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Abstrakt 

Den här studien handlar om att ta reda på varför elektroniska bill of ladings inte 

används i internationell handel. Bill of lading är den äldsta frakthandlingen som 

fortfarande används inom sjötransport. I studien används en rättdogmatiskmetod i 

kombination med kompletterande samtal med personer som arbetar med 

dokumenten på en dagligbasis, representanter från två olika banker. Resultatet visar 

att anledningen bakom det låga intresset kring eB/L är säkerheten bakom dom 

negotiable dokumenten. I dagsläget finns ingen lag eller konvention som stödjer 

någon elektronisk transaktion av värdepapper. För att använda sig av den här typen 

av transaktioner måste dokumenten vara non-negotiable och kan inte överföras till 

en tredje part under resans gång. För att lösa den typen av transaktioner har några 

företag implementerat blockchainsystemet som ett säkert sätt att överlåta 

värdepapper elektroniskt.  

Nyckelord 
Elektronisk bill of lading, bill of lading, rotterdamreglerna, blockchain, e/BL, B/L.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This Thesis is about finding the reason why the electronic bill of lading is not 

actively used in international trade. Bill of lading is the oldest transport document 

that is still used in maritime transport. In this thesis the legal method is combined 

with interviews with concerned parties who is working daily with these documents, 

two representatives from two different banks. The results show that the reason 

behind the lack of interest in eB/L is that there is no security behind the negotiable 

document. As of today, there is no convention or law that supports an electronic 

transfer of a document of title. To use these transfers the document must be non-

negotiable and cannot be traded to a third party during the voyage. To solve the 

transfer of the documents, some companies have implemented the blockchain 

system as a safe way to trade documents of title electronically.   
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Begrepp och definitioner 

B/L - Bill of lading (konossement)  

CIM - Contract of International Carriage of Goods by Rail 

CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road  

Document of title – värdepapper 

eB/L - Elektroniskt bill of lading  

EFTI - Electronic Freight Transport Information  

eIDAS - Electronic IDentification, Authentication and trust Services  

Hash – Liknande ett fingeravtryck i krypterat format 

HR – Hamburgreglerna 

HVR – The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels 

Protocol 1968 multilateral   

ICC – international chambers of commerce  

Immutibility – Går inte att ändra i informationen/datan 

Primafacie bevis – det som står på B/L:t gäller tills motsatsen är bevisad 

Ratificera – landet binder sig till att följa konventionen   

RR – Rotterdamreglerna  

TB/L - Through bill of lading (genomgångskonossement)  

TEU – Twentyfoot equivalent unit 

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 
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1 Inledning  

 Bakgrund 

Bill of lading (B/L) är det äldsta transportdokumentet som fortfarande används. 

Första gången ett B/L nämndes i en sjölag var omkring år 1667(wikipedia), det blev 

inte ett officiellt dokument först efter uppdateringen av sjölagen 1891. Reglaget om 

B/L har uppdaterats två gånger efter den officiella stiftelsen 1891. Första 

uppdatering av sjölagen var 1924s Haag-regler som Sverige ratificerade år 1936. 

Andra gången var 1973 då Visby-protokollet lades till i sjölagen, vilket är ett tillägg 

till Haag-reglerna som begränsar transportörens ansvar. Det diskuteras i dagsläget 

mycket om Rotterdamreglerna (RR) som vill förändra ansvaret omkring B/L. Men 

de har även förslag på att ändra namn på B/L till Negotiable transport document.  

 

I och med världens industriella utveckling har efterfrågan om gods blivit större. På 

grund av detta har fartygen blivit större och kapaciteten ökat drastiskt. Detta medför 

en otrolig mängd frakthandlingar i pappersformat. För att förklara kan följande 

exempel användas. Ett containerfartyg med en kapacitet omfattande 20 000 TEU 

kan, där godset i varje container har samlastats, ha flera olika ägare. I praktiken 

betyder detta att ett fartyg om varje container har exempelvis fyra ägare, ha omkring 

80 000 B/L. Varje ägare ska utefter gällande regler ha ett B/L för sin del av godset i 

en container. 

 

Skulle ett pappers B/L övergå till elektroniskt bill of lading (eB/L) skulle det kunna 

medföra att hanteringen blir enklare och snabbare. Det är en svår uppgift då 

sjöfarten är konservativ och det är oftast viktigare med traditionellt pappersarbete än 

en effektiviserad utveckling och det tar ofta väldigt lång tid innan sådan förändring 

går igenom (Canidate 109, 2018. Pp 18-21). 

 

Yttligare ett problem är att ägarna av de nuvarande systemen som hanterar eB/L inte 

tar något ansvar för förlust av eB/L:et eller data, utan allt sker på egen risk. Även 

om de systemen som idag hanterar eB/L inte tar ansvar för förlust av data som är 



 

3(37) 

 

bortom deras kontroll, så är fortfarande säkerheten i de systemen bra och väl 

fungerande. (Bolero 2) 

 

Det är på vissa ställen mer en fråga om pengar och den nuvarande teknologin. För 

att kunna gå över till eB/L måste det införskaffas nya system/databaser som kan 

hantera dessa dokument för just det företaget/rederiet. (Regeringskansliet, 17/18) 

 

Även om det finns lagar och teknologi som stödjer övergången till eB/L används 

eB/L sällan inom handelsmarknaden. Detta gäller dock inte alla aspekter av 

transport. Vid användandet av exempelvis vägtransport, flygtransport och 

järnvägstransport används frakthandling i elektroniskform mer frekvent, och har 

blivit mer uppmärksammat. Dessa “sektorer” har börjat använda denna typ av 

dokumenthantering de senaste åren. (Regeringskansliet, 17/18) 

  

 Bill of ladings historia  

I dagens transportvärld är B/L den mest kraftfulla frakthandlingen som används 

inom sjötransport. Michiel Spanjaart skriver i Multimodal transport law (2018) att 

en äldre variant av det nuvarande B/L användes redan på 1300 talet. Redan under 

denna tid innefattades flera aspekter som fortfarande är i bruk. Precis som i dagens 

användande av B/L användes dokumentet då som ett bevis på att lasten var ombord 

på fartyget. Författaren förklarar även att den äldre versionen av B/L fungerade som 

ett kvitto och värdepapper på lasten. Värt att notera är att dokumentet under dess 

tidiga användningsdagar inte var lika omfattade som dagens B/L. Följaktligen går 

det att konstatera att dokumentet har utvecklats över tid. Detta betyder emellertid att 

dokumentets användning också har ändrats och anpassats, exempelvis utefter 

gällande regler och övriga juridiska aspekter (Spanjaart, M, 2018).  

