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Summary 

Execution is important in order for us to have a functioning credit market. By obligating 

someone to complete a performance can be seen as a protection for parties to an agreement or 

credit institution. 

 

In 2013, a property was executed for a tax debt of 6 721 SEK. The case was tried in the European 

Court of Justice where Sweden lost the case. The court addressed criticism against Sweden and 

the system as such. The detention had been in accordance with Swedish law but violated the 

European Convention and Human Rights. Despite the criticism, Swedish legislation has not 

changed. 

 

Regarding the execution procedure it is important that there is a balance between the creditor's 

right to receive his debts and the debtor's rights. In reality, this seems to be a very difficult 

balance for Kronofogden as an executive authority. Furthermore, there are other problems 

regarding the execution procedure. For example, the value destruction that occurs in execution 

procedure.  

 

The fact that Swedish legislation violates the European Convention is something that can affect 

rule of law. Here, however, the question arises what rule of law really means. Although many 

lawyers have often described rule of law based on the same legal certainty, but a uniform 

definition of rule of law does not seem to exist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning  

Utmätning är av betydelse för att vi ska kunna ha ett fungerande kreditsamhälle. Genom att 

tvångsvis förmå någon att utföra en prestation kan ses som ett skydd för parter i ett avtal eller 

kreditinstitut.  

 

År 2013 tvångsutmättes en fastighet för en skatteskuld på 6 721 kronor. Fallet prövades i 

Europadomstolen där Sverige förlorade målet. Domstolen riktade kritik mot Sverige och mot 

systemet som sådant. Utmätningen hade utförts i enlighet med svensk rätt, men stred mot 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Trots kritiken har den svenska 

lagstiftningen inte förändrats särskilt mycket.  

 

Vid utmätning är det viktigt att det råder balans mellan borgenärens rätt att få sina fordringar 

betalda och gäldenärens rättigheter att inte betala inkorrekta skulder. Detta verkar i praktiken 

vara en mycket svår avvägning för Kronofogden som exekutiv myndighet. Vidare finns det 

andra brister med utmätningsförfarandet. Värdeförstöringen som sker vid utmätning är ett 

exempel.  

 

Att svensk lagstiftning kan strida mot Europakonventionen är något som i så fall påverkar 

rättssäkerheten. Här uppstår emellertid frågan vad rättssäkerhet egentligen innebär. Trots att 

många rättsvetenskapsmän eller kvinnor och praktiskt verksamma jurister har beskriver ofta 

rättssäkerhet utifrån samma rättssäkerhetsfaktorer, men någon enhetlig definition av 

rättssäkerhet verkar således inte existera.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Att tvångsvis förmå någon att utföra en prestation är nödvändigt för ett fungerande 

kreditsamhälle.1 Exempelvis skulle banker och andra långivare bli restriktiva om det saknades 

möjlighet att få hjälp att tvångsvis få sina fordringar betalda. Det är därav nödvändigt att det 

finns en möjlighet att vända sig till Kronofogden för att få hjälp med obetalda fordringar. 

Emellertid måste hänsyn tas till gäldenären som av olika anledningar inte uppfyllt sin del av 

avtalet. Det finns å ena sidan ett intresse från borgenärens sida att få sina fordringar betalda 

och å andra sidan gäldenärens intressen och rättigheter.  

 

I september år 2003 blev Jim Rousks fastighet i Stockholm tvångsförlöst av Kronofogden. 

Anledningen var en skatteskuld på 6 721 kronor. Rousk var sen med sina deklarationer på 

grund av sjukdom och påfördes en skatt på ungefär 250 000 kronor. Skulden blev inte betald 

och överlämnades till Kronofogden som sedermera beslutade att fastigheten skulle utmätas 

och skickade beslutet per post. Rousk var emellertid inte hemma och hade ingen möjlighet att 

ta del av beslutet att Kronofogden skulle sälja fastigheten.  

 

När försäljningen närmade sig överklagade Rousk beslutet och ansökte om anstånd för 

betalningen hos Skatteverket för att förhindra verkställigheten. Emellertid tappade 

Skatteverket bort ansökan. Efter att en ny ansökan upprättats och på nytt skickats till 

Skatteverket medgavs anstånd av Skatteverket den 3 september år 2003 och Kronofogden 

informerades om anståndet. Myndigheterna hade emellertid ingen vidare kommunikation och 

hade inte koll på i vilket skedde handläggningen befann sig i.  

 

Rousk överklagade försäljningen, men tingsrätten menade att det inte fanns någon anledning 

att häva beslutet om försäljningen. Kronofogden motiverade beslutet att sälja fastigheten med 

att det fanns en skuld kvar på 6 721 kronor. Familjen vägrade att flytta ifrån fastigheten tills 

det att fallet prövades i hovrätten. Under tiden vräktes familjen av Kronofogden.2 

 

Fallet gick vidare för prövning i Europadomstolen där den svenska staten menade att 

Kronofogden inte hade hanterat ärendet på ett felaktigt sätt, utan att Kronofogden hanterat 

ärendet rätt utifrån rådande lagstiftning. Sverige fick omfattade kritik på ett flertal punkter. 

För det första riktades kritik gentemot att ett sådant ingripande beslut om att fastigheten ska 

tvångsförsäljas skickas via post. För det andra fick Sverige kritik för att myndigheterna trots 

tillgång till databaser med uppgifter som är relevanta, inte har informerat varandra. Kritiken 

riktades också mot att det inte var rimligt att sälja fastigheten för en skatteskuld på 6 721 

kronor. Vidare menade Europadomstolen att det inte var rimligt att tvångsutmäta fastigheten 

när det fanns en bil som kunnat bli föremål för utmätning. Bilen hade täckt den skuld Rousk 

hade gentemot staten. Vidare påpekade Europadomstolen att försäljning av bostaden är en 

                                                 
1 Heuman, L., Specialprocess - Utsökning och konkurs, s. 117.  
2 NJA 2013 s. 1241. 
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mycket ingripande åtgärd och det måste råda proportionalitet mellan statens krav på att få sina 

skulder betalda och individens rätt till sitt hem.  

 

Sverige förlorade fallet och Europadomstolen beslutade att Rousk skulle få ett skadestånd för 

mellanskillnaden mellan försäljningen och marknadsvärdet. Utöver skadeståndet fick Rousk 

ett ideellt skadestånd på ungefär 150 000 kronor.3  

 

Det som gör fallet intressant är att den svenska staten, trots kritiken, försvarar Kronofogdens 

hantering av utmätningen. Den svenska staten menar att tvångsutmätningen och försäljningen 

av fastigheten har skett i enlighet med gällande rätt. Europadomstolen menar att 

utmätningsförfarandet förvisso hanterades i enlighet med svensk rätt, men att det svenska 

utmätningsförfarandet strider mot Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.  

 

Begreppet rättssäkerhet är ett ord som jurister stöter på relativt ofta i sitt arbete. Men hur är 

något när det är rättssäkert. Vilka faktorer ska beaktas vid bedömning huruvida en stat är 

rättssäker. Många anser nog att Sverige är en rättsstat. Men frågan är om Sverige är rättssäkert 

med tanke på att vi har ett utmätningssystem som strider mot Europakonventionen och 

mänskliga rättigheter.4 Forskare och praktiskt verksamma jurister har presenterat olika teorier 

för att försöka skapa ett enhetligt rättighetsbegrepp. Utan en tydlig definition om vad 

rättssäkerhet är och hur det skapas kan det vara svårt att bedöma huruvida samhället är 

rättssäkert eller inte.  

 

1.2  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för det svenska utmätningsförfarandet och diskutera om 

det kan anses strida mot vissa utvalda rättssäkerhetsfaktorer. För att uppnå detta syfte kommer 

jag att beskriva de relevanta rättssäkerhetsfaktorerna. Utgångspunkten för arbetet kommer att 

vara fallet Rousk mot Sverige. Fallet avsåg en skatteskuld, därav kommer skatteskulder att 

vara i fokus. För en vidare förståelse kommer jag att ge en allmän redogörelse för utmätning.  

 

Ett andra syfte är att försöka ge förslag på förbättrande åtgärder för de eventuella brister som 

finns i utmätningsförfarandet. Jag kommer också föra en de lege ferenda diskussion avseende 

rättssäkerhetsbegreppet och viktiga rättssäkerhetsfaktorer.  

 

1.3 Frågeställningar  

1. Är utmätningsförfarandet i Sverige rättssäkert utifrån i arbetet utvalda  

rättssäkerhetsaspekter? 

2. Vilka åtgärder bör vidtas för att skapa ett bättre och mer rättssäkert  

utmätningsförfarande? 

                                                 
3 ECHR 27183/04.  
4 Thörnhammar, J., Svensk skatteindrivning bryter mot mänskliga rättigheter - Sverige fälls i Europadomstolen, 

Dagens juridik, 2013-08-12.  
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1.4  Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister, politiker med makt att ändra 

rådande lagstiftning och andra som kan finna ämnet intressant. Vidare kan uppsatsen även 

vara intressant för andra personer som har ett intresse av att veta mer om hur 

utmätningsförfarandet ser ut och hur det ter sig i praktiken.  

 

1.5  Metod  

1.5.1 Metodval  

Uppsatsen kommer att författas med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Utifrån 

rättskälleläran tolkas och systematiseras gällande rätt.5 Den rättdogmatiska metoden ställer 

högra krav på god hänvisningssed för att informationen enkelt ska kunna kontrolleras. Det 

innebär att hänvisning till använda källor ska vara noggrann och konsekvent. Tillförlitlighet 

och prövbarhet är således ord som präglar den rättsdogmatiska metoden.6  

 

Peczeniks uppfattning av den rättsdogmatiska metoden innebär en uppdelning av rättskällor i 

olika grupper. Genom att dela in rättskällorna i dessa grupper påvisas rättskällornas ställning 

i argumentationen. Utsökningsrätten är ett komplicerat område inom juridiken varpå 

indelningen hjälper till att underlätta förståelsen.7  

 

Peczeniks gruppering innebär att rättskällor delas in i sådana källor som ska, bör eller får 

efterföljas. Till den första gruppen, rättskällor som ska följas hör lagar, sedvanerättsliga regler 

och föreskrifter.8 Vidare är prejudikat, förarbeten, annat material som anger allmänna 

rättsgrundsatser och internationella konventioner sådana rättskällor som bör efterföljas.9 Den 

sista gruppen rättskällor är doktrin, rekommendationer, beslut och annat material som har 

koppling till lagstiftningen, dessa källor får enligt rättskälleläran följas.10  

 

Emellertid har den rättsdogmatiska metoden kritiserats. Exempelvis anses metoden sakna 

teori, att det är en föråldrad och statisk metod som genom tiden inte har förändrats särskilt 

mycket.11 Den rättsdogmatiska metoden har blivit försvarad av bland annat Jareborg som 

menar att metoden skapar förutsebarhet och därmed är nödvändig.12  

 

Sandgren menar att innebörden av rättsdogmatik är oklar, men att det råder enighet kring vad 

rättsdogmatik är. Rättsdogmatik syftar till att avgöra vad som anses vara en godkänd juridisk 

argumentation. Vidare har rättsdogmatik ett inifrånperspektiv. Detta innebär att tillämpningen 

ska hålla sig till gällande rätt.13  

                                                 
5 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
6 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 44. 
7 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 222. 
8 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 214. 
9 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 215. 
10 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 215. 
11 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 24. 
12 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 5 ff. 
13 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 648 f. 
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Sandgren är av den uppfattningen att gällande rätt är det centrala i rättsdogmatisk metod. 

Samtidigt menar Sandgren att detta inte utesluter möjligheten att gå utanför den gällande 

rätten.14 Den juridiska argumentationen kan framstå som strikt och bunden av gällande rätt, 

men Sandgren menar att det kanske inte är så strikt som det förefaller. Här tillåts en ganska fri 

argumentation.15 Jareborg delar Sandbergs uppfattning om att det är möjligt att gå utanför de 

gällande rättens ramar.16  

 

Det är emellertid möjligt att använda sig av andra metoder. Ett exempel skulle kunna vara 

komparativ metod. I en sådan studie skulle exempelvis tysk rätt kunna ha en tjänande funktion 

i en jämförande studie med svensk rätt. Att jämföra hur europeiska rättsakter tillämpas i olika 

länder är dock ingen komparativ metod, detta på grund av att rättsakterna är desamma i 

staterna. Men att jämföra utmätningsförfarandet i två eller flera olika länder skulle vara 

möjligt. En sådan studie är med hänsyn till arbetets omfattning inte lämplig och torde ligga 

något utanför framställningen jag vill förmedla. Mitt val att använda den rättsdogmatiska 

metoden ligger i att den till sin karaktär är öppen och är den metod som bör väljas för denna 

uppsats.  

 

 

1.5.2 Metodanvändning 

I de deskriptiva delarna av uppsatsen kommer jag att utgå från rättskälleläran och dess hierarki 

för att systematisera och fastställa gällande rätt. I första hand kommer lagstiftning att ligga till 

grund för presentation för utmätningsförfarandet. I viss mån kommer även förarbeten att 

användas. För en mer djupgående förståelse för hur utmätningsärenden hanteras i praktiken 

kommer jag vidare att använda mig av rättsfall och Kronofogdens handbok.  Kronofogdens 

handbok faller in under rättskällor som får följas och ses som doktrin. Det innebär att källan 

hamnar i den sista gruppen rättskällor. Det finns emellertid inget annat material som anger 

tillvägagångssättet för utmätning så utförligt som Kronofogdens bok. 

 

Analysen och de lege ferenda diskussionen är baserad på vad som framkommit av de 

deskriptiva delarna i arbetet.  

 

1.6  Disposition 

Arbetet består i huvudsak av ett inledande kapitel, en deskriptiv del och en analys. I arbetets 

inledande kapitel presenteras bakgrund och problem med rådande lagstiftning samt 

metoddiskussion. Kapitel två är en redogörelse för rättssäkerhet och dess definition. Det tredje 

kapitlet en presentation av utmätningsförfarandet. Analysen och de lege ferenda diskussionen 

tar sin plats i det fjärde kapitlet. Uppsatsen avslutas med en slutsats för att sammanfatta arbetet 

och frågeställningarna.  

