framför 

att invänta lösningar med lagstöd, eftersom detta sannolikt kommer ta tid och marknadsbehovet 

kan ändras under tiden som frågan bereds av lagstiftaren. Det finns även klart stöd i HD:s beslut 

i NJA 2017 s. 769 att tillämpa skuldebrevslagen teknikneutralt under förutsättning att HD:s 

uppställda krav iakttas. Samma stöd finns som nämnt inte för de utsökningsrättsliga bestäm-

melserna, och därför är det önskvärt med skyndsamma lagstiftningsåtgärder på detta område så 

att marknadsutvecklingen inte bromsas upp av tillämpningssvårigheter i den exekutiva verk-

samheten. En översyn av UB har ansetts påkallad under en längre tid,349 och det vore beklagligt 

att i den modernisering av UB som föreslås i SOU 2016:81 försumma att ta höjd för löpande 

elektroniska skuldebrev. Skulle lagstiftaren tillse att de utsökningsrättsliga reglerna erforderligt 

anpassas till löpande elektroniska skuldebrev, eller KFM befatta sig med teleologiska tolk-

ningar utifrån reglernas syfte, kan nog framtiden för löpande elektroniska skuldebrev beskrivas 

som mycket ljus. 

                                                
343 Konsekvensanalyser, övergångsbestämmelser, påverkan på angränsande områden och liknande frågor se 
Wersäll, s. 7-8 
344 Wersäll, s. 7-8, Heidbrink, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stämjärnet, s.264 
345 Torgny Håstads tillägg för egen del i NJA 2010 s.467, Heidbrink, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stäm-
järnet, s.264. Detta synsätt bekräftades av HD i NJA 2017 s. 769, p. 11. 
346 Heidbrink, Jakob, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stämjärnet, s.264, 271-272, se även Svensson som 
menar att HD gick utöver normalt språkbruk i fallet och att frågan, mot bakgrund av förutsägbarhet borde be-
handlats av lagstiftaren för att ge den finansiella sektorn en chans att anpassa sig till reglerna, Svensson, s.75f 
och s.83f 
347 Se avsnitt 5.1 och 5.2 ovan 
348 Heidbrink, Jakob, NJA 2010 s. 467. Släggan istället för stämjärnet, s. 271-272 
349 Persson, s.371 
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6. Källförteckning  

6.1 Svenska författningar  

6.1.1 Lagstiftning 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  

Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning  

Lag (1936:81) om skuldebrev  

Föräldrabalk (1949:381) 

Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering [upphävd genom SFS1987:623] 

Jordabalken (1970:994) 

Aktiebolagslag (1975:1385) [upphävd genom SFS 2005:552] 

Utsökningsbalken (1981:774) 

Försäkringsrörelselag (1982:713) [upphävd genom SFS 2010:2044] 

Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering [upphävd genom SFS 1989:830] 

Bankaktiebolagslag (1987:618) [upphävd genom SFS 1998:1500] 

Konkurslag (1987:672) 

Aktiekontolag (1989:827) [upphävd genom SFS 1998:1479] 

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 

Sjölagen (1994:1009) 

Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 

Konsumentkreditlagen (2010:1846)  
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Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identi-

fiering 

6.1.2 Förordningar 

Utsökningsförordningen (1981:981)  

6.2 Offentligt tryck  

6.2.1 Propositioner  

Prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk 

Prop. 1987/88: 108 om ett kontobaserat system för registrering av aktier m.m. 

Prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem 

Prop. 1997/98:160  Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till  

fondandelsägare 

Prop. 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket 

Prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. 

Prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. 

Prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 

Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag  

6.2.2 Statens offentliga utredningar  

SOU 1935:14 Lagberedningens förslag till Lag om skuldebrev m.m. 

SOU 2013:31 En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktö-

rer och drivkrafter: Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen 

SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår: Delbe-

tänkande av Digitaliseringskommissionen 
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SOU 2015:28 För Sverige i framtiden – digital kompetens: Delbetänkande av Digitaliserings-

kommissionen 

SOU 2015:65 Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter: Delbe-

tänkande av Digitaliseringskommissionen 

SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden: Delbetänkande 

av Digitaliseringskommissionen 

SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande: Betänkande av Utsökningsutredningen 

SOU 2016:85 Digitaliseringens effekter på̊ individ och samhälle – fyra temarapporter: Delbe-

tänkande av Digitaliseringskommissionen 

SOU 2016:89 För digitalisering i tiden: Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen 

SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering: Betänkande av Digitali-

seringsrättsutredningen 

6.2.3 Departementspromemorior 

Ds 2003:29 Fi Formel Formkrav och elektronisk kommunikation 

6.2.4 Kommittédirektiv  

Dir. 2017:117 Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn 

6.3 Rättsfall  

6.3.1 Högsta Domstolen  

6.3.1.1 Nytt juridiskt arkiv  

NJA 1936 s. 418 

NJA 2010 s. 467 

NJA 2017 s. 769 

6.3.1.2 Opublicerade fall 
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HD:s beslut 2015-10-14 i mål nr. Ö 1619-15 

HD:s beslut 2017-03-08 i mål nr Ö 5072-16 

HD:s dom 2017-12-22 i mål nr. T 435-17 

6.3.2 Hovrätterna 

Hovrätten för nedre Norrlands beslut 2015-02-27 i mål nr. ÖÄ 123-15 

Hovrätten för nedre Norrlands beslut 2016-10-17 i mål nr. ÖÄ 1095-15 

6.3.3 Tingsrätterna  

Eskilstuna tingsrätts beslut 2015-01-28 i mål nr. Ä 3335-14 

Gävle tingsrätts beslut 2015-01-22 i mål nr. Ä 3226-14 

Göteborgs tingsrätts beslut 2015-02-26 i mål nr. Ä 15436-14 

Kristianstads tingsrätts beslut 2015-01-23 i mål nr. Ä 2528-14 

Malmö tingsrätts beslut 2015-02-13 i mål nr. Ä 11457-14 

Uppsala tingsrätts beslut 2014-09-26 i mål nr. Ä 4798-14 

6.4 Material från EU  

6.4.1 EU-förordningar  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsyns-

krav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 

648/2012 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbätt-
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