
 
 

En uppsats som behandlar möjligheterna att utmäta bitcoin i 
ljuset av utsökningsbalken.  

Mathilda Wihlborg 

Kan bitcoin utmätas? 

HT 2018 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Lina Sidenhag 



2 

 

Innehållsförteckning  

Förkortningar ........................................................................................................................... 3 

1 Inledning ............................................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrundsproblematik ............................................................................................... 4 

1.2 Syfte ........................................................................................................................... 5 

1.3 Metod och material .................................................................................................... 6 

2 Fenomenet bitcoin ............................................................................................................. 9 

2.1 Bakgrunden till Bitcoin .............................................................................................. 9 

2.2 Grundläggande teknik .............................................................................................. 10 

2.3 Hur används Bitcoin? .............................................................................................. 12 

3 Utmätningsförfarandet ................................................................................................... 13 

3.1 Inledning .................................................................................................................. 13 

3.2 Regler för utmätning ................................................................................................ 14 

3.2.1 Vad som innefattas i begreppet egendom .................................................. 14 

3.2.2 Egendomen ska tillhöra gäldenären ........................................................... 18 

3.2.3 Egendomen ska ha ett förmögenhetsvärde som genererar ett överskott ... 24 

3.2.4 Regler som kan undanta egendomar från utmätning ................................. 27 

3.3 Kronofogdens möjligheter att upptäcka egendomar ................................................ 31 

3.3.1 Upplysningsskyldigheten .......................................................................... 32 

3.3.2 Föreläggande för tredje man ...................................................................... 35 

3.3.3 Registerforskning ...................................................................................... 37 

3.3.4 Förrättning ................................................................................................. 38 

4 Kan bitcoin utmätas? ...................................................................................................... 40 

4.1 Bitcoin i ljuset av utsökningsbalken ........................................................................ 40 

4.2 Element som saknas i svensk lagstiftning ............................................................... 43 

4.3 Avslutande diskussion ............................................................................................. 45 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 46 

Offentligt tryck .................................................................................................................. 46 

Rättsfall ............................................................................................................................. 46 

Litteratur ............................................................................................................................ 46 

Övriga källor: .................................................................................................................... 48 

Myndigheters handböcker ....................................................................................... 48 

Myndighetsbeslut ..................................................................................................... 48 

Internet källor ........................................................................................................... 48 

Otryckt material ....................................................................................................... 49 



3 

 

Förkortningar 
 

EBA  European Banking Authority 

EIOPA   European Insurance and Occupational Pensions Authority 

ESMA   The European Securities and Markets Authority 

FAK   Förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogden  

FIK   Förordningen (2016:333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten 

HD   Högsta domstolen 

Kronofogden   Kronofogdemyndigheten 

LV   Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden  

Prop.   Proposition 

RF   Regeringsformen  

SOU   Statens offentliga utredningar  

Tilläggsprotokollet Tilläggsprotokoll 1 i den Europeiska konventionen för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

UB   Utsökningsbalken  

 

 



4 

 

1 Inledning 
1.1 Bakgrundsproblematik 

I samband med att nya tekniska innovationer finns tillgängliga på marknaden blir det påtagligt 

att vårt rättsliga system är utformat utifrån den tekniska era som var aktuell när lagarna stiftades. 

Det är därför ständigt en kapplöpning i försöken att anpassa rättssamhället till samhällets 

utveckling. Förändring tar tid och det kan dröja innan det finns rättslig vägledning att få. Ett 

fenomen som står och stampar i de rättsliga korridorerna och samtidigt ställer många regleringar 

på sin spets är kryptovalutor.1 En överföring av pengar mellan två personer, oberoende av 

geografisk plats och utan en kostnad till en tredje part låter kanske för bra för att vara sant. Men 

genom kryptovalutor och specifikt bitcoin blev det möjligt. Bitcoin introducerades år 2009 och 

det revolutionerade synen på pengar och transaktioner genom den anonyma grundaren Satoshi 

Nakamoto.2  

 

En av grundtankarna med Bitcoin är att det ska vara ett betalningsmedel liknande våra 

traditionella valutor men i formen av digitala transaktioner.3 Kan vi då förvänta oss att lagar 

och regler som gäller våra traditionella valutor kan appliceras också på Bitcoin? Trots att viljan 

finns att låta Bitcoin vara liknande traditionella betalningsmedel bör det påminnas att det inte 

är en valuta i egentlig mening, det är snarare uttryckt som att det bara är en mängd bitar som 

lagras i minnet av en eller flera datorer.4 

 

Det finns ingen tredje part som är ansvarig utgivare av Bitcoin och inte heller någon som 

övervakar handeln, kursen styrs därför helt utifrån tillgång och efterfråga. På grund av det är 

kursen extremt volatil vilket blev tydligt när fler fick upp ögonen för fenomenet och det gick 

från att enbart vara ett hobbyprojekt för entusiaster till ett intresseväckande överföringssystem.5  

Bitcoin fick också mer medial uppmärksamhet i samband med en enorm kursuppgång, inte 

minst eftersom den gick från ett noll värde till ett högt värde på en förhållandevis kort tid.6 Den 

18 december 2017 var ett rekord där kursen stängde på 19 150$ per bitcoin. Det kan ställas i 

                                                 
1 Kryptovalutor är ett samlingsbegrepp där många olika ”valutor” samlas och bitcoin är den mest köpta 

kryptovalutan. 
2 Nakamoto, 2008, s. 1, avhandlingen publicerades 2008 men den första transaktionen gjordes 2009. 
3 Segendorf, 2014a, s. 1. 
4 De Filippi & Wright, 2018, s. 19. 
5 Bhaskar och Lee, 2015, s. 49.  
6 Se XE, [https://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=XBT&to=USD&view=5Y], 2018-12-16, för en  

     överblick av kursen över tid.  

https://www.xe.com/sv/currencycharts/?from=XBT&to=USD&view=5Y
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relation till dagens bitcoin-kurs den 16e december 2018, nästan exakt ett år senare, som är 3 

275$ per bitcoin.7  

 

Avsaknaden av en ansvarig tredje part tillsammans med tekniska aspekter gör det möjligt att 

inneha bitcoin utan att det är synligt för omvärlden. Förutom ett högt värde kan det därför finnas 

ett intresse att inneha bitcoin då det skapar möjligheter att undanhålla sådan egendom för 

reglerande organ. Ytterligare en aspekt är att det är svårt att få fram identiteten av en person 

bakom en bitcoin transaktion.8 Det gör att det är svårt att veta vem som innehar bitcoin och 

vilket syfte som ligger bakom transaktionerna då även mottagarens identitet är svår att få fram. 