 

                                                 
14 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 650. 
15 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 652. 
16 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
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1.7  Avgränsning  

Vad gäller rättssäkerhet och dess definition har jag valt att redogöra för ett antal teorier eller 

uppfattningar av begreppet. Det rör sig om både forskare och praktiskt verksamma juristers 

syn på rättssäkerhetsbegreppet. Jag har begränsat mig till dessa för att försöka ge en bild över 

hur synen på rättssäkerhet kan vara olika utan att göra det alltför komplicerat och utdraget.  

 

Vad gäller utmätningsförfarandet kommer jag att begränsa mig till de frågeställningar som 

nämns i det inledande kapitlet. Detta på grund av att en del frågor har lyfts fram i andra arbeten 

och med hänsyn till arbetets omfattning finns inte tid eller plats för att uttömmande redogöra 

och diskutera samtliga problem och brister med utmätningsförfarandet och dit tillhörande 

lagstiftning.  

 

Vidare är arbetet avgränsat till att behandla lös egendom, fastigheter och lön när det gäller 

utmätningsförfarandet.  
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2. Rättssäkerhet och rättssäkerhetsfaktorer 

2.1 Definitionen av rättssäkerhet  

De flesta har antagligen en föreställning om vad rättssäkerhet är. Men det finns faktiskt ingen 

enhetlig definition av vad rättssäkerhet innebär. Emellertid finns det ett antal 

rättssäkerhetsfaktorer som är gemensamma för olika tolkningar och definitioner av 

rättssäkerhetsbegreppet. Dessa faktorer måsta vara uppfyllda för att det överhuvudtaget ska 

kunna gå att tala om någon form av rättssäkerhet. Sådana faktorer är att lagsstiftningen ska 

vara tydlig och klar, att domstolarna ska vara opartiska och sakliga, att det alltid måste finnas 

lagstöd för myndigheternas handlingar och förbud mot godtycke.17  

 

Rättssäkerhet och avsaknaden av en enhetlig definition är något som bland annat har tagits 

upp i förarbeten. Exempelvis diskuteras rättsäkerhetsbegreppet i prop. 1984/85:32 om 

riktlinjer för det framtida arbetet med ekonomisk brottslighet med mera jämte motioner och i 

SOU 1984:15 Ekonomisk brottslighet i Sverige bakgrund, överväganden, åtgärder: 

slutbetänkande. Rättssäkerhetsbegreppet och rättssäkerhetsfaktorer har vidare diskuterats av 

vetenskapsmän och praktiskt verksamma jurister.  

 

Rättssäkerhet kan vidare innebära olika saker beroende på olika synvinklar. För att tydliggöra 

olika definitioner och synvinklar är det på sin plats med en redogörelse för olika definitioner. 

Detta är nödvändigt för att kunna föra en rättssäkerhetsdiskussion kring utmätningsförfarande.   

 

2.2 Legalitetsprincipen och förutsebarhet 
Traditionell syn på rättssäkerhet tar oss tillbaka till 1700-talet. Den traditionella synen på 

rättssäkerhet fokuserar på gärningsmannen. I den moderna synen på rättssäkerhet har fokus 

istället förflyttats från gärningsmannen till offret som blivit utsatt. Utgångspunkten för den 

moderna synen på rättssäkerhet blir således rättsskyddet som innebär att individer och 

samhället inte ska bli utsatta för kriminalitet.18  

 

Att domstolar och myndigheter måste ha lagstöd för sina beslut är ett resultat av 

legalitetsprincipen. Denna princip ställer också krav på att reglerna till sin utformning ska vara 

tydliga och klara.19 

 

I prop. 1984/85:32 talas om att det finns olika former av rättssäkerhet, en materiell 

rättssäkerhet och en formell rättssäkerhet. Lagstiftningen har medfört vissa skyldigheter och 

rättigheter. Den materiella rättssäkerheten handlar således om att dessa skyldigheter och 

rättigheter även ska beaktas vid rättstillämpningen. Detta innebär i praktiken att den som 

strider mot lagstiftning och begår ett brott även ska även ådömas straff, vilket skapar materiell 

rättssäkerhet. Den formella rättssäkerheten handlar om, som namnet avslöjar, formalitet. För 

                                                 
17 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 89. 
18 SOU 1984:15, s. 130. 
19 Beyer, C., Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990–91, s. 392. 
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att det ska råda en formell rättssäkerhet krävs att lagstiftningen och påföljderna ska vara 

tydliga och preciserade vilket skapar förutsebarhet.20  

 

Det finns emellertid en risk att den formella och den materiella rättssäkerheten kolliderar med 

varandra. Den ena delen av rättssäkerheten kan komma att försvagas för att den andra delen 

ska kunna stärkas. Allmänt formulerade rättsregler kan å ena sidan ge utrymme för 

rättstillämparen i sin beslutsfattning i det enskilda fallet, men å andra sidan sker det på 

bekostad av förutsebarheten.21  

 

I SOU 1984:15 diskuteras rättssäkerheten och dess olika definitioner. I förarbetet anges också 

problematiken med att det inte finns en entydig innebörd av begreppet och att det ibland talas 

om rättigheter inom olika områden. Till viss del kan det även talas om olika saker ibland om 

rättsskyddet, ibland om det traditionella rättssäkerhetsbegreppet och ibland talas det om 

skyddet för personlig integritet.22  

 

När det gäller rättssäkerhet inom traditionell straffrätt finns det två krav som är centrala. Dessa 

två krav är likhet inför lagen och förutsebarhet. Att alla står lika inför lagstiftningen innebär 

att det inte ska vara personen i fråga som ska ligga till grund för straff, utan att gärningen ska 

vara det som bestämmer straffet.23 Med förutsebarhet menar författaren att lagstiftningen ska 

till sin utformning vara tydlig och precis för att undvika osäkerhet. Vidare innebörd av 

förutsebarhet är förbudet mot retroaktiv lagstiftning.24  

 

Frändberg ställer upp tre kriterier för rättssäkerhet. Det första kriteriet är att reglerna till sin 

utformning ska vara tydliga och klara. Det andra kriteriet handlar om att reglerna ska vara 

publicerade och finnas tillgängliga för allmänheten att ta del av. För att det första kriteriet ska 

kunna uppfyllas är det nödvändigt att det andra kriteriet är uppfyllt. Det tredje och sista 

kriteriet handlar om att reglerna ska tillämpas på ett sätt som är korrekt och lojalt. Detta skapar 

förtroende för reglernas innehåll och rättsliga organ som tillämpar reglerna.26  

 

Dessa kriterier är emellertid förenade med brister. En sådan brist är exempelvis att det inom 

vissa områden saknas reglering. I dessa fall är det upp till rättstillämparen att skapa en regel 

för situationen. Detta i sig medför att rätten kan bli oförutsebar. Frändberg menar då att det 

blir tveksamt att i sådana fall kunna prata om rättssäkerhet. På sin höjd skulle det möjligtvis 

kunna gå att prata om en svagare form av rättssäkerhet.  

 

Ett annat problem är att rättsregler ibland är komplicerade, vaga och mångtydiga. Exempel på 

en sådan regel är generalklausulen mot skatteflykt.27 Att bestämmelsen är en generalklausul 

                                                 
20 Prop. 1984/85:32 Om riktlinjer för det framtida arbetet med ekonomisk brottslighet med mera jämte motioner, 

s. 11. 
21 Prop. 1984/85:32, s. 36. 
22 SOU 1984:15, s. 129.  
23 SOU 1984:15, s. 130. 
24 SOU 1984:15, s. 129.  
26 Frändberg, Å, Om rättssäkerhet, JT 2000–01, s. 274.  
27 Lag (1995:575) mot skatteflykt.  
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innebär att den till sin utformning är öppen och kan beskrivas som en slasktratt. Frändberg 

menar att generalklausuler såsom mot skatteflykt i princip är innehållslösa.28  

 

Det händer ibland att jurister eller andra stöter på rättsregler som uppfattas som oklara. Då är 

det inte ovanligt att förarbeten tas vid för att försöka bringa klarhet gällande rättsregeln. 

Frändberg menar emellertid att det då blir fråga av en tolkning av förarbetet som då kan skilja 

sig från olika jurister och domare. Detta leder till ett oklart rättsläge.29  

 

Beyer lägger särskild vikt vid förutsebarhet och att medborgare på förhand ska kunna se vad 

deras handlade får för konsekvenser. De ovan nämnda principerna kan kopplas till 

förutsebarheten.  

 

Vidare menar Beyer att det finns en samband mellan grundläggande livsvärden och 

rättssäkerhet. Det Beyer menar med detta är att livsvärden och förutsebarheten tillsammans 

kan härledas till mänskliga rättigheter. Det finns livsvärlden som är viktiga för samtliga 

individer. Sådana värden är privatliv, kroppslig integritet, personlig rörelsefrihet, privatliv, att 

genom tal och skrift uttrycka åsikter och upplysningar, det egna livet, disponera, förvärva och 

åtnjuta egen egendom, samvaro med andra människor i sammankomster eller föreningar, det 

egna livet, religion och trosuppfattning samt att som människa bli respekterad oavsett etniskt 

ursprung eller religion. Till detta hör även möjlighet att på förhand kunna se vad för effekter 

en vidtagen handling kan få.30  

 

En annan definition av rättssäkerhet kommer från Gustafsson som i sin avhandling om rättens 

polyvalens ägnade ett kapitel åt att söka förklara begreppet. Utgångspunkten för 

rättssäkerheten är att de så kallade fixpunkterna. Dessa fixpunkter är staten, individen och 

rättsordningen och är återkommande i diskussionen kring rättssäkerhet. Vidare utgör 

fixpunkterna olika förhållanden mellan: 

 

- Individen och staten, det skydd som individen har mot staten 

- Reella maktfördelningsprinciper och statens legala maktutövning, förhållandet mellan 

staten och rättsordningen  

- Individen och rättsordningen, individens rättigheter som skyddar mot maktmissbruk. 
31 

 

Nästa steg för att definiera rättssäkerhet är att granska angränsande begrepp och sära på dem. 

Rättsskydd, legalitet och rättssäkerhet är i huvudfokus och ska skiljas åt. Rättskydd kan 

beskrivas som förhållandet mellan statsmakten och individer och innebär exempelvis att 

myndigheter är skyldiga att beakta legalitetsprincipen. Legalitet innebär att staten i all sin 

maktutövning måste ha lagstöd.32 Det sista begreppet är rättssäkerhet vilket betyder att 

                                                 
28 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT 2000-01, s. 275.  
29 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT 2000-01, s. 276. 
30 Beyer, C., Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990-91, s. 395. 
31 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 303. 
32 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 305. 
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förhållandet mellan rätten och individen står rätt till. Med andra ord innebär rättssäkerhet en 

demokratisk politisk maktordning.33  

 

Gustafsson presenterar även rättssäkerhetens olika karaktärer. Gustafsson menar att 

rättssäkerheten har dels en juridisk karaktär men också en social karaktär. Den juridiska 

karaktären av rättssäkerheten handlar om att förutsebarhet i rättsordningen ska garanteras. Den 

andra, sociala karaktären, handlar om sociala värden.34  

 

Gustafsson menar att rättssäkerhet i grund och botten handlar om att hindra att beslutsfattande 

görs utifrån en fri bedömning och på så sätt skapa ett skydd för individer och deras rättigheter. 

Besluten ska vara ha stöd i lag för att samhället ska kunna förutse konsekvenserna för deras 

handlande. Fixpunkterna är beroende av varandra. Varken rättsskydd eller rättssäkerhet kan 

existera utan legalitet. Anledningen till att det inte finns någon enhetlig definition av 

rättssäkerhetsbegreppet beror främst på att det i vardagsspråket inte finns någon bestämd och 

tydlig innebörd.35 

 

Gustafssons definition innebär att rättssäkerheten ska säkerställa individers rättssäkerhet. För 

de andra är det av betydande vikt att ta hänsyn till rättssäkerhetens sociala och juridiska sida. 

För det tredje ska rättssäkerhet ses som ett begrepp som beskriver förhållandet mellan rätten 

och individen och inte som ett kännetecken i en rättsordning. Avslutningsvis skiftar 

innebörden av begreppet rättssäkerhet beroende på i vilket sammanhang det nyttjas.36 

 

Peczenik har gjort en uppdelning av rättssäkerhetsbegreppet. Definitionen består således av 

en materiell del och en formell del. Jag har tidigare presenterat hur förarbeten redogör för en 

liknande uppdelning. Emellertid är uppdelningen i en formell och en materiell del inte något 

som är enhetligt. Det kan med andra ord skilja sig något mellan olika redogörelser för just 

formell och materiell rättssäkerhet. Den materiella delen berör reglernas innehåll och att dessa 

för att bli goda måste innehålla etiska värden. Den andra delen, den formella, handlar om att 

det måste råda förutsebarhet i rättstillämpningen.37  

 

Peczeniks indelning av materiell och formell rättssäkerhet förklaras med exempel från Nazi 

Tyskland. Peczenik menar att Nazi Tyskland formellt ansågs vara rättssäkert. Detta på grund 

av att judar visste att de skulle komma att bli förföljda, på så vis fanns förutsebarhet. 

Emellertid är det inte rimligt att betrakta Nazi Tyskland som rättssäkert då rättsreglerna inte 

anses ha varit etiskt goda.38  

 

Peczeniks uppdelning har varit föremål för kritik av bland annat Frändberg som anser att 

uppdelningen inte behövs. Frändberg menar att ett samhälle kan vara rättssäkert trots dåliga 

                                                 
33 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 304 ff.  
34 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 307. 
35 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 306 ff.  
36 Gustafsson, H., Rättens polyvalens, s. 307 ff. 
37 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 93 ff.   
38 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 97. 
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rättsregler.39 Enligt Frändbergs definition anses rättssäkerhet föreligga så länge det råder 

förutsebarhet i samhället.40 Peczeniks definition ställer således högre krav för att det ska anses 

vara ett rättssäkert samhälle.  