 

För att förklara hur dokumentet numera används jämfört med förr kan följande 

exempel användas. William Porter Bennett förklarar i ”The history and present 

position of the bill of lading as a document of title to goods” hur köpmän på 1300 

talet transporterade sina varor, samt hur bokföringen sköttes ombord. Utefter 

exemplet betalade köpmännen kaptenen för att ta ombord deras gods. Vidare 
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förhandlade köpmännen om vart lasten skulle tas och till vem den eventuellt skulle 

till. När båda parter var nöjda och hade kommit fram till ett avtal bildades ett 

muntligt kontrakt. Vidare var det muntliga kontraktets legitimitet begrundat på 

intagna vittnesmål. När kontraktet träddes i kraft var det kaptenens uppdrag att föra 

in lasten i fartygets register. De saker som inte skrevs in i registret fanns teoretiskt 

sett inte ombord. Registret var det enda kvittot som behövdes. Detta fungerade som 

ägandebevis eller ett värdepapper på lasten. Oftast följde köpmännen med under 

transportresorna eller en tredjeman på deras vägnar. Köpmännen gjorde detta för att 

försäkra sig om att lasten, utefter kontraktet, kom till rätt destination och till rätt 

mottagare. (Bennet, W.P 1914) 

 

Utefter exemplet går det att påvisa flera skillnader mellan dagens och dåtidens 

användning av dokumentet. Transportsystemen utvecklades med tiden och gick 

ifrån fartygsregistret och skapade dagens B/L. Värt att nämna efter B/L uppkom var 

att köpmännen kunde ingå i ett avtal med varandra och själva fylla i pappersarbetet, 

samt att ingå i ett avtal med en transportör som ska frakta lasten till 

destinationshamnen. Detta medförde att köpmännen eller någon på dess vägnar inte 

behövde åka med lasten under transporten. 

 

 Problemformulering 

I dagsläget är det ett stort fokus på klimatfrågan, i frågorna är det mycket fokus på 

att det ska göras allt för att förbättra miljön och stoppa den drastiska nedhuggningen 

av regnskogen som pågår för att kunna förse världens efterfrågan på papper. Just nu 

sker det en revolution inom transportvärlden, genom att skapa teknologi och lagar 

ska man stödja övergången till elektronisk pappershantering. Enligt, 

(Regeringskansliet, 2017/18) konsekvensanalys (SWD (2018) 183 final) har de 

kommit fram till att mellan 2018-2040 kommer det att sparas 20-27 miljarder euro 

på administrativa kostnader genom att föra all transportdokumentation elektroniskt. 

Trots denna satsning på att modernisera dokumentationen i transportvärlden väljer 

ändå sjöfarten att mestadels behålla sin dokumentation i pappersform. 
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 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka varför sjöfarten inte kommit lika långt i 

utvecklingen mot elektroniska transporthandlingar som flygtransporten, 

vägtransporten och järnvägstransporten.  

 

• Varför finns fortfarande det gamla systemet med pappers B/L kvar även om det 

finns många elektroniska lösningar tillgängliga?  

• Är B/L för stark juridiskt för att kunna övergå till elektronisk form? 

 

 

 Studiens begränsningar 

Studien är begränsad inom sjötransport. Detta innefattar lagar och konventioner 

kring sjötransport, samt olika frakthandlingar i pappersform och elektronisk form. 

Även system som hanterar dem både i pappers och elektronisk form. Utöver 

sjötransport kommer frakthandlingar från järnvägstransport, flygtransport och 

vägtransport att tas med ytligt för att få en större överblick.  

 

 Metod 

Metoden som användes för detta examensarbete var en rättsdogmatisk metod (Nääv 

& Zamboni, 2018). Syftet till metoden begrundade sig i att studien befann sig inom 

ramarna av konventioner och lagtext. 

 

Den rättdogmatiska metoden är en tolkningslära (Nääv & Zamboni, 2018). Det 

menas med att genom tolkning av lagtexter eller konventioner i denna studie, 

komma fram till vilka paragrafer/punkter som fann relevans till studien och 

problemet i fråga. Metoden kan också lägga sin grund i att rekonstruera en lag eller 

en specifik paragraf i lagen vilken anses vara bristande, genom att applicera en 

annan lag eller specifik paragraf på problemet i fråga (Ibid).  
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Genom tolkningen av olika lagtexter och konventioner som tar upp B/L, eB/L och 

även datasäkerhet på internet, jämfördes dem för att se vad som skiljde dem åt. En 

kritisk punkt var hur omfattande eB/L var i alla konventioner, lagstiftningar och 

vilka paragrafer gav eB/L någon säkerhet eller juridisk kraft. 

 

 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling av information i anknytning till ämnet eB/L har Google använts som 

sökmotor. Gamla och även nyare examensarbeten var funnets inom ämnet som 

kommer att tas upp senare i arbetet. Vid information om B/L i sig och alla olika 

delar och varianter av det har riksdagens, regeringens och även ICC:s hemsida 

använts för att finna fakta. Även relevanta böcker om eB/L, B/L och andra 

transportslagens dokument har använts i denna studie.  

 

 Urval 

För informationen till studien användes de olika officiella hemsidorna vilket är ICC, 

regeringen och riksdag, utöver det skedde det även tolkning av konventionerna 

Hague-visbyreglerna (HVR), Hamburgreglerna (HR), RR, Convention on the 

Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) och MONREAL i 

anknytning till B/L och eB/L. För yttligare information användes internet med 

följande sökmotorer och sökord. 

Sökmotor Sökord Träffar Tänkbara 

källor 

Använda 

källor 

Google Bill of lading 5.5m 2 0 

Google Electronic bill 

of lading 

2m 6 2 

Google eB/L 480m 1 0 

Google Blockchain 249m 4 2 

Google ACL bill of 

lading solution 

118 000 1 1 
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One Search Electronic bill 

of lading 

470 20 0 

One Search Bill of lading 2090 0 0 

Diva Electronic bill 

of lading 

1 0 0 

Diva Bill of lading 2 0 0 

Figur 1. Rutnät på sökord och sökmotor 

Intervjuerna för studien begränsades till personer och företag som dagligen arbetar 

med hantering av B/L.  

Vi har försökt nå så många personer i transportkedjan som möjligt, det vill säga 

bankerna som arbetar med överlåtandet mellan köpare och säljare och även 

rederierna som utför transporterna. Under studiens gång har vi tyvärr bara fått 

intervjuer med bankerna och inte från rederierna. 

 

 Metoddiskussion  

Den rättsdogmatiska metoden ger författaren utrymme för egen tolkning av dom 

relevanta lagar och konventioner i denna studie (Nääv & Zamboni, 2018). Vilket 

gör det enklare att jämföra olika konventioner och finna skillnaderna, samt vad som 

kan saknas för övergången till eB/L. Metoden ger även utrymme för att erhålla en 

kritisk ställning till de olika konventionerna och kunna föreslå en förändring i 

konventionen eller möjlig lösning till nuvarande problem (ibid). 

