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Ny teknik möjliggör digitala löpande 
skuldebrev i Sverige 

 
Alexis Kopylov, vd DBT, Göran Almgren vd Enigio och Magnus Lilja, försäljningschef Lowell. Bild Erika Aminoff. 

Att träffas fysiskt för att skriva under pappersoriginal är idag centralt vid tecknande av löpande 
skuldebrev, en process som av många upplevs som omständlig och förlegad. Fram till nyligen har 
tekniken inte kunnat möta lagkraven. Men detta är snart ett minne blott. DBT är nu först ut i Sverige 
med att ha den tekniska lösningen på plats för att kunna ge ut digitala skuldebrev. Tillsammans med 
fintechbolaget Enigio och kredithanteringsbolaget Lowell vill DBT driva utvecklingen och 
digitaliseringen i branschen för att möjliggöra effektiva, trygga och säkra låneprocesser.  

Löpande skuldebrev upprättas bland annat vid bostadslån, företagskrediter och företagsinteckningar. 
Att skapa digitala originalhandlingar och helt slippa pappersoriginal har tidigare inte varit möjligt, men 
med hjälp av ny teknik går det nu att skapa överlåtelsebara digitala dokument. Detta innebär att hela 
processen för att hantera löpande skuldebrev nu kan digitaliseras, från signering till hantering och 
arkivering. 
 
Varje år utfärdas minst 500 000 fysiska löpande skuldebrev i Sverige, varav ca 350 000 är bolån och 
resterande är företagskrediter. En digitalisering av denna volym skulle innebära besparingar i 
miljardklassen för banker, kreditinstitut, myndigheter, företag och konsumenter. 
 
– Uppsidan med att gå från fysiska till digitala original är stor, även bortom de rent ekonomiska och 
administrativa lättnaderna som det innebär. Digitala original kan också i grunden förändra hur vi på 



näringslivs-, samhälls- och medborgarnivå kan äga och kontrollera vår data och säkerställa dess äkthet, 
säger Göran Almgren, medgrundare och vd, Enigio 
 
Det första digitala löpande skuldebrevet med hjälp av Enigios nya lösning, trace:original kommer att 
skapas av DBT. 

 
– På DBT ser vi fantastiska effektiviserings- och digitaliseringsmöjligheter över hela lånecykeln. Genom 
vår molnbaserade plattform kan vi nu skapa digitala original signerade på distans med BankID. Det ser 
vi som en fantastisk styrka inför framtiden och ytterligare en byggsten i vår ambition att bli framtidens 
långivare för SME-bolag, säger Alexis Kopylov, vd DBT. 
 
Digitaliseringen av löpande skuldebrev innebär inte bara stora förenklingar för det finansiella systemet, 
utan resulterar även i bättre kundupplevelser och ökad säkerhet i hanteringen för alla parter. 
 
– En digitalisering inom detta område kommer att få positiva konsekvenser för de som hanterar stora 
mängder pappersbaserade löpande skuldebrev. Lösningen innebär att både kostnader, risker och ledtider 
kommer att minskas väsentligt, säger Thomas Nygårds, chef för Operations, Lowell Sverige.  
 
– Att kunna säkerställa att all data kring exempelvis ett lån finns lagrad i ett digitalt original, kommer 
att underlätta prissättning vid en eventuell överlåtelse av en portfölj av Non-Performing Loans. Det 
kommer även att möjliggöra en så kallad due diligence helt digitalt, något som även europeiska 
centralbanken lär välkomna, säger Magnus Lilja, försäljningschef för Lowell Sverige. 
 
En digitalisering av originalhandlingar efterfrågas även inom en rad andra områden utöver löpande 
skuldebrev. Enigio arbetar nu med att ta fram lösningar för flera handlingar som ska presenteras i 
originalform; t.ex. växlar och bankgarantier inom handelsfinansiering och juridiska handlingar som t.ex. 
rättegångsfullmakter. 
 
För mer information kontakta gärna:  
Alexis Kopylov, vd DBT, mail: alexis@dbt.se, tfn: 073-352 33 79 
 
Kort om DBT 
DBT grundades med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små och 
medelstora företag. Vi förstår entreprenören, begriper affären och vi hjälper företag att växa. Vi är ingen 
fyrkantig storbank och har inga snabblån. Vi erbjuder företagslån mellan 2 till 20 MSEK med en effektiv 
ränta 5-9 procent, inga övriga avgifter. DBT är registrerat hos finansinspektionen. 
 