 

Att samhället är förutsebart är viktigt för att individer ska kunna veta vad som gäller. Med en 

otydlig lagstiftning skulle individer ha svårt att förstå vad som faktiskt är tillåtet eller inte. För 

att individerna ska kunna förutse rättsliga beslut och förutse konsekvenser av handlingar eller 

underlåtenhet att handla är det därav viktigt att samhället är förutsebart.41  

 

Nationellt råder det en formell rättssäkerhet i samhället. Detta på grund av att staten genom 

att i sin maktutövning efterfölja rättsregler, vilket i sig skapar förutsebarhet och vidare på att 

det är fråga om rättsstat.42  

 

För att förutsebarhet ska kunna existera krävs att rättsreglerna är precisa. Otydligt formulerade 

regler leder till beslut blir svåra att förutse. Det är även av betydande vikt att rättsreglerna till 

sin utformning är allmänna och påvisar allas likhet inför lagen. I praktiken innebär det att alla 

ska behandlas lika och att ingen får förmåner eller annat straff än vad som lagen anger. Vidare 

är diskriminering inte tillåtet och får således inte förekomma. Vidare erfordras att staten i sin 

maktutövning baserar sina beslut på rättsreglerna och att beslutsfattande sker öppet för 

allmänheten ska kunna ta del av besluten och granska dessa.43  

 

Att domstolarna och rättsordningen har en viss legitimitet är av betydelse för att samhället ska 

fungera på tillfredsställande sätt. Medborgarna står ofta främmande inför lagen och 

rättsordningens legitimitet är inte självklar. Rättsordningens legitimitet grundas därav på 

allmänheten litar på rättsordningen och även på de beslut som fattas.44  

 

I den fortsatta framställningen innebär legitimitet ett uttryck för samhällets tillit. Genom att 

allmänheten kan ta del av avgöranden och motiveringen som ligger till grund för domen. 

Därav kan allmänheten också kritisera domstolens beslut. På detta sätt kan domstolarnas 

legitimitet öka. För att det ska vara möjligt att ta del av domstolsavgöranden och andra beslut 

är det avgörande att myndigheter är öppna. Detta synliggör också sambandet mellan öppenhet 

och legitimitet. Ett avgörande som är juridisk motiverat och öppet skapar förutsebarhet. På så 

vis stärks domstolens legitimitet ytterligare.45  

 

Den formella delen av rättssäkerheten kan bland annat uppfyllas av oavhängiga domstolar. 

Makten är i sin tur uppdelad i tre olika delar, den lagstiftande, den verkställande och den 

dömande makten. Uppdelningen skapades av Montesquieu och motverkar att någon ska få för 

                                                 
39 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT nr 2 2000/01 s. 271. 
40 Frändberg, Å., Om rättssäkerhet, JT nr 2 2000/01 s. 272. 
41 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 90. 
42 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 51. 
43 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 51. 
44 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 47 ff. 
45 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 49. 
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mycket makt.46 Av 11 kap. 3 § Regeringsformen (1974:152) framgår att riksdagen och 

myndigheter inte får bestämma hur domstolen ska tillämpa en rättsregel eller domen i ett 

mål.47  

 

Domstolarna har vidare en annan viktig uppgift, nämligen kontrollera huruvida riksdagen 

agerar i enlighet med rådande lagstiftning. Kontrollen utförs genom 11 kap. 14 § 

Regeringsformen där det framgår att myndigheter inte får tillämpa rättsregler som strider mot 

grundlagen eller annan överordnad författning. Genom denna lagprövning och den starka 

ställning som domstolarna har skyddas allmänheten vilket skapar ett förutsebart samhälle.48  

 

En formell rättssäkerhet kännetecknas av en demokrati och rättsstat som i sin tur liknar 

varandra.49 För att en stat ska kunna betecknas som en demokrati krävs mer än formell 

rättssäkerhet. För att en stat ska kunna ses som demokratisk erfordras viss grad av materiell 

rättssäkerhet. Mänskliga fri- och rättigheter och demokratiska värden ska samexistera med 

förutsebarhet.50 Hur demokratisk en stat anses vara beror således på hur många beslut eller 

avgöranden som grundas på etiska värden och förutsebarhet.51  

 

Framställningen av rättssäkerhet har hittills handlat om förutsebarhet och faktorer för att 

främja förutsebarhet. Det finns emellertid vissa uppfattningar som menar att förutsebarheten 

och rättssäkerhet är samma sak.52 Peczenik menar att det vidare erfordras beaktande av etiska 

värden såsom jämlikhet och frihet.53 Detta innebär att ett samhälle som bedöms vara oetiskt 

aldrig kommer kunna ses som rättssäkert enligt Peczenik.54  

 

För att materiell rättssäkerhet ska vara för handen krävs att avgöranden ska vara etiskt 

tillfredsställande och att rättsreglerna är tydliga för att skapa förutsebarhet. Det ska med andra 

ord skapas en balans med hjälp av etiska värden och förutsebarhet.55 

 

Sammanfattningsvis har Anders Hultqvist konstaterat att legalitetsprincipen är reglerad i 

Regeringsformen, vilket innebär att principen är grundlagsreglerad. Det framgår exempelvis av 

1 kap. 1 § Regeringsformen att all offentlig makt utgår från folket.59  

                                                 
46 Häthén, C., Stat och straff, 122 ff. 
47 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 55. 
48 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 55.  
49 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 34.  
50 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 85. 
51 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 35. 
52 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 90. 
53 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 85.  
54 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 92. 
55 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 61. 
59 Hultqvist, A., Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, 

Skattenytt 2013, s. 15 f.  
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2.3 Objektivitet, offentlighet och prövbarhet  

Frändberg menar vidare att det är viktigt att lagstiftningen ska vara stabil. Med detta menar 

Frändberg att lagstiftningen inte ska kunna förändras alltför snabbt. En snabb förändring 

skulle påverka förutsebarheten och därmed ha en negativ inverkan på rättssäkerheten.60  

 

För förutsebarhet är det viktigt med stabilitet. Om ett samhälle inte är stabilt leder det till att 

individer, och myndigheters handlande inte överensstämmer med gällande rätt. Ett tecken på 

att ett samhälle är stabilt kan vara att reglerna förändras i ett långsamt tempo.61  

 

Beyer är av den uppfattningen att det i exempelvis lagstiftningen måste framgå att det är tillåtet 

för en domstol eller myndigheter att handla på ett visst sätt och att det ska vara lika för alla. 

Beyer medverkade i advokatsamfundets definition av rättssäkerhetsbegreppet där definitionen 

krävde en redogörelse för de principer och krav som kopplas till rättssäkerhet. Arbetet 

mynnade ut i fem principer som var själva utgångspunkten för rättssäkerhet. Principerna är 

objektivitetsprincipen, principen om avgörande inom rimlig tid, legalitetsprincipen, 

offentlighetsprincipen och sist men inte minst, rätt till domstolsprövning.62  

 

Den sista principen är den princip som handlar om krav på domstolsbeslut för att kunna 

frihetsberöva en person och att domen ska vara slutgiltig. Att domen ska vara slutgiltig innebär 

att en och samma fråga inte ska prövas mer än en gång.  Till principen om rätten till 

domstolsprövning hör även det fria valet av advokat och rätten att överklaga.64  

 

Påhlsson har även diskuterat rättssäkerhet och rättssäkerhetsfaktorer. Påhlsson menar att 

nyckelbegreppet vad gäller rättssäkerhet är kontrollbarhet. Här märks tydligt vikten av att 

rätten öppet redovisar underlag och redogör för sin argumentation. På så viss kan en kontroll 

av rättens resonemang göras och därav skapa förtroende för rätten och stärka dess legitimitet.65  

 

Objektivitetsprincipen handlar om allas likhet inför lagen och den skyldighet till motivering 

myndigheter och domstolar har. Innebörden av offentlighetsprincipen är att 

huvudförhandlingar och domar ska vara offentliga. Dessutom innebär offentlighetsprincipen 

att allmänna handlingar i Sverige även ska vara offentliga. Principen om avgöranden och att 

dessa ska ske inom rimlig tid syftar till häktning, huvudprocessen och själva anhållande.66 

 

Det är viktigt att den som tar beslut inte låter sig påverkas av fördomar utifrån egen erfarenhet 

och kunskap. Om beslutet motiveras öppet och allsidigt främjar det objektiviteten. Den 

generella tolkningen av ordet opartisk innebär att personer inte missgynnas eller gynnas jämfört 

med andra. Av 1 kap. 9 § Regeringsformen framgår det att begreppet opartisk även omfattar ett 

förbud mot särbehandling på grund av exempelvis religion och kön. Objektivitet har både en 

                                                 
60 Frändberg, Å, Om rättssäkerhet, JT 2000-01, s. 278.  
61 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 53. 
62 Beyer, C, Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990-91, s. 391 f. 
64 Beyer, C., Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990–91, s. 392 ff. 
65 Påhlsson, R., Rättssäkerhet och skatterättslig argumentation, Svensk Skattetidning, s. 768. 
66 Beyer, C., Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990–91, s. 392 f.   
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objektiv sida och en subjektiv sida. Den objektiva sidan handlar om beslutsunderlag och den 

subjektiva sidan handlar om den som fattar ett beslut.67  

 

Höglund lämnar vidare förslag på förbättrande åtgärder. Med tysk rätt som förebild menar 

Höglund att specialiserade handläggare kan skapa en mer rättssäker hantering av skatteärenden. 

Ytterligare ett förslag är att införa en rättssäkerhetschef. En rättssäkerhetschef på Skatteverket 

skulle ta emot och behandla klagomål och stärka rättssäkerheten.68   

 

Påhlsson menar att vi utgår från att domstolen är skickliga på att tolka och tillämpa lagstiftning. 

Detta i sig innebär emellertid inte att rätten även kan toka verkligheten på ett lika bra sätt som 

de tolkar lagstiftning.  Det är således inte tillräckligt med en preciserad lagstiftning för att uppnå 

rättssäkerhet. Det krävs att rättens beslut ska kunna prövas. För att domar och beslut ska kunna 

prövas på ett korrekt sätt krävs att beslut och domar är öppet formulerade. Ännu viktigare är 

det att motivera när vaga regler såsom generalklausuler tillämpas. En rättsvetenskapsman eller 

kvinna har bland annat till uppgift att fastställa gällande rätt och ibland ge kritik samt ge förslag 

på förbättrande åtgärder. För att detta ska vara möjligt krävs att rättstillämpare gör en öppen 

redovisning.69  

 

2.4 Proportionalitetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen utrycks i artikel 5.1 och 5.4 Fördraget om Europeiska Unionen. Av 

artiklarna framgår att unionens befogenheter enligt fördragen ska styras av subsidiaritet och 

proportionalitet. Proportionalitetsprincipen har sin bakgrund i tysk rätt och har utvecklats i 

EU-domstolen.70  

 

Principen innebär att det ska finnas en balans mellan mål och medel. Vidtagna åtgärder ska 

inte vara mer betungande än vad som krävs för att uppnå målet eller syftet. 

Proportionalitetsprincipen kan därav anses vara en form av rimlighetskontroll. Finns det flera 

olika möjliga åtgärder, ska den åtgärd som är minst betungande väljas enligt 

proportionalitetsprincipen.  

 

I Formacais-målet71 preciserades proportionalitetsprincipen ytterligare av unionsrätten. I 

målet menande rätten att det finns olika bedömningar som görs för att granska huruvida en 

åtgärd stämmer överens med proportionalitetsprincipen eller om den anses vara 

oproportionerlig.  

 

Utifrån Formacais-målet och Fedesa-målet72 går det att se att Europeiska Unionens domstol 

presenterar tester för att granska huruvida åtgärden är oproportionerlig. För att undersöka 

                                                 
67 Höglund, M., Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?, s. 41.  
68 Höglund, M., Ska Skatteverket vara opartiskt i skatteärenden?, s. 42. 
69 Påhlsson, R., Rättssäkerhet och skatterättslig argumentation, Svensk Skattetidning, s. 769. 
70 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 118. 
71 Mål 66/82 Formacais. 
72 Mål 331/81 Fedesa.  



 

 

14 

 

huruvida en åtgärd har gjort i enlighet med proportionalitetsprincipen görs en 

nödvändighetsbedömning och ett test för att granska lämpligheten i åtgärden. Det finns 

ytterligare ett test. Det tredje testet handlar om proportionaliteten i stricto sensu, eller med 

andra ord i strikt bemärkelse.73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 117. 
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3. Utsökning 

3.1 Allmänt om utsökning 

När någon underlåter att fullgöra en förpliktelse trots att denne genom lag eller avtal är 

förpliktad så kan borgenären vända sig till myndighet för att tvångsvis få en förpliktelse 

fullgjord. På så sätt får exempelvis banker och andra kreditgivare en form av skyddsnät. Om 

de ingår avtal med någon som sedan av olika anledningar inte förmår att betala kan borgenären 

vända sig till Kronofogden. Det behöver emellertid inte heller bara vara banker och andra 

kreditgivare som kan vända sig till Kronofogden. Exempelvis kan även staten och 

privatpersoner också vända sig till Kronofogden för att få hjälp med en obetald fordran. För 

att den materiella lagstiftningen ska fungera är det nödvändigt att ibland använda tvång för att 

få en förpliktelse fullgjord. Utan en möjlighet att använda tvång i sådana situationer skulle 

kreditgivning i samhället inte fungera.  

 

Att genom tvång förmå någon att utföra sin prestation kallas för exekution. Vidare används 

generalexekution och specialexekution när det gäller betalningsskyldigheter. 

