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Sammanfattning
Handeln med finansiella instrument har effektiviserats avsevärt under de senaste decennierna
tack vare den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Pappersbaserade värdepapper
har ersatts av digitala finansiella instrument och investerare kan numera på ett enkelt sätt skapa
värdepappersportföljer

innehållande

komplexa

värdepapper

från hela

världen.

En

välfungerande och effektiv handel med finansiella instrument förutsätter att förtroendet
existerar mellan aktörer på finansiella marknader. Idag säkerställs förtroendet inom finansiella
marknader av ett antal olika finansiella intermediärer, vilka ansvarar för olika funktioner såsom
clearing, avveckling och kontoföring. Transaktionskedjan avseende finansiella instrument
består därmed av flera nivåer och varje enskild transaktion måste genomgå samtliga nivåer.
Den finansiella handeln har ökat betydligt i omfattningen och ett betydande antal transaktioner
är numera gränsöverskridande. Detta har resulterat i ett tämligen komplext, sammanlänkat och
sårbart system, vilket bland annat har synliggjorts under den senaste finanskrisen år 2008.

Blockkedjeteknologi, vilken är en typ av Distributed Ledger Technology, kan något förenklat
ses som en databas eller ett transaktionsregister. Till skillnad från traditionella
transaktionsregister, vilka i regel är centraliserade och förvaltas av olika intermediärer, bygger
den nya teknologin på ett decentraliserat nätverk av aktörer utan att någon tredje part är ansvarig
för verifiering av transaktioner. Blockkedjeteknologin introducerar därmed ett nytt sätt att
genomföra transaktioner med digitala tillgångar, genom att förtroendet säkerställs med hjälp av
kryptografiska lösningar och ett decentraliserat nätverk. Blockkedjeteknologin anses av många
ha en betydande potential att effektivisera transaktionskedjan avseende finansiella instrument
genom att exempelvis automatisera förandet av transaktionsregister samt integrera de olika
nivåerna inom transaktionskedjan. Tekniken är dock fortfarande i en utvecklingsfas och många
olika utmaningar återstår innan tekniken kan komma till användning. I Sverige präglas
transaktionskedjan avseende finansiella instrument dessutom av strikta regleringar, varför
frågan uppstår om huruvida lösningar baserade på blockkedjetekniken är förenliga med dagens
rättsliga ramar.

I denna uppsats diskuteras huruvida och på vilket sätt blockkedjeteknologin skulle kunna
effektivisera vissa funktioner inom transaktionskedjan avseende finansiella instrument samt
vilka rättsliga frågeställningar som uppstår i samband med tillämpning av den nya tekniken
utifrån dagens rättsläge i Sverige.
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1 Inledning
1.1 Problembakgrund
Välfungerande finansiella system utgör en förutsättning för en ekonomisk tillväxt. Genom ett
välfungerande finansiellt system distribueras kapitalet inom ekonomin på ett effektivt sätt. Med
hjälp av en effektiv kapitalallokering erhåller de mest innovativa och lönsamma aktiviteterna
finansiering vilket i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Om finansiella system
däremot är bristfälliga, ökar transaktionskostnader, vilket hämmar innovationer och i slutändan
den ekonomiska tillväxten. 1

Ett effektivt finansiellt system förutsätter i sin tur att förtroendet existerar mellan aktörer inom
ekonomin. Idag upprätthålls förtroendet i Sverige med hjälp av ett system med betrodda
intermediärer, vilket tillsammans utgör en så kallad finansiell infrastruktur. Finansiell
infrastruktur innefattar system för clearing, avveckling och kontoföring av transaktioner. Dessa
aktiviteter utförs av olika aktörer vars verksamhet präglas av ett komplext regelsystem i form
av EU-rättslig lagstiftning, svenska regler samt självreglering.2 Dagens system innebär därmed
att flera olika aktörer är inblandade i transaktionskedjan avseende handel med finansiella
instrument i syfte att upprätthålla tillit och säkerhet på finansiella marknader. Emellertid medför
detta relativt höga transaktionskostnader eftersom varje enskild transaktion måste genomgå
flera steg i processen innan transaktionen är slutförd. 3

Under de senaste decennierna har finansiella marknader genomgått betydande tekniska
förändringar, vilket till stor del har berott på datoriseringen och internets framväxt. Exempelvis
framgår numera ägande- och dispositionsrätten avseende många finansiella instrument av ett
elektroniskt avstämningsregister till skillnad från sedvanliga fysiska aktiebrev. Få ändringar har
dock skett när det gäller interaktionen mellan olika aktörer inom den finansiella strukturen.
System för handel, clearing, avveckling och kontoföring av finansiella instrument tillhandahålls
som tidigare nämnt av olika parter och dessa parter förfogar över egna databaser och register
över transaktioner. Om någon aktör uppdaterar sin databas till följd av exempelvis en
försäljning av ett finansiellt instrument, måste ändringarna förmedlas till de återstående

1

Prop. 2015/16:10 s. 115 ff.; King, Robert G. & Levine, Ross, Finance, entrepreneurship and growth: Theory
and evidence, s. 517.
2
Prop. 2015/16:10 s. 117; Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), Börsrätt, s. 34.
3
Pinna, Andrea and Ruttenberg, Wiebe, Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution
or Evolution? s. 6 f.; Mills, David, et al., Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement, s.
2 ff.
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aktörerna så att samma information återfinns hos alla berörda parter. Informationsutbytet sker
dock fortfarande i stor utsträckning manuellt, vilket bland annat ger upphov till höga
transaktionskostnader och ökade operationella risker.4 Ett tydligt exempel på vilka felaktigheter
som kan uppstå utgörs av en restrukturering av banken Bear Stearns under finanskrisen år 2008.
I samband med restruktureringen av bolaget var antalet registrerade aktier på olika investerares
konton 28 procent högre än det antal aktier som egentligen hade emitterats av Bear Stearns,
vilket antagligen berodde på felaktiga registreringar inom innehavskedjan. 5

Den senaste finanskrisen har utmanat stabiliteten på finansiella marknader världen över och
förtroendet för finanssektorn har skakats i grunden. Tilliten mellan aktörer på finansiella
marknader var under den turbulenta perioden nästintill obefintlig vilket har bidragit till
införandet av nya regler inom området.6 Idéer om alternativa system har också vuxit fram och
ett tydligt exempel på detta är framväxten av så kallade kryptovalutor, som är oberoende i
förhållande till stater och centralbanker. 7 Huruvida kryptovalutor, såsom exempelvis Bitcoin, i
framtiden kan konkurrera med de konventionella betalningsmedlen är en omdiskuterad fråga
och en mängd olika åsikter förekommer. Emellertid råder det en viss konsensus om att själva
tekniken bakom de digitala valutorna, så kallad blockkedjeteknologi, i grunden kan förändra
många branscher. Teknikens potential anses i synnerhet vara betydande för finansiella
marknader.8

En blockkedja kan något förenklat beskrivas som ett redovisningssystem eller ett register över
elektroniska transaktioner. Blockkedjeteknik är en typ av en så kallad Distributed Ledger
Technology (DLT), vilket kan definieras som teknologin för tillhandahållandet av en
distribuerad databas, där informationen förvaras hos ett nätverk av deltagare och säkerheten

4

Ackebo, Anders, Börshistorik. I Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 105 ff.; Pinna,
Andrea and Ruttenberg, Wiebe, Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution or
Evolution? s. 6 ff.
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SWD(2012) 22 final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
improving securities settlement in the European Union and on Central Securities Depositories (CSDs) and
amending Directive 98/26/EC, Brussels, 7-3-2012, s. 69. Se även Slaughter and May and Euroclear, Blockchain
settlement: Regulation, innovation and application, s. 18.
6
Prop. 2015/16:10 s. 130 ff.; Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), Börsrätt, s. 34.
7
Pinna, Andrea and Ruttenberg, Wiebe, Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution
or Evolution? s. 10 ff.
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Se Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 ff.; Kiviat, Trevor I., Beyond
Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, s. 574; ECB, Virtual Currency Schemes, s. 43; Lee,
Larissa, New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s. 82.
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säkerställs genom kryptografiska lösningar.9 Till skillnad från dagens centraliserade system där
olika aktörer ansvarar för egna register, uppdateras informationen inom ett DLT-system
samtidigt hos samtliga nätverkets deltagare, vilket innebär att deltagarna inom nätverket alltid
har tillgång till samma information.10 DLT förknippas ofta med Bitcoin och övriga digitala
valutor. Tekniken kan emellertid tillämpas på i princip allt som kan presenteras i en digital
form, exempelvis värdepapper, äganderättsbevis och immateriella rättigheter. 11

Många anser att DLT har en betydande potential inom finansiella marknader. Finansiella
marknader kännetecknas av en komplex infrastruktur med olika centrala aktörer som ansvarar
för att upprätthålla tillit och stabilitet på marknaderna. Av denna anledning har en mängd olika
finansiella företag i olika länder börjat utforska tekniken och olika möjligheter respektive risker
förknippade med teknikens tillämpning. 12 Handel med finansiella instrument kännetecknas
dock av omfattande regleringar, vilket måste beaktas så att nya lösningar baserade på DLT inte
hamnar i kollision med de befintliga regelverken. På grund av detta har även offentliga
institutioner börjat undersöka DLT samt hur den nya tekniken förhåller sig till rättsliga
system.13 Olika tillvägagångssätt har valts inom olika jurisdiktioner vad avser hur DLT
behandlas ur ett rättsligt perspektiv. Vissa delstater i USA har exempelvis börjat med
regeländringar för att främja utvecklingen av lösningar baserade på DLT medan EUinstitutioner än så länge har valt att tillämpa hands-off-approach, vilket innebär att det inte
vidtas några aktiva rättsliga åtgärder.14

Ett effektivt finansiellt system förutsätter låga transaktionskostnader och förtroende mellan
aktörer inom ekonomin, vilket idag säkerställs genom ett system med finansiella intermediärer.
Den senaste finanskrisen har dock visat att detta system inte alltid fungerar fullständigt
effektivt. DLT introducerar ett nytt tillvägagångssätt för att upprätthålla förtroende och
stabilitet på finansiella marknader. 15 Av denna anledning kan det diskuteras huruvida

9

Mills, David, et al., Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement, s. 10.
FCA, Discussion Paper on distributed ledger technology, s.10; Peter Yeoh, Regulatory issues in blockchain
technology, s. 197.
11
ECB, How blockchain technology could change our lives, s. 4 ff; Yeoh, Peter, Regulatory issues in blockchain
technology, s. 199.
12
Se exempelvis Nasdaq, Nasdaq linq enables first-ever private securities issuance documented with blockchain
technology, 2015; Se även Yeoh, Peter, Regulatory issues in blockchain technology, s. 199 f.
13
FCA, Discussion Paper on distributed ledger technology, s.10; Peter Yeoh, Regulatory issues in blockchain
technology, s. 5 ff.
14
Se en vidare diskussion i avsnitt 2.2. Se även Blemus Stéphane, Law and Blockchain: a legal perspective on
current regulatory trends worldwide, s. 1 ff.
15
Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), Börsrätt, s. 34; Prop. 2015/16:10 s. 117.
10
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transaktionskedjan avseende finansiella instrument skulle kunna effektiviseras med hjälp av
den nya tekniken. DLT är dock tämligen ny och oprövad, varför många olika typer av
utmaningar fortfarande föreligger. Regelverken inom värdepappersområdet är dessutom
anpassade till systemet med finansiella intermediärer, vilket ger upphov till ett antal olika
rättsliga frågor vad avser tillämpning av DLT inom finansiella marknader. 16

1.2 Syfte
Distributed Ledger Technology (DLT) är ett tämligen nytt tekniskt fenomen, vilket än så länge
har behandlats sparsamt ur ett rättsligt perspektiv. Syftet med denna uppsats är därför att öka
förståelsen och kunskapen avseende DLT ur ett rättsligt perspektiv. Vidare är syftet med
uppsatsen att analysera huruvida och på vilket sätt DLT skulle kunna effektivisera
transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument, vilket innefattar handel,
clearing, avveckling och kontoföring. Slutligen är syftet med denna uppsats att diskutera
eventuella rättsliga frågeställningar, vilka uppkommer i samband med tillämpning av DLT
inom den ovan nämnda transaktionskedjan utifrån dagens rättsliga ramar. Utgångspunkten för
denna diskussion är att institutioner spelar en väsentlig roll för en effektivt fungerande handel
och en ekonomisk tillväxt, vilket är en av grundteserna i Ny-Institutionell-Ekonomisk-teori
(NIE).

1.3 Problemformuleringar
För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att diskuteras:
1. Hur kan DLT effektivisera handel, clearing, avveckling och kontoföring av finansiella
instrument?
2. Hur förhåller sig lösningar baserade på DLT till svenska samt EU-rättsliga regler
rörande handel, clearing, avveckling och kontoföring av finansiella instrument?

1.4 Metod
Rättsliga bestämmelser beträffande finansiell infrastruktur och värdepappersmarknader i
Sverige baseras till en stor del på EU-rätten. Inom området förekommer delvis EUförordningar, vilka gäller som svensk lag, och delvis EU-direktiv, vilka har implementerats i
svensk rätt genom svenska lagar. Exempel på två EU-rättsliga regelverk, som är av intresse för

16

Pinna, Andrea and Ruttenberg, Wiebe, Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution
or Evolution? s. 32; Esma, Report: The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets, s. 12 ff.
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denna uppsats, är förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
(EMIR)17 samt Finality-direktivet (SFD)18. EU-rättsliga källor samt nationella regler, vilka har
sin bakgrund i EU-rättsliga bestämmelser, behöver tolkas och tillämpas enligt en EU-rättslig
metod, som har utvecklats av EU-domstolen. Enligt denna metod måste EU-rättsliga
bestämmelser tolkas utifrån sitt syfte och ändamål (teleologisk tolkning).19 Den EU-rättsliga
metoden kommer därför att tillämpas för att undersöka reglerna avseende handel, clearing,
avveckling och kontoföring av finansiella instrument och värdepappersmarknader. Förutom de
svenska respektive EU-rättsliga reglerna, kommer även regler i USA att beröras, varför en
komparativ metod också till en viss del kommer att användas. Syftet är dock inte att utförligt
redogöra för utländska rättssystem utan jämförelser används för att utöka argumentationsbank
och utvidga perspektiven för att bättre kunna analysera det svenska regelsystemet. 20

Ändamålen

med

regler

avseende

finansiell

infrastruktur,

dess

aktörer

och

värdepappersmarknader är bland annat att säkerställa att efterhandelstransaktioner innefattande
clearing, avveckling och kontoföring sker på ett kostnadseffektivt sätt och att säkerhet och
stabilitet upprätthålls inom finansiella marknader. 21 Lösningar baserade på DLT är ofta
motiverade av teknikens potentiella förmåga att minska transaktionskostnader, öka transparens
samt förbättra säkerhet inom den finansiella infrastrukturen. Normativ rättsekonomisk metod
kommer därför att användas i uppsatsen för att analysera reglernas effektivitet och
ändamålsenlighet ur ett ekonomiskt och systemperspektiv samt diskutera huruvida lösningar
baserade på DLT är förenliga med dagens regler eller om reglerna borde modifieras. 22 Jag för
därmed en rättspolitisk argumentation, eftersom mitt syfte är att undersöka om dagens regler
borde ändras som ett resultat av framväxten av en ny teknologi. Diskussionen förs med
objektiva argument och utgångspunkten är reglernas ändamål samt NIE.23

Låga transaktionskostnader, transparens och förtroendet mellan marknadsaktörer kännetecknar
en effektiv finansiell infrastruktur, vilket kan kopplas till NIE. Enligt denna teori har människor

17

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister.
18
Direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och
värdepapper.
19
Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning,
s. 34 ff.; Riesenhuber, Karl (red.), European legal methodology, s. 5.
20
Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 54.
21
Se exempelvis skäl 3 och 9 i SFD.
22
Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, s. 178.
23
Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 47 f.
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en begränsad rationalitet och informationsfördelningen är asymmetrisk, vilket innebär att vissa
parter har bättre information än andra parter. Detta leder till ökade transaktionskostnader, vilket
påverkar effektiviteten negativt. Även avsaknaden av förutsebarhet vad gäller reglernas
tillämpning riskerar att påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. För att minska negativa
effekter av detta skapas institutioner, vilka definieras som olika normer i samhället.
Institutioner samspelar med organisationer, det vill säga människor som samordnar sin aktivitet
i syfte att uppnå gemensamma mål. Detta synsätt utvecklas vidare i uppsatsen och förhållandet
mellan den befintliga finansiella strukturen och DLT utvärderas i ljuset av NIE.24

1.5 Avgränsningar
DLT förknippas ofta med digitala valutor och Bitcoin. Uppsatsens syfte är dock att analysera
den underliggande tekniken, varför Bitcoin och övriga kryptovalutor enbart berörs i syfte att
öka förståelsen för den underliggande tekniken. Rättsliga frågor förknippade med kryptovalutor
diskuteras därför inte närmare i uppsatsen. 25 DLT är dessutom ett brett begrepp och lösningar
baserade på tekniken kan tillämpas i många olika sektorer. I denna uppsats är syftet att analysera
hur DLT kan användas beträffande system för handel, clearing, avveckling och kontoföring av
finansiella instrument. Fokus ligger på kontoförda finansiella instrument vilka handlas på
reglerade marknader. Reglerna avseende värdepapper i privata aktiebolag berörs enbart
översiktligt i syfte att diskutera skillnader beträffande den rättsliga komplexiteten mellan olika
bolagsformer.