Därför kan det vara lockande för personer med mindre bra avsikter att inneha tillgångar av 

bitcoin om det innebär att den tillgången går skyddad från rättsverkningar.  

 

För att undvika att Bitcoin blir en tillflyktsort för personer som inte vill att deras egendomar 

ska synas måste det finnas regler som stävjar tillflyktsorten. Ett organ som möter stora 

svårigheter vid handläggandet av Bitcoin är Kronofogdemyndigheten (kronofogden) vid 

utmätningsförfarandet. För en framgångsrik utmätning hos kronofogden är det viktigt att 

utmätningsförfarandet och tillämpligt regelverk är möjligt att applicera på de tillgångar som 

finns. Utsökningsbalken (UB) kom till under en era utan de tekniska framsteg som finns idag 

och trots de större ändringar som har gjorts är den främst anpassad till traditionella valutor. 

Kronofogden har hittat ett arbetssätt för bitcoin vilket kan ses i deras beslut, två 

utmätningsbeslut, beslut om kvarstad samt ett beslut om betalningssäkring.9 Besluten visar på 

att bitcoin figurerar i kronofogdens arbete och att det föreligger en aktualitet att studera 

regleringarna. Om inte utmätningsförfarandet är effektivt lönar det sig för en gäldenär att inte 

betala på sin skuld. För att förfarandet ska vara tillämpligt krävs det således att reglerna omfattar 

även nya tillgångar och att det finns en möjlighet att anpassa existerande begrepp till 

nytillkomna fenomen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det utifrån UB:s regler är möjligt att dels utmäta bitcoin, 

dels upptäcka bitcoin vid undersökningen av en gäldenärs tillgångar vid ett 

                                                 
7 Coinmarketcap, [https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/], 2018-12-16. 
8 Mas & Lee, 2015, s. 444. 
9 Utmätningsbeslut 12173200978, utmätningsbeslut 12182063375, beslut om kvarstad U-30834-18, U-30835-18,                                              

     U-30836-18, U-30837-18 och beslut om betalningssäkring 8404680 -18/54. 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
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utmätningsförfarande. Analysen kommer också behandla huruvida det saknas några element i 

svensk lagstiftning för att säkerställa ett effektivt utmätningsförfarande av bitcoin.  

 

För att besvara syftet kommer uppsatsen utgå ifrån följande frågeställningar:  

1. Vad är bitcoin? 

2. Är bitcoin en egendom som kan innehas och kan ett förmögenhetsvärde fastställas som 

gör det utmätningsbart? 

3. Är bitcoin en tillgång som kan undantas från utmätning enligt reglerna i UB? 

4. Vilka möjligheter enligt UB har kronofogden att upptäcka bitcoin? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens tillvägagångssätt har varit en studie av det som lagstiftaren skrivit om utmätning 

tillsammans med en jämförelse av de egenskaper som är förknippade med Bitcoin. 10  Det 

kommer att göras för att se om och hur Bitcoin som fenomen passar in i utmätningsbalkens 

regleringar.  

 

För att svara på om det är möjligt att utmäta och upptäcka bitcoin kommer uppsatsen ha två 

spår som kommer att fogas samman. Dels en redogörelse för Bitcoin, dels en genomgång av 

gällande rättsregler inom utmätning. Eftersom den första delen inte är menat att vara juridisk 

används ingen rättsvetenskaplig metod utan syftet med avsnittet kommer vara att påvisa varför 

Bitcoin och blockkedjan kunde bli framgångsrika. Det kommer att göras med en viss 

tillbakablick till tidigare kryptovalutor samt vilka tekniska egenskaper som var viktiga att 

presentera för en vidare förståelse i uppsatsen. Avsnittet är också menat som ett stöd under 

läsningen av uppsatsen då läsaren kan gå tillbaka för en förståelse hur någon egenskap är 

utformad. För att visa vad Bitcoin är presenteras också den bakomliggande blockkedjan som 

sätts in i ett nutida perspektiv och genom det visas den påverkan det kan komma att ha i 

framtiden. Redogörelsen kommer att ha en mer teknisk karaktär än resten av uppsatsen men 

syftar till att förklara begrepp i den mån att någon förkunskap inte ska vara behövlig.  

 

Det material som främst har använts för framställningen av Bitcoin är litteratur från en teknisk 

kontext så som Linus Lovén ”Bitcoin: En Finansiell Revolution : www.blockkedjan.se” och 

samlingsverket ” Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, 

                                                 
10 Vid hänvisandet till det tekniska systemet kommer Bitcoin med stort B användas och när en hänvisning görs 

till transaktioner av värden kommer bitcoin med litet b att användas.  
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and Big Data” redigerat av David Kuo Chuen Lee då de har presenterat Bitcoin på ett 

överskådligt sätt utan att vara alltför tekniska. Eftersom Bitcoin presenterades i Satoshi 

Nakamots ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” har den använts som 

utgångspunkt i några frågeställningar. Primavera De Filippi & Aaron Wrights ”Blockchain and 

the law: the rule of code”, har inte använts i en lika stor omfattning men har använts för en 

förståelse om blockkedjan. Ytterligare har hemsidan gjord av David Hedqvist, 

”www.bitcoin.se” använts i stor omfattning då de har publicerat texter som på ett lätt och koncist 

sätt beskriver och ger svar på många frågeställningar. Andra hemsidor och artiklar har också 

använts för att påvisa specifika punkter som de första källorna inte har omfattat. 