Generalexekution avser konkurser där gäldenärens borgenärer konkurrerar om att få sina 

fordringar betalda med medel från gäldenärens konkursbo. När det gäller utmätning är det 

istället fråga om specialexekution. När det gäller specialexekution är det endast en borgenär 

som ska få betalt för sina fordringar ur gäldenärens egendom.74  

 

När vi idag talar om utmätning är det specialexekution som i regel avses. Själva begreppet 

utsökning innebär ett genomförande av förpliktelser som prövats i domstol alternativt annan 

ordning, det vill säga verkställighet.75 Verkställighet ska inte blandas ihop med handräckning. 

Vid handräckning sker ingen prövning av annan myndighet, utan här agerar den exekutiva 

myndigheten direkt på egen hand.76  

 

Bestämmelser om utsökningsrätten finns i Utsökningsbalken (1981:774). Det är enbart 

verkställighet som regleras i Utsökningsbalken Lagstiftningen kompletteras av så kallade 

verkställighetsföreskrifter. Utsökningsförordningen (1981:981) är ett exempel på en sådan 

verkställighetsföreskrift.   

 

3.2 Exekutiv myndighet  

Vad gäller verkställigheten av exekutionstitlar är det i Sverige Kronofogdemyndigheten77 som 

är exekutiv myndighet vilket framgår av 1 kap. 3 § Utsökningsbalken. I förordning (2007:781) 

med instruktion för Kronofogdemyndigheten regleras Kronofogdens verksamhet. 

Förordningen anger bland annat att Kronofogden är ansvarig myndighet för frågor som rör 

verkställighet enligt Utsökningsbalken och andra författningar. Till Kronofogdens uppgifter 

                                                 
74 Heuman, L., Specialprocess - Utsökning och konkurs, s. 117. 
75 Gregow, T., Utsökningsrätt, s. 21. 
76 Gregow, T., Utsökningsrätt, s. 29. 
77 Hädanefter Kronofogden.  
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hör bland annat att driva in skulder för borgenärers fordringar i både enskilda och allmänna 

mål.78  

 

Av 1 kap. 6 § Utsökningsbalken framgår att utsökningsmål antingen är allmänna eller enskilda 

mål. Detta innebär att samtliga mål som inte är allmänna är enskilda mål.79 Fall som avser 

civilrättsliga förpliktelser, exempelvis att en låntagare förpliktas att betala tillbaka sina 

skulder, kallas för enskilda mål. Den sökande parten i enskilda mål är fysiska personer 

alternativt juridiska personer som inte är staten eller kommun. Det finns emellertid undantag 

där staten ändå kan vara den sökande parten. Det gäller fall där staten genom en dom 

tillerkänts skadestånd på grund av att brott har begåtts gentemot en myndighet. I en sådan 

situation sker verkställigheten enligt bestämmelserna för enskilda mål, även om staten är den 

sökande parten.80  

 

Fordringar av offentligrättslig karaktär hör till allmänna mål, dessa mål behöver ingen 

föregående dom för att få utsökas. Vid allmänna mål får Kronofogden som exekutiv 

verksamhet inta två roller. Dels rollen som företrädare för borgenär, staten, som innehar en 

fordran på gäldenär. Men också rollen som exekutiv myndighet som på ett objektivt sätt 

handlägga ärendet. Exempel på allmänna mål är sådant som avser böter, allmänna avgifter 

och skatter. Debiterande myndigheter kan vidare låta Kronofogden sköta indrivningen av 

obetalda avgifter. Det kan avse bland annat studiemedelsavgifter (Centrala 

studienödsnämnden), underhållsstöd och fordonsskatt.81 Om indrivningen inte lyckas sker 

verkställigheten utifrån de regler som tillämpas vid allmänna mål. 

 

Det finns olika former av verkställighet. Den vanligaste formen är utmätning och gäller 

betalningsskyldighet. Utmätning regleras i 4–14 kap. Utsökningsbalken och delas upp i 

löneutmätning och sakutmätning. Löneutmätning innebär att lönen blir föremål för 

verkställighet. I praktiken går det till så att arbetsgivaren eller annan person som betalar ut lön 

till person som är föremål för löneutmätning, drar av skulder på lönen och sedan betalar ut 

resterande belopp till arbetstagaren. Sakutmätning betyder att gäldenärens egendom istället 

utmäts och säljs. Pengar som flyter in som resultat av försäljningen går sedan till att betala 

gäldenärens skulder.82  

 

3.3 Inledande av utmätningsförfarandet 

I båda allmänna och enskilda utsökningsmål finns det två stycken parter. Den ena som yrkar 

verkställighet, och den andra parten är den som verkställigheten riktar sig till. Den person som 

begär verkställighet benämns för sökanden och motparten i målet kallas svaranden vilket 

                                                 
78 SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande, s. 51 f. 
79 Prop. 1992/93:198 Om indrivning av statliga fordringar med mera s. 58. 
80 Heuman, L., Specialprocess – Utsökning och konkurs, s. 115. 
81 Prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet med mera, s. 29.  
82 Gregow, T., Utsökningsrätt, s. 32.  
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framgår av 1 kap. 7 § Utsökningsbalken. Emellertid kan även svaranden gå under namnet 

gäldenär, det gäller främst vid mål som rör betalningsskyldigheter.83  

 

Utmätningsförfarandet består i huvudsak av tre stycken led. Det första ledet är själva 

utmätningen. Efter det sker försäljningen av den egendom som blivit föremål för utmätning. I 

det tredje och sista ledet sker en redovisning av medel som inkommit under 

utmätningsförfarandet. 

 

Regler som rör utmätningen finns i 4 kap. Utsökningsbalken. Egendom som undantas från 

utmätning regleras i 5 kap. Utsökningsbalken. I 6 kap. Utsökningsbalken stadgas 

säkerställande av utmätningen. Bestämmelser gällande utmätning av lön finns i 7 kap. 

Utsökningsbalken. För utmätt egendom som ska gå till försäljning finns bestämmelser i 8–12 

kap. Utsökningsbalken. Redovisningen regleras i 13 kap. Utsökningsbalken. Bestämmelser 

om exekutiva försäljningars verkan behandlas i 14 kap. Utsökningsbalken .  

 

När en gäldenär inte betalar sina skulder är det viktigt att det finns en rättsordning som ser till 

att gäldenären tvingas att utföra de prestationer som denne är skyldig till. Utsökningsbalkens 

syfte är att underlätta förfarandet. Exempelvis finns bestämmelser i Utsökningsbalken  som 

ska underlätta förfarandet när en gäldenär är ovillig att utföra sina prestationer 

(specialexekution). För att detta ska ske krävs emellertid att borgenären, den sökande parten, 

innehar en exekutionstitel för att kunna ansöka om utmätning hos Kronofogden.84  

 

Ansökan om verkställighet kan enligt 2 kap. 1 § Utsökningsbalken göras skriftligen alternativt 

muntligen. Om den sökande parten önskar göra en muntlig ansökan krävs att denne inställer 

sig hos Kronofogden där ansökan ska upptecknas enligt 2 kap. 3 § 1 st. Utsökningsförordning. 

Närmare uppställning av ansökans innehåll finns i 2 kap. 2 § Utsökningsförordning. I 2 kap. 

4–7 §§ Utsökningsförordning framgår andra uppgifter som ska eller bör lämnas till 

Kronofogden.  

 

Om Kronofogden anser att ansökan är korrekt och komplett underrättas gäldenären. Det är 

vanligt att gäldenären då betalar sina skulder. I de fall gäldenären inte betalar trots 

Kronofogdens underrättelse går myndigheten vidare och börjar undersöka huruvida 

gäldenären besitter egendom som kan bli föremål för utmätning. Undersökningens omfattning 

beror på gäldenärens förhållande, innehållet av ansökan och annan information som bedöms 

vara nödvändig. I de fall den sökande parten begär utmätning av just en specifik egendom 

föreligger ingen skyldighet för Kronofogden att undersöka annat gods.  

 

                                                 
83 Gregow, T., Utsökningsrätt, s. 39.  
84 Håstad, T., Sakrätt avseende lös egendom, s. 94 f. 
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3.4 Utmätningsförfarandet 

3.4.1 Kriterier för utmätning 

För att egendom ska kunna utmätas krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Egendomen 

ska tillhöra gäldenären, egendomen ska kunna överlåtas och egendomen ska ha ett 

förmögenhetsvärde.  

 

Att egendom ska tillhöra gäldenären framgår av 4 kap. 17 § Utsökningsbalken  om det gäller 

lös egendom och i 2 kap. 24 § Utsökningsbalken om det rör fast egendom. Det är 

förrättningsmannen som avgör huruvida egendomen tillhör gäldenären. Vidare måste 

Kronofogden i sin utredning kunna visa att egendomen tillhör gäldenären. 

 

För att effektivisera utmätningsförfarande anger presumtionsreglerna i 4 kap. 18 § 

Utsökningsbalken att den egendom som gäldenären för tiden har i sin besittning presumeras 

tillhöra denne. Om det exempelvis skulle röra sig om utmätning av medel som finns på ett 

bankkonto, räcker det med att kontot står i gäldenärens namn.85 Det krävs med andra ord inte 

att Kronofogden gör en särskild utredning om egendom som gäldenären har i sin besittning. 

Om det emellertid tydligt framgår att egendomen tillhör någon annan får egendomen inte 

utmätas.  

 

Den andra förutsättningen för att egendomen ska kunna bli föremål för utmätning är att 

egendomen ska kunna överlåtas. I regel är egendom överlåtbar, men det kan vara så att 

egendom inte kan överlåtas. Det kan exempelvis bero på att det framgår av testamente eller 

gåvobrev att egendomen inte får överlåtas som enligt 5 kap. 5 § 1 st. Utsökningsbalken inte 

får utmätas. Vidare kan egendomen vara förenad med en hembudsklausul. Egendomen får då 

inte överlåtas utan att i första hand erbjuda den person som står angiven i gåvobrevet. Om 

denne tackar nej är egendomen att anse som överlåtbar.86 Ett annat exempel på egendom som 

inte är möjlig att överlåta är sådana som genom sin beskaffenhet inte kan bli föremål för 

utmätning. Exempel på sådan egendom kan vara rätt till mat och bostad samt 

underhållsbidrag.87 I vissa fall kan förbud mot överlåtelser även framgå av lag. Överskott på 

skattekonton får inte överlåtas, men kan emellertid bli föremål för utmätning vilket framgår 

av 71 kap. 2–3 §§ Skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

När det står klart att egendomen tillhör gäldenären och att egendomen bedöms vara överlåtbar 

krävs att egendomen har ett ekonomiskt värde. Av 4 kap. 3 § Utsökningsbalken framgår att 

värdet på egendomen inte får vara för lågt. Då utmätningens syfte är att borgenärens fordran 

ska betalas är det av väsentlig betydelse att egendomen har ett ekonomiskt värde för att genom 

exekutiv försäljning generera i pengar som sedan kan betala borgenärens fordran.  

 

                                                 
85 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 98. 
86 NJA 1989 s. 696.  
87 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 99. 
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Att utmätningen kan komma att väcka uppmärksamhet eller uppfattas som oetisk utgör inget 

hinder för utmätningsförfarandet. Om egendomen tillhör gäldenären, kan överlåtas och har ett 

ekonomiskt värde ska egendomen bli föremål för utmätning.88  

 

Det kan vara så att tillgångar finns i flera delar som tillsammans utgör ett större ekonomiskt 

värde än om endast en del av tillgångarna skulle utmätas. För att skydda tillgångar som hör 

ihop anger 4 kap. 6 §  Utsökningsbalken att sådana tillgångar inte får skiljas om det inte finns 

särskilda skäl. Det är enligt bestämmelsen inte tillåtet att sälja hjulen på en bil trots att värdet 

på hjulen skulle kunna täcka borgenärens fordran. Värdeförstöringen anses i dessa fall bli 

alltför omfattande.89  

 

Det finns ytterligare aspekter som måste beaktas vid utmätning, det räcker inte med att de 

ovan angivna förutsättningarna är uppfyllda. Åtgärden måste vara försvarlig. Enligt 4 kap. 3 

§ Utsökningsbalken får utmätning endast ske om det kommer att finnas ett överskott som 

anses försvarligt efter det att kostnader som uppstått efter utmätningen dragits av. Det görs 

här en skillnad mellan kostnader som har uppkommit före utmätningsbeslutet och kostnader 

som uppkommit efter beslutet det vill säga förrättningskostnader.90 Vid beräkning av ett 

förväntat överskott ska hänsyns tas till bland annat olägenheter för gäldenären och 

Kronofogdens arbetsinsats. Kronofogden som exekutiv myndighet bör vara återhållsamma 

när utmätningen innebär omfattande olägenheter för gäldenären eller om förfarandet medför 

omfattande arbetsinsatser från Kronofogdens sida. Det blir således en bedömning i den 

enskilda fallet.91  

 

Enligt HD anses utmätningen vara försvarlig om det förväntade överskottet av utmätningen 

täcker kostnader som uppkommer efter utmätningen och borgenärens fordran. Vidare menar 

HD att det ibland kan vara svårt att i förhand uppskatta överskottet, men att detta inte ska ses 

som ett hinder för utmätning. 92  

 

Kronofogden gör ingen mer djupgående undersökning av gäldenärens egendom. I ett mål 

begärde staten en privatperson i konkurs.93 I Skatteverkets ansökan om att försätta personen i 

konkurs finns Kronofogdens utredningsrapport. Enligt Kronofogdens egna granskning finns 

inga utmätningsbara tillgångar hos gäldenären. Det framgår vidare av rapporten att inkomsten 

är okänd, vilket innebär att det inte kan bli fråga om någon löneutmätning. Kronofogden har 

också vid ett tillfälle varit på gäldenärens adress. Detta besök gjordes på dagtid en vardag, 

varpå gäldenären inte befann sig i bostaden och kunde därför inte kontaktas. I motiveringen 

anför Kronofogden att personen inte har blivit hörd på grund av att telefonnummer saknades.94 

 

                                                 
88 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 101. 
89 NJA 1960 s. 9. 
90 Walin, G., Gregow, T., Millqvist, G., Persson H, A., Utsökningsbalken: en kommentar, s. 124. 
91 Prop. 1993/94:50, s. 294.   
92 NJA 2010 s. 397 I och II.  
93 Mål K 2110–18. 
94 Mål K 2110–18, aktbilaga 4.  
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3.4.2 Utmätningsordningen 

Det är inte ovanligt att det finns flera tillgångar som skulle kunna vara föremål för utmätning. 