 

Den rättsdogmatiska metoden kan framstå som en vag, oklar och motsägelsefull 

metod (Nääv & Zamboni, 2018). Det grundar sig på att utefter utövarens tolkning av 

exempelvis en lagtext eller paragraf, komma fram till ett svar vilket egentligen är 

felaktigt jämtemot det verkliga svaret om tolkningen hade skett genom en 

välstrukturerad problemformulering ställt till syftet av studien. Med denna metod 

läggs därför oftast en stor vikt i att det finns en välstrukturerad och utformad 

problemformulering, som är relevant till syftet i studien (ibid). 
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Etiska överväganden 

I samband med de kompletterande samtalen har en samtyckesblankett, bilaga 1, 

delats ut till dom som talade på bankernas vägnar, vilket innehåller arbetets syfte, 

hur samtalen kommer att gå till om den accepteras och att det är frivilligt att delta. 

Samtycket för att publicera informationen som givits och information om den som 

deltagit kan dras in under studiens gång. Representanterna kommer att hållas 

anonyma och endast bli nämnda som företaget de representerar. 

 

 Teori 

 

 Tidigare forskning  

Sedan 1990-talet har eB/L varit mycket omdiskuterat och många har forskat om 

varför det inte används. Det har även bedrivits forskning kring lösningar på 

problemen gällande B/L:s övergång till eB/L. 

 

År 2010 gjorde Svensson (2010) en studie om problemen med att införa eB/L i den 

internationella handeln. I sitt arbete kommer han fram till att anledningen till att 

eB/L inte har slagit igenom är för att sjöfarten är så konservativ och vill ha kvar 

pappers B/L. Lagstiftningen var bristande och gav inte det stöd som krävdes för att 

det skulle kännas säkert att använda eB/L.    

 

Ett bekymmer som Svensson (2010) kom fram till utefter sin forskning kring eB/L, 

berör hur det kan försäkras. Det förekommer en problematik kring att det är svårt att 

avgöra huruvida eB/L är ett original eller en kopia. Detta menar Svensson (2010) är 

en svårighet vid transport med eB/L. Han menar att det är fullt möjligt att det kan 

förekomma ett obegränsat antal kopior av ett original. Vidare anses detta utefter 

Svensson vara ett hinder för att sjöfartstransporten ska utveckla användandet av 

eB/L (ibid). 

 

År 2018 gjordes en ny studie om hur dagsläget kring eB/L låg till inom regelverken 

och handeln. I Canidate 109:s studie finns bifogat resultatet av en undersökning från 

UNCTAD om vad användare såg som dem största hindren med att gå över till eB/L.  
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Resultatet av undersökningen visar att kostnaden för att gå över till eB/L endast 

utgör 12% av vad användarna ser som ett problem. Istället påvisar undersökningen 

att det är infrastrukturen, marknaden och handelspartnerns som inte är redo för 

denna förändring, vilket bestod av 51%. Lagarna är inte tydliga nog eller ger inte 

tillräckligt med stöd för eB/L stog för 44%, vilket som också visade sig vara ett av 

de problemenen i den föregående studien av (Svensson, 2010). Canidate 109 tar 

även upp blockchain som en möjlig lösning på några av problemen kring eB/L. 

 

  Svensk sjölag 

Dagens sjölag (1994:1009) tar inte hänsyn för elektroniskt transportdokument. Med 

den industriella utvecklingen och uppkomsten av nya konventioner som försöker 

anpassa sig till hur tekniken ser ut idag, har Sverige gjort en utredning om hur 

ratificering av Rotterdamreglerna (RR) skulle bli (se avsnitt 3.6.3). Exempel på ett 

av tilläggen kommer att vara nedanstående paragraf. 

Användning av elektroniska transportdokument  

13kap 58§ ”Transportören och avsändaren får komma överens om att ett 

transportdokument ska vara elektroniskt. Utfärdande, kontroll och överföring av ett 

elektroniskt transportdokument har samma verkan som utfärdande, innehav och 

överlämnande av ett transportdokument som inte är elektroniskt. “ 

 

Detta medför att lagen öppnar sig för eB/L och accepterar det som en frakthandling. 

 

 Bill of lading 

Bill of lading består av två huvud versioner, negotiable transport document och non-

negotiable transport document. 

 

Ett negotiable transport document har ett document of title. Dokumentet har inte 

någon namngiven mottagare, utan stämplas “to order” vilket betyder att under 

resans gång kan dokumentet säljas vidare. När godset kommer till slutdestinationen 

är det den som har dokument i sin ägo, som har rätten att hämta ut lasten. 
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Non-negotiable document är en frakthandling som har en angiven mottagare, det är 

endast den angivna personen i dokumentet som har rätten att ta ut godset i 

destinationshamnen. Dessa dokument används i större utbredning än negotiable 

document. Ett negotiable document används inom B/L och non-negotiable 

dokument används inom alla transportsätt som flyg, järnväg, väg och även inom 

sjöfarten. Det finns en typ av B/L som är ett non-negotiable document det är straight 

bill of lading. Denna variant av B/L förklaras mer i avsnitt 3.4.2. 

 

För försäkring av last krävs det ett B/L som innehåller en förklaring av lasten och 

om hur den skall omhändertas under resan. Detta dokument har en sådan makt att 

det fungerar som ett primafacie bevis som innebär att det är det yttersta beviset om 

lastens kondition, mängd och hur det ska underhållas under resan. Det är 

dokumentet som gäller tills det att motsatsen är bevisad (Backman, 2005). 

 

Det skulle kunna förklaras som en hybrid på papper. Det är nog det världens enda 

kvitto som är uppdelad i tre exemplar för att bilda det kompletta exemplaret. Dessa 

tre delarna består av ett kvitto, ett transportavtal och ett värdepapper. Uppkomsten 

av dokumentet kan förklaras som att det skrevs ett avtal på ett papper som sedan 

blev upp delat i tre delar och varje del utdelad till var part. En del fick varuägaren, 

en del fick köparen och den sista delen gick ombord på fartyget som skulle 

transportera godset. När köparen hade fått alla tre bitarna av pappret så hade han 

ägandet och varan i handen. Skulle han eller hon tappa bort sin del av kontraktet så 

tappar denna ägarbeviset och kan inte få ut sitt gods.  

 

För att ett B/L ska kunna klassas som ett B/L måste nedanstående tre krav 

uppfyllas.  

1: Bevis på kontrakt av frakt  

2: Kvitto på godset  

3: Värdepapper på godset  

(Sjölagen 13 kap 42§) 
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 Olika typer av pappers B/L 

En “clean” bill of lading är inget dokument utöver det vanliga B/L. Utan det är en 

del som har tillkommit på senare år för att försäkra alla parter i handelsavtalet att 

godset har lastats ombord på det specifika fartyget i ett tillsynes bra tillstånd och att 

det skrivna dokumentet stämmer överens med vad som tagits ombord.  Enligt 

sjölagen 13 kap 46§ ska punkterna 1–13 från paragrafen överensstämma med det 

utfärdade B/L:t. Stämmer alla punkter överens och godset ser bra ut, skriver 

befälhavaren under två dokument, de följande dokumenten är ombord konossement 

§46 och ett befälhavarkonossement §45. Efter underskrift av ovanstående 

konossement och det har lämnats över till tredjeman i god tro, klassas det som ett 

rent konossement. När ett B/L klassas som rent B/L får den sin fulla bevisverkan 

som ett primafacie bevis.  