 

Eftersom syftet i uppsatsen är att utreda om det är möjligt för kronofogden att utmäta och 

upptäcka bitcoin kommer huvuddelen av uppsatsen att utgå ifrån utmätningsförfarandets regler 

i UB med utgångspunkt i de krav som finns för att en utmätning ska vara möjlig. Det kommer 

först och främst ske genom en rättsdogmatisk metod då syftet är att fastställa och beskriva 

gällande rätt, också beskrivet som att applicera en lagregel på ett givet rättsproblem.11 En 

hänvisning bör här göras till en del av syftet med uppsatsen där en analys också ska göras utifrån 

det gällande rättssystemet och om det kan anses vara några element som saknas för en effektiv 

utmätning av bitcoin. Analysen syftar inte till att lägga fram en redogörelse för hur en lagregel 

kan utformas utan menar till att problematisera och påvisa brister i dagens lagstiftning. Ett 

sådant problematiserade kan anses gå utanför det som ligger i benämningen rättsdogmatisk och 

uppsatsens analys kommer snarare vara genom en rättsanalytisk metod då den går längre än att 

enbart fastställa gällande rätt.12 

 

Den rättsutredning som ska göras kommer ta avstamp i rättskälleläran då svaret främst kommer 

att hittas i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och litteratur.13 För att besvara delar av den andra 

frågeställningen var en redogörelse av begreppet egendom tvungen att göras och då var det 

viktigt att hitta en källa som kan ha påverkat svensk lagstiftning. Lagtext eller förarbeten var 

inte tillräckliga och inte heller har det varit föremål för en större diskussion i praxis eller doktrin. 

Därför användes material utanför det som allmänt ses som våra traditionella rättskällor.14 Där 

användes handboken från Europeiska rådet samt definitionen ifrån Europeiska konventionen 

                                                 
11 Sandgren, 2018, s. 49; Kleinman, 2018, s. 21. 
12 Sandgren, 2018, s. 51; Kleineman, 2018, s. 25.  
13 Sandgren, 2018, s. 45. 
14 Sandgren, 2018, s. 45. 

http://www.bitcoin.se/
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för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna då det har påverkat begreppet i 

svensk rätt och ingen gångbar definition med förklaring kunde återfinnas i inhemsk rätt.  

 

För en vidare utredning av uppsatsens frågeställningar kommer uppsatsen utgå ifrån lagtext för 

att studera en lagregel och förarbeten för att tolka nämnda regel. Det kommer kompletteras av 

praxis och doktrin. De rättsfall som hänvisas till är från Högsta domstolen (HD) och de används 

i fall där en viss fråga har blivit utredd samt för argument i analysen. Det är tacksamt att använda 

rättsfall som komplement i uppsatsen då det skapar en förståelse för om bitcoin går att infoga i 

den rättsliga regeln som studeras eftersom de många gånger gör en sammanfattning av 

rättsläget. 15  Båda Torkel Gregows framställningar ”Tredje mans rätt vid utmätning” och 

”Utsökningsrätt” har varit grundstenar i den utredning som har gjorts då han på ett enkelt sätt 

berör viss problematik med utmätningsförfarandet och skyddet för tredje man. Ytterligare 

doktrin som använts till stor del är Östen Undéns ”Svensk sakrätt. 1, lös egendom”, Torgny 

Håstads ”Sakrätt avseende lös egendom” och Göran Millqvist ”Sakrättens grunder: en lärobok 

i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom”. Redogörelser från dem 

har använts för att förstå sammanhanget av en lagregel samt hur det ska tolkas i de fall 

förarbeten inte ger vägledning till ett svar på syftet.  

 

I slutet av varje avsnitt har en sammanvävning och analys gjorts mellan den regeln i UB som 

har presenterats och själva fenomenet bitcoin. Detta för att det ska bli en tydlig struktur för 

läsaren samt kan en analys vara bra för en vidare läsning. För att förstå Bitcoin utifrån en mer 

lagteknisk vinkel har därför Emil Elgebrants ”Kryptovalutor: särskild rättsverkan vid innehav 

av bitcoins och andra liknande betalningsmedel” och Björn Segendorfs artiklar ”Har virtuella 

valutor påverkat marknaden för betalningar?” och ”Vad är Bitcoin?” använts. 

 

Ytterligare material har använts i rättsutredningen men som inte erhåller rättskällekaraktär. I 

några få fall har kronofogdens handbok vid utmätning använts, dock med vetskapen om att den 

helt saknar rättskällekaraktär. Den används som ett komplement för att påvisa hur kronofogden 

tillämpar vissa bestämmelser i praktiken vilket kan få betydelse för hur kronofogden kan 

komma att bedöma bitcoin. 

 

Uppsatsen ämnar också beröra och analysera utifrån de beslut kronofogden har fattat där bitcoin 

figurerar. Det är två utmätningar som än så länge har varit aktuella hos kronofogden vilka 

                                                 
15 Sandgren, 2018, s. 46.  



9 

 

hänvisas till i ”utmätningsbeslut 12173200978” och ”utmätningsbeslut 12182063375”. Vidare 

har kronofogden fattat beslut om kvarstad som omfattade fyra personer och ett beslut om 

betalningssäkring och båda dessa kommer att användas för att påvisa att bitcoin förekommer 

inom kronofogdens arbete, de kan ses i ”beslut om kvarstad U-30834-18, U-30835-18 U-

30836-18, U-30837-18” och ”beslut om betalningssäkring 8404680-18/54”. 