Av 4 kap. 3 § 2 st. Utsökningsbalken framgår att den egendom som innebär att fordran blir 

betald ska väljas som medför minst förlust, kostnad eller annan olägenhet. Kronofogden har 

skapat en utmätningsordning som ska användas när det finns flera tillgångar som kan utmätas.  

 

Utmätningsordningen är följande:  

 

1. Kontanta medel  

2. Bankkonton och övriga likvida tillgångar  

3. Löneutmätning  

4. Fondandelar och aktier  

5. Annan lös egendom  

6. Fast egendom  

7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar med mera95  

 

3.4.3 Delgivning  

Det är i huvudsak bestämmelser i Delgivningslagen (2010:1932), Delgivningsförordningen 

(2011:154), Utsökningsförordningen och Utsökningsbalken som är av relevans för 

Kronofogdens arbete när det gäller delgivning av verkställighet. Hur delgivning ska ske 

regleras i delgivningslagen. Bestämmelser om vad det är som ska delges och hur när 

delgivning ska ske regleras i förordningar och andra lagar. Vidare är delgivningslagen en 

underordnad lagstiftning. Det innebär att delgivningslagstiftningen får ge vika för andra 

bestämmelser i annan författning.  

 

Av 3 § 1 st. Delgivningslagen framgår att det är ordinär delgivning som i första hand ska 

användas. Det framgår vidare av 1 § 2 st. Delgivningsförordningen att myndigheten ska delge 

gäldenären på det sätt som innebär en så liten kostnad och olägenhet för dels den som blir 

delgiven, men också för myndigheten.  

 

Ett sätt att delgiva en gäldenär är genom brev. Ibland kan en handling som skickas via brev 

vara formlös. Detta innebär att det inte föreligger något krav på att mottagaren av handlingen 

på något vis ska verifiera att denne har mottagit handlingen. Men för att delgivning genom 

brev ska vara korrekt krävs någon form av verifikation från den mottagande parten vilket 

framgår av 5 § UF. Det vanligaste sättet att verifiera mottagande av försändelsen är att det 

innehåller ett så kallat vitt kort och ett kvitto för delgivningen. Det vita kortet ska sändas 

tillbaka till myndigheten. För att underlätta så ska brevet innehålla ett svarskuvert där portot 

är betalt för att det så smidigt som möjligt ska kunna sändas tillbaka till myndigheten. På så 

                                                 
95 Kronofogden, Utmätning KFM 901, 102 f.  
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vis kan myndigheten få det bekräftat att försändelsen tagit fram och att mottagaren blivit 

delgiven på ett korrekt sätt.  

 

Ett annat alternativ är att skicka ett rekommenderat brev som innehåller ett mottagningsbevis. 

Rekommenderade brev är vanliga när det gäller betalningsförelägganden. Vidare kan bud 

användas för att sända delgivningen. Vid buddelgivning mottar budet en kvittens vid 

överlämnandet till mottagaren som bevis att denne mottagit brevet.96  

 

3.5 Löneutmätning 

Hittills har presentationen handlat om utmätning av egendom. Men som jag tidigare nämnt 

och som även framgår av utmätningsordningen, finns det även möjlighet för Kronofogden att 

utmäta lön. Utmätning av lön är vidare det vanligaste tvångsmedlet vid utmätningsärenden.99 

Emellertid finns det begränsningar för hur stor del av lönen som får utmätas. Enligt 4 kap. 3 

§ Utsökningsbalken ska det belopp av lönen som återstår efter utmätning, vara tillräckligt stor 

för att gäldenären ska kunna försörja sig själv och sin familj.  Vidare måste utmätning av lön 

vara försvarlig, vilket framgår 7 kap. 3 § 2 st. Utsökningsbalken .  

 

Det är upp till Kronofogden att avgöra hur stor del av lönen gäldenären ska få behålla för sina 

levnadskostnader och hur stor del som ska bli föremål för utmätning. Det normala 

förbehållsbeloppet, levnadskostnader, beräknas från ett normalbelopp som framgår av 7 kap. 

5 § Utsökningsbalken. Det är således inte möjligt att utmäta gäldenärens lön i sin helhet.  

 

Utmätning av lön kan enligt 7 kap. 1 § Utsökningsbalken enbart ske för ersättningar och 

inkomster till en privatperson. Det finns dock fordringar som har företräde och ska beaktas 

vid utmätning av lön. Enligt 7 kap. 14 § Utsökningsbalken har underhållsbidrag företräde.  

 

I 7 kap. 1 § Utsökningsbalken framgår också vilka ersättningar som kan bli föremål för 

löneutmätning. Utmätning kan ske på lön som ges för arbete som betalas till gäldenären. 

Löneutmätning kan ske oavsett om det är fråga om ackordslön, semesterersättning, tidlön eller 

provision.  

 

Vidare är löneutmätning möjligt då gäldenären anses vara anställd i ett eget företag och tar ut 

ersättning. I ett fall var löneutmätning möjlig för den ersättning en åkeriägare mottog från en 

speditionsfirma.100 I ett annat fall blev den ersättning en taxiägare mottog från en annan 

taxiförening föremål för löneutmätning.101  

 

                                                 
96 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 524 f.  
99 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 141.  
100 NJA 1975 s. 64. 
101 NJA 1974 s. 320. 
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3.6 Utmätning bostad  

Regler som gäller utmätning av fast egendom skiljer sig från bestämmelser som rör lös 

egendom. Regler som rör fast egendom präglas av en större formbundenhet. Detta beror bland 

annat på att fast egendom ofta används som säkerhet för lån vilket har stor betydelse för 

kreditsamhället.102  

 

Fast egendom kan blir föremål för exekutiva åtgärder av Kronofogden. En fastighet kan 

utmätas i både allmänna och enskilda mål. Att utmäta en fastighet medför betydande 

ekonomiska och sociala konsekvenser för gäldenären. När en fastighet utreds för huruvida 

fastigheten kan vara föremål för utmätnings ställs samma förutsättningar som ovan redogjorts. 

För att fastighet ska kunna utmätas krävs med andra ord att den ska tillhöra gäldenären, vara 

överlåtbart, ha ekonomiskt värde, försäljningen ska ge ett överskott och åtgärden ska kunna 

bedömas som försvarlig.103  

 

Av 4 kap. 24 § Utsökningsbalken anges att fastigheten anses tillhöra den som har lagfart på 

fastigheten. Emellertid finns det andra sätt som medför att fastigheten anses tillhöra 

gäldenären. Om det exempelvis finns ett köpebrev som kan visa att fastigheten tillhör 

gäldenären så anses fastigheten tillhöra gäldenären.  

 

Det kan vara svårt att på förhand avgöra vilket överskott en försäljning av fastighet kan ge. 

En fastighet kan ha ett högt värde, men samtidigt vara belånad för lika mycket som värdet. I 

sådana fall kan inte fastigheten utmätas då försäljningen inte skulle täcka andra skulder som 

uppkommer i och med ett utmätningsärende. Det måste finnas ett övervärde för att utmäta 

fastighet, åtminstone tillräckligt övervärde så att den sökande parten delvis får sin fordran 

betald.104  

 

Kronofogden ska ta ställning till huruvida det finns ett övervärde vad gäller fastigheten. 

Kronofogden har själva en bedömningsmall för att granska om det finns något övervärde. Vid 

bedömningen ska Kronofogden beakta hur mycket pengar fastigheten vid försäljning kan ge, 

kostnader som kan komma att uppstå vid försäljningen och hur belånad fastigheten är.105  

 

Förrättningsmannen kommer genom de uppgifter som finns att göra en preliminär värdering 

av fastigheten. Sådana uppgifter som har betydelse för värderingen är exempelvis tidigare 

försäljningspris, tidigare värdering, information som finns på internet och taxeringsvärde.106  

 

                                                 
102 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 181. 
103 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 186. 
104 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 189. 
105 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 234. 
106 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 245. 
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3.7 Värdering och försäljning  

3.7.1 Lös egendom 

När Kronofogden granskat egendom och kommit fram till att egendomen kan utmätas är det 

också Kronofogden som säljer egendomen enligt 8 kap. 3 § 1 st. Utsökningsbalken. Av 9 kap. 

2 § Utmätningsförordningen framgår vidare att försäljningen ska ske inom två månader från 

själva utmätningen. Försäljningen ska ske inom två månader såtillvida det inte föreligger 

några särskilda skäl för att skjuta upp försäljningen. Exempel på sådana skäl som innebär att 

tidsgränsen på tvåmånader kan överskridas är att ett egendomen kan säljas till ett bättre pris 

vid ett senare tillfälle. Det kan emellertid vara svårt att ibland förutse om någonting kommer 

att kunna säljas för ett bättre pris i framtiden. Det kanske inte är rimligt att sälja skidutrustning 

i juli eller att sälja en surfbräda under vintern.  

 

En annan anledning till att gå över tvåmånadersgränsen kan vara att egendomen ska säljas 

tillsammans med annan egendom som hör ihop.107 Kraven för att skjuta upp försäljningen är 

relativt restriktiva då Kronofogden riskerar att bli skadeståndsskyldiga om tiden skjuts upp 

utan tillräckliga skäl.  

 

För att utmätningen ska kunna säljas behöver inte delgivning ha ägt rum. Inte heller behöver 

utmätningen trätt i kraft ännu för att det ska vara möjligt att sälja egendomen. Det kan uppstå 

situationer där gäldenären överklagar utmätningsbeslutet. Detta innebär i sig inte att 

försäljningen stoppas. För att ett överklagande ska kunna stoppa försäljningen krävs att 

domstolen enligt 18 kap. 12 § Utsökningsbalken meddelar förbud mot fortsatt verkställighet. 

Vid bedömningen av den utmätta egendomens värde används ofta en värderingsman.108  

 

Av 8 kap. 4 § Utsökningsbalken framgår i vilka situationer försäljning av sådan egendom som 

har blivit utmätt egendom får ske. Inledningsvis får försäljning exempelvis ske när 

exekutionstitel har vunnit laga kraft. För det andra kan egendom som blivit utmätt säljas i de 

fall då gäldenären själv samtycker till försäljningen. Den tredje situationen är när den lösa 

egendomens värde kraftigt faller i värde. Det skulle exempelvis kunna vara kläder. Det kan 

också inträffa situationer då vården för egendomen blir alltför kostsam och av detta skäl måste 

säljas. Egendom som är kostsam i sin vård är exempelvis hästar. Vid vård av häst krävs 

stallplats, veterinär och mat med mera. Ett annat exempel är fordon som behöver garage och 

underhåll.109  

 

Enligt 9 kap 1 § Utsökningsbalken ska försäljning av egendomen ske på antingen auktion eller 

genom underhandsförsäljning. Försäljning genom auktion hör till det vanligare alternativet. 

Däremot ska underhandsförsäljning väljas om det finns en tro att egendomen kan säljas för ett 

högre pris.  

 

                                                 
107 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 303. 
108 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 204. 
109 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 306. 
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3.7.2 Fastighet 

Vid behov anlitas en sakkunnig för att värdera fastigheten, vilket även framgår av 12 kap. 3 § 

3 st. Utsökningsbalken. Emellertid är inte Kronofogden bundna av en sådan värdering och är 

fria att frångå bedömningen om det finns skäl för det.110  

 

Försäljning av fast egendom som blivit föremål för utmätning bör enligt 12 kap. 11 § 

Utsökningsbalken ske inom fyra månader. Tidsperioden på fyra månader gäller inte för 

allmänna mål vilket framgår av 12 kap. 69 § Utsökningsbalken. I praktiken används dock 

fyramånadersfristen även i allmänna mål. Vidare framgår det av 8 kap. 2 § 

Utsökningsförordningen att försäljningen ska äga rum vid den tidpunkt ett tillfredsställande 

resultat kan uppnås. I praktiken innebär detta att Kronofogden måste beakta omständigheter 

som kan påverka försäljningstillfället. Det kan exempelvis röra sig om sådana omständigheter 

som semestertider eller möjligheter för att ha visning på fastigheten.  

 

Uppskov av försäljningen är möjlig om sökanden efter gäldenärens begäran om uppskov 

godkänner uppskjutandet eller om det föreligger särskilda skäl enligt 8 kap. 3 § 

Utsökningsbalken. Att försöka sälja en sommarstuga under vintertid kan vara ett exempel på 

särskilda skäl att skjuta upp försäljningen. Vidare får Kronofogden inte skjuta upp betalningen 

i mer än ett år från själv utmätningen såtillvida det inte föreligger särskilda skäl. 

Justitieombudsmannen har i ett beslut111 angett att Kronofogdens beslut ska motiveras både 

om uppskov godkänns eller inte.112  

 

3.8 Gäldenärens beneficium 

Trots att egendom uppfyller förutsättningarna för utmätning är det inte en garanti för att  

egendom faktiskt får utmätas. Hänsyn ska tas till det behov gäldenären har, bland annat 

försörjning för sig själv och dennes familj. Sådan egendom som därav inte kan utmätas 

benämns beneficieegendom. Egendom som är föremål för gäldenärens beneficium får inte 

utmätas enligt 5 kap. 1 § Utsökningsbalken. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § 1–7 p. 

Utsökningsbalken kan närmast beskrivas ha funktionen som ett socialt skydd för gäldenären 

och utgör ett undantag från att egendom som tillhör gäldenären kan utmätas.  

 

För att beneficiereglerna ska bli tillämpbara krävs det att gäldenären är en fysisk person. 