 

Detta steg används oftast vid internationella transporter där köparen och säljaren 

använder sig utav de internationella transportavtalen Incoterms 2010. I dessa avtal 

är det viktigt för både konsumenten och säljaren att ha koll på godsets skick då det 

lastades ombord på fartyget, då det oftast är i den sekvensen som riskövergången 

mellan de två parterna övergår. 

 

Back letter är ett dokument som kan skrivas vid uppkomst av skada på last. Genom 

att skriva ett back letter, avskriver transportören sig från ansvar och eventuella 

kostnader som skadan på godset medför. Jämtemot att fartyget skriver ett “Clean 

bill of lading”. Då ingår hamnen och fartyget i ett avtal om att hamnen ska betala 

och ta på sig ansvaret för den uppkomna skadan. (Kirrane, B)  

“Om godset inte motsvarar uppgifterna i konossementet, är transportören på 

mottagarens begäran skyldig att uppge om avlastaren har åtagit sig att hålla 

transportören skadeslös för oriktig eller ofullständig uppgift (indemnitetsförklaring) 

och att låta mottagaren få del av en sådan förklaring.” (sjölagen 13 kap 50§ andra 

stycket)  
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Det vill säga att köparen ska inte bli påverkad av skadan utan ska få det den har 

avtalat om i det skick som är angivet i avtalet, genom att rederiet och hamnen löser 

detta internt så att det inte uppstår några problem för köparen.  

 

Det nämns även i Hague-Visby Reglerna (HVR, se avsnitt 3.6.1) 3 art 5§ sista 

meningen “The right of the carrier to such indemnity shall in no way limit his 

responsibility and liability under the contract of carriage to any person other than 

the shipper “. Meningen säger att även om hamnen och fartyget ingår i ett avtal 

(back letter), kommer fartyget fortfarande att stå för ansvaret och skyldigheter enligt 

B/L:et. 

 

Straight bill of lading (sB/L) fyller samma funktion som ett vanligt B/L, skillnaden 

mellan dem är att sB/L har redan mottagaren skrivet på dokumentet. Det betyder att 

endast den angivna mottagaren får hämta ut godset på slutdestinationen jämtemot 

uppvisning av korrekt id-handling. Att ha i åtanke är att den endast får utlämnas till 

en specifik mottagare, gör att sB/L till ett ”non negotiable B/L”. (M. Spanjaart 

2018) 

 

Det är när det är två eller fler transportmedel som multimodala B/L används. För att 

ta ett ex: Du ska sälja en container med möbler som ska färdas med fartyg från 

Tyskland upp till Malmö, sedan lastas på lastbil för att köras över till Göteborg för 

att sedan åka med fartyg över till Fredrikshavn i Danmark.  

 

Innan när det inte fanns multimodal, var varje ben i denna resa separat från 

varandra, det betyder att du har olika transportavtal för varje ben i resan, så ett 

mellan Tyskland - Malmö, Malmö – Göteborg och Göteborg - Fredrikshavn. Detta 

medförde att det var problem med förluster av gods, då dessa tre separata 

transportavtalen inte täcker hela resan utan att du kommer få glipor i systemet vid 

övergångarna mellan dem olika benen i resan (M. Spanjaart 2018). Vilket gör att 

det är svårt att veta exakt var i kedjan lasten blev stulen eller skadad.  

 

Så istället för att ha tre olika Unimodala ben, blir det att du har ett Multimodal B/L 

som täcker hela resan från det givna exemplet ovanför. Detta gör det mycket enklare 
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för säljare att frakta sina varor till köparna, då bortfraktaren står för ansvaret genom 

hela processen och på så sätt försvinner den glipan som fanns då det användes 

unimodaltransport.  

 

För att det ska få vara ett Multimodal B/L måste det vara minst ett sjöben under hela 

resan. Saknar resan ett sjöben är det fortfarande en multimodal transport document 

men dokumentet får inte gå under betäckningen B/L i detta fall blir det en fraktsedel 

eller också kallat multimodal waybill. 

 

Unimodaltransport är när det är ett transportmedel under hela resan för det angivna 

avtalet. Till exempel att det fraktas en last till en hamn för att sedan lasta över det på 

ett annat fartyg för att köra lasten vidare, då räknas det fortfarande som unimodal 

för att det är endast ett transportmedel under resan. (Spanjaart, M., 2017) 

 

Som det beskrivs i Spanjaart, M., 2017. Multimodal transport law. ss 34-36 är  

Through bill of lading (tB/L) i grunden ett hamn till hamn B/L, det betyder att det 

används när en last ska fraktas från en hamn till en annan. Men det som skiljer dem 

åt är att med Through bill of lading (tB/L) är det inte begränsat till endast fartyg som 

transportmedel och att det inte behöver vara fartyg inom samma rederi som sköter 

hela transporten. Det gör att Befraktaren väljer själv hur lasten ska ta sig från hamn 

A till hamn B. Detta gör att ett tB/L kan i vissa fall när det är flera transportmedel 

med i bilden, se ut som ett multimodal B/L. Det kan även vara så att det istället 

funkar som en unimodal sjötransport och använder endast ett angivet fartyg. 

Friheten med tB/L är att det kan vara antingen ett unimodalt respektive multimodalt 

beroende på vad som är lämpligast för den angivna resan. (Sjölagen 13 kap 43§) 

 

 Elektronisk bill of lading 

eB/L är endast en elektronisk variant av det vanliga B/L. Det som skiljer dem åt i 

dagsläget är att den legala biten om överlåtandet av B/L till olika parter under en 

resa inte funkar med ett eB/L. Utan ett eB/L räknas som ett non negotible dokument 

och det är den största motgången som eB/L har för att träda fram. Det finns system 

som har lösning på den legala biten av B/L och det är Bolero och Essdocs, men 
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nackdelen är att det är slutna system så att det går endast mellan parter där båda är 

med i systemet. Som sägs i (Schelin, J. (2014). Talks on the Rotterdam Rules, ss.56-

57) är att detta gör att den viktigaste aspekten av B/L, som är att dokumentet själv är 

ett ägandebevis av godset och gör att det enkelt kan säljas/bytas till någon annan på 

marknaden. 

 

Problemet är att det att just nu är det svårt att veta om det eB/L är originalet. Men 

det handlar mest om att det inte har skapats någon standard för hur detta ska göras 

än. Vilket i sin tur har gjort att det har varit svårt att skapa system som kan överföra 

eB/L för rätten att ta ut godset i godsets destinationshamn. 