Utmätningsbesluten är främst en pusselbit i diskussionen då den enda informationen som 

används från dessa är vilka lagrum som har använts och det faktumet att utmätningar har 

lyckats.  

 

Eftersom ovan nämnda beslut inte vittnar om hur kronofogden gör sin bedömning har samtal 

förts med Tina Askbrink, kronoinspektör på specialistindrivningen, gällande en presentation 

hon höll om den första utmätningen av bitcoin. Till hjälp har också varit mailkonversationer 

med Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare hos kronofogden. Mailkonversationerna har 

handlat om hur kronofogden genomförde utmätningarna och bland annat om gäldenärens 

samarbete. Deras åsikter kommer enbart tas in i analysen och som en fundering om det kan 

krävas mer för att komma tillrätta med problem.  

 

2 Fenomenet bitcoin 
2.1 Bakgrunden till Bitcoin  

En viktig aspekt vid redogörelsen av Bitcoin är vilka premisser som låg till grund för dess 

skapande. Bitcoin har funnits i snart 10 år och de första kryptovalutorna som blev kommersiella 

grundades redan under 90-talet med namn så som Digicash, Bitgold och Hashcash.16 De har 

olika tekniska system men en likhet hos alla var grundarens vilja att utesluta en ansvarig tredje 

part som övervakade alla transaktioner.17 I samband med finanskrisen under 2000-talet ökade 

misstron till statens och finansvärldens sätt att hantera pengar vilket ledde till en ökad efterfråga 

att krypterat skicka pengar.18  

 

Efterfrågan på den här typen av transaktioner var först och främst störst i en rörelse som kallade 

sig Cypherpunk-rörelsen som aktivt arbetade med kryptering i ett hopp om en 

samhällsförändring. Rörelsen ansåg att det var först om man lyckades kommunicera helt 

krypterat som människan kunde slippa kontroll från myndigheter och staten.19 Rörelsen hade 

                                                 
16 Nian & Lee, 2015, s. 8-9. 
17 Lovén, 2016, s. 48.  
18 Lovén, 2016, s. 42 f. 
19 Lovén, 2016, s. 44.  
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en stor tillit till att det var de decentraliserade transaktionerna som kunde motarbeta 

inskränkningar på det personliga rummet och samtidigt ge mer frihet.20 Bitcoin var lösningen 

på problemet men under de första åren från lanseringen 2008 var det inget som användes eller 

talades om utanför slutna grupper av den aktiva krypteringsrörelsen.21 I sin avhandling hänvisar 

också Satoshi Nakamoto till de tidigare kryptovalutorna.22 

 

2.2 Grundläggande teknik  

Bitcoin revolutionerade i fler aspekter än enbart som en ny betalningsmetod. Blockkedjan, som 

är grunden i Bitcoin, är en ny transaktionsmetod som har flera användningsområden och 

möjliggör decentraliserad kommunikation. Trots att grogrunden till blockkedjetekniken hade 

funnits tidigare anses det idag som att iden föddes i Satoshi Nakamotos Bitcoin. Blockkedjan 

är uppbyggt kring det engelska ordet, blockchain som kan delas upp i block och chain, där 

transaktionerna blir blocken i systemet som då sätts ihop likt en kedja.  Blockkedjan som sådan 

”blir den motor av tillit i systemet som ersätter alla former av tredjepartsagenter som 

mänskligheten gjort sig beroende av för värdeförflyttning.”23 Storheten i blockkedjan har också 

uttrycks bland annat genom citatet ”Bitcoin May Never Make It to Wall Street, But Its Tech 

Will.”24 Blockkedjan har setts användas inom olika områden, bland annat finns det banker som 

vill bygga egna transaktionsprogram baserat på samma teknik. 25  Lantmäteriet har också 

lanserat en möjlighet att genomföra fastighetsköp genom användandet av blockkedjetekniken 

vilket påvisar användbarheten av en välfungerande blockkedja.26  

 

Bitcoin innehar några egenskaper som skiljer sig från traditionella transaktionsformer. Den 

första egenskapen är att alla transaktioner som någonsin gjorts i en kedja är synliga och går 

således även att spåra.27 Anonymitet är ofta något som används för att beskriva bitcoin men i 

realiteten är en Bitcoin-användare pseudonym.28 Möjligheten att spåra alla transaktioner som 

görs i en blockkedja innebär i förlängningen att en transaktion aldrig kan vara helt anonym. 

Däremot kan en transaktion anses vara privat då det som går att spåra enbart är 

                                                 
20 De Filippi & Wright, 2018, s. 18. 
21 Lovén, 2016, s. 45–46.  
22 Nakamoto, 2008, s.3. 
23 Lovén, 2016, s. 60.  
24 Den talande rubriken kommer från en artikel av Metz, 2015. Den påvisar att det inte är Bitcoin i sig som är  

       storheten, utan främst blockkedjan som transaktionsmetod.  
25 Lovén, 2016, s. 170. 
26 Lantmäteriet, [https://www.lantmateriet.se/contentassets/ee30ed78dcdb4dd698cf454001369cf8/blockkedjan- 

       framtidens-huskop.pdf], 2018-11-17. 
27 Mas & Lee, 2015, s. 423 f. 
28 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/faq/ar-bitcoin-anonymt], 2018-11-06. 
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bitcoinadresserna, identiteten till personen bakom dessa är svårare att upptäcka och kan vara 

helt dold om personen döljer sina digitala spår.29  

 

Ytterligare en fundamental egenskap av blockkedjan är att blocken inte kan ändras. 30 

Blockkedjans säkerhet bygger på att en transaktion förblir densamma efter att den har verifierats 

och blivit det sista blocket i en viss transaktionskedjan, detta är säkerheten bakom systemet. 