Juridiska personer kan med andra ord inte tillämpa beneficiereglerna vilket framgår av 5 kap. 

3 § 2 st. Utsökningsbalken. Dessa beneficiereglerna innebär att gäldenären vid utmätning ska 

få behålla det som är nödvändigt för gäldenärens försörjning.  

 

Vidare ska gäldenärens familj beaktas vilket framgår av 5 kap. 2 § 1 st. Utsökningsbalken. 

För att avgöra vad som därav bör undantas från utmätning görs en bedömning i det enskilda 

                                                 
110 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 338.  
111 Beslut 1996-02-13, dnr 1925–1995.  
112 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 341. 
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fallet utifrån gäldenärens och dess familjs behov. Särskilt om gäldenären eller familjemedlem 

är sjuk eller funktionshindrad vilket framgår av 5 kap. 2 § 2 st. Utsökningsbalken.  

 

Det kan emellertid uppkomma svårigheter för Kronofogden att bedöma vad som ska undantas 

i utmätningen. För att underlätta Kronofogdens arbete ska gäldenären tillhandagå 

myndigheten med uppgifter som behövs vid utredningen enligt 5 kap. 14 § Utsökningsbalken. 

Vilken egendom som undantas vid utmätning skiljer sig mellan olika fall. Dels på grund av 

att en bedömning sker från fall till fall och dels för att gäldenären och dess familjesituation 

kan och ser ofta olika ut.  

 

Vad som anses vara beneficiegendom förändras också med tiden. Förr ansågs att en TV inte 

hörde till beneficiegendom och kunde därav utmätas. Idag lever vi i ett mer modernt samhälle 

med högre standarder och därav högre minimistandarder. På grund av den ökade 

ministandarden anses en TV numera höra till sådan egendom som omfattas av 

beneficiereglerna och kan därmed i regel inte utmätas.113 I ett rättsfall114 från 2006 menade 

rätten att en dator med ett begränsat värde, i fallet 3 000 kronor, ska undantas från utmätning.  

 

Om gäldenären bor i en hyresrätt får bostaden enligt 5 kap. 1 § 5 p. Utsökningsbalken inte 

utmätas. Inte heller får en bostadsrätt som fungerar som gäldenärens stadigvarande bostad inte 

utmätas vilket regleras i 5 kap. 1 § 6 p. Utsökningsbalken. 

 

3.9 Proportionalitetsprincipen 

När Kronofogden handlägger utmätningsärenden har det fastslagits i Rousk mot Sverige och 

NJA 2013 s. 1241 att Kronofogden måste beakta Europakonventionen. Detta innebär att 

Kronofogden bland annat måste beakta proportionalitetsprincipen. 

 

När en bedömning görs av vad som anses vara nödvändigt krävs att hänsyn tas till 

omständigheterna i fallet. Domstolen kollar exempelvis på sociala och finansiella 

omständigheter i det enskilda målet för att försöka få en uppfattning om vad som anses vara 

nödvändigt. Detta innebär att något som ansågs nödvändigt i det ena fallet inte måste anses 

vara nödvändigt i ett annat.115 Det är inte bara mellan olika fall som 

nödvändighetsbedömningen varierar, den varierar även mellan olika rättsområden. I och med 

att nödvändighetsbedömningen kan variera mycket mellan olika fall innebär det att det är svårt 

att ge en precis och uttömmande presentation av nödvändighetsbedömningen. Själva 

bedömningen kan emellertid beskrivas som en blandning av målbedömning, 

situationsutredning och åtgärdsbedömning.  

 

Vid bedömningen är det inte tillräckligt att bara titta på själva åtgärden för att bedöma den 

som onödig. Det krävs att åtgärden ses i sin kontext. Det krävs med andra ord att andra 

                                                 
113 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 108. 
114 RH 2006:47. 
115 Trimidas, T., The general principles of EU law, s. 140. 
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åtgärder granskas. Det kanske är så att ingen annan åtgärd var möjligt för att uppnå målet. 

Eller så kanske det finns åtgärder som anses vara mindre ingripande och hade varit att föredra. 

Detta innebär att det är av betydande vikt att domstolen har fått ta del av relevant information. 

Därefter är det upp till rätten att avgöra huruvida någon annan åtgärd hade varit mindre 

ingripande.116  

 

Den andra delen av prövningen är lämplighetsbedömningen. Detta kriterium har inte 

uppmärksammats i samma mån som nödvändighetsbedömningen. Lämplighetsbedömningen 

är nära anknuten till den i fallet finansiella situationen och nödvändighetsbedömningen. 

Huruvida en åtgärd är lämplig beror på om målet med åtgärden uppfylls. 

Lämplighetsbedömningen är således en situationsbaserad bedömning som tar sikte på vad 

åtgärden faktiskt försöker åstadkomma och huruvida denna är effektiv. I regel bedömer rätten 

att åtgärden är lämplig om den uppfyller målet. Om en åtgärd inte anses vara olämplig så 

bedöms den ofta vara lämplig.117  

 

Det tredje och sista testet vid proportionalitetsprövningen handlar som tidigare nämnt om 

proportionalitet i så kallad strikt bemärkelse. Detta innebär en granskning och bedömning av 

samtliga omständigheter i fallet. Detta innebär således att det sker en bedömning från fall till 

fall. Detta då omständigheterna ofta skiljer sig från fall till fall.  

 

När domstolen talar om proportionalitet i stricto sensu eller i strikt bemärkelse menas att en 

helhetsbedömning av alla omständigheter i målet görs för att balansera målet och avgöra om 

åtgärden är proportionerlig.  

 

I praktiken innebär proportionalitetsprincipen att Kronofogden vid varje ärende måste göra en 

avvägning mellan mål och medel. Ju större ingrepp, desto högre krav ställs på 

proportionaliteten. Om utmätningen rör exempelvis en bostad måste Kronofogden göra en 

bedömning mellan å ena sidan den sökande partens rätt till betalning och å andra sidan 

gäldenärens rätt till sitt hem.118 I ett fall från 2013 ifrågasattes Kronofogdens beslut att utmäta 

en familjs bostad för en skuld på 36 00 kronor. HD menade att utmätning av bostad inte stod 

i proportion till beloppet och att löneutmätning pågicks och därför beslutades att bostaden inte 

kunde bli föremål för utmätning.119   

 

Vad gäller utmätningen och proportionaliteten är det inte bara gäldenären som påverkas utan 

också dennes familj. Med hänsyn därav ska även familjens behov beaktas. Som tidigare 

nämnts ska Kronofogden göra en bedömning från fall till fall, därav kan faktorerna skilja sig 

åt. Men kronofogden har tagit fram en lista som visar på vilka faktorer som i regel beaktas.  

 

 

                                                 
116 Emiliou, N., The principle of proportionality in European Law, s. 182. 
117 Moëll, C., Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 115. 
118 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 104. 
119 NJA 2013 s. 1241. 
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När Kronofogden i praktiken gör sin proportionalitetsbedömning är det dessa faktorer som 

har betydelse:  

 

• fordrans storlek  

• om skulden ifrågasätts av gäldenären eller är skönstaxerad  

• om det för tiden pågår en löneutmätning som kommer göra så att skulden är betald 

inom ett år.  

• egendomens värde i förhållande till skuldens storlek - om skuldbeloppet har sjunkit  

• om gäldenären samverkar eller inte i tillgångsutredningen  

• hur länge borgenären har väntat på att få betalt för sin fordran  

• särskilda omständigheter hos gäldenären, exempelvis sjukdom eller barn120  

 

3.10 Ett modernt utsökningsförfarande  

Sverige har blivit fällda i Europadomstolen i fall som avser utmätning av skatteskulder utöver 

Rousk-fallet. I fallet Janosevic menade skatteverket att denne inte lämnat riktiga uppgifter och 

skulle därför få ett skattetillägg och få betala extra skatt. Janosevic försätts i konkurs under 

tiden som fallet prövades i domstol. Under 2002 prövades faller i Europadomstolen som ansåg 

att Sveriges utdragna handläggningstider stred mot Europakonventionen och fick därav betala 

skadestånd till Janosevic.121  

 

Drygt 13 år efter Janosevic-fallet, med andra ord under 2015, lämnades en motion av 

riksdagsledamoten Maria Stenergard. Motionen handlade om starkare rättssäkerhet för 

skatteprocesser. Innebörden av motionen är således att skatteskulder inte ska tillåtas att drivas 

in under pågående processer.122  

 

Efter att Sverige fälldes i Europadomstolen i fallet Rousk år 2013 skrev Kronofogden en 

promemoria123 där det bland annat nämndes att några regler om proportionalitet avseende 

skatteindrivning inte fanns. En tid senare skrev Kronofogden vidare att det fanns en regel 

gällande att åtgärden ska vara försvarlig, 4 kap. 3 § Utsökningsbalken.  

 

Vad gäller lagstiftningen tillsattes år 2014 en utredning124 för att se över utsökningsbalken. 

Vidare framgår det av direktiv 2014:127 att syftet med utsökningsbalkens regler är att se till 

att åtagna förpliktelser fullgörs.   

 

 

                                                 
120 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s. 105. 
121 Janosevic mot Sverige ECHR 34619/97.  
122 Motion 2015/16:2633, Anstånd i skattemål. 
123 Kronofogden PM (83225938-13-12). 
124 JU 2014:24. 
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4. Analys 

4.1 Rättssäkerhet  

4.1.1 Definitionen av rättssäkerhet   

I inledningskapitlet ställde jag frågan huruvida det svenska utmätningsförfarandet av 

framförallt skatteskulder är rättssäkert utifrån de valda rättssäkerhetsaspekterna. I detta avsnitt 

ska jag besvara frågan men också analysera rättssäkerhetsbegreppet. De deskriptiva delarna 

som presenterats ovan kommer att ligga till grund för analysen.125   

 

Som ovan nämnt finns det ingen enhetlig förklaring av rättssäkerhetsbegreppet. Det som är 

intressant är emellertid att de författarna som har försökt att skapa en definition i grund och 

botten lägger vikt på samma faktorer som anses vara viktiga för rättssäkerheten. Det är 

förutsebarheten som främst är återkommande i författarnas framställningar. Det vill säga att 

lagstiftningen ska vara tydlig, klar och precis. Brist på förutsebarheten skulle således innebära 

att rättssäkerheten inte finns, alternativt att det skulle röra sig om en svag form av 

rättssäkerhet.126  

 

Trots att förutsebarheten är det som verkar vara utgångspunkten för författarnas idé om 

rättssäkerhet är det viktigt att ha i åtanke att förutsebarhet inte i sig skapar rättssäkerhet. Med 

andra ord är inte förutsebarhet något som garanterar rättssäkerhet. Detta gör sig tydligt i 

exemplet med Nazi Tyskland där Frändberg menade det var fråga om en rättssäker stat på 

grund av förutsebarheten, medan Peczenik menade att det inte var rättssäkert på grund av 

bristen av etiska värden. Exemplet visar också på skillnaden mellan Frändberg och de andra 

författarna som inte nöjer sig med enbart förutsebarhet utan även diskuterar ytterligare 

rättssäkerhetsfaktorer.  

 

Det finns både för och nackdelar med att lägga in etiska värderingar i juridiken. Fördelar med 

att beakta etiska värderingar är enligt min mening att juridiken på ett sätt kommer närmare 

individen. Genom att beakta etiska värden så beaktas varje enskild individ. Problemet med 

etiska värderingar är att det är ett besvärligt område. Vad jag menar med att det är ett besvärligt 

område är att etiska värderingar används olika. Det är också detta som är nackdelen med etiska 

värden. Vad som anses vara etiskt för en person, kan anses vara oetiskt för en annan person. 

Vem av dessa som har rätt är omöjligt att svara på.  

 

Som det tidigare nämnts finns ingen bestämd beskrivning av rättssäkerhet. För mig innebär 

det en osäkerhet att ordet inte har en fastbestämd innebörd. Uppdelningen av rättssäkerheten 

i formell och materiell rättssäkerhet som beskrivs i både prop. 1984:85/32 och av Peczenik 

gör det emellertid enklare att försöka sig på en verklig innebörd av rättighetsbegreppet. Här 

är det också viktigt att ha i åtanke att formell och materiell rättssäkerhet inte heller har en fast 

bestämd definition och således kan innebära olika saker för olika personer. Med det sagt menar 

                                                 
125 Se avsnitt 1.1. 
126 Se avsnitt 2.1.  
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jag inte att avstånd ska tas från begreppen, utan en uppmaning att använda begreppen med 

försiktighet. Att bryta ner rättsäkerhetsbegreppet i mindre delar underlättar vid undersökning 

och analys av rättssäkerhet och kastar ljus på vad som faktiskt tillsammans utgör rättssäkerhet.  

 

Vidare är den materiella rättssäkerheten en följd av den formella rättssäkerheten. Bara för att 

det i lagstiftningen anges att det är förbjudet att döda, innebär detta inte att ingen kommer att 

döda någon annan. Detta förklarar varför det måste existera materiell rättssäkerhet, för att veta 

vad som händer om en person dödar någon annan.127 

 

Peczeniks definition av rättssäkerhet är strängare och har fler krav än Frändbergs definition. 

Här tydliggörs skillnaderna ytterligare. Peczenik menar att etiska värden och demokrati krävs 

för att det ska vara fråga om ett rättssäkert samhälle. Frändberg menar istället att det är 

tillräckligt att formell rättssäkerhet i en rättsstat.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att samhällen kan ha olika grader av materiell och formell 

rättssäkerhet. Goda regler kan innebära att förutsebarheten minskas. Ett exempel på detta är 

generalklausulen mot skatteflykt. Generalklausuler kan å ena sidan förenkla bedömningar, 

men å andra sidan innebär det att avgöranden kan bli svåra att förutse. På samma vis kan hög 

förutsebarhet i ett samhälle innebära att det finns en del oetiska regler. För en balanserad 

rättssäkerhet är det därför viktigt att det sker en avvägning mellan materiella och formella 

delarna. 