 

 Internationella konventioner 

Den nuvarande sjölagen är baserad på HVR. HVR är endast uppbyggd på tio 

artiklar, vilket gör att den är en översiktlig konvention som inte går in i detalj i varje 

område. En av de tydliga begränsningarna med HVR är att den endast hanterar 

transportdokument som täcks med B/L eller ett liknade värdepapper (HVR 1 art 

stycke b). Många B/L idag hänvisar även till HVR. 

  

Även om Hamburgreglerna tog upp viktiga element inom sjötransporten som borde 

ändras på, så slog den aldrig igenom. Det intresset var inte stort nog för att gå över 

till HR och istället blev HVR kvar som den internationella standarden vid 

sjötransport. 

 

En av de större ändringarna kring eB/L var 14 art, tredje stycket av HR; “the 

signatures on the bill of lading may be in handwriting, printed in facsimile, 

perforated, stamped, in symbols, or made by any other mechanical or electronic 

means, if not inconsistent with the law of the country where the bill of lading is 

issued”. Där HR skriver att det är tillåtet med en elektronisk signatur, men det 

nämns inget mer i HR i samband till eB/L. 

 

RR har inte kommit till kraft än, för att inte tillräckligt många länder har ratificerat 

konventionen. Sverige har skrivit under RR men däremot inte ratificerat 
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konventionen till den svenska sjölagen. Däremot har Sverige gjort en utredning om 

hur övergången till RR skulle se ut (SOU, 2018:60). I följande stycken kommer 

några av de viktiga aspekterna från RR att tas upp. 

 

En viktig aspekt i RR är att de aldrig nämner B/L eller något annat slag av 

transportdokument vid namn, utan har istället infört en ändring på att kalla dem vid 

namn ”transport document”. I RR 1 art 14:de stycket “Transport document” means a 

document issued under a contract of carriage by the carrier that: 

 

(a) Evidences the carrier’s or a performing party’s receipt of goods under a contract 

of carriage; and 

(b) Evidences or contains a contract of carriage. 

 

Vilket beskriver delar av vad ett B/L innehåller; ett kvitto på lasten och ett bevis på 

transportkontrakt.  

  

Som beskrivs i RR 1 art 15:de stycket “Negotiable transport document” means a 

transport document that indicates, by wording such as “to order” or “negotiable” or 

other appropriate wording recognized as having the same effect by the law 

applicable to the document, that the goods have been consigned to the order of the 

shipper, to the order of the consignee, or to bearer, and is not explicitly stated as 

being “non-negotiable” or “not negotiable”. När det är stämplat “to order” så går det 

att överföra ägandet av transport dokumentet till en tredje part, medans ett ”non 

negotiable transport document” går inte det. Detta är inlagt för fullgöra B/L, då ett 

B/L kan vara både ”to order” och ”not to order”. 

 

Det står i RR att det tillåts att istället för att använda vanliga transportdokument, 

finns det valmöjligheten att istället använda elektroniskt transportdokument. Det 

som har gjort att det inte har gått tidigare är att det inte har funnits någon lag som tar 

hänsyn till elektroniska transportdokument, för det anses inte som ett godkänt 

dokument i många fall. I RR 8 art står det att elektroniskt transportdokument har 



 

16(37) 

 

samma juridiska kraft som ett B/L, för att säkerhetsställa att eB/L har samma 

juridiska kraft i hela världen där RR är implementerat.  
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 Övriga frakthandlingar 

 

 Sjöfraktsedel 

Det är mest i samband med längre sjötransporter som B/L kommer till användning. 

Vid kortare sjötransporter, exempelvis inom kust- och skärgårdstrafiken, används i 

stället sjöfraktsedel. Vad som utgör en sjöfraktsedel definieras i sjölagen 13 kap. 58 

§. Sjöfraktsedelns innehåll och bevisverkan beskrivs i 13 kap. 59 §. Sjöfraktsedeln 

fungerar som ett bevis att ett avtal om sjötransport har ingåtts och att transportören 

har tagit emot godset. Vidare innehåller sjöfraktsedeln ett åtagande av transportören 

att lämna ut godset till den mottagare som anges i sjöfraktsedeln. Sjöfraktsedeln 

representerar emellertid inte godset på samma sätt som B/L. 

 

 Väg, järnväg och flyg 

Järnväg, flyg och väg har alla liknande frakthandlingar. Dom nämnda 

frakthandlingarna är non negotible transport document. frakthandlingarna utfärdas i 

tre original, där köparen, säljaren och transportören ska ha varsitt original. 

Frakthandlingen funkar även som primafacie bevis på samma vis som B/L.  

 

 E-CMR 

E-CMR är skapat för att effektivisera godstransporter på väg inom Europa och 

försöka göra det säkrare, ett sätt att göra Europa mer konkurrenskraftig och 

anpassad för klimatförändringarna. 

 

Målet som önskas uppnå är en elektronisk fraktsedel. Försöka få alla medlemsländer 

på samma plan igenom att skapa ett gemensamt regelverk för att få ett bättre och 

enklare samarbete med de elektroniska dokumenten. Även för det till exempel ska 

kunna användas som bevismaterial vid en rättegång. Dessa olikheter skapar hinder 

på den inre marknaden och medför att transportföretagen fortsätter att använda 

pappersfraktsedlar i stället för elektroniska frakthandlingar.  
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“Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa I Sverige tillämpas fri 

bevisprövning inom processrätten. Den innebär att parterna i en rättegång får 

åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av 

bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Detta innebär att det 

redan i dag är möjligt att åberopa elektroniska frakthandlingar i svenska domstolar. 

Regeringen bedömer att inga nationella regler på väg- och järnvägsområdet behöver 

beröras med anledning av förslaget.” (Regeringskansliet, 17/18) 

  

Dagens problem.  

“Ett fragmenterat regelverk som fastställer inkonsekventa skyldigheter för 

myndigheter vid godtagande av elektronisk information eller elektroniska 

dokument, och som tillåter olika administrativa förfaranden för att genomföra 

sådana lösningar.” (Regeringskansliet, 17/18) 

 

“En fragmenterad IT-miljö som kännetecknas av en mängd olika inkompatibla 

system/lösningar för elektronisk transportinformation och elektroniskt 

dokumentationsutbyte, både för kommunikation mellan företag och myndigheter 

och för kommunikation mellan företag.” (Regeringskansliet, 17/18) 

 

För att kunna få de elektroniska transportdokumenten att fungera så vill de ta fram 

ett gemensamt system där frakthandlingen skall hamna på en certifierad eFTI-

plattform där de lokala myndigheterna och transportföretagen kunna ha tillgång till 

ett läsbart format.  (Regeringskansliet, 17/18) 

 

 B/L:s användande vid finansiella transaktioner 
 

 Bolero 

Bolero är en hemsida som har skapats för att stödja eB/L och även elektroniska 

sjöfraktsedlar. Bolero skapades för att göra sjöfarten effektivare i gällande av 

pappers B/L för göra att skickning av B/L snabbare och enklare att utföra. Det som 

gör att detta finns och används till viss del av den nuvarande sjöfarten så använder 

majoriteten fortfarande vanliga B/L på grund av att det är säkrare. (Bolero 1)  
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Som det står på deras hemsida, all användning av hemsidan är på ens egen risk och 

Bolero kommer inte att ta något ansvar i användandet av hemsidan. Det vill säga att 

all information som har blivits förlorat kommer Bolero inte stå för även om det nu 

så skulle vara deras fel. De kommer även inte att ta något ansvar för om hemsidan är 

offline av en anledning bortom deras kontroll. (Bolero 2)  

 

Vi har försökt komma i kontakt med bolero men har inte fått något svar. För att få 

tillgång till sidan måste man vara medlem då det är ett slutet system.  