Den finansiella infrastrukturen i Sverige kan delas in i två huvudkategorier, nämligen system
för betalningar samt system för transaktioner med finansiella instrument. 26 I denna uppsats
kommer huvudsakligen system för överföringar av värdepapper behandlas medan system för
betalningar enbart berörs översiktligt. Jag fokuserar dessutom i första hand på den finansiella
infrastrukturen i Sverige varför regler avseende det svenska systemet utförligt diskuteras i
uppsatsen. Finansiella marknader är dock i hög grad internationella och en stor del av regler
beträffande den finansiella infrastrukturen är harmoniserade inom EU. Av denna anledning
kommer även EU-rättsliga bestämmelser att diskuteras i uppsatsen.

24

NIE behandlas närmare i avsnitt 3.1. Se bland annat North, Douglass C., The New Institutional Economics and
Development, s. 1 ff.
25
En utförlig rättslig diskussion avseende kryptovalutor och dess rättsverkan återfinns i bland annat Elgebrant,
Emil, Kryptovalutor: särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel.
26
Riksbanken, Finansiell Infrastruktur 2016, s. 2; Riksbanken, Den Svenska Finansmarknaden 2016, s. 89 ff.
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DLT är ett globalt fenomen och tekniken har uppmärksammats världen över. Hittills har inga
gemensamma standarder förekommit, varför olika rättsliga tillvägagångssätt har valts inom
olika jurisdiktioner. I denna uppsats berör jag hur DLT ur ett rättsligt perspektiv behandlas i
EU. Därtill presenteras rättsliga åtgärder i några delstater i USA, exempelvis delstaten
Delaware. Syftet är dock inte att genomföra någon fullständig komparativ analys, utan enbart
en översiktlig presentation av vissa grundbestämmelser rörande DLT presenteras. De berörda
delstaterna i USA har valt ett annat tillvägagångssätt att hantera DLT ur ett rättsligt perspektiv
jämfört med EU och Sverige, vilket ger fler perspektiv för diskussionen. Fler alternativa
tillvägagångsätt förekommer i övriga länder när det gäller hantering av DLT ur ett rättsligt
perspektiv. Detta behandlas dock inte närmare i uppsatsen av utrymmesskäl.

1.6 Disposition
Kapitel 2 inleds med en bakgrund över hur blockkedjeteknologin har vuxit fram, vilket
innefattar en översiktlig beskrivning av kryptovalutan Bitcoin. Vidare definieras i kapitlet
blockkedjeteknologin och den mer genomgripande termen DLT. Kapitlet innehåller en utförlig
beskrivning av hur DLT-system och dess olika komponenter fungerar. Två huvudkategorier av
DLT presenteras, nämligen öppna respektive slutna DLT. Slutligen presenteras ett antal nya
funktioner, vilka har utvecklats utöver den initiala blockkedjetekniken bakom Bitcoin, såsom
exempelvis möjlighet att representera tillgångar utanför nätverket samt smarta kontrakt.

Kapitel 3 inleds med en beskrivning av NIE, vilket utgör utgångspunkten för analysen. Vidare
ges en historisk bakgrund avseende hur pappersbaserade värdepapper övergick till elektroniskt
kontoförda instrument. Kapitlet avslutas med en beskrivning av dagens infrastruktur rörande
transaktionskedjan avseende finansiella instrument, vilket bland annat innefattar regler rörande
kontoföring, handel, clearing och avveckling.

Kapitel 4 innehåller en diskussion om huruvida transaktionskedjan avseende finansiella
instrument är effektiv ur ett systemperspektiv. Vidare analyseras huruvida DLT skulle kunna
effektivisera vissa funktioner inom transaktionskedjan. Analysen avslutas med en diskussion
om ett antal olika rättsliga frågeställningar, vilka uppkommer i samband med tillämpning av
DLT-lösningar inom transaktionskedjan avseende finansiella instrument. Även de föreliggande
skillnaderna mellan olika synsätt på DLT ur ett rättsligt perspektiv berörs.
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2 Distributed Ledger Technology
2.1 Bakgrund
Tillit mellan avtalsparter utgör en förutsättning för ekonomiska transaktioner. När en
transaktion görs mellan två för varandra okända parter, kan parterna inte lita på varandra till
fullo på grund av att det alltid föreligger en viss motpartsrisk. Motpartsrisk kan något förenklat
definieras som att en motpart av någon anledning inte kommer att fullgöra sina
avtalsförpliktelser. 27 En ordentlig motpartsundersökning kan öka tilliten men samtidigt medför
detta transaktionskostnader i synnerhet när det är fråga om ett stort antal transaktioner. I syfte
att underlätta handel och minska motpartsrisker har olika typer av intermediärer etablerats, vars
uppgift är att utgöra centrala punkter i handel genom att förmedla och registrera transaktioner. 28
Transaktionsregister, vilka administreras av intermediärer, är därmed inget nytt fenomen och
olika typer av system för att registrera transaktioner har existerat under många årtionden
avseende olika slags tillgångar, såsom exempelvis fast egendom eller pengar. 29

Syftet med intermediärer och transaktionsregister är att ha kontroll över ägarförhållanden och
säkerställa att transaktioner sker på ett korrekt sätt. Intermediärernas verksamhet är vanligtvis
strikt

reglerad

med

ändamålet

att

upprätthålla

allmänhetens

förtroende

för

att

transaktionsregister återspeglar riktiga förhållanden. Förtroendet bidrar i sin tur till en
effektivare handel eftersom avtalsparter inte behöver undersöka varandra i samma utsträckning
tack vare transaktionsregistret. 30 Transaktionsregister är i regel centraliserade, vilket innebär
att register förvaltas av en viss central aktör som har en total kontroll över registret. Dessutom
är traditionella transaktionsregister vanligen black-boxed, vilket innebär att användare enbart
ser en begränsad del av all information i registret samt av hur registret fungerar. 31

Betydelsen av intermediärer och centrala transaktionsregister har i synnerhet blivit viktigt idag
på grund av att digitala transaktioner med pengar och övriga typer av tillgångar blir alltmer
vanligt i dagens samhälle. 32 Sveriges centralbank (Riksbanken) publicerar exempelvis en årlig
statistik över betalningsvanor i Sverige och många indikatorer tyder på att kontantanvändningen

27

Hjorth, Marcus, Kontoföring, clearing och avveckling. I: Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten
(red.), s. 180–182; Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 f.
28
Kiviat, Trevor I., “Smart” Contract Markets: Trading Derivatives Contracts on the Blockchain, s. 3 ff.
29
Den engelska benämningen är ledger.
30
Kiviat, Trevor I., “Smart” Contract Markets: Trading Derivatives Contracts on the Blockchain, s. 3 ff.
31
Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 f.
32
Riksbanken, Betalningsstatistik; Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 f.
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har minskat under den senaste tiden, medan användningen av elektroniska överföringar,
exempelvis internetbank eller Swish, har ökat. 33

Elektroniska överföringar av digitala tillgångar mellan olika parter förutsätter att parterna kan
lita på varandra samt att överföringarna kan genomföras på ett säkert sätt. Utan centrala register
skulle digitala tillgångar kunna kopieras och överföras till flera olika personer samtidigt på
samma sätt som exempelvis en digital bild kan kopieras oändligt många gånger. Detta problem
brukar benämnas dubbelöverlåtelse-problemet.34 När det gäller elektroniska överföringar av
exempelvis svenska kronor löser intermediärer, såsom banker, dubbelöverlåtelse-problemet
genom att upprätthålla ett centralt transaktionsregister där information om kontohavares
innehav administreras. Med hjälp av registret ser banken till att korrekta konton debiteras
respektive krediteras så att samma pengar inte spenderas flera gånger. 35 Finansiella
intermediärer ökar på det sättet tillit och säkerhet inom ekonomin.36 Med hjälp av den tekniska
utvecklingen

har

databasernas

funktionalitet

ökat

när

det

gäller

snabbhet

och

användarvänlighet. Emellertid är traditionella transaktionsregister fortfarande centraliserade
och visar endast en viss information till användare.37

Dubbelöverlåtelse-problemet var länge en olöst gåta inom datavetenskapen, vilket utgjorde ett
hinder för direkta digitala överföringar utan att några mellanhänder var inblandade. År 2008
presenterade dock Satoshi Nakamoto en idé om en decentraliserad digital kryptovaluta benämnt
Bitcoin.38 Huvudidén med Bitcoin var möjliggörandet av direkta transaktioner mellan för
varandra okända parter. Med direkta transaktioner avses i detta sammanhang transaktioner som
sker direkt mellan två parter utan att några intermediärer är involverade i processen. 39 Satoshi
Nakamoto hade för avsikt att skapa en decentraliserad kryptovaluta. Den underliggande
blockkedjeteknologin har dock visat sig vara tillämpbar i mycket bredare sammanhang, vilket
har väckt ett stort intresse i hela världen inom olika sektorer och inte minst inom finansiella
marknader. Finansiella marknader bygger till en stor del på förtroendet, vilket idag säkerställs
av ett flertal olika aktörer inom olika nivåer av transaktionskedjan avseende handel med
finansiella instrument. Blockkedjeteknologin introducerar ett nytt sätt att tillhandahålla
33

Riksbanken, Betalningsstatistik.
Kiviat, Trevor I., “Smart” Contract Markets: Trading Derivatives Contracts on the Blockchain, s. 20.
35
Kiviat, Trevor I., Beyond Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, s. 577.
36
Kiviat, Trevor I., Beyond Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, s. 577.
37
Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 f.
38
Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
39
Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, s. 1.
34
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förtroendet genom att processen decentraliseras, vilket av många anses kunna effektivisera
dagens finansiella system.40 I det följande avsnittet ges en närmare presentation av
blockkedjeteknologin med fokus på finansiella marknader.

2.2 Blockkedjeteknologin - en typ av Distributed Ledger Technology
En blockkedja kan något förenklat definieras som en kronologisk databas eller ett register över
transaktionshistorik. 41 Blockkedjor skiljer sig dock väsentligt från de traditionella
transaktionsregister vilka i regel förvaras och administreras av intermediärer. Alla ändringar
och registreringar i en blockkedja sker automatiskt med hjälp av ett nätverk av deltagare utan
att någon central aktör behöver vara involverad. 42 Termen blockkedja härrör från det sätt på
vilket transaktionerna registreras i block (se figuren nedan). Varje enskilt block innehåller ett
visst antal transaktioner registrerade i en kronologisk ordning. Nya block läggs till
transaktionshistoriken och transaktionerna blir slutgiltiga när deltagare inom blockkedjenätverket uppnår

konsensus

om

transaktionernas

riktighet utifrån den befintliga

transaktionshistoriken, exempelvis att samma Bitcoin inte redan har överförts. 43 Kriterier för
när konsensus ska anses uppnådd varierar beroende på vilken typ av nätverk det är fråga om. 44
Blocken bygger sedermera på varandra och utgör en blockkedja, genom att varje nytt block
hänvisar till ett föregående block. Blockkedjan uppdateras samtidigt hos nätverkets deltagare,
vilket innebär att samtliga deltagare inom nätverket alltid har tillgång till samma
transaktionsregister.45

• Transaktioner

Block 2

• Transaktioner

• Transaktioner

Block 1

Block 4

• Transaktioner

• Transaktioner

Block 3

Block ...

Figur 1. Blockkedja

40

Se exempelvis Kiviat, Trevor I., Beyond Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, s. 574; ECB,
Virtual Currency Schemes, s. 43.
41
Yermack, David, Corporate Governance and Blockchains, s. 7.
42
Riksbanken, Finansiell Infrastruktur 2016, s. 17 f.
43
Boucher, Philip, How blockchain technology could change our lives, s. 4 f.
44
Se mer om konsensus i avsnitt 2.3.
45
Riksbanken, Finansiell infrastruktur 2016, s. 18 f.
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Blockkedjeteknologin utgör, som tidigare nämnt, en särskild typ av DLT. I denna uppsats
definieras DLT som teknologin för tillhandahållandet av en distribuerad databas, där
informationen förvaras hos ett nätverk av deltagare och säkerheten säkerställs genom
kryptografiska lösningar. Avsikten med denna uppsats är att diskutera DLT ur ett
systemperspektiv, varför en bred definition av DLT används för att inkludera olika lösningar
baserade på DLT med hänsyn tagen till de huvudsakliga teknikens komponenter.46
Blockkedjetekniken är den typ av DLT som har fått mest uppmärksamhet och utgör grunden
för ett stort antal pågående projekt. Termerna blockkedjeteknik och DLT används dessutom
inte sällan synonymt. 47 DLT är dock ett mer omfattande begrepp än blockkedjeteknologin och
lösningar baserade på DLT behöver inte bygga på den ovan beskrivna processen med
registreringar i block, där den fullständiga transaktionshistoriken sparas i evighet med möjlighet
att spåra tillbaka samtliga transaktioner. Ett exempel på en annan typ av DLT är
konsensusregister.48 I lösningar baserade på konsensusregister registreras enbart ändringar
avseende deltagarnas kontobalans, utan att transaktionshistoriken samlas i block för att
tillsammans utgöra en blockkedja. 49

Distributed Ledger
Technology

Blockkedjeteknologi
(Exempelvis
blockkedjan bakom
Bitcoin)

Figur 2. Blockkedjeteknologi i förhållande till DLT

Någon vedertagen rättslig definition saknas när det gäller DLT och ur ett rättsligt perspektiv
behandlas tekniken olika i olika jurisdiktioner. Under de senaste åren har dock intresset för

46

Mills, David, et al., Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement, s. 10.
Se exempelvis The Financial Industry Regulatory Authority, Distributed Ledger Technology: Implications of
Blockchain for the Securities Industry, s. 1.
48
På engelska benämnt consensus ledger.
49
ECB, Distributed Ledger Technology, s. 2.
47
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DLT ökat även från lagstiftarens sida både inom EU och USA. I USA har vissa delstater infört
regleringar avseende DLT. Delstaterna Arizona och Nevada har exempelvis infört rättsliga
definitioner och erkänt blockkedjeteknikens legala status.50 Enligt Arizona House Bill 2417
lyder definitionen enligt följande:
”distributed ledger technology that uses a distributed, decentralized, shared and replicated
ledger, which may be public or private, permissioned or permissionless, or driven by
tokenized crypto economics or tokenless. The data on the ledger is protected with
cryptography, is theoretically immutable and auditable and provides an uncensored truth.”51

I delstaten Delaware har bolagsrättsliga regler anpassats till den nya tekniken. Exempelvis har
bestämmelser genom Delaware Senate Bill 69 införts, varigenom registreringar genom DLT av
information avseende exempelvis aktieägarförhållanden medges samma rättsliga betydelse som
pappersdokument innehållande motsvarande information. 52 Den positiva inställningen till DLT
beror delvis på ett antal olika fall där felaktigheter berodde på administrativa processer, vilket
har föranlett en viss kritik avseende systemet med finansiella intermediärer. 53