 

Vidare går det att se en viss likhet mellan Gustafssons idé om rättssäkerhetens olika karaktärer 

och Peczeniks idé om att rättssäkerheten består av en materiell del och en formell del. 

Emellertid kan de även ses som två olika synsätt på rättighetsbegreppet. Jag tror att dessa två 

synsätt kan komplettera varandra och skapa en viss grund för rättssäkerhet.  

 

Att det inte finns någon enhetlig definition av rättssäkerhet innebär i sig att det råder viss 

osäkerhet. Trots detta menar jag att det ändå går att i alla fall skymta ett par saker som är 

gemensamt för de ovan presenterade författarna som ändå tyder på att det till viss del finns en 

enhetlig begreppsförklaring gällande rättsäkerhetsbegreppet. Det handlar om förutsebarhet.  

 

Däremot menar jag att det inte är tillräckligt med förutsebarhet för att det ska anses kunna 

vara rättssäkert. Detta då det med en sådan definition skulle innebära att Nazi Tyskland skulle 

anses ha varit rättssäkert. Jag delar således inte Frändbergs uppfattning av vad rättssäkerhet 

är. Jag delar Peczeniks teori om att även etiska värden måste beaktas och att reglerna måste 

vara goda. Här uppstår emellertid frågan om vad goda regler är. Det torde mer vara en mer 

filosofisk fråga, men de flesta kan nog enas som att Nazi Tysklands rättsregler inte var vidare 

goda.  

 

Andra rättssäkerhetsfaktorer som har presenterats är objektivitet, offentlighet och prövbarhet. 

Att rättstillämparna i sitt arbete är objektiva är enligt min mening ett måste för en rättssäker 

                                                 
127 Se avsnitt 2.2  
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stat. Vidare är det viktigt att samhället har en möjlighet at granska rättstillämparnas beslut. 

Det är därför av väsentlig betydelse att rättstillämparen anger hur de kommit fram till ett 

beslut. På så vis kan allmänheten dels få bättre kunskap och förståelse för rätten, och dels få 

en möjlighet att kritiskt granska besluten och komma med förslag på åtgärder. Denna 

prövbarhet som Påhlsson presenterade ser jag som ett viktigt inslag för rättssäkerheten.128 

 

För att sammanfatta rättssäkerheten och rättssäkerhetsfaktorerna menar jag att det i viss mån 

går att utröna en definition. Emellertid beror det även på vilken författarna som används. Som 

jag nämnt i analysen skiljer sig Frändbergs definition relativt mycket från de andra författarna.  

 

4.1.2 Utmätningsförfarandet ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

I inledningskapitlet presenterade jag fallet om Rousk, vars fastighet blev utmätt för en skuld 

på under 7 000 kronor. Många undrar säkert varför ärendet blev felaktigt hanterat. Men faktum 

är att Kronofogden agerade helt i överensstämmelse med svensk rätt. I Europadomstolen 

försvarade den svenska staten Kronofogdens hantering med att det ändå fanns en befogad 

skuld som skulle betalas. Alla förutsättningar för utmätning av fastigheten var uppfyllda. Trots 

att Rousk hade en bil som kunde utmätas. Utifrån Kronofogdens utmätningsordning skulle då 

bilen i första hand vara föremål för utmätning. Bilen skulle ha täckt både skulden och andra 

kostnader som kunde uppstå i samband med försäljningen. Hade Kronofogden följt 

utmätningsordningen hade Rousk och dennes familj kunnat bo kvar i fastigheten. Problemet 

här är att utmätningsordningen inte är någonting som är fastställd i varken lag eller praxis. Det 

är Kronofogden själva som skapat denna utmätningsordning, som då snarare kan ses som 

riktlinjer.  

 

Enligt min mening är det oroväckande att Kronofogden inte följer sina egna skrifter och 

riktlinjer. Lagstiftningen som reglerar utsökningsrätten är i regel ganska allmän och därav är 

det bra och nödvändigt att Kronofogden tagit fram skrifterna som främst används som 

handbok för anställda, men också för allmänheten att ta del av. Detta skapar förutsebarhet. 

Men att Kronofogden i praktiken inte verkar följa skrifterna särskilt noga skapar osäkerhet 

kring vad det faktiskt är som gäller. Ytterligare något som skapar osäkerhet är bristen på 

motivering av Kronofogden beslut och tillvägagångssätt.  

 

Jag har tidigare betraktat Sverige som en rättssäker stat. Vi hör till en av de rikaste länderna, 

vi har bra sjukvård, demokratiskt styre, ett bra rättssystem och så vidare. Emellertid är jag inte 

villig att påstå att det svenska utmätningsförfarandet gällande skatter är rättssäkert. Som jag 

ovan skrivit är förutsebarhet en väsentlig rättssäkerhetsfaktor. Med hänsyn till bristen på 

motivering från Kronofogdens sida och att de verkar göra lite som de vill, menar jag att 

förfarandet inte är särskilt förutsebart. Om vi skulle göra en rättssäkerhetsanalys utifrån 

Frändbergs definition skulle vi få resultatet att Nazi Tyskland är rättssäkert på grund av 

förutsebarheten och att det svenska utmätningsförfarandet inte skulle vara rättssäkert på grund 

av bristande motivering och oklara handlingsplaner. Detta något kontroversiella påstående 

                                                 
128 Se avsnitt 2.3. 
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visar hur viktigt det är att sträva efter förutsebarhet och uppfylla andra rättssäkerhetsfaktorer. 

Inte minst pekar denna parallell på att den svenska lagstiftaren måste vakna till liv.  

 

Frågan blir då om den nationella utmätningsrätten är rättssäker. Utifrån Peczeniks teori är inte 

förutsebarhet tillräckligt. Reglerna måste vara goda. På papper menar jag att reglerna är 

förutsebara och goda. Att det finns ett utmätningsförfarande är trots allt nödvändigt för 

kreditsamhället. Emellertid verkar Kronofogden göra lite som de själva behagar. Det innebär 

att rättssäkerhet finns på papper, men verkar inte råda i praktiken.  

 

När fallet Rousk prövades i Europadomstolen fick Sverige svidande kritik på flera punkter. 

Som nämndes i inledningen gällde kritiken hur delgivningen som gällde försäljningen av 

fastigheten levererades via post, att myndigheterna inte informerade och samarbetade med 

varandra trots att de hade tillgång till relevanta uppgifter och att det inte var proportionerligt 

att sälja fastigheten.129  

 

När jag läste domen den först gången blev jag förvånad över den omfattande kritiken som 

riktades mot Sverige. Som ett steg i att försöka ändra rättsläget skrevs en motion. Som jag 

ovan nämnt var syftet med motionen att skulder avseende skatt inte tillåts att drivas in under 

tiden som ärendet pågår. Det förefaller emellertid något märkligt då Europadomstolen genom 

praxis redan fastslagit detta i och med Janovic-målet 13 år tidigare.130  

 

4.1.3 De lege ferenda  

Det som gör det svårt att skapa en tydlig och enhetlig definition av rättssäkerhetsbegreppet är 

att det med tiden förändras. En annan orsak till varför det inte finns en enhetlig definition är 

på grund av vardagsspråket.131 Trots dessa svårigheter torde det åtminstone gå att skapa 

minimikrav för att det ska kunna anses vara rättssäkert.  

 

Ett sådant krav skulle vara förutsebarhet. Detta är i och för sig något som redan idag anses 

vara ett krav utifrån de definitioner som tagits upp i arbetet. Vidare är en annan viktig faktor 

att etiska värden och mänskliga rättigheter ska beaktas. Vidare menar jag att de principerna 

om Beyer pratar om i sin diskussion om rättssäkerhetsbegreppet. Principerna som Beyer 

menade är själva utgångspunkten för rättssäkerhet är offentlighetsprincipen, principen om 

avgörande inom en rimlig tid, legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och rätt till 

domstolsprövning. Enligt mig är samtliga av dessa principer nödvändiga för en rättssäkerhet.  

 

En annan intressant fråga i sammanhanget är huruvida den svenska staten anser att 

utmätningsförfarandet är rättssäkert. Om svaret på den frågan är ja kanske det kan vara 

förklaringen till att någon förändring inte har skett någon förändring av gällande rätt sedan 

Rousk fallet provades i Europadomstolen.  

 

                                                 
129 Se avsnitt 1.1. 
130 Se avsnitt 2.7.  
131 Se avsnitt 2.2. 
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Att i lag reglera definitionen av rättssäkerhet är något jag anser att lagstiftarna ska vara 

försiktiga med. Detta på grund av att, vi som tidigare nämnt, rätten är under ständig förändring. 

En tänkbar lösning skulle kunna vara att på konstitutionell nivå skapa en miniminivå av krav 

för att det ska kunna anses vara rättssäkert. Jag är välmedveten om att en sådan åtgärd inte är 

någonting som sker på kort sikt, utan på längre sikt. Det är mer fråga om ett långsiktigt mål 

som jag tror vi kan ha stor nytta av. Om vi nationellt inte på egen hand kan skapa oss en 

enhetlig definition av rättssäkerhet torde det vara något som i alla fall Europeiska Unionen 

kan lösa på längre sikt. På kort sikt kan vi försöka att under tiden försöka skapa ett samhälle 

som är så förutsebarhet som möjligt och som präglas av tydliga och precisa regler.  

 

Något som däremot behöver regleras i lag är en närmare beskrivning av Kronofogdens 

tillvägagångssätt. Jag menar att deras handbok är väl utformad och precis. Men Kronofogden 

verkar inte, som jag har kommit fram till, följa deras egna föreskrifter. En lösning kan vara att 

fastslå detta i lag. Jag är förstås medveten om att hela boken inte kan eller ska regleras i lag 

och det finns delar som förändras alltför ofta för att regleras. Det jag skulle vilja se är i alla 

fall att utmätningsordningen finns reglerad i lagstiftningen. Genom att fastslå delar av 

Kronofogdens bok skulle förutsebarheten öka. Vidare skulle Kronofogden inte vara lika fria 

att göra som de själva behagar. De är faktiskt underkastade lagstiftningen.  

 

Det som emellertid kan bli problematisk med mitt förslag ovan att i lagstiftningen reglera delar 

av Kronofogdens bok är att den svenska staten förmodligen inte är benägna att förändra den 

svenska utmätningsrätten. När fallet Rousk prövades i Europadomstolen försvarade den 

svenska staten Kronofogden trots att Europadomstolen riktade en hel del kritik gentemot 

tillvägagångssättet. Vidare har det inte skett några större förändringar av utsökningsrätten 

efter Europadomstolen. Detta torde ses som en indikation från den svenska staten att 

utmätningsrätten och förfarandet är helt i sin ordning och att inga förändringar behövs, trots 

att Europadomstolen påpekat ett flertal brister.  

 

Kronofogden behöver i praktiken ta mer hänsyn till gäldenärens rättigheter och även se till att 

Europakonventionen efterföljs. Jag tror att Kronofogden strävar effektivitet snarare än att 

lägga tid på att skriva utförliga domar och motiveringar. Något annat som tyder på att 

Kronofogden mer strävar efter effektivitet än rättssäkerhet är domen132 där personen inte 

kunde utmätas för att det ansåg sakna utmätningsbar egendom. Denna slutsats drog på grund 

av att Kronofogden saknade telefonnummer till gäldenären.  

 

Vidare tror jag att specialisering av handläggare som Höglund presenterade som åtgärd för ett 

mer rättssäkert förfarande skulle vara en rimlig förändring.133 Att specialisera handläggare 

skulle innebära att handläggarna får bättre kompetens och kan hantera ärenden på ett mer 

rättssäkert sätt. Visserligen skulle specialiseringen ske på bekostnad av den generella 

kunskapen, men det anser jag är godtagbart. Vidare skulle en sådan åtgärd kunna ske relativt 

fort och är således ett bra exempel på kortsiktiga åtgärder.  

                                                 
132 Mål K 2110-18.  
133 Se avsnitt 2.3.  
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4.2 Utmätningsförfarandets brister  

4.2.1 Värdering vid utmätning 

Ett delsyfte med uppsatsen är, som jag skrev i inledningskapitlet är att granska vilka brister som 

finns med utmätning.134 En av dessa brister är den värdeförstöring som sker vid 

utmätningsförfaranden. Detta gäller såväl fastigheter och egendom. Som jag tidigare har 

framfört kan exempelvis en sakkunnig eller annan värderingsman anlitas för att värdera 

egendom eller fastighet. Emellertid är Kronofogden inte bundna av denna värdering. I praktiken 

innebär detta att Kronofogden är fria att frångå värderingen och på egen hand avgöra vilket 

försäljningspris eller utropspris egendomen eller fastigheten ska ha.  

 

Anledningen till att Kronofogden kan tänkas vara att det vill att utmätningen ska gå fort för 

att borgenären ska få sin fordran betald så fort som möjligt. Det förfaller med andra ord som 

att Kronofogden anser att effektiviteten är viktigast och att tillgodose borgenärens behov så 

snart som möjligt. Säljer Kronofogden egendom eller fastighet till ett underpris är det troligt 

att försäljningen går snabbare än om priset sätts utifrån det som värderingsmannen kommit 

fram till.  

 

För att återkoppla till Rousks utmätning, så utmättes fastigheten endast till 80 procent av 

marknadsvärdet. Emellertid kan 80 procent ändå tänkas vara en ganska hög procentsats. När 

det gäller lite mindre belopp kanske 80 procent ändå inte är så stor skillnad gentemot 100 

procent. Men om det som i Rousk fall gällde flera hundra tusen, sker en värdeförstöring som 

egentligen skulle kunna ha undvikits.  

 

Om vi bortser från att Kronofogden inte borde ha utmätt fastigheten utan ha utmätt bilen 

istället, så menar jag att även försäljningen var bristfällig. Det framgår inte om 

marknadsvärdet fastställdes av en värderingsman eller sakkunnig, eller om det faktiskt var så 

att Kronofogden själva avgjorde marknadspriset. Vad som emellertid är anmärkningsvärt är 

att fastigheten endast såldes för 80 procent. 