 

 Essdocs 

Essdocs är ett företag som likt Bolero valt att ge folk möjligheten till eB/L. Dem 

använder sig av en kontraktsbaserad tjänst där innan användning måste du signera 

deras kontrakt för att få tillgång till deras tjänster. (Essdocs 1) 

 

Utifrån deras hemsida kan vi finna vad de erbjuder för elektroniska lösningar.  

”DocEx” (Essdocs 2) är en molnlösning som tillåter elektronisk signering och en 

legal överföring av dokumentens ägande, den här lösningen har samma juridiska 

tyngd och skall fungera likadant som B/L i pappersformat (Essdocs 3). För att lösa 

det här mellan alla parter så kan alla få tillgång till dokumentet på olika sätt, för 

personerna i land kan de enkelt komma åt dokumenten via en enkel websökning 

medan transportören, fartyget som saknar tillgång till internet får dokumentet 

bifogat i ett säkert mail. Genom en överföring via internet tillkommer det alltid 

risker, för att minimera riskerna så erbjuder man en integrering till ”IoT” (Essdocs 

4) på så sätt kan du kombinera dina tillgängliga dokument med en blockchain 

lösning. (Essdocs 2) Se avsnitt 3.8.4 om blockchain.  

 

 Remburs 

Köpare och säljare går in i ett avtal om att transaktionen ska ske med remburs. Efter 

det går köparen till sin bank och ansöker om att öppna en remburs till säljarens 

fördel. Det vill säga att säljaren blir garanterad betalning mot att den visar upp de 

handlingar som krävs av rembursen och International Chamber of commerce 

reglerna (SEB, 2014). Säljaren behöver inte oroa sig att inte få sitt sålda objekt 
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betalt. Om banken går med på att öppna en remburs så tar den samtidigt på sig en 

oberoende betalningsskyldighet (SEB, 2014). Det är inte bara försäljaren som får en 

försäkring genom en remburs utan även köparen. De handlingarna innehåller bland 

annat själva transportavtalet, så om det inte stämmer med vad säljaren och köparen 

hade kommit överens om i sitt avtal så kommer banken inte att betala säljaren förens 

rätt handlingar har uppvisats. 

 

En remburs går till så att säljarens bank köper det ägande dokumentet (ex ett B/L) 

av lasten från säljaren. Efter det köper köparens bank upp dokumentet av säljarens 

bank. När köparens bank har köpt upp dokumentet går köparen och köper 

dokumenten av sin bank. I en remburs så hanterar bankerna aldrig lasten i sig utan 

endast B/L på lasten. 

 

 Blockchain 

Något som är bekant för de flesta i dagens samhälle är en cryptovaluta vid namn 

Bitcoin. Bitcoin skapades år 2009 av Satoshi Nakamoto, och med det kom 

blockchain som är grunden i Bitcoin. Det var inte förens ett par år efter som Bitcoin 

verkligen tog fart och blev mer populärt. Det skapades ett större förtroende för 

blockchain teknologin som med tiden hade bevisat att varje Bitcoin var unik och 

gick inte att kopiera.  

 

Blockchain är som namnet säger, en kedja av blocks. Varav att varje block 

innehåller data i kodat format och är även i kronologisk ordning. Blockchain i sig är 

en digital redovisning som håller information av transaktioner som utfärdas över 

nätet. Blockchain har en decentraliserad struktur (se figur 3 nedan), istället för det 

vanliga som är att ha en centraliserad struktur (Se figur 2 nedan). (Khan, 2019)  
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Figur 2. Centraliserat system                            

 

Figur 3. Decentraliserat system 

 

En decentraliserad struktur tar bort behovet av ett enskilt eller centraliserat system 

som tar hand om transaktionen. Det betyder att det inte är ett enskilt företag (ex en 

bank) som ansvarar för transaktionen. När de inte längre behöver gå genom en bank 

eller någon annan mellan part för att göra transaktionen, så kommer det att minska 

både tiden för transaktionen och även kostnaden som mellan parten kommer att ta ut 

jämtemot att överse/godkänna transaktionen.  
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En av de viktiga delarna av blockchain är något som kallas för hash. Hash är ett 

fingeravtryck från ett enskilt block, vilket gör varje block i kedjan unikt, då inget 

fingeravtryck är det samma. Nedan i figur 4 förklaras innehållet i ett block och hur 

kedjan i blockchain kan se ut. 

Ett block består av tre saker;  

1. Blockets egna hash  

2. Blockets data  

3. Föregående blockets hash  

(Khan, 2019)  

 

Figur 4. Blockchainkedja 

 

Någon ändring i blocket skulle betyda att blockets hash skulle ändras. Vilket gör att 

alla block efter blir ogiltiga. Detta är gjort för att säkerhetsställa att det inte ska gå 

att ändra någon data i något block. För att öka säkerheten yttligare har det skapats 

något som heter Proof of work. Vad Proof of work gör är att den ökar tiden som 

krävs för att skapa ett nytt hash och tack vare att när det ändras något i ett block så 

ändras blockets hash. Det gör att alla blocks omkring det ändrade blocket får en 

“signal” av att något inte stämmer. På så vis är det väldigt svårt att lyckas att hacka 

eller göra ändringar i något block.  

  

Blockchain teknologin stödjer även immutibility som beskrivs som oförändliga. Det 

betyder att när en kod eller block har satts i blockkedjan och passerat genom servern 

Data/information

•Blockets Hash

•Föregående 
blocks Hash

Data/information

•Blockets Hash

•Föregående 
blocks Hash

Data/information

•Blockets Hash

•Föregående 
blocks Hash
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går det inte att ändra i blocket ett koden. Om någon skulle göra det skulle 

omkringvarande noder bli notifierade, för att stoppa ändringen.  

 

Khan skriver om hur blockchain är transparant i sin helhet. Det vill säga att alla 

transaktioner som görs via blockchain är öppet för alla att se. Men det kommer inte 

att visa som exempel; Företag 1 har skickat 10kr. Utan att ens riktiga identitet är 

skyddad bakom avancerad kryptografi. Det betyder att det kommer att se ut något 

liknade detta när du gör en transaktion; 

1MF1bhsFLkBzzz9vpFYEmvwT2TbyCt7NZJ har skickat 1kr. 