Om återkallelse av en transaktion, som nätverket tidigare har godkänt, skulle vara möjlig 

innebär det att blockkedjans fundamentala ide om ett självständigt system går förlorat då en 

tredje part kan gå in och omvärdera riktigheten i kedjans block.  Verifikationer i blockkedjan 

görs av personer som är en del av nätverket, genom en process som kallas mining och 

personerna som gör det kallas således miners.31 För att ett nytt block ska adderas till kedjan 

krävs att ett matematiskt problem, även kallat pussel, löses och där lösningen är en bekräftelse 

på riktigheten bakom transaktionen. Lovén beskriver miners som ”nätverkets revisorer”.32  

 

För att bibehålla viljan hos personer att använda sin tid och datorkraft till att verifiera 

transaktioner skapades ett belöningssystem. Som ett tack för hjälpen att de här personerna dels 

lånar ut datorkraft till systemet men också verifierar transaktioner får de bitcoin i utbyte. För 

varje block som adderas till den redan existerande blockkedjan genereras det nya bitcoin.33 Alla 

som har datorkraften och viljan har möjlighet att bli miners och en del av Bitcoin-nätverket. I 

dagsläget finns det enorm datorkraft runt om i världen som tävlar om att vara den som löser 

pusslet vilket gör att de flesta miners arbetar ihop i så kallade mining pools.34 I uppsatsen 

innebär en transaktion att en person köper eller säljer redan existerande bitcoin. De bitcoin en 

person får genom mining är inte innefattad i utredningen av en transaktion i uppsatsens spektra. 

Bitcoin som en person får genom mining kan sedan säljas eller växlas vidare och kommer då 

innefattas i transaktionsförfarandet.  

 

Bitcoin-nätverket arbetar utifrån konsensus vilket innebär att personerna i nätverket måste vara 

överens om att en transaktion har blivit korrekt validerad för att den ska adderas till 

blockkedjan, det innebär att majoritetsbesluten blir en säkerhetsgaranti i systemet. För att lyckas 

                                                 
29 Nakamoto, 2008, s. 6.  
30 Bhaskar och Lee, 2015, s. 49. 
31 Det engelska begreppet kommer ifrån likheten till utvinningen av guld i traditionella gruvor där arbetarna fick  

       guld i ersättning för sitt arbete. I det här systemet får personerna bitcoins som ersättning för arbetet.  
32 Lovén, 2016, s. 66.  
33 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin], 2018-11-06. 
34 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/mining-sa-skapas-bitcoin], 2018-11-11. 

https://www.bitcoin.se/mining-sa-skapas-bitcoin
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med en attack mot nätverket skulle det krävas att minst 51 % av nätverket håller med om de 

felaktiga transaktionerna, vilket i sig är orimligt med tanke på att det är oerhört många 

användare.35  

 

Sedan några år tillbaka har det producerats fysiska mynt och sedlar som liknar det som 

associeras till traditionella pengar. De fysiska mynten av bitcoin bör dock inte liknas vid 

traditionella pengar som används som betalningsmedel där ett specifikt mynt symboliserar ett 

värde, bitcoin-mynten i sig innehar bara det värde som metallen utgör. Den fysiska karaktären 

är enbart en möjlighet att presentera det verkliga värdet som finns digitalt. Försök har gjorts där 

en utgivare har producerat mynt där bitcoin finns lagrade genom ett hologram. Nackdelen med 

de försöken är att den decentraliserade aspekten av Bitcoin försvinner när en tredje part är 

ansvarig utgivare.36  

 

2.3 Hur används Bitcoin? 

För att genomföra en transaktion krävs att en användare registreras på en hemsida och genom 

registreringen skapas en digital plånbok därigenom transaktionerna sköts.37 När transaktionen 

ska genomföras ska nätverket verifiera en privat och en publik krypteringsnyckel, sedan kan 

transaktionen föras över till blockkedjan.38 Inom bitcoin-nätverket kallas den publika nyckeln 

också bitcoinadress och kan liknas vid ett kontonummer där det går att skicka bitcoin till en 

adress med enbart vetskapen om den publika. En privat nyckeln måste däremot användas vid 

ett uttag från en bitcoinadress.39 Den kan liknas vid en kort kod eller lösenord till bank-id som 

ska hållas hemlig, det är den informationen som möjliggör en transaktion av bitcoin från en 

bitcoinadress. Skulle en dator försvinna med den privata nyckeln på eller en privat nyckel 

glömmas bort är det inte möjligt att komma åt det värde som fanns lagrade i den tillhörande 

publika nyckeln. 

 

För att hålla en privat nyckel hemlig lagras de ofta i så kallade plånboksprogram.40 Programmen 

ska skiljas från det som ovan nämns som plånbok där transaktioner görs. Plånboksprogrammen 

finns i många olika versioner och nya lösningar att förvara de privata nycklarna tillkommer 

                                                 
35 Redan under 2015 hade Bitcoin-nätverket 13 000 gånger mer datorkraft att knäcka matematiska problem än de    

       500 största superdatorerna i världen, De Filippi, 2018, s. 25. 
36 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/articles/bitcoin-som-sedlar-eller-mynt], 2018-11-24. 
37 Lovén, 2016, s. 63. 
38 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin], 2018-11-06. 
39 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin], 2018-11-06. 
40 Nian & Lee, 2015, s. 18. 

https://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin
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ständigt, till exempel kan de förvaras på datorn, i telefonen eller offline.41 Plånboksprogrammen 

är en tjänst som tillhandahålls av en annan part vilket kan medföra negativa och positiva 

aspekter. Med hjälp av ett plånboksprogram kan en person som glömt sitt lösenord få hjälp, 

liknande med de kontoprogram som banker tillhandahåller.42 En aspekt av de tjänster som 

tillhandahålls är att säkerheten minskar, ett plånboksprogram kan utsättas för en attack av 

hackare som får tillgång till privata nycklar, eller från start ha en illvilja bakom sin tjänst och 

ge ut de privata nycklarna.43 Ytterligare får det också anses urvattna tanken med Bitcoin då en 

del av ansvaret läggs ut på en tredje person. När nätverket verifierar riktigheten i en transaktion 

där både den privata och den publika nyckeln har uppgetts anses transaktionen riktig och kan 

enligt ovan inte återgå även om någon obehörig har fått tag i nycklarna och gjort en 

överföring.44  

 

3 Utmätningsförfarandet   
3.1 Inledning  

Enligt 1 kap. 3 § UB är kronofogden behörig myndighet i verkställighetsmål och i de fall det 

rör betalningsskyldighet sker verkställighet genom utmätning, 1 kap. 1 § 2 st. UB. Kronofogden 

verkställer allmänna och enskilda mål och de förstnämnda är de fall där staten behöver hjälp 

med indrivning medan de enskilda målen är allt som inte räknas som allmänna, 1 kap. 6 § UB. 