 

Tänkbara förklaringar skulle kunna tänkas vara att det inte fanns många intressenter. Jag är 

dock av den uppfattningen att Kronofogden ville göra en så snabb affär som möjligt. I och 

med att skulden uppgick till ett par tusen skulle skulden och andra kostnader bli betalda även 

om fastigheten endast såldes till 80 procent av marknadsvärdet. Ännu en gång verkar 

Kronofogden göra lite som de själva behagar.  

 

En annan tänkbar anledning till Kronofogdens agerande skulle kunna hänföras till den 

mänskliga faktorn. Jag menar att det skulle kunna bero på kronofogdarnas kompetens. Vi får 

inte glömma att utmätningsförfarandet finns till för att tvångsvis få tillbaka finansiella medel. 

Utan utmätningsförfarandet skulle kreditverksamheten inte fungera. Utan möjlighet att ta lån 

                                                 
134 Se avsnitt 1.2.  
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skulle det bli omöjligt för många att köpa bil, bostad och starta företag. Kanske är 

kronofogdarna så fokuserade på just detta, att det i grund och botten handlar om att få fram 

medel för att betala sina skulder, att de inte har en tanke på de regler och principer runt om. 

Jag är fullt medveten om vikten av att få betalt inom en rimlig tid. Å andra sidan måste det 

råda en balans mellan borgenärers rätt att få betalt för sina fordringar, men också gäldenärens 

mänskliga rättigheter och försörjning för sig själv och dennes familj.  

 

I det ovan nämnda fallet hade Rousk en skuld till staten. Jag är övertygad om att staten hade 

överlevt om skulden på ett par tusen hade blivit betald lite senare. På så vis skulle 

Kronofogden haft tid att lägga ner lite mer omtanke och energi på försäljningen av fastigheten. 

På så vis hade en värdeförstöring kunnat undvikas. 

 

4.2.2 Delgivning 

Vad gäller delgivning är min uppfattning att förfarandet regleras på ett tydligt sätt och det är 

klart vad som faktiskt gäller. Problemet är emellertid att det förutsätts att personerna är hemma. 

Vidare verkar det som att det i praktiken inte verkar som att uppföljningen och verifikationen 

sker på rätt sätt. För att ta Rousk-fallet som exempel så ansågs denne ha blivit delgiven genom 

att ett brev skickats på posten. Men eftersom Rousk inte var hemma hade denne ingen möjlighet 

att ta del av beslutet. Om en person inte har tagit del av delgivningen kan denne heller inte 

överklaga beslutet.135  

 

Vidare fick Sverige även på denna punkt kritik av Europadomstolen som menade att delgivning 

via ett brev på posten inte anses vara tillräckligt. Särskilt inte då det gällde tvångsförsäljning av 

fastigheten som är en mycket ingripande åtgärd. Så vitt jag vet har ingen större förändring skett 

vad gäller delgivning.136 

 

Ovan har jag vid ett par tillfällen anfört att rättssäkerheten och gäldenärens rättigheter får ta 

skada för Kronofogdens effektivitet. Fallet som jag presenterade ovan som handlade om att 

Kronofogden inte kunde utmäta en person på grund av att de saknade telefonnummer är ett 

sådant exempel. Gäldenären fick aldrig reda på att denne skulle bli utmätt, kunde denne inte 

heller medverka till utmätningen, utan kommer kanske att bli försatt i konkurs.137 Med dagens 

teknologi bör det inte vara särskilt svårt att få fram ett telefonnummer. Om inte, menar jag att 

de kunde ha skickat ett brev med information. Visserligen gjordes ett besök på dennes 

hemadress på dagtid en vardag. Fallet visar också problemet med att delgivning förutsätter att 

gäldenären ska vara hemma.  

 

4.2.3 De lege ferenda  

För att i framtiden undvika värdeförstöring tror jag att det är viktigt att Kronofogden ska följa 

den värdering som faktiskt utförs av proffs. En tänkbar idé kan vara att anställa en eller ett par 

                                                 
135 Se avsnitt 1.1  
136 Se avsnitt 3.4.3 
137 Målet är ännu inte avslutat.  



 

 

35 

 

värderingsmän som hjälper till vid utmätning. Om utgångspunkten skulle vara alltid utgå från 

den värdering som görs av sakkunnig eller värderingsman skulle detta innebära att 

Kronofogden skulle spara tid. Den tiden skulle exempelvis kunna ägnas till försäljningen och 

undersöka hur försäljningen ska kunna ske på bästa sätt för att undvika värdeförstöring.  

 

Ett annat alternativ är att försöka undvika att utmäta egendom. Som jag tidigare nämnt är 

löneutmätning det vanligaste tvångsmedlet. Men jag menar att Kronofogden bör undvika att 

utmäta egendom och fastigheter så mycket som det går. Vid löneutmätning sker ingen 

värdeförstöring.138  

 

Jag tror att brist på kompetens kan vara en del av problemen med utmätningsrätten. 

Kompetensproblemet kan lösas med att specialisera handläggarna som jag talade om i avsnitt 

4.1.3. Värt att tillägga är att den svenska staten inte verkar tycka att det finns några allvarligare 

problem med utmätningsförfarandet. Det är snarare problem som Europadomstolen påpekat 

och som jag funnit i min granskning av gällande rätt.  

 

Vad gäller Kronofogdens hantering finns det egentliga två tänkbara anledningar. Det kan vara 

så att de anställda helt enkelt saknar kompetens. Det kan bero på nyanställda som ännu inte 

hunnit lära sig allt och tagit av del av Kronofogdens egna material. Eller att de anställda helt 

enkelt vet hur det ska gå tillväga för att förfarandet ska stämma överens med både lagstiftning 

och mänskliga rättigheter. De kanske är så fokuserade på att skapa medel för att borgenärer 

ska få betalt för sina fordringar.  

 

Det kan också vara så är att de är medvetna om proportionalitetsprincipen och mänskliga 

rättigheter, men att de endast gör det som krävs av svensk rätt. Med tanke på att den svenska 

staten försvarad Kronofogdens åtgärder i fallet Rousk innebär ju detta att Sverige menar att 

Kronofogden har gjort rätt och handlar i enlighet med gällande rätt. Det kan då medföra att 

Kronofogden inte lägger mer tid till att göra en ordentlig utredning i varje enskilt fall. Varför 

ska de lägga ner sig mer om den svenska staten redan menar att de agerar helt rätt.  

 

Vad gäller delgivningsfrågan vill jag öppna upp för förslag på förbättringar. Precis som 

beneficieegendom har moderniserats då TV och datorer numera anses höra till standarden, bör 

även delgivning bli mer moderniserat och utnyttja tekniken. Jag tror att en tänkbar 

delgivningsform skulle kunna vara genom e-post. Idag har de allra flesta en smartphone där 

de enkelt kan kolla mail oavsett vart de befinner sig. Idag finns det en funktion som gör det 

möjligt att mottagaren bekräftar mail direkt. På så vis skull hanteringen av utmätning och 

delgivning bli effektivt och mindre kostsamt.  

 

Om det idag hade varit så att delgivning skett via e-post hade Rousk förhoppningsvis tagit del 

av beslutet vid ett tidigare tillfälle. Det är dock osäkert om Rousk hade kunnat stoppa 

utmätningen av fastigheten men han hade i alla fall fått mer tid på sig.  

 

                                                 
138 Se avsnitt 3.5.  
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Att använda sig av modern teknik och genom e-post delgiva personer ser jag endast positiva 

följder på. Dels är det miljövänligt då det inte behövs papper och kuvert. För det andra skulle 

även kostnader på kuvert, papper och skrivare bli mindre vilket gynnar staten. Vidare kan 

personer som jag nämnt, ta del av beslutet oavsett om de är hemma eller inte. Dessutom är det 

enligt min mening lättare att hålla koll på ett mail än ett löst papper.   

 

Som jag nämnde ovan får jag intrycket av att rättssäkerheten och gäldenärens rättigheter 

bortses något på grund av Kronofogdens effektivitet. Rousk-fallet stöder denna uppfattning 

då Kronofogden sålde fastigheten under ett pågående skatteärende. Något som genom 

Europadomstolens praxis inte är tillåtet. Men genom att Kronofogden gjorde detta, fick 

borgenären, det vill säga Skatteverket, sina pengar snabbare.  

 

4.3 Sammanfattande kommentarer  

Sammanfattningsvis torde det vara på sin plats att på något vis försöka skapa en miniminivå 

av krav för rättssäkerhet. Jag menar emellertid inte att begreppet ska regleras i svensk 

lagstiftning, men att på konstitutionellnivå införa en miniminivå. En miniminivå påverkas inte 

i samma mån, trots att begreppet och vad som anses vara rättssäkert ändras med tiden. Jag 

uppmanar också till att fortsätta diskutera rättssäkerhetsbegreppet. Detta då det som jag 

tidigare presenterats är under ständig förändring.  

 

Som jag kommit fram till analysen är det tveksamt om utmätningsförfarandet idag är 

rättssäkert. Detta med tanke på att Kronofogden verkar göra lite som de vill. Förfarandet 

verkar i praktiken inte alltid gå tillväga på det sätt som Kronofogden anger att det ska. Detta 

skapar en osäkerhet om vad det faktiskt är som gäller. Det blir således svårt för individer att 

förutse vilka konsekvenser som kan komma att ske på grund av vissa handlingar.  

 

Ett annat problem som presenterats och analyserats är värdeförstöringen. Jag menar att 

Kronofogden i vissa fall fokuserar alltför mycket på att tillgodose borgenärernas intressen. 

Detta kanske beror på att det ibland är staten som är borgenär. Kronofogden ska som sagt vara 

opartiska, frågan är emellertid hur opartiska de verkligen blir när staten är borgenär.  

 

Ytterligare problem som har lyfts i detta arbete är delgivning. Jag menar att dagens 

delgivningsförfarande är något föråldrat och i vissa lägen otydligt. Enligt min mening bör den 

moderna tekniken nyttjades. Genom delgivning genom e-post följer flera positiva effekter. 

Mindre papper för att värna om miljön, mindre kostsamt för Kronofogden och gäldenären kan 

ta del av delgivningen även om de inte är hemma.  

 

Jag menar således att Kronofogdens hantering av utmätningsärenden är osäkert. Jag har 

redogjort och analyserat en del av de brister som finns med hanteringen. Emellertid tillåter den 

svenska lagstiftningen Kronofogden att hantera ärenden på detta sätt. Trots att Kronofogden på 

egen hand skulle kunna förändra hanteringen internt. Men jag tror att det blir en större 

genomslagskraft med en förändrad lagstiftning. En hårdare reglering av Kronofogdens 

hantering skulle minska det handlingsutrymme som Kronofogden faktiskt har idag.  
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Vidare är det viktigt att Kronofogden lägger mer tid på ärenden för att inte låta gäldenärens 

rättigheter och rättssäkerheten få ta skada på grund av effektivitet.  
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5. Slutsats  

I denna uppsats har jag kommit fram till att det inte finns någon fast definition av rättssäkerhet. 

Det behöver emellertid inte innebära något negativt. Detta på grund av att det ständigt förändras. 

Emellertid har jag genom att redogöra för och analyser rättssäkerhetfaktorer kommit fram till 

att det ändå råder en viss gemensam uppfattning. Därav torde det inte vara omöjligt att skapa 

en form att minimigräns av rättssäkerhetsfaktorer för att det ska kunna anses vara rättssäkert.  

 

Vidare har jag i analysen visat att Kronofogdens hantering av ärenden i vissa hänseenden tål att 

ifrågasättas. Jag menar att delgivningen tillsammans med värderingen och att Kronofogden 

verkar göra lite som de vill bidrar till att det är oförutsebart rättsläge. Förutsebarhet är en av de 

rättssäkerhetsfaktorer som krävs för rättssäkerhet.  

 

Vidare står det klart att det finns en del brister i hanteringen av utmätningsförfaranden. 

Kronofogden verkar fokusera på effektivitet och att borgenärerna så snabbt som möjligt ska få 

betalt för sina fordringar. Detta sker på bekostnad av gäldenärens rättigheter. Vidare tillåter 

lagstiftningen att Kronofogden hanterar utmätningsärenden på detta sätt. Det måste råda en 

balans mellan borgenärens och gäldenärens intressen. Och en balans mellan vad som bör 

regleras i lag och vad som Kronofogden själva får styra över. I och med att det blir en 

bedömning från fall till fall är det inte rimligt om allt ska vara reglerat i lag.  

 

Genom de lege ferenda diskussionerna i analysen har jag kommit fram till följande åtgärder:  

 

• Skapa en miniminivå för rättssäkerhet med hjälp av rättssäkerhetsfaktorerna 

• Krav på att Kronofogden ska hålla sig till värderingsmannens angivelse  

• Specialiserade handläggare 

• Att e-post ska börja användas för delgivning 

• Kronofogdens effektivitet ska inte ske på bekostnad av gäldenärens rättigheter 

• Korrigering av lagstiftningen så den stämmer överens med Europakonventionen  

• Förminska Kronofogdens fria handlingsutrymme genom lagstiftning  
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Källförteckning    

Offentligt tryck    

   

Svensk rätt    

Statens offentliga utredningar    

 

SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande. 

 

SOU 1984:15 Ekonomisk brottslighet i Sverige bakgrund, överväganden, åtgärder.  

 

Proposition    
 

Prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. 

 

Prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. 

 

Prop. 1992/93:198 Om indrivning av statliga fordringar m.m. 

 

Prop. 1984/85:32 Om riktlinjer för det framtida arbetet med ekonomisk brottslighet m.m. 

jämte motioner. 

 

Övrigt      

Kronofogden PM (83225938-13-12). 

 

Anstånd i skattemål Motion 2015/16:2633. 

 

JU 2014:24. 

 

Direktiv 2014:127. 
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