  

Fördelen med att vara ett transparant system där alla kan se ens transaktioner är att 

det inte går att mörka en transaktion eller ”fuska”. Utan att alla transaktioner som 

görs, måste göras ärligt. För om man tar ett företagets transaktion id och söker på 

det i systemet så kommer alla transaktioner som de har varit med om att dyka upp. 

 

Vad som gör blockchain intressant för detta arbete är att det är på väg in i sjöfarten 

med eB/L. Ett blockchain baserat system som heter Voltron har skapats av 11 

globala banker som hanterar remburs. Det är också intergerat med Boleros nätverk. 

Voltron kommer att släppas någon gång under 2019. (Ledger Insights, 2018) 

 

 P&I 

P&I är idag ett försäkringsbolag som specialiserar sig på att försäkra gods och 

fartygslaster, det har sedan sent 1800 / tidigt 1900 tal varit ett internationellt 

klubbsystem där liknande försäkringsbolag runt om i världen är anslutna. 

 

2010 gick P&I ut med ett pressmeddelande att efter en granskning av bolero och 

essDOCS papperslösa system att till viss del försäkra denna typen av elektroniska 

dokument men rekommenderade att ha yttligare försäkring för lasten. “Members 

should be aware that, in so far as such risks are not of a traditional P&I nature, other 

insurance arrangements may be required.” (Miller, 2010) 
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 Elektronisk integritet 

E-signatur betyder att krypterade uppgifter som finns i elektronisk form, vilket är 

knutna till andra elektroniska uppgifter för att säkerhetsställa signaturens ursprung 

och dataintegritet. Detta gör att en användare som har identifierats, ska på ett 

juridiskt bindande sätt kunna utföra olika typer av rättshandlingar inom e-tjänst. 

Däremot så syns inte en E-underskrift/signatur, utan det är elektroniskt information 

som endast en dator kan tyda.   

 

Idag är det möjligt att skapa en E-underskrift/signatur på två olika sätt;  

 

• Genom en direkt hjälp av ett specifikt underskriftcertifikat som är kopplat 

till den angiva E-legitimation som tillhör den personen. Ex på detta är via 

BankID.  

• Indirekt genom att den användare som vill göra en underskrift, legitimerar 

sig för en underskrift så att ett specifikt underskriftcertifikat ställs ut av 

istället ett fristående underskrifttjänst som används för att producera en 

underskrift.  

 (E-legitimationsnämnden, u.d.) 

 

eIDAS syfte är att öka förtroendet för e-signaturer på den inre digitala marknaden i 

EU. Vilket betyder att det ska mellan företag, myndigheter och medborgare finnas 

ett säkert elektroniskt samarbete. eIDAS består av två delar: ena behandlar e-

legitimering och den andra delen behandlar olika betrodda tjänster. Med en betrodd 

tjänst menas den som tar hand om en kvalificerad elektronisk identitetshandling 

(eID). (Klingberg, 2016) 
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 Resultat & Analys 

Genom tolkning med den rättsdogmatiska metoden, där det har jämförts både 

gamla, nuvarande och framtida konventioner för att kunna se hur reglerna kring den 

elektroniska aspekten har ändrats. Vad som uppkom under tolkningen av den 

nuvarande lagen är att säkerheten bakom eB/L är för låg för att träda fram som ett 

starkt alternativ till det ursprungliga B/L. RR som inte är ratificerad är i nuläget den 

mest givande konventionen för sjöfarten i allmänhet och inte endast för eB/L:s 

ståndpunkt. 

 

Tolkning: 

HVR som är den nuvarande internationella konventionen tar ingen hänsyn mot en 

elektronisk aspekt av B/L. Den ger samma juridiska kraft till dokument liknande 

B/L eller ett document of title. Det kan menas med att elektronisk version är giltig 

om det har ett document of title. eB/L räknas i dagsläget som ett non negotiable 

B/L, vilket menas att det inte har ett document of title. 

 

HR skiljer sig inte mycket från HVR när det gäller den elektroniska aspekten av 

B/L. HR nämner att man kan signera ett B/L med en elektronisk signatur men 

nämner inget om eB/L. HR trädde aldrig i kraft men hade inte givit någon 

förändring på eB/L: ståndpunkt. De stora förändringarna som HR hade medfört är 

inte relevanta för denna studie. 

 

RR tar upp eB/L i klartext och beskriver dess juridiska kraft på samma nivå som ett 

vanligt B/L. Vilket vidare betyder att eB/L är accepterad som en frakthandling inom 

RR, med tanke på att eB/L inte ses som en godkänd frakthandling överallt. Med en 

ratificering av RR medföljer det att man accepterar eB/L som en frakthandling. I 

jämförelse med både HVR och HR är RR den ända konventionen som ger plats för 

den elektroniska framgången som sakta träder fram inom sjöfarten vid gällande 

frakthandlingar.  
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Tillgängliga elektroniska tjänster: 

Bolero och Essdocs är idag de två elektroniska tjänsterna som finns tillgängliga och 

har fått sina system godkända av P&I och täcks av deras lastförsäkring. Men dom 

här lösningarna är i nuläget slutna kretsar där det krävs kontrakt eller att alla 

inblandade parter är medlem i dessa system för att kunna använda sig utav 

tjänsterna. Det innebär att inte vem som helst har tillgång till att använda den här 

typen av elektroniska tjänster.  

 

Kompletterande samtal: 

Med samtalen tillsammans med Handelsbanken och Swedbank framkom det mycket 

olika åsikter men även många liknande om dagsläget och hur framtiden kan komma 

att se ut. Frågorna som ställdes under de kompletterande samtalen finns på bilaga 2 

 

Vad som skilde bankerna åt i det stora hela var deras syn på varför eB/L inte trätt 

igenom än, hos Handelsbanken handlade det mer om att det inte finns någon 

efterfrågan om att använda sig av eB/L idag. Medan hos Swedbank så var dom mer 

oroliga över att eB/L:s juridiska del, vilket gör att det hanteras som ett non 

negotiabelt dokument. Anledningen till att det hanteras som ett non negotiable är för 

att det finns ingen riktig lag som stödjer transaktionerna av ägandebeviset. Det finns 

många juridiska hål i nu läget, man kan inte med säkerhet säga vem det är som äger 

godset efter det har överlåtits.  

 

Det som framkom i båda intervjuerna var, för att vi ska kunna uppnå en helt 

papperslös marknad, måste alla underutvecklade länder som exempel Bangladesh 

och Moçambique acceptera och implementera system för att hantera eB/L. För att 

komma dit måste alla länder finna en gemensam grund inom handeln.  