DLT har även uppmärksammats inom EU, vilket har resulterat i ett flertal rapporter från olika
EU-institutioner samt lansering av ett antal DLT-relaterade projekt. 54 Efter en omröstning i
Europaparlamentet (EP), antogs en så kallad hands-off-approach, vilket innebär att EP kommer
att övervaka utvecklingen inom området utan att ingripa med några direkta regleringar i syfte
att inte hämma innovation. Samtidigt understryker EP vikten av att följa processen och bygga
en egen expertis inom området. 55 European Securities and Markets Authority (Esma) har också
konstaterat att DLT potentiellt kan bidra till en effektivare kontoföring, clearing och avveckling

50

Signatures; electronic transactions; Blockchain technology, Amending Section 44-7003, Arizona Revised
Statutes; Amending Title 44, Chapter 26, Arizona Revised Statutes, By Adding Article 5; Relating To Electronic
Transactions; Nevada Senate Bill No. 398, An Act relating to electronic record for the purposes of the Uniform
Electronic Transactions Act; prohibiting a local government from taxing or imposing restrictions upon the use
of a blockchain; and providing other matters properly relating thereto, 2017. Se även Blemus Stéphane, Law
and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide, s. 17.
51
Arizona House Bill 2417, section 2, Article 5 Blockchain Technology.
52
Delaware Code, Title 8, chapter 1, § 224; Delaware Senate Bill 69, DE SB69, 2017-2018. Se även Blemus
Stéphane, Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide, s. 17.
53
Reed, John L. & duPont Ridgely, Henry, DLA Piper, Delaware Corporate Law and Litigation: What
happened in 2016 and What it means for you in 2017?, s. 18 ff. och s. 37. Se även Song, Wonnie, Bullish on
Blockchain: Examining Delaware’s Approach to Distributed Ledger Technology in Corporate Governance Law
and Beyond, s. 11.
54
Se exempelvis Europeiska kommissionen – Pressmeddelande, Eu-kommissionen startar EU:s
observationscentrum och forum för blockkedjor.
55
Europaparlamentet, MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism. Se
även Blemus Stéphane, Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide, s. 16 f.
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av transaktioner med finansiella instrument, en förbättrad rapportering till tillsynsmyndigheter
samt minskade transaktionskostnader. Enligt rapporten föreligger dock vissa utmaningar innan
DLT fördelaktigt kan användas inom värdepappersmarknader såsom avsaknaden av
gemensamma standarder för olika DLT-lösningar, lösningarnas förmåga att interagera med
övriga datasystem inom finansiella marknader samt oklarheter vad avser ansvar och intern
styrning av DLT. Esma har likt EP konstaterat att DLT-lösningar fortfarande är i utvecklingsfas
och att direkta regleringar riskerar att hämma innovation. 56

2.3 Olika typer av DLT
2.3.1

Öppna DLT

DLT kan huvudsakligen delas in i två kategorier, nämligen öppna respektive slutna DLT.
Öppna DLT-system är fullständigt transparenta och decentraliserade. 57 Ett tydligt exempel på
ett öppet DLT-nätverk är Bitcoin-blockkedjan. Vem som helst kan ladda ner mjukvaran och få
tillgång till den fullständiga transaktionshistoriken avseende varje enskild transaktion med
Bitcoin.58 Bitcoin-nätverket ägs dessutom inte av någon enskild aktör, utan nätverket är
decentraliserat, vilket innebär att vem som helst, som uppfyller de tekniska förutsättningarna,
kan bli en deltagare i nätverket och börja verifiera transaktioner samt föreslå ändringar i
transaktionsregistret. 59 Verifieringen är en fullständigt automatiserad process vilket innebär att
det är deltagarnas datorer som löser kryptografiska problem för att verifiera transaktioner. 60
Bitcoin-nätverket bygger på ett så kallat proof-of-work-system, vilket innebär att nätverkets
deltagare ger sin datorkraft åt att verifiera transaktioner. Förutom att erhålla vissa
transaktionsavgifter, belönas de verifierande deltagare, vilka först löser de kryptografiska
problemen, med nya enheter av kryptovalutan Bitcoin. Denna process brukar benämnas mining
och deltagare kallas för miners. Miners har därmed ett ekonomiskt incitament att delta i
nätverket, eftersom verifieringen av transaktioner kan belönas med Bitcoin.61

56

Esma, Report: The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets, s. 12 ff.
På engelska används benämningar permissionless respektive permissioned DLT.
58
Lee, Larissa, New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s. 91f.
59
Government Office for Science, Distributed Ledger Technology: beyond block chain, s. 17; Pinna, Andrea and
Ruttenberg, Wiebe, Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution or Evolution?, s. 10.
Se även Micheler, Eva & von der Heyde, Luke, Holding, clearing and settling securities through
blockchain/distributed ledger technology: creating an efficient system by empowering investors, s. 652 f.
Transaktionshistoriken avseende Bitcoin finns exempelvis tillgänglig via hemsidan https://blockchain.info/.
60
Lee, Larissa, New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s. 98.
61
Enligt Bitcoin-protokollet är antalet Bitcoin begränsat. När samtliga Bitcoin kommer att vara i omlopp, ska
transaktionsavgifter fortsättningsvis utgöra ett ekonomiskt incitament för att delta i nätverket. Nakamoto,
Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, s. 5.
57
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Transaktionerna blir slutgiltiga när nätverkets deltagare uppnår konsensus om transaktionernas
riktighet. När det gäller Bitcoin-nätverkets proof-of-work-system, uppnås konsensus när
majoriteten av deltagarna sett till datorkraft är överens om transaktioners riktighet. Detta kan
ses som ett omröstningssystem där deltagarnas röststyrka beror på den datorkraft som ges åt
nätverket. Deltagare med mest datorkraft har därmed störst påverkan inom nätverket. 62 En viss
kritik har framförts mot detta system, eftersom tekniskt sett skulle systemet kunna tas över om
en viss aktör skulle uppnå mer än femtio procent av all datorkraft. 63 Bitcoin-systemet har dock
blivit omfattande och stora mängder datorkraft går åt nätverket, vilket minskar risken för en
sådan attack. Systemet har även fått kritik ur ett miljömässigt perspektiv, på grund av att
verifieringen kräver mycket energi.64 System och processer för verifiering av transaktioner kan
dock variera beroende på utformningen av DLT. Ett exempel på ett alternativt system är proofof-stake, där röststyrkan beror på den kvantitet av nätverkets kryptovaluta, som en deltagare
innehar, vilket minskar behovet av datorkraft. 65

Ett något förenklat exempel på hur en överlåtelse av Bitcoin ser ut kan ge en bättre förståelse
över hur systemet fungerar. Om exempelvis person A önskar att genomföra en betalning med
Bitcoin till person B, loggar person A in på sin digitala plånbok och skapar en order om att ett
visst antal Bitcoin ska transfereras till person B. Överföringen säkras kryptografiskt med hjälp
av publika respektive privata nycklar. Den publika nyckeln kan jämföras med en adress där
Bitcoin finns, medan den privata nyckeln kan ses som en PIN-kod, vilket ger tillgång till
innehavet på en viss adress. Person A:s meddelande om överföringen av Bitcoin till person B
skickas till nätverket, vilket genast börjar kontrollera huruvida förutsättningar för transaktionen
är uppfyllda, exempelvis att person B kan motta betalningen samt att person A innehar en
tillräcklig mängd av Bitcoin för att kunna fullfölja transaktionen. Transaktionen verifieras och
registreras slutligen i databasen om nätverkets deltagare uppnår konsensus om att
förutsättningarna är uppfyllda. 66 Överföringen blir emellertid inte slutgiltig förrän

62

Mills, David, et al., Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement, s. 11.
Problemet brukar benämnas 51 % Attack. Se exempelvis Lee, Larissa, New Kids on the Blockchain: How
Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s. 106; Peters, Gareth William, Panayi, Efstathios,
Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing
and Smart Contracts on the Internet of Money, s. 5.
64
Lee, Larissa, New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s.
105.
65
Lee, Larissa, New Kids on the Blockchain: How Bitcoin's Technology Could Reinvent the Stock Market, s. 104
ff.
66
Riksbanken, Finansiell infrastruktur 2016, s. 17.
63
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transaktionen, tillsammans med ett visst antal andra transaktioner, samlas i ett block. 67 När
blocket innehåller ett visst antal transaktioner, registreras det i blockkedjan och transaktionen
blir slutgiltig. Hela processen tar vanligen ungefär tio minuter.68

Samtliga transaktioner inom blockkedjan är kopplade till varandra medan samtliga block
innehåller hänvisningar till föregående block, varför transaktionsregistret inte kan ändras i
efterhand efter att blocket läggs till blockkedjan, utan att det påverkar hela kedjan.69
Transaktionsregistret är distribuerat till samtliga nätverkets deltagare, vilket innebär att ett fel i
en deltagares system inte medför några större konsekvenser för registret, eftersom samtliga
deltagare alltid har den senaste kopian av registret.70 Detta minskar risken för en eventuell
cyberattack, vilket av många anses vara en av fördelarna med DLT. När det gäller traditionella
transaktionsregister räcker det med en attack mot den centrala part som ansvarar för
transaktionsregistret, varför centrala intermediärer kan sägas utgöra single points of failure.71

2.3.2

Slutna DLT

Ett viktigt element i öppna DLT-system är att samtliga deltagare inom nätverket ska vara
anonyma. Dessutom bygger idén bakom exempelvis Bitcoin på att kryptovalutan ska vara
oberoende av någon central part och därmed oövervakad av myndigheter, medan all
transaktionsinformation ska vara tillgänglig för alla. Majoriteten av DLT-lösningar vad avser
finansiella marknader har dock än så länge varit i form av slutna DLT på grund av olika rättsliga
krav som ställs på finansiella aktörer. Det finansiella systemet har med tiden blivit ett komplext
nätverk och aktörerna inom de finansiella marknaderna måste förhålla sig till ett invecklat
regelsystem innefattande regler om bland annat kundkännedom, rapporteringsansvar,
penningtvätt samt central clearing. Av dessa anledningar anses slutna DLT lämpa sig bäst i den
reglerade miljön.72
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Till skillnad från öppna DLT, kontrolleras slutna DLT av en eller flera aktörer. Beroende på
verksamhetsändamål kan slutna DLT utformas på olika sätt beträffande bland annat krav på
nätverkets deltagare och vilken typ av behörighet de olika deltagarna ska ha. 73 Krav på deltagare
kan exempelvis vara finansiella, det vill säga att nätverkets deltagare förutsätts ha ett visst
kreditbetyg, likviditet eller liknande. Därtill kan rättsliga krav ställas upp för att kunna ansluta
sig till nätverket. Exempel på rättsliga krav är att nya deltagare ska ha förmågan att fullfölja
avtalsförpliktelser och inneha nödvändiga tillstånd. 74

Inom slutna DLT kan även olika behörigheter ges till de olika deltagarna. Vissa deltagare kan
exempelvis ges behörighet att enbart kunna köpa och sälja finansiella instrument inom
nätverket medan andra deltagare får tillåtelse att emittera nya finansiella instrument. Dessutom
kan villkoren i en sluten DLT-lösning vara utformade så att vissa deltagare enbart får tillgång
till informationen utan någon möjlighet att ändra den, medan övriga deltagare istället ges
behörighet att verifiera transaktioner och uppdatera databasen. I övrigt kan registret hållas
privat, vilket innebär att allmänheten inte har någon behörighet alls att se eller ändra
informationen.75

Inom slutna DLT är det av väsentlig betydelse att bestämma hur verifieringen av transaktioner
ska ske. Detta innebär en avvägning mellan säkerhet och effektivitet, som ska göras individuellt
med avseende på varje specifik DLT-lösning.76 Slutna DLT-system, där enbart ett fåtal aktörer
ansvarar för verifieringen av transaktioner, kan uppnå en högre skalbarhet, vilket bland annat
innebär att en större mängd transaktioner kan hanteras i snabbare takt till skillnad från öppna
DLT-system, där samtliga transaktioner måste verifieras av ett stort antal deltagare. Många
verifierande aktörer är dock fördelaktigare ur ett säkerhetsperspektiv, eftersom nätverket lättare
kan korrumperas när antalet deltagare är litet. I många av de befintliga DLT, vilka har utvecklats
inom finansiella marknader, krävs det att två tredjedelar av samtliga deltagare verifierar en
transaktion.77
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När en transaktion verifieras, kan den antingen anses vara slutgiltig, det vill säga oåterkallelig,
eller pågående, vilket innebär att transaktionen under en viss tidsperiod kan återgå. Såsom det
har beskrivits ovan, blir transaktionerna slutgiltiga när de registreras i block vad avser Bitcoinblockkedjan. Frågan om transaktionernas slutgiltighet och oåterkallelighet är av en särskild
betydelse för slutna DLT-lösningar inom finansiella marknader, där tidpunkten för en
transaktionsslutlighet spelar en stor roll avseende handel med finansiella instrument. 78

2.4 Utveckling och innovationer avseende DLT
2.4.1

Digitala tillgångar

Trots att den initiala tillämpningen av DLT avsåg överföringar av kryptovalutan Bitcoin, har
tekniken börjat tillämpas på förvaring och överföringar avseende olika slags tillgångar, vilka
kan representeras i en digital form. Två huvudsakliga kategorier av digitala tillgångar kan
urskiljas i detta sammanhang. För det första kan digitala tillgångar ges ut och överföras inom
själva DLT-nätverket.79 Ett exempel på sådana tillgångar är de olika kryptovalutorna såsom
exempelvis Bitcoin. Överföringar av kryptovalutor avser inte några tillgångar utanför nätverket,
utan tillgångarna skapas och överförs inom nätverket. Kryptovalutorna utgör därmed tillgångar
i sig utan att de representerar några tillgångar utanför nätverket.80

För det andra kan överföringar inom ett visst DLT-nätverk representera traditionella tillgångar,
vilka existerar utanför DLT-nätverket.81 Överföringar på en DLT-plattform sker i ett sådant
system med så kallade coloured tokens, till vilka kopplas rättigheter avseende tillgångar utanför
nätverket. Ägarförhållanden och transaktioner avseende traditionella tillgångar kan på det sättet
genomföras med hjälp av ett DLT-system eftersom coloured tokens är identifierbara.
Exempelvis kan en coloured token inom en viss DLT representera en fastighet. Ett DLT-system
kan då programmeras så att en coloured token inom nätverket ses som en bärare av rätten till
fastigheten och överlåtelser av denna token representerar förändringar i äganderätten. 82
Exempelvis har Lantmäteriet startat ett projekt där fastighetstransaktioner ska kunna göras med
78
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hjälp av DLT.83 Ett annat exempel är företaget Everledger, vilket har börjat använda ett DLTsystem för registreringar av ägarförhållanden avseende diamanter. I skrivande stund uppgår
antalet registrerade diamanter till över en miljon. 84

Oavsett tillgångskategorin, tillhandahåller DLT ett nytt sätt att förvara och administrera all
information angående transaktioner och ägarförhållanden avseende olika typer av tillgångar.
Alla tillgångar som kan representeras i digital form kan potentiellt administreras på ett DLTsystem. Finansiella instrument, vilka handlas på reglerade marknader, existerar numera
huvudsakligen i en digital form och transaktionsregister avseende överföringar av finansiella
tillgångar hanteras idag av ett antal olika intermediärer. Av denna anledningen anses DLT ha
potential att effektivisera transaktionskedjan avseende finansiella instrument.85

2.4.2

Smarta kontrakt

Sedan Bitcoin-nätverkets uppkomst, har ett antal nya DLT-plattformar utvecklats vilka tillåter
skapandet av tillägsapplikationer baserade på DLT. Ett exempel på ett öppet DLT-system,
vilket möjliggör utveckling av tillägsapplikationer, är Ethereum.86 Ethereum är ett DLT-system
med en inbyggd funktion för smarta kontrakt, vilket är en innovation som har väckt mycket
uppmärksamhet inom olika områden. Smarta kontrakt anses av många ha en betydande
potential att bland annat automatisera vissa bolagshändelser, såsom utdelningar eller
omröstningar på bolagsstämmor. Därtill anses smarta kontrakt kunna effektivisera handel med
derivatinstrument. 87