Ett mål om verkställighet grundas i en muntlig eller skriftlig ansökan från en sökande enligt 2 

kap. 1 § 1 st. UB. I en ansökan ska det enligt 2 kap. 2 § 1 st. UB framgå vilken åtgärd som 

sökanden avser och en exekutionstitel ska finnas som anger grunden till varför personen söker 

om verkställighet, 2 kap. 2 § 2 st. UB. Grundar sig ansökan i en dom eller annat 

strafföreläggande som enligt lag skickas till kronofogden behöver inte den typen av 

exekutionstitel skickas in enligt 2 kap. 2 § 5 st. UB.  

 

Handlingen anses komplett när en ansökan och en exekutionstitel inkommit och kronofogden 

ska då, enligt 4 kap. 12 § UB, skicka ut en underrättelse till gäldenären. Underrättelsen är 

primärt en möjlighet för gäldenären att bevaka sin rätt.45 Anledningen till att underrättelsen 

skickas ut är att gäldenären ska informeras och samtidigt ges en möjlighet att betala skulden.46  

                                                 
41 Hedqvist, David, [https://www.bitcoin.se/valj-en-planbok], 2018-12-12. 
42 Nian & Lee, 2015, s. 18. 
43 Nian & Lee, 2015, s. 18 f. 
44 Det är inte möjligt att göra en återgång eller ett återköp av bitcoin till skillnad från traditionella    

       betalningsmedel.  
45 Wallin, Gregow, Millqvist & Persson, 2017, kommentar till 4 kap. 12 § UB, s.141.  
46 Gregow, 2012, s. 182. 

https://www.bitcoin.se/valj-en-planbok
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Det innebär att det är av stor vikt att underrättelsen skickas iväg så tidigt som möjligt för att ge 

gäldenären tillräckligt med tid att vidta åtgärder, 4 kap. 12 § 1 st. UB. Enligt 4 kap. 12 § 2 st. 

UB ska dock inte en underrättelse skickas ut om det finns risk att gäldenären kommer att gömma 

undan eller förstöra egendom, inte heller om gäldenären har en okänd hemvist.  

 

3.2 Regler för utmätning 

Efter att alla handlingar inkommit ska utmätning ske så fort som möjligt enligt 4 kap. 10 § 1 st. 

UB. För att en egendom ska anses vara utmätningsbar måste den tillhöra gäldenären, 

egendomen måste inneha ett förmögenhetsvärde som ger ett överskott efter utmätning, och den 

får inte omfattas av undantagsreglerna.47 

 

3.2.1 Vad som innefattas i begreppet egendom 

För att kronofogden ska avgöra huruvida en egendom går att utmäta enligt ovan nämnda 

kriterier måste saker som återfinns hos gäldenären först och främst klassas som en egendom. 

Egendom är ett begrepp som i folkmun används för en uppsjö av olika saker som i sig inte har 

någon gemensam nämnare. Egendom kan generellt sägas innefatta något mer än enbart ett 

objekt då det ofta är kopplat till äganderätten.48 Undén beskriver vidare att ”Ordet egendom är 

därför en allmän beteckning av sakrättsobjektet.”49  

 

Inom juridiken återfinns begreppet egendom inom många olika svenska rättsområden.50 Den 

gemensamma utgångspunkt som kan ses i svensk rätt är att fast egendom anses vara jord som 

är uppdelad på fastigheter enligt 1 kap. 1 § jordabalken allt annat räknas motsatsvis som lös 

egendom.51 Begreppet lös egendom blir därför ett samlingsnamn som innefattar all annan 

egendom och som i sig är uppdelat i undergrupper.  Lös egendom delas upp i bland annat lösöre, 

byggnad på ofri grund, olika rättigheter och fordringar.52 Uppdelningen mellan fast och lös 

egendom får inom rättsväsendet anses vara välkänt och en vidare diskussion om uppdelningen 

däremellan kommer inte att föras. Däremot är inte begreppet egendom definierat och huruvida 

det kan finnas ting som inte omfattas av egendomsbegreppet.  

 

                                                 
47 Kriterierna för en utmätning kan ses i 4 kap. 17–19 §§ UB, 4 kap. 3 § UB och 5 kap. UB.  
48 Undén, 1995, s. 12.  
49 Undén, 1995, s. 12. 
50 För att nämna några exempel kan begreppet återfinnas i äktenskapsbalken om vilken egendom som ska ingå  

      som giftorättsgods och på samma sätt nämns egendom som begrepp ett antal gånger i brottsbalken där  

      någon har handlat oriktigt med annans egendom på olika sätt.  
51 Millqvist, 2018, s. 38,  
52 Millqvist, 2018, s. 41. 
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Starkt kopplat till begreppet egendomar är de rättigheter det för med sig vilket bland annat är 

ett övergripande skydd att inte behöva ge upp sin egendom. Enligt 2 kap. 15 § 1 st. 

regeringsformen (RF) finns det ett egendomsskydd utskrivet där varje person är skyddad från 

att genom bland annat expropriation behöva avstå egendom till förmån för det allmänna eller 

någon enskild. En sådan inskränkning ska enbart behöva ske för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen, 2 kap. 15 § 1 st. RF. Bestämmelsen syftar inte till att ge skydd mot 

inskränkning i lös egendom som regleras i andra bestämmelser eller avtal.53 Egendomsskyddet 

är placerat under kapitlet om grundläggande fri och rättigheter i RF vilket påvisar den tyngd 

lagstiftaren anser att skyddet för en egendom har.  