 

Blockchain upplystes under intervjuerna som en framträdande lösning för eB/L:s 

legala problem. Blockchain systemet kan ta marknaden ett steg närmare en 

papperslösmarknad. Voltron är ett av systemen som kommer att komma ut på 

marknaden under 2019. 
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 Slutsatser  

Syftet med studien var att finna anledningen till att eB/L inte trätt i kraft, varför 

sjöfarten inte har kommit lika långt som andra transportverksamheter. Följande 

forskningsfrågor användes under studiens gång.  

 

• Varför finns fortfarande det gamla systemet med pappers B/L kvar även om 

det finns många elektroniska lösningar tillgängliga? 

• Är B/L för stark juridiskt för att kunna övergå till elektronisk form? 

 

Teknologier utvecklas sakta men säkert för att kunna stödja transaktionen av 

dokumenten, ingen speciell teknologi har riktigt tagit kronan ännu men det är en idé 

som trätt fram mest och är den mest lovande för framtidens elektroniska 

transaktioner av negotiabla B/L. Blockchain är en revolutionerande teknologi som 

gör att originalet aldrig kan dubbleras och därmed inte kräver en tredje part som 

verifierar transaktionen, i det här systemet går det i teorin att sköta transaktionen 

mellan enbart köpare och säljare. 

 

För att vi i framtiden ska kunna uppnå en papperslös marknad så måste alla länder 

finna en gemensam grund i hanteringen av juridiska dokument inom handeln. Det 

här är en mycket svår uppgift, att lyckas att få alla nationer på samma plan då 

många ser en säkerhet med att ha ägandebeviset i handen. Det är även många länder 

som helt enkelt är för fattiga för att kunna investera i systemen för att kunna hantera 

eB/L. Under intervjuerna med bankerna så såg alla representanterna en framtid som 

skulle vara en ganska splittrad marknad mellan fysiska och elektroniska dokument. 

Att det är många år innan det är fullt möjligt att gå helt papperslöst inom sjöfarten.  

 

Det resultatet visade var att även om det finns lösningar tillgängliga, är det ingen av 

dem som är öppna för allmänheten. Med öppen för allmänheten menas att du inte 

behöver vara medlem i det systemet för att kunna använda tjänsterna. Detta är en 

bidragande faktor till varför B/L fortfarande är kvar i pappersform. En annan faktor 

är att den äldre generationen inte funnit tillit till den elektroniska aspekten av 

dokumenthantering. Man känner istället en trygghet i att ha den här typen av 
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dokument i säkert förvar. En trygghet att veta att man har en fysisk kopia 

undanlagd.  

 

Tolkningen visade att nuvarande konventionen tar hänsyn till B/L och liknande 

document of title, eftersom eB/L hanteras som ett non negotiable document har det 

inget document of title och på så vis blir det inte godkänt enligt HVR. Det står inte 

specifikt något om den elektroniska aspekten och dess juridiska kraft jämtemot B/L. 

Vilket kan tyda på en ur åldrad konvention och i behov av en uppgradering eller 

komplettering för att bli relevant i dagens samhälle där den elektroniska aspekten 

börjar komma mer i fokus. 

 

Egna reflektioner: 

För att en elektronisk handel ska kunna fungera i världen måste man finna en 

gemensamgrund att arbeta på. Tillsammans finna en lagstiftning som är anpassad 

efter den moderna teknologin som finns tillgänglig idag, där man utefter en 

standardiserad lag bygger öppna system som allmänheten fritt kan använda och 

arbeta inom. Att kunna ge möjligheten till en elektronisk dokumenthantering, att 

kunna lyckas med en sådan revolutionerande uppdatering inom sjöfarten skulle i 

första hand de största nationerna anpassa sig till en sådan utveckling och acceptera 

den nya tekniken. Försöka utveckla en promemoria över hur framtiden kan formas, 

ge möjligheten till en utveckling. Något som kan investeras av de största rederierna 

inom containerbranschen där en sån här utveckling skulle spara en otrolig mängd 

pengar och resurser. Ibland krävs bara ett initiativtagande för att förändra en hel 

värld. 

 Kompletterande samtal 
 

Under den här studien utfärdades kompletterande samtal för att få insikt till hur det 

faktiskt ser ut idag och vad de som arbetar med detta tror om framtidens 

dokumenthandlingar. Det här är en summering av vad som sades under samtalen 

med representanterna från Handelsbanken och Swedbank. Vi har valt att kalla dem 

för Handelsbanken respektive Swedbank under samtalet.  
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Risker:  

Handelsbanken ser ingen risk i att övergå till elektroniska dokument, däremot ser 

dom redarna som en eventuell risk i detta då det inte finns något krav på att dom 

måste anpassa sig till den elektroniska aspekten. 

 

Swedbank trycker på punkten att det inte finns någon legal säkerhethet vid 

överlåtandet av eB/L. Dom påstår att vid överlåtandet finns det så många hål i lagen 

att det inte går med säkerhet säga vem det är som äger lasten vid övergångarna och 

av den anledning har de valt att klassa eB/L som ett ”non negotiable document”. Det 

gör det svårt att veta vem som äger lasten vid de olika tidpunkterna under resan från 

säljaren till köparen. Vilket de refererar till ICC:s hemsida där de tar upp den legala 

statusen av eB/L. Eftersom det är bankerna som står för den stora risken under en 

remburs, så blir det inte en tillräckligt trygg säkerhet för dem.  

 

Framtiden: 

Handelsbanken tror att vi kan uppnå en papperslös marknad om ca 20 år eller att de 

ligger väldigt lång fram i tiden. De tror mer på att det kommer vara en splittrad 

marknad med både papper och elektroniska dokument. 

 

Handelsbanken konstaterar att det största hindret vi har idag är de legala hindren 

runtom i världen, att innan det är möjligt att föra elektroniska överlåtanden så måste 

många länder ändra i sina lagar. De litar inte riktigt på den bakomliggande 

elektroniken. 

 

Swedbank tror att det är möjligt, men att det förmodligen kommer att bli en 50/50 

marknad mellan papper och elektroniska B/L. Det kommer att variera mycket 

beroende på hur det kommer att gå för de olika blockchain lösningarna som håller 

att träda fram i dagsläget. Men det är fortfarande väldigt långt fram i tiden innan vi 

kommer att uppnå en papperslösmarknad och det är inte inom de kommande 10åren. 

 

Swedbank säger att det är den legala biten av eB/L, att det inte är ett negotiabelt 

dokument och att för det ska fungera måste alla länder och parter acceptera det. De 

påpekar också att problemen som finns har idag kring B/L kanske löser sig men det 
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menas inte heller att vi kommer få färre problem efter vi har övergått till eB/L utan 

de kommer att komma upp nya problem istället. 
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 Vidare forskning 

Som en fortsatt undersökning på denna studie skulle vara att gå närmre blockchain 

eller om det tillkommer fler elektroniska lösningar till eB/L. Kolla hur den utvecklas 

och används i framtiden inom sjöfarten. Om det kommer att bli större än både 

bolero och essdocs.  
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