Idén om smarta kontrakt introducerades redan för cirka tjugo år sedan av Nick Szabo, som i en
artikel jämförde smarta kontrakt med en vanlig varuautomat. 88 När en kund exempelvis väljer
att köpa en viss produkt via en varuautomat, står priset på varuautomatens skärm. Om kunden
lägger i ett förutbestämt antal mynt, släpper varuautomaten den valda produkten utifrån de
inkodade villkoren.89 Med hjälp av smarta kontrakt kan avtalsvillkoren programmeras in i en
83
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datakod och sedan verkställas när en viss angiven händelse inträffar såsom myntinkast i
exemplet om varuautomaten. Smarta kontrakt kan dessutom kopplas till händelser utanför
nätverket genom så kallade oracles. Oracles kan utgöras av olika fristående prisdatabaser där
information om exempelvis aktiepriser noteras.90

Verkställandet av smarta kontrakt följer datakoden och sker helt automatiskt vilket innebär att
avtalsparterna efter avtalets ingående inte behöver aktivt agera för att deras avtalsförpliktelser
ska infrias. Smarta kontrakt är dessutom definitiva i den bemärkelsen att verkställandet inte kan
avbrytas av avtalsparterna eller någon annan aktör och avtalsparter inte kan ändra eller bryta
mot avtalet. Det omedelbara och oåterkalleliga verkställandet av smarta kontrakt ökar
förutsebarheten och minskar motpartsrisker, vilket bidrar till effektivitet i avtalsrelationer.91
Smarta kontrakt ger dock upphov till vissa rättsliga frågor och en viss tvetydighet råder
beträffande definitionen av smarta kontrakt. Inom EU har smarta kontrakt berörts i ett antal
rapporter av bland annat Esma och ECB men inga rättsliga åtgärder har vidtagits.92 I USA har
ingen genomgripande reglering införts med avseende på smarta kontrakt. På delstatsnivå har
dock smarta kontrakt definierats i bland annat delstaten Arizona. 93 De ovannämnda egenskaper
som smarta kontrakt har, anses av många ha en betydande potential inom finansiella marknader
trots de rättsliga oklarheter som existerar idag. Handel med finansiella instrument präglas av
motparts- och avvecklingsrisker och dessa risker skulle potentiellt kunna reduceras med hjälp
av smarta kontrakt.94
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3 Handel, clearing, avveckling och kontoföring avseende
finansiella instrument
3.1 Ny-Institutionell teori
Förtroende spelar som tidigare nämnt en väsentlig roll i all ekonomisk handel. I början av vår
ekonomiska historia var den ekonomiska handeln mindre omfattande och invecklad jämfört
med dagens handel. Dagens ekonomiska system är mer komplext och kännetecknas av
opersonlighet, det vill säga att en stor del av ekonomiska transaktioner sker mellan parter, vilka
är okända för varandra. Människor besitter dessutom en begränsad information i samband med
transaktioner och informationsfördelningen mellan olika parter är asymmetrisk, vilket ökar
osäkerhet samt motpartsrisker. Det föreligger därför ett behov att på ett effektivt sätt säkerställa
förtroendet och minska transaktionskostnader. 95

Enligt NIE skapas institutioner för att minska osäkerhet, underlätta handel och tillförsäkra
förtroendet mellan marknadsaktörer. Institutioner definieras enligt NIE som samhällets
spelregler vilka består av formella respektive informella regler samt mekanismer för att dessa
regler ska kunna upprätthållas. Institutioner ingriper enligt NIE interaktioner mellan människor
genom olika former av begränsningar.96 Formella regler innefattar bland annat offentligrättsliga
och civilrättsliga lagar medan med informella regler avses exempelvis olika sociala normer och
principer. Institutioner spelar enligt NIE en fundamental roll vad avser den ekonomiska
utvecklingen och avsaknaden av effektiva institutioner kan medföra en ekonomisk stagnation. 97
Institutioner samspelar med organisationer, med vilka avses grupper av individer som
samverkar för att uppnå gemensamma mål. Exempel på organisationer är politiska partier och
företag. Organisationer kan ses som spelare i ett spel, vars regler utgörs av institutioner. 98

Organisationer verkar på konkurrensutsatta marknader, vilket stimulerar organisationer till ett
ständigt lärande och innovation för att organisationerna ska kunna behålla sina
marknadspositioner. Konkurrens och lärande driver på det sättet den ekonomiska tillväxten
eftersom företag kontinuerligt utvecklas. Detta kräver i sin tur kontinuerliga anpassningar av
institutioner, för att de potentiella ekonomiska fördelarna ska kunna uppnås. Framgångriska
95
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ekonomier kännetecknas enligt NIE av institutioner vilka är tillräckligt flexibla och kan
anpassas till olika förändringar i samhället, såsom ekonomiska chockar och den tekniska
utvecklingen.99 I vissa fall kan även revolutioner uppstå när konflikter mellan olika
organisationer med skiljaktiga intressen inte kan lösas med hjälp av befintliga regler och
ramar.100 Även avsaknaden av klarheten och förutsebarheten vad gäller reglernas tillämpning
kan ha en negativ påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Länder, där regler avseende
exempelvis avtals- eller äganderätt är tydliga och förutsebara, utgör enligt NIE en fördelaktigare
miljö för den ekonomiska tillväxten och innovationer.101 Rättslig osäkerhet uppstår emellertid
när aktörerna är osäkra om vilka legala konsekvenser deras aktiviteter kommer att medföra.
Detta leder i sin tur till högre transaktionskostnader i form av exempelvis kostnader för
informationsinhämtandet och eventuella legala tvister, vilket slutligen kan resultera i bland
annat minskade investeringar och konsumtion. 102

Institutioner minskar kostnader förenade med transaktioner genom att säkerställa förtroendet
mellan aktörer på de olika marknaderna, vilket minskar osäkerhet och motpartsrisker. 103 Inom
finansiella marknader tillförsäkras förtroendet mellan marknadsaktörer genom olika slags
intermediärer, vilka exempelvis dokumenterar och förvaltar information om transaktioner. 104
Intermediärernas verksamhet omfattas av olika regler vars efterlevnad kontrolleras samtidigt
som brott mot reglerna kan medföra rättsliga konsekvenser. Köpare och säljare på marknaderna
kan därmed lita på att reglernas efterlevnad upprätthålls vilket ger en grund för förtroendet och
bidrar till den ekonomiska utvecklingen. 105 I analysen tillämpas NIE-perspektivet på dagens
system för handel, clearing, avveckling och kontoföring. För att kunna genomföra analysen ges
först en redogörelse för transaktionskedjan med finansiella instrument.

3.2 Allmänt om handel med finansiella instrument samt finansiell infrastruktur
Handel med finansiella instrument är numera lättillgänglig för investerare. Ett köp av
exempelvis aktier kan enkelt genomföras via internetbank, vilket kan förefalla som att köpet
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sker omedelbart. Emellertid innefattar transaktioner med finansiella instrument flera olika steg
och handelsavslutet är enbart en inledning på en transaktionskedja.106 Efter att säljare respektive
köpare har lagt sina ordrar, inleds en kedja av administrativa processer. 107 Transaktionen blir
slutgiltig när den avvecklas, vilket innebär att transaktionsparternas prestationer utväxlas.
Köparen erhåller det finansiella instrumentet medan säljaren erhåller betalningen. 108

Förutom transaktionsparterna involverar transaktionskedjan ett antal olika aktörer, eftersom
system för de olika efterhandelsprocesserna tillhandahålls av olika intermediärer såsom
exempelvis centrala motparter och värdepapperscentraler, vilka tillsammans utgör den
finansiella infrastrukturen.109 Riksbanken definierar den finansiella infrastrukturen som
”infrastruktursystem där betalningar genomförs och transaktioner med finansiella instrument
hanteras”.110 Enligt definitionen kan den finansiella infrastrukturen delas in i två delar,
nämligen system för betalningar samt system för överföringar av finansiella instrument.
Transaktioner med finansiella instrument innefattar båda dessa delar eftersom avvecklingen
leder till en utväxling av betalning mot leverans av finansiella instrument. 111 När det gäller
betalningsdelen, genomförs en stor del av betalningar i Riksbankens betalningssystem RIX, där
de flesta stora finansiella aktörerna är deltagare. 112 I denna uppsats ligger dock fokus på
värdepappersdelen, medan infrastrukturen beträffande system för betalningar inte närmare
behandlas. Den finansiella infrastrukturen vad avser överföringar av finansiella instrument
innefattar bland annat system för clearing, avveckling och kontoföring av finansiella
instrument.113 Wallin-Norman beskriver begreppet värdepappersrättslig struktur ”som ett
samspel mellan flera aktörer som uppträder i olika roller och som styrs av ett antal olika
regelverk”.114 Sammanfattningsvis möjliggör den finansiella infrastrukturen överföringar av
finansiella tillgångar inom ekonomin samt innefattar rättsliga spelregler och rutiner vad avser
deltagare inom det finansiella systemet. 115
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Historiskt sett byggde olika länder upp egna finansiella infrastrukturer i syfte att hantera
transaktioner med värdepapper inom nationella gränser. Behovet av att kunna administrera
gränsöverskridande transaktioner var inte betydande och finansiella infrastrukturer var i hög
grad inhemska. Vanligen upprätthölls de ovannämnda funktionerna, det vill säga clearing,
avveckling och kontoföring, av ett antal nationella aktörer och ändamålen med deras
verksamheter var i första hand inriktade mot den inhemska handeln. 116 En hel del förändringar
har skett inom finansmarknaderna med anledning av bland annat den tekniska utvecklingen.
Idag sker i princip all handel med finansiella instrument elektroniskt och de flesta instrumenten
återfinns i en elektronisk kontoform. 117

Övergången till elektroniskt kontoförda finansiella instrument underlättade gränsöverskridande
transaktioner.118 I Sverige skedde övergången från fysiska pappershandlingar till en elektronisk
kontoföring år 1989 vad avser vissa finansiella instrument. 119 Ständigt ökande och alltmer
internationella finansiella marknader medförde rättsliga svårigheter för lagstiftare världen över,
vilket var extra påtagligt under finanskrisen år 2008. Detta har resulterat i att den relativt
nationella värdepappersrätten har blivit ett föremål för diskussion på en internationell nivå och
har lett till bland annat EU-rättsliga regleringar i syfte att exempelvis tillförsäkra stabilitet och
effektivitet på finansiella marknader. 120 Regelverken berör samtliga funktioner inom den
finansiella infrastrukturen med ändamål att harmonisera systemet inom EU. Betydande
skillnader förekommer dock fortfarande vad avser medlemsstaternas rättsliga system när det
exempelvis gäller regler rörande kontoföring, vilket kan ge upphov till en rättslig osäkerhet
avseende exempelvis frågan om tillämplig lag när intermediärer är belägna i olika länder.121
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även Rönnbäck, Ann-Sofi, Den globala ekonomins institutioner, s. 6.
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DLT anses av många ha potential att effektivisera handel med finansiella instrument och den
finansiella infrastrukturen utan att äventyra dess säkerhet och stabilitet.122 I de kommande
avsnitten ges först en grundläggande beskrivning av dagens rättsliga system med avseende på
transaktionskedjan och den finansiella infrastrukturen för att sedan i analysen kunna diskutera
eventuella möjligheter och rättsliga frågeställningar förknippade med DLT inom detta område.

3.3 Kontoföring
3.3.1

Övergång från fysiska dokument till elektronisk kontoföring

Historiskt sett representerades värdepapper av fysiska dokument, vilka fungerade som bärare
av rättigheter avseende innehav av värdepapper.123 I svensk rätt betraktades sådana dokument
som löpande skuldebrev och bestämmelser i lag (1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen)
tillämpades i frågor om exempelvis dispositionsrätt. Fysiska pappersdokument var därmed
rättsgrundande och utgjorde föremål för handeln. 124

Handel med och förvaring av pappersdokument blev dock ineffektiv inom de snabbväxande
finansiella marknaderna och nya sätt att dokumentera transaktioner konstruerades av
marknadsaktörer tack vare snabba tekniska framsteg.125 Den tekniska utvecklingen krävde i sin
tur anpassningar av det rättsliga systemet. En viktig rättslig reform genomfördes i svensk rätt
år 1989 genom införandet av kontoföring av värdepapper, vilket innebar att värdepapper
baserade på pappersdokument ersattes av elektroniska kontoregistreringar i syfte att
effektivisera finansiella marknader. 126 En motsvarande övergång från fysiska värdepapper till
kontoförda instrument har skett i de flesta länder och elektroniskt kontoförda instrument utgör
idag föremålet för den största delen av den finansiella handeln. 127 Enligt artikel 3 i förordning
om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler (CSDR)128, vilken behandlas
nedan, föreskrivs numera att samtliga värdepapper, som handlas på reglerade marknader, ska
kontoföras på ett elektroniskt sätt.129
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Kontoförda instrument har ingen fysisk form utan utgörs av registreringar i kontobaserade
system. Med andra ord har värdepapper de-materialiserats, vilket innebär att det inte utfärdas
några underliggande fysiska dokument vilka skulle fungera som bärare av rättigheter avseende
de ifrågavarande värdepapperen. 130 Kontoföringsreformen innebar därmed en betydande
teknisk och praktisk förändring. I fråga om rättigheter till kontoförda instrument ansågs
rättsläget dock vara principiellt oförändrat i och med att pappersdokumenten skulle ersättas av
registreringar på ett konto tillhörande ägaren.131 Med andra ord konstaterades det att
kontoförda instrument fortsättningsvis skulle betraktas som pappersbaserade dokument ur ett
rättsligt perspektiv, trots att det inte längre var fråga om fysiska ting. 132

3.3.2

Regler om kontoföring

Reglerna gällande kontoföring återfinns huvudsakligen i Aktiebolagslag (2005:551) (ABL)
respektive lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument (LKF). Inom aktiebolagsrätten förekommer huvudsakligen två distinktioner
beträffande aktiebolag. Enligt 1 kap. 4 § ABL kan ett aktiebolag antingen vara privat eller
publikt. Enligt 1 kap. 7–8 §§ ABL får aktieägare i privata bolag inte sprida aktierna till
allmänheten genom att ta upp aktierna till handel på en reglerad marknad.