 

Bestämmelsen i svensk rätt liknar artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 i den Europeiska konventionen 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Tilläggsprotokollet), som slår 

fast skyddet för den enskildes egendom. Artikel 1 i tilläggsprotokollet talar om det engelska 

begreppet possessions som i en svensk översättning innebär besittning eller innehav, och det 

objekt som kan innehas är en egendom.54 Tilläggsprotokollet avser också att egendom i artikeln 

ska inneha en vidsträckt mening, oberoende av om det finns en definition i inhemsk lag. Vidare 

är det inte enbart kopplat till ägande utan egendomsbegreppet har ansetts vara applicerbart på 

rättigheter enligt lag, patent och liknande.55  

 

Egendomsskyddet utifrån artikel 1 i tilläggsprotokollet sträcker sig längre än att enbart omfatta 

fast egendom eller lösöre, till exempel omfattas andelar och immateriella rättigheter.56 Eftersom 

konventionen är inkorporerad i svensk rätt bör en liknande innebörd av begreppet vara 

tillämplig på svenska saker som ska egendomsbestämmas.57 I linje med den breda tolkningen 

av egendomsskyddet enligt tilläggsprotokollet inkluderar svensk lagstiftning i många fall icke-

fysiska tillgångar som egendomar, bland annat kan olika typer av rättigheter klassas som 

egendomar och dessa kan i sin tur kan vara föremål för utmätning.58 Enligt 4 kap. 2 § 1 st. UB 

ska all egendom omfattas av ett utmätningsförfarande om det inte undantas av andra regler i 

UB eller särskilda föreskrifter. Utmätningsförfarandet kan därför omfatta både lös och fast 

egendom så länge det inte är undantaget.59  

                                                 
53 Prop. 1993/94:117 s. 49.  
54 Possession, 2016, [http://www.domstol.se/Publikationer/Ordlista/svensk-engelsk_ordlista.pdf].  
55 Europeiska rådets handbok, [https://rm.coe.int/168007ff55], 2018-11-01. 
56 Europeiska rådets handbok, [https://rm.coe.int/168007ff55], 2018-11-01. 
57 Prop. 1993/94:117 s. 13.  
58 Exempel på sådana rättigheter kan vara utsläppsrättighet och upphovsrätter. Utmätningsmöjligheten för  

       utsläppsrättigheter stadgades i prop. 2004/05:18 handel med utsläppsrätter II, s. 56 f. 
59 Gregow, 2012, s. 108. 

http://www.domstol.se/Publikationer/Ordlista/svensk-engelsk_ordlista.pdf
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Elgebrant argumenterar för att kryptovalutor torde utgöra egendom i svensk rätt utan att 

lagstiftning eller andra åtgärder bekräftar det. Anledningen är att det borde vara tillräckligt att 

parter och allmänheten anser att det är en egendom.60 En aspekt vid bedömningen av bitcoin 

som egendom är dess egenskaper främst då dess digitala realitet och huruvida bitcoin är att 

bedömas som en egendom i lagens mening. Som nämnt ovan anses många icke-fysiska saker 

som egendomar i rättsliga hänseenden. Däremot finns det fler liknelser till fysiska egendomar 

vilket gör att den icke-fysiska realiteten inte ensamt kan läggas till grund för att kvalificera in 

Bitcoin som en egendom. 

 

Begreppet egendom har förändrats över tid och kommer säkerligen fortsätta att ändras i och 

med samhällets utveckling. Utifrån den redan vidsträckta innebörden som givits i och med 

artikel 1 i tilläggsprotokollet anser jag att det är rimligt att inkludera bitcoin som en egendom. 

En person kan växla in sina traditionella pengar, vilka omfattas av egendomsbegreppet, och 

köpa bitcoin. Det vore då orimligt om resultatet av ett sådant handlade skulle vara en 

omvandling från egendom till en icke-egendom. Jag är därför benägen att hålla med Elgebrant 

att bitcoin kan klassificeras som en egendom enbart baserat på faktumet att människor faktiskt 

brukar det som en egendom. Slutsatsen är främst baserat på att inkluderingen i 

egendomsbegreppet gör det möjligt för samhället att omfatta bitcoin i viktiga förfaranden, 

exempelvis i ett utmätningsförfarande.  

 

Vidare bör nämnas att eftersom Bitcoin går under begreppet kryptovaluta är det lätt att dra 

slutsatsen att det rör sig om en valuta i rättslig mening vilket dock är missvisande. Vid 

bedömningen av Bitcoin ur ett valutaperspektiv har nämnts att det ”är inte i formell mening en 

valuta men fungerar i praktiken som en form av betalningsmedel, en sorts digitala pengar, som 

används för att överföra kapital via internet”. 61  En vidare diskussion blir till vilken 

underkategori av egendomar bitcoin kan kvalificeras inom. Fördelningen utifrån egendomsslag 

grundar sig i förståelsen för att senare eventuellt kunna utmäta bitcoin utifrån UB:s regler. 

Enligt definitionen av fast egendom ska bitcoin motsatsvis ses som en lös egendom då det inte 

är en fast egendom.62 En fullständig genomgång av alla egendomsslag inom begreppet lös 

egendom är inte möjligt utifrån syftet och omfattningen av uppsatsen. Bitcoin kan inte 

jämställas med någon av de egendomar som återfinns rättsligt. Utredningen kommer därför 

främst syfta till att göra en analogisk tolkning utifrån kända egendomar där egenskaper eller 

                                                 
60 Elgebrant, 2016, s. 31.  
61 SOU 2016:8 s. 170.  
62 Se avsnitt 3.2.1. 
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syften kan ha likheter med Bitcoin. De egendomar som ska undersökas i förhållande till bitcoin 

är finansiella instrument, fordringar, kontanter och betalningsmedel.  