För det andra delas aktiebolag in i kupong- respektive avstämningsbolag. Med
avstämningsbolag avses ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll
medan definitionen av kupongbolag är indirekt, nämligen bolag som inte klassificeras som
avstämningsbolag utgör kupongbolag. Enligt 5 kap. 1 § ABL är införandet i aktieboken
rättsgrundande, det vill säga aktieägarförhållanden ska bedömas med utgångspunkt i
aktieboken vad avser kupongbolag. Enligt 5 kap 7 § ABL ansvarar styrelsen för förandet av
aktieboken i kupongbolag. Beträffande avstämningsbolag utfärdas enligt 6 kap. 10 § ABL inga
aktiebrev.133 Istället registreras aktier och övriga finansiella instrument i ett kontobaserat
avstämningsregister som hanteras av en tredje part, nämligen en värdepapperscentral.134 En
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Prop. 2015/16:10, s. 120; Afrell, Lars, 2017, Kommentarer till Lag 1998:1479 om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument, s. 21.
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Se Prop. 1987/88:108 s. 1 och 17. Se även Wallin-Norman, Karin, Kontorätt: rätt till kontoförda
värdepapper, s. 1 och 38. Även en anmälan om registrering kan medföra rättsverkan.
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Se även 4 kap. 5 § LKF.
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1 kap. 10 § ABL; Se även Nerep, Adestam och Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) kommentaren till 1
kap. 10 §, Lexino.
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praktisk konsekvens av detta system är att privata aktiebolag, vars ägare vill avyttra sina
innehav på marknaden, måste införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen och överlåta
kontoföringen till värdepapperscentralen. 135

Närmare regler om kontoföring och värdepapperscentraler föreskrivs i LKF. En
värdepapperscentral utgör en länk mellan emittenter av värdepapper och investerare. En svensk
aktör, som traditionellt har tillhandahållit tjänster för kontoföring, är Euroclear Sweden AB. I
6 kap. 1 § LKF föreskrivs det att den registrerade ägaren på ett avstämningskonto ska anses ha
förfoganderätten över det finansiella instrumentet. Av 4 kap. 1 § LKF framgår att
avstämningsregister ska föras på ett automatiserat sätt i en kontobaserad form. 136
Avstämningsregister ska nämligen innehålla ett avstämningskonto för varje ägare och för varje
enskilt slag av finansiella instrument. Om en aktieägare exempelvis innehar aktier i två olika
aktiebolag, registreras dennes innehav på två separata avstämningskonton. Samtliga
avstämningskonton avseende en viss person samlas av värdepapperscentralen på ett
värdepapperskonto (VP-konto) i det så kallade VPC-systemet, vilket underlättar systemet
genom att minska det annars stora antalet konton i systemet. 137

Systemet med kontoförda instrument kan enligt Wallin-Norman leda till vissa rättsliga frågor,
i synnerhet när det gäller förvaltarregistering. Förvaltarregistrering är en form av ett indirekt
ägande, genom att investerare innehar finansiella instrument via en depå hos en förvaltare,
exempelvis en bank. Förvaltarregistrering introducerades i svensk rätt under 1970-talet, när
fysiska pappersdokument fortfarande var bärande rättshandlingar avseende värdepapper enligt
gällande rätt.138 Reglerna om förvaltarregistreringen har dock behållits som en rättslig
företeelse även efter dematerialiseringsreformen avseende värdepapper. 139 När investerare
innehar finansiella instrument via förvaltare, skapas det enligt 3 kap. 7 § LKF en särskild typ
av avstämningskonto, nämligen förvaltarkonto. Förvaltaren, exempelvis en bank, står som en
formell innehavare av kontot medan olika kunders depåer hanteras i bankens interna
kontosystem. Förvaltarregistrering har betydelse i samband med bolagshändelser, såsom

135

Wallin-Norman, Karin, Kontorätt: rätt till kontoförda värdepapper, s. 37.
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137
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SOU 1968:59 s. 27 ff. om introduktion av samregistrering; Prop. 1970:99 s. 69. Se även Wallin-Norman,
Karin, Kontorätt: rätt till kontoförda värdepapper, s. 37.
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utbetalningar, eftersom investerarna blir beroende av sina förvaltare. 140 I Sverige tillåts både
direkt och indirekt ägande hos värdepapperscentralen, till skillnad från många övriga länder där
enbart innehav genom förvaltare är tillåtna. Sveriges system är dessutom mer transparent
jämfört med vissa andra länder, på grund av exempelvis regler om ett offentligt register
avseende aktieägare, vilka innehar mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier i ett
avstämningsbolag.141

Dematerialisering i kombination med förvaltarregistreringar och den alltmera globala handeln
har resulterat i att kontoföring av finansiella instrument kan leda till komplexa innehavskedjor
involverande olika intermediärer i olika länder, såsom det framgår av figuren nedan. 142 Dessa
intermediärer upprätthåller vanligen egna register, vilka omfattas av olika rättsliga system.
Detta leder till en fråga om vilket lands lag blir tillämplig, när intermediärerna är belägna i olika
länder.143

Emittent
Värdepapperscentral
•Konto
Förvaltare 1

Förvaltare 1
• Konto
Förvaltare 2

Förvaltare 2

Investerare

•Konto
Investerare

Figur 3. Bearbetning av figuren Kontohierarki i Wallin-Norman, Karin, Kontorätt Rätt till kontoförda värdepapper, s. 40.

3.3.3

Frågan om tillämplig lag

Beträffande finansiella instrument kopplade till bärande fysiska handlingar, såsom aktiebrev,
har utgångspunkten i många länder traditionellt varit lex rei sitae. Enligt denna princip tillämpas
lagen i det land där dokumentet är belägen. 144 På grund av internationaliseringen och
framväxten av centrala värdepappersförvarare och elektroniska register kunde dock lex rei sitae
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Se exempelvis 3 kap. 13 § LKF; Prop. 2015/16:10, s. 127; Hjorth, Marcus, Kontoföring, clearing och
avveckling. I: Börsrätt, Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), s. 180 ff.
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svårligen tillämpas eftersom värdepapper knappast kan lokaliseras när kontoföringen sker
elektroniskt

av

värdepapperscentraler

och

innehav

hanteras

genom

komplexa

förvaltningskedjor. 145

En ny princip har istället börjat tillämpas för att hantera lagvalsfrågor vid elektronisk
kontoföring, nämligen Place of the Relevant Intermediary Approach (PRIMA). Syftet med
PRIMA har varit att minska transaktionskostnader och underlätta gränsöverskridande handel
med värdepapper, genom att tillämpa lagen i det land där värdepapperscentralen kontoför det
aktuella registret, oavsett om det är fråga om inhemska eller utländska värdepapper. 146 PRIMA
kan i sin tur delas in i två ytterligare kategorier, nämligen faktisk PRIMA och kontraktsenlig
PRIMA.147

Enligt faktisk PRIMA spelar platsen för den faktiska kontoföringen den avgörande rollen i fråga
om vilket lands lag ska tillämpas. Enligt kontraktsenlig PRIMA kan parterna själva i ett avtal
avgöra lagvalsfrågan. Kontraktsenlig PRIMA gäller bland annat i Schweiz medan faktisk
PRIMA i viss utsträckning har anammats av EU genom ett antal bestämmelser, exempelvis
artikel 9.2 i Finality-direktivet (SFD).148 I Sverige gäller principen om faktisk PRIMA och
artikel 9 i SFD har implementerats genom bestämmelser i lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Av 5 kap 3 § i denna lag framgår att lagen i det land där kontoföringen
sker ska appliceras när det gäller sakrättsliga förhållanden.

Faktisk PRIMA har kritiserats på grund av att avgörandet av frågan var den faktiska
kontoföringen sker fortfarande kan vara förenat med svårigheter. Kontraktsenlig PRIMA har i
sin tur fått kritik på grund av att parterna tillåts enligt principen att välja en viss rättsordning
utan att ha någon koppling till denna, vilket i sin tur kan ha betydelse i samband med exempelvis
insolvensfrågor, vilka ofta är föremål för nationella regleringar. Både faktisk och kontraktsenlig
PRIMA kopplar frågan om tillämplig rätt till relationen mellan kontohavare och intermediärer
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till skillnad från lex rei sitae, där kopplingen är knuten till ett visst fast ställe. 149 Fördelen med
PRIMA är att den som exempelvis erhåller värdepapper som säkerhet för ett lån inte behöver
beakta samtliga rättssystem vilka eventuellt skulle kunna bli tillämpliga i fråga om säkerheten
kan göras gällande. 150

3.4 Transaktionskedjan avseende finansiella instrument - handel, clearing och
avveckling
3.4.1

Allmänt om handel, clearing och avveckling

Transaktionskedjan med finansiella instrument involverar som tidigare nämnt ett antal aktörer,
vilka fyller olika funktioner för att slutliga investerare ska kunna placera sitt kapital i olika
finansiella instrument. Den första fasen i transaktionskedjan är handel. Handel med finansiella
instrument kan antingen ske på primärmarknaden eller sekundärmarknaden. När ett företag
emitterar nya finansiella instrument i syfte att anskaffa nytt kapital, sker detta på
primärmarknaden. Primärmarknaden avser med andra ord den initiala noteringen genom vilken
företaget erhåller nytt kapital i utbyte mot nyemitterade värdepapper. Handel på
sekundärmarknaden innebär ett byte av ägare avseende redan utgivna finansiella instrument,
vilket innebär att emittenten av det finansiella instrumentet inte är involverad i transaktionen
och därmed inte får någon kapitaltillförsel. När det gäller handel med finansiella instrument på
reglerade marknader, sker både den primära och sekundära handeln på en marknadsplats, vilket
tillhandahålls av ett företag med auktorisation att bedriva en sådan verksamhet. 151 I Sverige har
exempelvis Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market auktorisation att bedriva sådana
marknadsplatser. 152

Ett handelsavslut på en marknadsplats kan enbart ingås mellan deltagare på den aktuella
marknadsplatsen. Ett tillstånd från FI krävs för att kunna vara deltagare på en marknadsplats
och deltagare utgörs i regel av finansiella företag.153 Kraven för att bedriva marknadsplatser är
omfattande och framgår av bland annat MiFID II och MiFIR, vilka i Sverige har implementerats
genom bestämmelser i bland annat lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av särskilt
intresse för denna uppsats är kraven i artikel 48 MiFID II. Enligt dessa krav ska handelsplatser
Paech, Philipp, Securities, Intermediation and The Blockchain – an inevitable choice between liquidity and
legal certainty, s. 13 f.
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151
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se till att deras system är uthålliga och kan behandla stora informationsflöden. Dessutom ska
marknadsoperatörer ha system för att tillfälligt kunna stoppa handel samt i vissa fall kunna
korrigera eller annullera transaktioner i efterhand. 154

Handelsavslutet på en marknadsplats är, som det framgår av figuren nedan, enbart det första
steget i transaktionskedjan, vilket har nämnts i början av detta kapitel. En transaktion med
finansiella instrument blir slutgiltig när den avvecklas, vilket är det sista steget i
transaktionskedjan. Avvecklingen innebär att ett finansiellt instrument förs över från en säljare
till en köpare medan säljaren erhåller en betalning avseende det sålda finansiella
instrumentet.155 Clearing innefattar något förenklat de processer som pågar mellan
handelsavslutet och avvecklingen.156 Vissa grundläggande regler samt aktörer vilka
tillhandahåller system för clearing och avveckling behandlas närmare i kommande avsnitt.

1.Handelsavslut

2.Clearing

3.Avveckling

Figur 4. Stegen i transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument

3.4.2

Central motpartsclearing av derivatinstrument

Motpartsrisker är betydande i samband med långvariga avtal vilkas avveckling sker en lång tid
efter avtalets ingående. När det gäller handel med vissa finansiella instrument förekommer
central motpartsclearing. Central motpartsclearing innebär att en central motpart står som en
avtalspart till både köpare och säljare av finansiella instrument för att minimera motpartsrisker,
vilket innebär att all motpartsrisk bärs av den centrala motparten. 157

Central motpartsclearing är i synnerhet viktig beträffande transaktioner med derivatinstrument.
Derivatinstrument kan något förenklat definieras som finansiella instrument vars priser följer
prisutvecklingen av en viss underliggande tillgång, exempelvis en viss aktie, guld eller olja. En
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stor mängd olika typer av underliggande tillgångar förekommer i praktiken och
derivatinstrument används ofta av företag i riskhanteringssyfte.158 Derivatinstrument är ofta
standardiserade och handlas på reglerade marknader. Derivatinstrument kan även utformas
individuellt mellan två parter och handlas utanför reglerade marknader. Sådana
derivatinstrument brukar benämnas OTC-derivat.159 Informationen om kontrakt avseende
OTC-derivat är enbart känd mellan avtalsparterna vilket medför svårigheter att uppskatta risker.
Denna avsaknad av transparens anses ha bidragit till den senaste finanskrisen. 160

3.4.3

EU-rätt avseende central motpartsclearing

På EU-nivå regleras clearingaktiviteter huvudsakligen genom EMIR och MiFIR. Genom EMIR
har nya krav på central clearing införts avseende vissa standardiserade OTC-derivatinstrument
som tidigare har handlats direkt mellan två parter. 161 Reglerna träder i kraft successivt vilket
innebär att fler och fler instrument kommer att omfattas av reglerna om central clearing. Sedan
början av 2017 krävs central clearing avseende handel med räntederivatinstrument noterade i
svenska kronor.162 MiFIR föreskriver att derivat, vilka omfattas av krav i EMIR, ska handlas
på reglerade marknader. 163 Detta innebär i praktiken att samtliga standardiserade
derivatinstrument ska bli föremål för central clearing samt handlas på reglerade marknader. 164

EMIR föreskriver även vissa ytterligare krav på riskhanteringstekniker samt strängare
kapitalkrav när det gäller handel med de OTC-derivatinstrument, vilka inte behöver clearas
genom en central motpart. 165 Exempelvis

föreskriver

artikel 9 mer omfattande

rapporteringsskyldigheter för aktörer inom handel med derivatinstrument, vilket syftar till en
ökad öppenhet på derivatmarknader. Kravet i denna artikel innebär att parterna måste rapportera
alla transaktioner med derivatinstrument till ett samlat register, benämnt transaktionsregister,
som hanteras av nationella tillsynsmyndigheter. 166 Reglerna i EMIR träder som tidigare nämnt
ikraft successivt och avsikten med dessa regler är att fler och fler transaktioner med OTCderivatinstrument ska clearas genom centrala motparter. 167 Betydelsen av clearing och
158
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standardisering har av denna anledning ökat under de senaste åren. Detta har enligt FI resulterat
i att handel med individuellt anpassade och icke-standardiserade OTC-derivatinstrument har
blivit mindre, vilket eventuellt kan leda till finansiella svårigheter för företag vilka inte lyckas
matcha sina risker med standardiserade kontrakt. Det ökade antalet clearade transaktioner
minskar emellertid operativa risker och gör marknadsövervakningen lättare. 168

Central motpartsclearing minskar motpartsrisker i avtalsrelationer genom att riskerna
koncentreras hos den centrala motparten. Detta innebär att riskhanteringsåtgärder måste vidtas
hos den centrala motparten för att minska riskexponeringen. Avtalsparterna måste därför
vanligen lämna säkerheter till den centrala motparten för att minska negativa effekter av
eventuella ekonomiska svårigheter hos aktörerna. 169 Enligt artikel 21 i EMIR ska centrala
motparter och dess förmåga att verka under finansiella kriser utvärderas årligen av Esma. Under
2016 genomfördes en sådan stresstest, där Esma konstaterade att de europeiska centrala
motparterna har en tillfredsställande förmåga att hantera finansiella ansträngningar och att
systemet skulle klara av negativa effekter orsakade av eventuella obestånd av
clearingmedlemmar.170

3.4.4

Avveckling av transaktioner med finansiella instrument

Avveckling av transaktioner med finansiella instrument är som ovan nämnt den slutliga delen
i transaktionskedjan. Avvecklingen sker enligt principen leverans mot betalning (DvP) 171. Med
andra ord innebär DVP-principen att parternas prestationer utväxlas samtidigt, vilket
tillgodoses med hjälp av de tekniskt avancerade avvecklingssystemen, som hanteras av
värdepapperscentraler.172

Ett välfungerande avvecklingssystem är därmed av väsentlig betydelse för finansiella
marknader, vilket bland annat förutsätter ett ändamålsenligt IT-system samt fungerande
rättsliga spelregler. 173 Avveckling av finansiella instrument har under de senaste åren varit
föremål för EU-rättslig reglering. Två väsentliga regelverk inom området är de tidigare nämnda
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CSDR samt SFD. Därtill har ett gemensamt IT-plattform Target2-Securities lanserats inom
eurosystemet för att underlätta harmoniseringen av kapitalmarknader. 174

3.4.5

CSDR

Syftet med CSDR är att harmonisera avvecklingsproceduren inom EU-medlemsländerna.175
Enligt artikel 1 och 2 omfattar CSDR avveckling av samtliga finansiella instrument såsom de
definieras i MiFID II. 176 Definitionen av finansiella instrument i MiFID II har i svensk rätt
implementerats genom 1 kap. 4 § lag om värdepappersmarknaden och innefattar ”överlåtbara
värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument”. I
skälen till CSDR konstateras att avvecklingssystemen är systemviktiga och utgör en
förutsättning för en välfungerande handel med finansiella instrument, vilket är nödvändigt för
att upprätthålla investerarnas förtroende.177 Dessutom konstateras det i CSDR att internationella
transaktioner har ökat under de senaste åren medan anpassningen av avvecklingssystem till den
internationella handeln inte har varit lika snabb och vissa skillnader existerar fortfarande mellan
olika nationella avvecklingssystem i medlemsländer. 178 Skillnaderna mellan olika
avvecklingssystem medför ökade kostnader och hämmar utvecklingen av en gemensam
marknad för gränsöverskridande transaktioner med värdepapper. 179 Mot denna bakgrund
föreskrivs i förordningen nya och enhetliga krav för marknadsoperatörer i syfte att minska
skillnader mellan olika länders system och göra regelsystemet mindre invecklat. Enligt artikel
16 i CSDR ska samtliga aktörer, som utgör en värdepapperscentral i förordningens mening,
ansöka om en auktorisation hos en behörig myndighet. Enligt 1 kap. 5 § LKF är FI den behöriga
myndigheten i Sverige. Euroclear Sweden AB ansökte om auktorisation den 22 september
2017.180

Riksbanken som, tillsammans med FI, övervakar den finansiella infrastrukturen, har flera
gånger sedan 2013 noterat att det svenska avvecklingssystemet är tämligen föråldrat och
svårligen kan anpassas till omvärldens förändringar, vilket enligt Riksbanken medför både
operationella och rättsliga risker. 181 Operationella risker består bland annat av att det befintliga
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VPC-systemet bygger på ett gammalt programmeringsspråk, varför det inte finns tillräckligt
med kompetenta specialister vilka behärskar systemet.182 De rättsliga riskerna innefattar bland
annat svårigheter beträffande anpassningen till nya lagar inom det finansiella området. 183 Mot
denna bakgrund fattades år 2015 ett beslut om att byta ut VPC-systemet.184 Systembytet ställdes
dock in till följd av tillkomsten av CSDR, på grund av att systembytet och anpassningen till nya
regler inte hade kunnat genomföras i tid. Anpassningar till de nya kraven i CSDR kommer av
denna anledning göras i det gamla VPC-systemet, vilket enligt Riksbanken riskerar att medföra
betydande negativa konsekvenser för det finansiella systemet, i synnerhet om ett avbrott skulle
ske i VPC-systemet. Den finansiella infrastrukturen är sammanlänkad, varför störningar i VPCsystemet skulle påverka många aktörer. 185

3.4.6

Avvecklingsperiod och T2S

Ett konkret exempel på skiljaktigheter mellan olika länders avvecklingssystem avser
avvecklingsperiod, det vill säga tiden mellan ingåendet av en transaktion och det slutliga utbytet
av det finansiella instrumentet respektive betalningen. Avsaknaden av ett enhetligt
avvecklingssystem inom olika länder har resulterat i att avvecklingen av transaktioner kan ta
längre tid i vissa länder än i andra. Långa och varierande avvecklingstider medför i sin tur
instabilitet och en ökad risk för marknadsaktörer.186 Av denna anledning föreskrivs ett nytt krav
i CSDR om att transaktioner med finansiella instrument ska avvecklas på en avsedd
avvecklingsdag, vilket senast ska vara ”två bankdagar efter dagen när handeln sker”. 187

Det nya kravet om avveckling på två bankdagar efter dagen när handeln sker, har en tydlig
koppling till det gemensamma IT-plattformen T2S, vilken lanserades av ECB år 2008.188 T2S
tillhandahåller ett nytt sätt att avveckla transaktioner med värdepapper via centralbankspengar,
vilket innebär en hög säkerhetsnivå, eftersom centralbankspengar enbart kan förses av
centralbanker. Avvecklingen genom affärsbanker är, till skillnad från centralbanker, förenad
med en högre default risk, det vill säga risk att en bank ska gå i konkurs.189 Plattformen fungerar
genom att värdepapperscentraler har egna konton inom det gemensamma IT-plattformen T2S,
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där deras respektive kunders konton och värdepappersinnehav administreras. Dessutom är
kundernas konton med betalningsmedel kopplade till T2S via centralbanker, vilket tillsammans
utgör en integrerad struktur där transaktioner mellan de anslutna värdepapperscentraler och
centralbankerna kan ske via plattformen. 190

T2S-plattformen är ett av de största infrastrukturprojekten som någonsin har lanserats inom
Eurosystemet och projektet utgör ett komplement till de EU-rättsliga regelverk, vilka har
antagits i syfte att harmonisera och effektivisera de europeiska kapitalmarknaderna. 191
Ändamålet med T2S är att förena de fragmenterade och invecklade avvecklingssystemen, vilket
kan leda till en förbättrad konkurrens med avseende på olika värdepapperscentraler. 192
Reducerade kostnader utgör också ett av syftena, eftersom avveckling av gränsöverskridande
transaktioner för närvarande kan medföra tio gånger större kostnader än avveckling av
nationella transaktioner. 193 Minskade kostnader och ökad integritet leder i sin tur till lägre
transaktionskostnader för de slutliga investerarna. På lång sikt är dessutom syftet att minska
risker förknippade med gränsöverskridande värdepappersavveckling, såsom motpartsrisker,
och på det sättet öka den finansiella stabiliteten. Enligt ECB torde T2S resultera i en förbättrad
effektivitet, högre grad av diversifiering 194 och effektivare riskfördelning vilket i sin tur ökar
stabilitet inom hela det finansiella systemet.195

För närvarande har samtliga Euroländer och Danmark anslutit sig till T2S-systemet, medan
Sverige har valt att behålla det inhemska systemet. 196 Emellertid har Riksbanken påpekat att,
med hänsyn till nya regler och omstruktureringar beträffande finansiella infrastrukturer inom
EU, bör frågan om en eventuell svensk anslutning till T2S återupptas innan det planerade bytet
av VPC-systemet sker.197 Anslutningen skulle resultera i att ansvaret för vissa funktioner, vilka
idag sköts av Euroclear Sweden AB, skulle ges åt T2S. Detta skulle bland annat innefatta
avveckling av transaktioner med finansiella instrument, medan administration av
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bolagshändelser och kontoföring fortsättningsvis skulle administreras av Euroclear Sweden
AB.198

3.4.7

SFD

Enligt artikel 1 i SFD omfattar direktivet system för handel, clearing samt avveckling av
finansiella instrument.199 Dessutom tillämpas direktivets bestämmelser på deltagare inom de
nämnda systemen samt säkerheter som ställs i samband med deltagandet i sådana system. 200 I
skäl 1 och 2 i SFD konstateras vikten av att minska de risker som föreligger för deltagare inom
system för värdepappers- och betalningsavveckling, framförallt när system för betalningar och
värdepappersavveckling är nära sammankopplade. Direktivet tar framförallt hänsyn till risker
förknippade med obestånd av en deltagare inom någon av dessa system. Minskade risker bidrar
i sin tur till att kapitalrörligheten inom EU stärks till följd av att handel med värdepapper sker
ändamålsenligare och är förenad med mindre transaktionskostnader.201 I SFD fastslås därmed
att överföringsuppdrag är med vissa begränsningar slutgiltiga relativt tredje man trots ett
eventuellt insolvensförfarande. 202 Förutsättningen är dock enligt artikel 3 i SFD att
överföringsuppdraget har införts i systemet innan insolvensförfarandet har inletts. Avseende
tidpunkten för införandet av överföringsuppdrag hänvisar artikel 3.3 i SFD till reglerna
avseende respektive system. 203 Enligt artikel 5 i SFD får överföringsuppdrag inte återkallas från
den angivna tidpunkten och insolvensförfaranden ska enligt artikel 7 i SFD inte gälla retroaktivt
med avseende på deltagares rättigheter och förpliktelser kopplade till deltagandet. SFD reglerar
därmed transaktionernas slutgiltighet och oåterkallelighet genom att delvis åsidosätta nationella
insolvensrättsordningar, vilket underlättar en effektiv handel med värdepapper och säkerställer
att deltagare inom systemen kan driva igenom sina säkerheter trots eventuella
insolvensförfaranden. 204
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4 Analys
4.1 Institutionernas roll inom finansiella marknader
Det svenska regelsystemet rörande handel med finansiella instrument bygger idag på ett system
med betrodda intermediärer, vilka säkerställer förtroendet mellan marknadens aktörer.
Intermediärerna och regler avseende deras verksamhet kan enligt min mening anses utgöra
institutioner ur ett NIE perspektiv. Institutioner tillförsäkrar bland annat förtroendet och
minskar transaktionskostnader, vilket i sin tur ökar effektiviteten och bidrar till den ekonomiska
tillväxten. Den finansiella infrastrukturens syfte att utgöra ramar och spelregler inom finansiella
marknader överensstämmer därför med institutionernas roll enligt NIE.

Enligt NIE präglas marknader av konkurrens, varför organisationer kontinuerligt måste lära sig
och leta efter nya innovativa lösningar för att kunna överleva i den konkurrensutsatta miljön.
Lärande i kombination med innovation bidrar i sin tur till en ständig utveckling. Av denna
anledning ändras förutsättningarna ständigt på marknaderna, vilket ofta kräver flexibilitet och
anpassning av institutioner för att den fullständiga potentialen med den ekonomiska tillväxten
ska kunna uppnås. En fördröjd anpassning kan i sin tur leda till att exempelvis nya och
effektivare lösningar inte kan omsättas i praktiken på grund av en krock med befintliga rättsliga
ramar. Emellertid kan innovativa och obeprövade lösningar medföra störningar och oförutsedda
konsekvenser vad exempelvis avser stabiliteten och förtroendet, vilket i sin tur kan riskera att
medföra högre transaktionskostnader och hämma effektiviteten. Dessutom kan kostnader för
att övergå till nya lösningar underminera de effektivitetsvinster vilka potentiellt skulle kunna
uppnås med hjälp av nya tekniska lösningar.

Finansiella marknader har under de senaste decennierna varit föremål för betydande tekniska
innovationer, vilket har effektiviserat samtliga delar av transaktionskedjan avseende handel
med finansiella instrument. Tack vare den tekniska utvecklingen, organisationers lärande och
internationaliseringen har kapitalrörligheten blivit effektivare. Nuförtiden kan till och med
vanliga småsparare enkelt investera i värdepappersportföljer innehållande komplexa
internationella finansiella instrument. Nya tekniska lösningar på finansiella marknader har
enligt min mening även medfört vissa oförutsedda konsekvenser och negativa effekter.
Övergången till kontoförda instrument och den ökade betydelsen av förvaltarregistreringar har
exempelvis resulterat i att aktörerna inom det finansiella systemet har blivit sammanlänkade
och beroende av varandra. Under sådana förhållanden kan problem hos en aktör negativt
påverka resten av det finansiella systemet. Ett tydligt exempel på detta var finanskrisen år 2008.

37

Utvecklingen inom finansiella marknader har därmed inte sällan nödvändiggjort anpassningar
av det rättsliga systemet. Övergången från pappersbaserade värdepapper till elektroniskt
kontoförda finansiella instrument har möjliggjorts genom en rättslig reform, vilket har bidragit
till en effektivare handel. På samma sätt har den senaste finanskrisen varit en bidragande faktor
till en rad nya regelverk samt rättsliga krav på marknadens aktörer för att återuppbygga stabilitet
och förtroendet, vilket utgör en förutsättning för effektivitet. Anpassningar av regelsystemet
innebär därmed en ständig avvägning mellan olika perspektiv för att hitta balansen på de
finansiella marknaderna.

NIE-perspektivet kan enligt min mening tillämpas även med avseende på DLT. Idag utgörs
institutioner på finansiella marknader av olika intermediärer och regler kring deras verksamhet.
På grund av dubbelöverlåtelse-problemet, har intermediärer i princip varit det enda sättet att
säkerställa att transaktioner med exempelvis elektroniskt kontoförda instrument kan ske mellan
parter, vilka är okända för varandra. Med tillkomsten av DLT introduceras ett alternativt
tillvägagångssätt för att minska motpartsrisker, säkerställa förtroendet och öka effektiviteten,
varför en diskussion kan föras om huruvida det nuvarande systemet är fullständigt effektivt och
ifall det skulle kunna effektiviseras med hjälp av den nya teknologin.

4.2 Något om problem avseende systemet idag
Transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument består numera av flera olika
nivåer, det vill säga handel, clearing, avveckling och kontoföring. Enligt min mening kan detta
system anses vara tämligen fragmenterat. Varje enskild transaktion måste gå igenom samtliga
nivåer och behandlas av flera olika aktörer. 205 Situationen blir ännu mer komplicerad när
finansiella instrument innehas genom förvaltare. Aktörerna på de olika nivåerna måste
upprätthålla egna register med all relevant transaktionsinformation. Avsaknaden av ett
gemensamt register innebär att samma information registreras ett flertal gånger av flera olika
aktörer. Därtill måste informationen i en aktörs register vara identisk med informationen i de
övriga aktörernas register för att det inte ska uppstå några tvivelaktigheter avseende exempelvis
förfoganderätten över ett visst finansiellt instrument. Dagens system medför därmed kostnader
både i form av tid och pengar. Dessutom existerar fortfarande betydande risker för felaktigheter.
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Ett tydligt exempel på detta är skiljaktigheter mellan antalet registrerade och emitterade aktier
i Bear Stearns i samband med dess rekonstruktion.

Rättsliga system rörande kontoföring samt avvecklingssystem kan också anses vara tämligen
splittrade i olika länder, varför komplexiteten är ännu högre i samband med gränsöverskridande
transaktioner jämfört med en nationell handel. I Sverige är exempelvis både direkt och indirekt
ägande hos en värdepapperscentral tillåtet, vilket inte nödvändigtvis är fallet i andra länder.
Varierande rättsliga bestämmelser och oklarheter vad avser tillämplig lag kan negativt påverka
förutsebarheten, vilket i sin tur riskerar att försämra effektiviteten. I syfte att harmonisera detta
har bland annat T2S tillkommit, vilket enligt min mening är ett steg i rätt riktning. Sverige har
dock än så länge valt att stå utanför T2S, vilket tyder på att någon fullständig harmonisering
inte finns på plats.

Intermediärerna på de olika nivåerna har dessutom blivit systemviktiga och utgör single points
of failure. Detta innebär exempelvis att en cyberattack mot en aktör skulle kunna utlösa en
kedjereaktion där även övriga aktörer skulle beröras. I skälen till CSDR anses
avvecklingssystemen vara systemviktiga och brister och svagheter hos dessa aktörer riskerar
att negativt påverka hela finansiella systemet. Det avvecklingssystem, som tillhandahålls av
Euroclear Sweden AB, har som ovan nämnt erhållit kritik från Riksbanken på grund av att
systemet är föråldrat och svårligen kan anpassas till nya förutsättningar på finansiella
marknader. Detta tyder på att avvecklingssystemet idag kan anses vara tämligen bristfälligt och
att ett visst utrymme för eventuella effektiviseringar föreligger.

Handel med derivatinstrument har också fått mycket uppmärksamhet från lagstiftarens sida och
en mängd nya regler har tillkommit efter finanskrisen på grund av att derivatinstrument ansågs
vara en av de bidragande faktorerna till krisen. Nya krav syftar till att göra handel med
derivatinstrument mer transparent och stabil, vilket enligt min mening är positivt. Emellertid
kan det diskuteras om huruvida krav på central motpartsclearing inte kan leda till en alltför stor
riskkoncentration hos enskilda aktörer. Kravet på att en stor del av derivatinstrument måste
clearas genom centrala motparter innebär att centrala motparter måste begära in säkerheter för
att kunna hantera sina egna risker. Behovet av säkerheter kan medföra en ineffektiv inlåsning
av kapital, vilket annars skulle kunna allokeras på andra sätt. Dessutom minskar företags
möjligheter till att handla med individuellt utformade derivatinstrument, vilket i vissa fall kan
vara negativt ur ett riskhanteringsperspektiv hos enskilda företag.
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Slutligen kan det diskuteras huruvida avvecklingstiden på två bankdagar, vilket idag utgör ett
krav enligt CSDR, är effektivt ur systemperspektivet. Ju längre avvecklingstid, desto högre
motpartsrisker, på grund av att motparten exempelvis kan gå i konkurs innan transaktionen
hinner avvecklas. Dessutom existerar fortfarande olikheter i olika länders avvecklingssystem,
vilket ökar osäkerheten. För att motverka detta har ett antal regelverk tillkommit, såsom SFD
och CSDR. Dessutom har den gemensamma avvecklingsplattformen T2S antagits för att
harmonisera och effektivisera gränsöverskridande transaktioner. T2S har dock som tidigare
nämnt inte antagits av samtliga EU-länder än, varför systemet fortfarande kan anses vara
tämligen fragmenterat.

4.3 Kan DLT effektivisera transaktionskedjan avseende finansiella instrument?
4.3.1 Inledning
DLT anses av många ha potential att lösa vissa av de ovannämnda problemen genom att
effektivisera vissa funktioner inom transaktionskedjan avseende handel med finansiella
instrument. Nedan diskuteras ett antal konkreta exempel på hur DLT skulle kunna effektivisera
vissa aktiviteter inom transaktionskedjan.

4.3.2 Olika möjliga scenarion beroende på utformning av ett DLT-system
Olika typer av lösningar baserade på DLT förekommer och DLT-nätverk kan utformas på olika
sätt. Detta betyder att omfattningen av eventuella förändringar kan variera beroende på
utformningen av den specifika DLT-lösningen. Å ena sidan förekommer exempelvis öppna
DLT, med en fullständig decentralisering och transparens, såsom Bitcoin-nätverket. Å andra
sidan kan DLT vara slutna, vilket möjliggör en större flexibilitet i utformningen vad avser
nätverkets deltagare och system för uppnåendet av konsensus. Ett antal möjliga scenarion kan
därför diskuteras där olika genomgripande DLT-lösningar skulle ha olika effekter.

I ett mycket långtgående scenario skulle funktioner för handel, clearing, avveckling och
kontoföring rent teoretiskt kunna integreras med hjälp av ett DLT-system. Diskussionen om
huruvida och i vilken grad detta tekniskt är möjligt utifrån dagens teknik lämnas utanför denna
uppsats. Under ett antagande att tekniken är redo, skulle marknadsplatsen för sammanförande
av köp- och säljordrar kunna utgöras av en DLT-plattform och deltagare i nätverket skulle
kunna bestå av emittenter samt slutliga investerare. Både primär- och sekundärhandeln med
finansiella instrument skulle i ett sådant scenario kunna ske direkt på DLT-plattformen. Genom
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integration av system för handel, clearing, avveckling och kontoföring skulle betydelsen av de
aktörer, vilka idag ansvarar för tillhandahållandet av dessa funktioner, minska. Till skillnad från
dagens system med betrodda intermediärer, skulle förtroendet i ett DLT-system kunna
säkerställas på ett automatiserat sätt med hjälp av ett decentraliserat nätverk och kryptografiska
lösningar, vilket skulle minska kostnader förknippade med upprätthållandet av databaser på de
olika nivåerna inom transaktionskedjan avseende finansiella instrument. Enligt min mening kan
dock ett sådant scenario anses vara tämligen osannolikt i dagsläget på grund av bland annat
betydande tekniska och rättsliga utmaningar. Emellertid kan föreställandet av ett långtgående
scenario vara fördelaktigt, eftersom nya perspektiv öppnas i diskussionen vad avser
effektiviteten i dagens system beträffande transaktionskedjan.

Ett något mindre långtgående scenario skulle kunna vara ett DLT-nätverk, där deltagarna utgörs
av de befintliga aktörerna och intermediärerna. Samtliga transaktioner med finansiella
instrument skulle i en sådan lösning kunna registreras och uppdateras automatiskt på ett
liknande sätt som i det ovanbeskrivna långtgående scenariot. Olika funktioner skulle dock
fortfarande tillhandahållas av ett antal intermediärer, vilka även skulle ansvara för verifiering
av transaktioner. Bestämmandet av riktlinjer om vilka som ska utgöra deltagare i nätverket samt
vilka behörigheter de olika deltagarna ska ha skulle vara essentiellt i en sådan lösning.
Dessutom skulle utformning av regler för uppnåendet av konsensus angående transaktionernas
riktighet vara av väsentlig betydelse i och med det begränsade antalet deltagare.

Oavsett om funktioner inom transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument
helt skulle övergå till ett DLT-nätverk bestående av enbart slutliga investerare och emittenter
eller om deltagare i DLT-systemet skulle utgöras av finansiella intermediärer, kan existerandet
av ett transaktionsregister, vilket automatiskt distribueras till nätverkets deltagare, potentiellt
leda till effektivitetsvinster ur ett systemperspektiv. Några mer konkreta exempel på hur DLT
skulle kunna effektivisera vissa funktioner presenteras nedan.

4.3.3

Diskussion av eventuella effektiviseringsmöjligheter inom transaktionskedjan
avseende finansiella instrument
4.3.3.1 Ett nytt sätt att registrera finansiella tillgångar
Såsom det har beskrivits tidigare, introducerar DLT ett nytt sätt att hantera överlåtelser och
registreringar av tillgångar. Ur ett tekniskt perspektiv skulle DLT kunna användas för
överlåtelser och kontoföring av värdepapper både i kupong- och avstämningsbolag.
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Värdepapper skulle kunna emitteras direkt på ett DLT-system. Beroende på utformningen av
den aktuella DLT-lösningen skulle deltagarna i nätverket kunna utgöras av mellanhänder,
såsom exempelvis värdepappersbolag som förvaltar investerarnas kapital, eller de slutliga
investerarna. Systemet för verifiering av transaktioner skulle kunna utformas på olika sätt. Med
hjälp av DLT skulle förandet av ett aktieregister i aktiebolag kunna effektiviseras och bli mer
robust, genom att registreringar skulle kunna ske automatiskt. Transaktionshistoriken skulle
omfatta samtliga ägarförändringar och aktieboken skulle med hjälp av DLT kunna uppdateras
i samband med att ändringar sker i databasen. Dessutom skulle samtliga förändringar i
ägarförhållanden kunna spåras tillbaka i tid. På det sättet skulle olika problem förenade med ett
bristfälligt förande av aktieboken elimineras. Med hjälp av smarta kontrakt skulle även
bolagshändelser kunna automatiseras genom att exempelvis innehavet av en viss aktie skulle
kunna utlösa en utdelning av ett visst förutbestämt belopp. Eventuella ny- eller fondemissioner
skulle också kunna förenklas genom användning av smarta kontrakt på samma sätt som
utdelningar. Nasdaq Linq är ett exempel på en plattform, där aktier i privata aktiebolag har getts
ut på ett DLT-system för att kunna utnyttja dessa effektiviseringsmöjligheter.

4.3.3.2 Säkerhet
Med hjälp av DLT är det som tidigare nämnt teoretiskt möjligt att integrera system för handel,
clearing, avveckling och kontoföring beroende på utformningen av DLT-nätverket. Avveckling
av transaktioner skulle i princip kunna ske i realtid och samtliga ändringar i registret skulle då
ske på ett automatiserat sätt med hjälp av ett nätverk av datorer. Ansvaret för databaser och
förandet av information skulle distribueras till samtliga deltagare inom nätverket, varför ett
angrepp mot en aktör inte torde ha en större påverkan på systemets funktionalitet. Problemet
med single point of failure skulle på det sättet kunna begränsas. Informationen i ett register
baserat på blockedjeteknologin kan dessutom inte ändras i efterhand vilket torde göra det
nästintill omöjligt att på något sätt korrumpera registret i händelse av en eventuell
cyberattack.206 DLT-lösningar har därför potential att förbättra säkerheten vad avser
transaktionsregister och eventuella cyberattack.

4.3.3.3 Rapportering och tillsyn
DLT har även potential att effektivisera övervakning och minska kostnader förenade med
rapporteringsskyldigheter och regelefterlevnad. Olika aktörer kan beroende på utformningen
av en DLT-lösning ges olika behörigheter i slutna DLT-nätverk. På det sättet skulle en
206
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tillsynsmyndighet, såsom FI i Sverige, kunna ges behörighet att direkt se vissa uppgifter i
databasen, för att kunna utöva den nödvändiga tillsynen. Detta skulle kunna leda till lägre
rapporterings- och regelefterlevnadskostnader. Till skillnad från dagens system, där
informationen rapporteras till tillsynsmyndigheter i efterhand, skulle tillsynsmyndigheten
kunna se all data i realtid, vilket enligt min mening även skulle öka transparensen och kvalitén
i övervakningen. DLT har därmed potential att effektivisera övervakning av finansiella
marknader, vilket i slutändan gynnar den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten inom
finansområdet.

4.3.3.4 Omedelbar avveckling och minskade motpartsrisker
Ur ett tekniskt perspektiv skulle avveckling av transaktioner med finansiella instrument kunna
ske betydligt snabbare på en DLT-plattform än två bankdagar efter handelsavslutet. En kortare
avvecklingstid innebär följaktligen mindre motpartsrisker, vilket ökar effektiviteten eftersom
parterna inte har samma behov av att ställa säkerheter under clearing- och avvecklingsperioden
under en lika lång tidsperiod. Därmed skulle en DLT-lösning kunna effektivisera avvecklingen
av finansiella transaktioner genom att avsevärt förkorta clearingfasen, vilket skulle kunna
resultera i minskade transaktionskostnader och en ökad effektivitet.

4.3.3.5 Smarta kontrakt och handel med derivatinstrument
Smarta kontrakt anses av vissa ha en stor potential att effektivisera transaktionskedjan avseende
handel med finansiella instrument. 207 Tidigare i analysen har jag berört hur smarta kontrakt
skulle kunna effektivisera bolagshändelser, såsom utdelningar och ny- eller fondemissioner.
Smarta kontrakt har även potential att effektivisera handel med derivatinstrument.

Avtal avseende derivatinstrument har ofta en lång löptid, vilket enligt min mening torde
innebära att behovet av centrala motparter kommer att bestå för att minimera motpartsrisker.
Emellertid skulle DLT-lösningar kunna leda till minskade transaktionskostnader genom att
avtalsparterna skulle kunna ingå derivatkontrakt direkt via ett DLT-system. Smarta kontrakt
skulle kunna användas i riskhanteringssyfte genom att värdena på derivatpositionerna
automatiskt skulle kunna följa de underliggande tillgångarnas priser genom uppkoppling till en
viss prisdatabas eller annan typ av oracle.208 De övervakande myndigheterna skulle kunna få
tillgång till DLT-nätverket vilket skulle öka transparens och minska kostnader förknippade med
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rapportering av derivattransaktioner. Nuvarande krav på rapportering till transaktionsregister
skulle därför kunna uppfyllas automatiskt via en DLT-plattform. På det sättet skulle ändamål
med reglerna om rapportering av samtliga derivattransaktioner till transaktionsregiser
potentiellt kunna uppnås på ett kostnadseffektivare sätt.

4.4 Rättsliga frågeställningar vad avser tillämpning av DLT inom den
finansiella infrastrukturen
4.4.1

Inledning

I det föregående avsnittet ges en analys över hur DLT skulle kunna effektivisera vissa
funktioner inom transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument. Ur ett NIEperspektiv kan utvecklingen av den finansiella infrastrukturen enligt mig ses som en mångårig
anpassning till de ständigt förändrande förutsättningarna på finansiella marknader. DLT är en
ny teknisk företeelse som fortfarande kan anses vara i en utvecklingsfas. Ett antal utmaningar
föreligger därför för att tekniken ens ska kunna komma till användning i en större skala på de
finansiella marknaderna. DLT har tydligen potential att effektivisera vissa funktioner inom den
finansiella infrastrukturen. Emellertid kan det argumenteras för att en ny och outforskad teknik
riskerar att negativt påverka stabiliteten och medföra olika typer av risker, vilka också måste
tas i beaktning. Förutom de tekniska utmaningarna vad avser utformningen av DLT-system,
måste även rättsliga frågor analyseras. Nedan ges en analys över ett antal huvudsakliga rättsliga
frågeställningar vilka enligt min mening uppstår vid användning av DLT-system inom den
finansiella infrastrukturen.

4.4.2

Rättslig status av DLT och dess beståndsdelar

Ur ett rättsligt perspektiv föreligger principiella skillnader från det sätt på vilket rättssystemet
är uppbyggt idag, vilket ger upphov till frågor om huruvida lösningar baserade på DLT samt
tillgångar utgivna med hjälp av den nya tekniken är förenliga med dagens regler.

För det första kan reglerna rörande kontoföringen diskuteras. ABL innehåller ett antal
bestämmelser om hur aktieböcker ska föras samt vilket innehåll aktieböckerna ska ha. Vissa
rättsliga skillnader föreligger mellan kupong- respektive avstämningsbolag, när det gäller
förandet av aktieboken. När det gäller kupongbolag föreskriver ABL ett krav på att aktieboken
måste föras på ett automatiserat sätt. Några närmare krav vad avser ett automatiserat förande
föreskrivs inte, varför det inte torde föreligga några direkta hinder att föra aktieboken med hjälp
av DLT, förutsatt att de lagstadgade uppgifterna framgår av registret och att registret i övrigt
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uppfyller lagkraven. Styrelsen ansvarar för förandet av aktieboken i kupongbolag, vilket
innebär att styrelsen även måste vara involverad i förandet av aktieboken i det fall DLT
tillämpas. Detta utesluter inte att styrelsen delegerar förvaltningen av aktieboken till någon
annan, men styrelsen behåller alltid kontrollansvaret.

När det gäller avstämningsbolag ser reglerna annorlunda ut. Förutom aktieboken, förs ett
avstämningsregister vad avser avstämningsbolag. Avstämningsregistret ska vara kontobaserat
och
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avstämningsregistret utgör en rättslig anknytningspunkt vad avser rättigheter till finansiella
instrument, det vill säga att kontohavaren på ett avstämningskonto anses ha förfoganderätten
till det finansiella instrumentet. Reglerna förutsätter därmed att en tredje oberoende part
hanterar registreringar vilka blir rättsbärande. Detta krav skulle eventuellt kunna uppfyllas med
hjälp av ett slutet DLT-system, förutsatt att en tredje part administrerar DLT-nätverket.
Huruvida kravet uppfylls beror dock på utformningen av den aktuella DLT-lösningen.
Dessutom skulle ett DLT-system, där en part skulle ansvara för registret, vara relativt likt
dagens system. Huvudidén med DLT är att decentralisera systemet, varför nyttan av en sådan
begränsad lösning kan diskuteras.

Ett annat krav vad avser kontoföringen i avstämningsbolag är att registreringar ska ske i
kontoform, vilket i praktiken innebär att informationen måste registreras enligt principerna för
dubbelbokföring. Dubbelbokföringsprincipen är en vedertagen princip och frågan om huruvida
registreringar via DLT kan jämställas med registreringar i en kontobaserad form kan enligt min
mening inte besvaras med säkerhet i dagsläget på grund av avsaknaden av en rättslig
vägledning. Emellertid är det tänkbart att ett DLT-system skulle kunna ses som ett kontosystem
och därmed uppfylla kontokravet beroende på utformningen av det specifika DLT-nätverket.

Vissa delstater i USA har infört regeländringar i syfte att uppmuntra företag att använda
lösningar baserade på DLT. 209 Efter ändringarna utgör DLT bland annat ett rättsligt giltigt sätt
att emittera nya aktier, förteckna ägarförändringar och registrera bolagshändelser i Delaware.
Regeländringarna avser aktier i privata aktiebolag medan finansiella instrument, vilka handlas
på sekundärmarknader, inte berörs av reglerna. Trots att ändringarna enbart berör privata
aktiebolag, kan ett rättsligt förtydligande av rättsläget avseende lösningar baserade på DLT
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enligt min mening ses som en positiv åtgärd. Tekniken befinner sig i en utvecklingsfas och en
tydlig reglering ökar förutsebarheten vad avser de rättsliga konsekvenserna. På det sättet
minskar rättslig osäkerhet förknippad med ovetandet om ett aktieregister baserat på DLT anses
vara rättsligt godtagbart eller inte. Avsaknaden av en tydlig rättslig vägledning medför
emellertid en rättslig osäkerhet, vilket enligt min mening kan leda till att innovativa företag
väljer att etablera sig i de jurisdiktioner där de rättsliga förutsättningarna är fastställda.

Ändringarna i Delaware har tillkommit genom ändringar i regler. Andra länder har dock
företagit andra typer av tillvägagångssätt. I EU har som tidigare nämnt hands-off-approach
förespråkats på grund av att tekniken fortfarande anses vara omogen och i utvecklingsfas.
Frågan om vilket tillvägagångssätt är bäst kan naturligen diskuteras och det finns argument för
och emot både direkta lagändringar och hands-off-approach. Enligt min mening kan dock
avsaknaden av tydliga rättsliga riktlinjer och standarder medföra oönskade konsekvenser,
eftersom rättslig osäkerhet kan förhindra företag att starta igång lösningar baserade på DLT
eller föranleda förflyttningar av innovativa företag till jurisdiktioner med tydliga regleringar.

4.4.3

Frågan om tillämplig lag

Förutom frågan om vilken rättslig status DLT har, aktualiseras även frågan om tillämplig lag.
Avsikten med lösningar baserade på DLT är att integrera vissa funktioner inom den finansiella
infrastrukturen genom att exempelvis distribuera kontoföringen av finansiella instrument till ett
nätverk av deltagare. Om vi utgår ifrån att ett DLT-system inte har någon central punkt, som
ansvarar för registret, uppstår naturligen frågan om vilken lag ska tillämpas ifall deltagarna i
nätverket är belägna i olika jurisdiktioner.

Idag är PRIMA den dominerande principen för att avgöra frågan om vilket lands lag ska
tillämpas vad avser kontoförda instrument och principen är även lagfäst i Sverige. 210 Enligt
PRIMA tillämpas lagen i det land där en värdepapperscentral kontoför det aktuella registret.
Enligt systemet idag hanteras kontoföringen av en intermediär, vilket utgör en lämplig
anknytningspunkt för att avgöra frågan om tillämplig lag. Situationen blir som sagt annorlunda
i samband med lösningar baserade på DLT.
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Oavsett om en DLT-plattform är öppen eller sluten, är avsikten att registret avseende en viss
information ska distribueras till ett nätverk av deltagare, vilka verifierar ändringarna i registret.
Detta kan ses som att kontoföringen sköts av samtliga deltagare i nätverket genom att registret
enbart ändras om deltagarna uppnår konsensus avseende ändringarna. Om deltagarna är belägna
i olika jurisdiktioner kan frågan om tillämplig lag svårligen avgöras med hjälp av PRIMA på
grund av att det inte föreligger någon central intermediär som ansvarar för kontoföringen. En
lösning baserad på DLT skulle däremot behöva uppfylla kraven i dagens regler, vilket enligt
min mening innebär att i dagsläget kan en lösning innehållande deltagare i olika jurisdiktioner
svårligen vara förenlig med reglerna rörande PRIMA. Ett behov av nya rättsliga lösningar
föreligger därmed enligt min mening för att kontoföring av finansiella instrument ska kunna
genomföras i ett DLT-system bestående av deltagare i olika jurisdiktioner.

Ett par eventuella metoder för att avgöra lagvalsfrågan kan diskuteras. Principen lex rei sitae
var lämplig när föremålet för handel med finansiella instrument utgjordes av ett fysiskt papper.
I och med att finansiella instrument har dematerialiserats och på grund av att kontoföringen
hanteras av tredje parter, har PRIMA tillkommit för att underlätta gränsöverskridande handel
med elektroniskt kontoförda instrument, vilka ofta innehas via förvaltare. I en långtgående
DLT-lösning skulle emittenter kunna ge ut finansiella instrument direkt till slutliga investerare,
som skulle vara deltagare i nätverket. I ett sådant fall skulle situationen likna läget innan
dematerialiseringen och tillkomsten av förvaltarregistreringar, då handeln avsåg utbytet av
fysiska dokument. Lex rei sitae skulle därför teoretiskt kunna vara ett alternativ för att avgöra
lagvalsfrågan. Emellertid torde en sådan genomgripande övergång till DLT inte vara sannolik
på kort sikt. Dessutom skulle det fortfarande vara komplicerat att lokalisera i vilken jurisdiktion
den digitala tillgången är belägen.

Ett annat möjligt scenario är att en sluten DLT-plattform administreras av någon tredje aktör,
vilket torde vara mer sannolikt på kort sikt givet reglerna enligt vilka kontoföringen ska
hanteras av en värdepapperscentral. Deltagare i en sådan lösning skulle kunna vara olika
organisationer såsom värdepappersinstitut men någon tredje part skulle kunna vara ansvarig för
övervakningen av DLT-plattformen, exempelvis en värdepapperscentral eller en distributör av
en marknadsplats. På det sättet skulle den rättsliga anknytningen kunna kopplas till den
administrerande institutionen. Exempelvis skulle svensk lag kunna vara tillämplig vad avser
överlåtelser via ett DLT-system, vilket övervakas av Euroclear Sweden AB eller Nasdaq.
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Ett ytterligare alternativ för att avgöra frågan om tillämplig lag skulle kunna baseras på en
överenskommelse mellan DLT-nätverkets deltagare. Slutna DLT bestående av ett antal aktörer
förutsätter någon typ av interna riktlinjer för att kunna hantera organisationsfrågor. Tillämplig
lag skulle i ett sådant fall kunna föreskrivas genom interna riktlinjer eller en annan typ av
överenskommelse, vilket liknar den tidigare beskrivna kontraktsenliga PRIMA. Principen har
fått en viss kritik på grund av att parterna skulle enligt denna princip tillåtas att frångå vissa
nationella bestämmelser. Kritiken skulle även vara relevant om principen skulle tillämpas med
avseende på DLT-system.

Regler om kontoföring och rätt till kontoförda instrument skiljer sig mellan olika länder. I och
med att gränsöverskridande handel utgör en viktig del i dagens finansiella system, är frågan om
tillämplig lag därmed av avgörande betydelse och avsaknaden av tydliga principer kan leda till
en rättslig osäkerhet. Varken lex rei sitae eller PRIMA lämpar sig väl med avseende på DLTlösningar, varför nya metoder torde utvecklas för att avgöra lagvalsproblemet i syfte att hantera
gränsöverskridande transaktioner med hjälp av DLT.

4.4.4

Krav på aktörer och deras organisation

Höga rättsliga krav ställs på de aktörer som är verksamma inom den finansiella infrastrukturen,
vilket till stor del beror på att stabiliteten i aktörernas verksamhet spelar en viktig roll på de
finansiella marknaderna. Reglerna har tillkommit successivt och ett antal nya rättsliga krav har
implementerats efter finanskrisen. Regler avseende en ändamålsenlig säkerhet och organisation
berör mer eller mindre samtliga aktörer inom finansiella marknader och användandet av DLT
skulle inte tillåta avvikelser från dessa krav.

Exempelvis har ett antal nya krav tillkommit avseende aktörer

vilka bedriver

avvecklingssystem. Ett stabilt avvecklingssystem utgör en förutsättning för ett välfungerande
finansiellt system och operatörer av avvecklingssystem måste numera uppfylla ett antal olika
organisatoriska krav samt ansöka om auktorisation. Kraven kan anses vara teknikneutrala,
varför det inte torde finnas några direkta hinder för att införa system baserade på DLT.
Emellertid måste sådana system vara ändamålsenliga och uppfylla kraven i CSDR även om
lösningar baserade på DLT används.

Ett annat exempel är artikel 48 i MiFID II, enligt vilken handelsplatser ska vara uthålliga och
kunna hantera stora volymer av information. En handelsplats baserad på DLT skulle därför
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behöva uppfylla dessa krav avseende reglerade marknader. Nasdaq har lanserat ett projekt där
aktier i privata aktiebolag har emitterats via en DLT-baserad marknadsplats. Som tidigare
nämnt är dock rättsliga kraven lägre avseende värdepapper i privata kupongbolag. Dessutom
gäller olika regler i olika jurisdiktioner. Handel med finansiella instrument på reglerade
marknader kan anses vara mer omfattande varför uthållighet spelar ännu större roll för att
handel ska kunna ske på ett effektivt och säkert sätt, vilket även måste säkerställas av lösningar
baserade på DLT.

4.4.5

Ansvars- och styrningsfrågor

Förutom organisatoriska krav är ansvars- och styrningsfrågor av betydelse när det gäller DLTlösningar. I dagens system, vilket bygger på intermediärer, föreligger det en tydlig roll- och
ansvarsfördelning. Aktörernas verksamhet är reglerad vilket bidrar till förtroendet för den
finansiella sektorn. Om ett misstag skulle begås av en värdepapperscentral i kontoföringen, kan
värdepapperscentralen bli skadeståndsskyldig, vilket föreskrivs i LKF. Avsikten med DLT är
emellertid att decentralisera systemet vilket skulle innebära en integration av rollerna. Av denna
anledning kan ansvarsfrågan vara förenad med svårigheter beroende på utformningen av en
DLT-lösning. Öppna DLT-system bygger på en fullständig decentralisering utan någon central
mittpunkt som exempelvis kan hållas ansvarig för systemfel. Med avseende på detta, kan öppna
DLT enligt min mening svårligen tillämpas inom den finansiella infrastrukturen i dagsläget
med avseende på att finansiella marknader bygger på förtroendet varför ansvarsfrågan är viktig.

Slutna DLT-system är emellertid mer flexibla när det gäller systemets anpassning till reglerna.
Finansiella och rättsliga krav kan ställas på nätverkets deltagare för att möta de rättsliga krav
som ställs enligt dagens regler. Ansvarsfrågor torde också kunna lösas genom en tydlig
ansvarsfördelning och interna riktlinjer, vilka är anpassade till regelsystemet. På det sättet
skulle riktlinjerna kunna innehålla vägledning om ansvarsfördelning i händelse av ett systemfel
eller dylikt.

4.4.6

Oåterkallelighet

En av huvudidéerna med DLT är att transaktioner inte ska kunna ändras i efterhand.
Upphävandet av transaktioner kan dock i vissa fall vara önskvärt när det exempelvis är fråga
om olagliga transaktioner. Möjligheten till att upphäva vissa transaktioner utgör även ett
rättsligt krav enligt artikel 48 i MiFID II när det gäller reglerade marknader. Detta kan svårligen
uppnås på öppna DLT-system. Exempelvis bygger registrering av transaktioner på varandra i
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lösningar baserade på blockedjeteknologin, varför upphävandet av transaktioner förutsätter
ändringar av det historiska transaktionsregistret. Beroende på hur konsensus uppnås inom den
aktuella lösningen, skulle upphävandet av transaktioner möjligtvis behöva involvera parter,
vilka inte har någon koppling till den transaktion som är föremål för upphävandet, eftersom
ändringar i databasen kan behöva verifieras av hela nätverket. Enligt min mening utgör
oåterkallelighetsfrågan en viktig rättslig frågeställning vad avser tillämpning av DLT-lösningar.
För att kunna uppfylla dagens krav skulle DLT-lösningar behöva utformas på ett sätt som
möjliggör en effektiv oåterkallelighet av transaktioner i vissa fall.

4.4.7

Avveckling och DLT

Idag hanteras avveckling av transaktioner med finansiella instrument av ett komplext
avvecklingssystem. En viktig utgångspunkt i avvecklingen är att finansiella instrument
levereras mot betalning enligt DvP-principen, det vill säga att avtalsprestationerna utväxlas
samtidigt.211 En annan viktig aspekt är att avvecklingen i regel sker med centralbankspengar.

Ett avvecklingssystem baserat på DLT skulle i praktiken behöva möjliggöra avvecklingen
enligt principen DvP. Dessutom måste kopplingen till centralbankspengar säkerställas för att
minska risker förknippade med affärsbankspengar, det vill säga risker att en affärsbank ska gå
i konkurs. Huvudidén med DLT-system är att transaktionerna ska kunna ske direkt på en DLTplattform, vilket innebär att transaktionerna sker enligt DvP-principen. När det gäller tillgång
till centralbankspengar på ett DLT-system, saknas dock i dagsläget möjligheter att genomföra
avveckling direkt i centralbankspengar med hjälp av DLT.

En annan viktig aspekt vad avser avveckling av transaktioner med finansiella instrument är
betydelsen av en konkret avvecklingstidpunkt. Avvecklingstidpunkten av en transaktion har en
viktig rättslig betydelse eftersom rätten till kontoförda instrument övergår från säljaren till
köparen i samband med avvecklingen. Reglerna om transaktionernas slutgiltighet återfinns i
SFD och CSDR. 212 Huvudprincipen är att transaktionerna senast ska avvecklas två bankdagar
efter handelsavslutet samt att transaktionen blir slutliggiltig när överföringsuppdragen
registreras hos en värdepapperscentral. Tydliga riktlinjer avseende slutgiltigheten utgör en
förutsättning för en välfungerande handel och minskar osäkerhet förknippad med en eventuell
insolvens av en motpart. Bestämmandet av en konkret tidpunkt då en transaktion ska anses vara
211
212

Se avsnitt 3.4.6 och 3.4.7.
Se avsnitt 3.4.5 och 3.4.7.
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slutgiltig kan enligt mig vara förenat med svårigheter i DLT-system. Exempelvis bygger
tekniken bakom kryptovalutan Bitcoin på proof-of-work system, vilket innebär att överföringar
av Bitcoin blir oåterkalleliga när de verifieras av en viss andel av deltagarna i nätverket.
Beroende på hur denna process för uppnåendet av konsensus är utformad, kan transaktionernas
slutgiltighet variera mellan olika DLT-lösningar. Förutom de organisatoriska krav som ställs
på avvecklingssystem i olika regelverk, skulle avvecklingssystemet baserat på DLT behöva
innehålla en teknisk lösning för att kunna avgöra en konkret avvecklingstidpunkt.

4.5 Slutsats
Idag bygger transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument på ett system med
betrodda intermediärer, vilka säkerställer förtroendet mellan marknadens aktörer. Finansiella
intermediärer och reglerna kring deras verksamhet fyller en systemviktig funktion, vilket kan
jämföras med institutionernas roll enligt NIE. Dagens finansiella system kan ses som en produkt
av en mångårig utveckling och institutionernas anpassning till nya tekniska möjligheter samt
olika chockar på finansiella marknader.

DLT introducerar ett helt nytt sätt att tillgodose förtroendet på marknaden utan att någon central
aktör behöver vara involverad, vilket ger nya perspektiv i diskussionen om huruvida
transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument är ändamålsenlig och effektiv.
Under ett antagande att lösningar baserade på DLT är redo ur ett tekniskt perspektiv, kan
transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument anses vara fragmenterat,
komplext och tämligen ineffektivt. Samma information måste exempelvis registreras i flera
olika register på de olika nivåerna inom transaktionskedjan, vilket medför kostnader och risker
för felaktigheter. Dessutom har framväxten av förvaltarregistreringar bidragit till komplexa
innehavskedjor där investerares direkta relationer med emittenter urholkas. Rättssystemen i
olika länder är dessutom inte harmoniserade medan gränsöverskridande transaktioner med
finansiella instrument har ökat avsevärt under de senaste åren. Även effektiviteten avseende
handel med derivatinstrument kan diskuteras med hänsyn tagen till kraven på
transaktionsrapportering, minskade möjligheter till individuellt anpassade instrument och en
ökad riskkoncentration hos centrala motparter.

Bortsett från tekniska utmaningar, skulle ett fungerande DLT-system kunna reducera vissa av
de ovannämnda problemen. I vilken grad detta skulle kunna ske är dock avhängigt av hur
genomgripande det specifika DLT-systemet är. Med hjälp av ett långtgående DLT-system är
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det potentiellt möjligt att integrera system för handel, clearing, avveckling och kontoföring av
finansiella instrument. Dessutom introducerar DLT ett nytt sätt att emittera och kontoföra
finansiella tillgångar via DLT-nätverk, vilket potentiellt skulle kunna öka säkerheten och
minska risker förknippade med single-points-of-failure. Ett annat område, vilket potentiellt
skulle kunna effektiviseras är finansiell rapportering och tillsyn, vilket skulle kunna ske direkt
på DLT-nätverket.

Lösningar baserade på DLT skiljer sig dock avsevärt från dagens system och det kan diskuteras
huruvida DLT-lösningar är förenliga med dagens regler. Utgångspunkten i DLT-system är
decentralisering och nätverk av aktörer, vilket medför svårigheter ifråga om tillämplig lag när
deltagare i nätverket är belägna i olika jurisdiktioner. Decentralisering ger även upphov till
rättsliga frågor vad avser organisatoriska krav, ansvarsfördelning och intern styrning i samband
med exempelvis systemfel. Därtill bygger DLT-lösningar på transaktionernas oåterkallelighet,
vilket i många fall kan svårligen var lämpligt med hänsyn till dagens regler. Slutligen är det
enligt min mening oklart huruvida registreringar av finansiella tillgångar i register baserade på
DLT-system skulle kunna förenliga med reglerna i ABL och LKF. Även andra rättsliga
frågeställningar existerar vilka inte har behandlats i uppsatsen av utrymmesskäl.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att DLT har potential att effektivisera vissa funktioner
inom transaktionskedjan avseende handel med finansiella instrument. Tekniken är dock
fortfarande i sin utvecklingsfas och det är oklart i vilken grad den kommer att påverka
finansiella marknader. Många tekniska och rättsliga utmaningar kvarstår och en balans måste
hittas för att främja innovation med en bibehållen säkerhet och stabilitet, vilket utgör en
förutsättning för en effektiv marknad. Dagens regler är anpassade till ett principiellt annorlunda
system med betrodda finansiella intermediärer, varför många frågetecken kvarstår när det gäller
tillämpning av lösningar baserade på DLT. Jag anser dock att avsaknaden av en tydlig rättslig
vägledning och hands-off-approach kan påverka rättsförutsebarheten negativt och medföra
oönskade konsekvenser i form av att innovativa företag väljer att etablera sig i jurisdiktioner
med tydligare rättsliga riktlinjer.
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