 

Finansiella instrument kan anses ha likheter med Bitcoin utifrån att de bägge inte återfinns i 

fysisk form men fortfarande innehar ett värde. Finansiella instrument definieras i 1 kap. 4 § 

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) och omfattar: överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella 

derivatinstrument och utsläppsrätter. En vidare definition av varje indelning följer av 

paragrafens punkter. De flesta av den typen av värdepapper finns enbart i elektronisk form utan 

en fysisk form som företräder det värde den innehar.63 Elgebrant redogör för att kryptovalutor 

skulle kunna inräknas i reglerna om ett finansiellt instrument om begreppet gick att utvidga 

men att en sådan tolkning får anses vara oklar och utan stöd i lag eller förarbete.64 

 

Fordringar i det här avsnittet är baserade på löpande skuldebrev och de bygger på att en person 

har lovat att till någon annan att utge pengar.65 Förhållandet går inte att applicera på Bitcoin då 

det inte kan anses att en bitcoininnehavare genom sitt innehav har en fordran på nätverket.66 Då 

faller hela begreppet eftersom ett skuldebrev får anses som att en person har erkänt sin skuld.67 

 

Kontanter och liknande betalningsmedel har olika karaktärer men för gemene man som 

använder dem ligger den största skillnaden i deras fysiska eller icke-fysiska hantering. Det är 

lätt att förstå hur den största delen av kontant innehav ser ut då det är fysiska ting som en person 

kan inneha och ge över på samma sätt vilket är en form av lösöre.68 I takt med att vi går mot ett 

kontantlöst samhälle innehar dock de flesta sina pengar på konton vilket främst likställs med 

enkla skuldebrev med vissa likheter till löpande skuldebrev.69 

 

Som nämnt ovan kan ett innehav av bitcoin inte anses vara likställt en fordran på bitcoin-

nätverket. Det kan inte heller anses vara precis likställt kontanter då värdet av en bitcoin inte 

återfinns i fysisk form. Samma utryck har Segendorf då han anser att Bitcoin inte kan anses ha 

en sådan acceptans i samhället att det kan ses som ett betalningsmedel.70  

                                                 
63 Millqvist, 2015, s. 83 f.  
64 Elgebrant, 2016, s. 60 f. 
65 Mellqvist & Persson, 2015, s. 111. 
66 Elgebrant, 2016, s. 61. 
67 Mellqvist & Persson, 2015, s. 114. 
68 Gregow, 1987, s. 74.  
69 NJA 1984 s. 656 jfr med 32 och 33§§ skuldebrevslagen (1936:81); Gregow, 1987 s. 76 f.  
70 Segendorf, 2014b, s. 80. 
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Det råder stor osäkerhet kring vilket egendomsslag Bitcoin ska tillhöra. För att Bitcoin ska vara 

möjligt att infoga i de redan gällande egendomsslagen krävs det stora utvidgningar av redan 

existerande begrepp eller införande av nya. Jag anser därför att en större analys kan behövas 

göras av de rättsverkningar som ett innehav och transaktioner av Bitcoin får för att kunna 

frambringa en enhetlig definition.  

 

3.2.2 Egendomen ska tillhöra gäldenären 

Enligt 4 kap. 17 § UB får lös egendom utmätas enbart om det framgår av utredningen att det 

tillhör gäldenären eller om denne ska anses vara ägare enligt presumtionsreglerna i 4 kap. 18–

19 §§ UB. Grundtanken med en utmätning är att bara sådan egendom som tillhör gäldenären 

ska gå att utmäta. Om lagtext enbart innehöll rekvisitet att en egendom ska tillhöra gäldenären 

skulle problem kunna uppstå vid fall av bevissvårigheter och lagstiftarna skapade därför 

presumtionsregler som en form av hjälpregler.71  

 

Terminologin att egendomen tillhör gäldenären ska anses likställas med att personen är ägare 

över egendomen och det är de traditionella civilrättsliga reglerna som ska tillämpas vid 

utredningen av egendomens beskaffenhet så som bland annat borgenärsskyddet.72 Syftet med 

reglerna om utmätning måste därför också lyftas som att vara till för att egendom som tillhör 

tredje man ska skyddas men också med ett ändamål att upptäcka och utmäta gäldenärens 

egendomar.73 En avvägning måste hela tiden göras mellan dessa två syften vilket lagrådet 

beskriver som en av grunderna till regelsystemet.74 

 

Gäldenären presumeras vara ägare till lös egendom som denne besitter enligt 4 kap. 18 § UB 

om inte annat framgår som gör att egendomen anses tillhör annan. Bestämmelsen är inte bara 

tillämplig på lösören utan det kan vara all lös egendom som kan besittas.75 Är det frågan om ett 

registrerat skepp eller luftfartyg är besittningskravet utbytt och enligt 4 kap. 18 § 2 st. UB är 

den person ägare som är inskriven i ägarregistret om inget annat framgår. Gregow poängterar 

också att en inskränkning i utmätningsförfarandet gällande egendomsslag inte ska föreligga på 

                                                 
71 Prop. 1980/81:8, s. 1099. 
72 Prop. 1980/81:8, s. 422.  
73 Gregow, 1987, s. 31. 
74 Prop. 1980/81:8, s. 1099. 
75 Prop. 1980/81:8, s. 423. 
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grund av användning av begreppet äger eller ägande i UB, även rättigheter så som 

nyttjanderättigheter kan omfattas, äganderättsbegreppet ska anses ha en generell tillämplighet.76 

 

Om gäldenären är gift eller sambo under äktenskapsliknande former och det finns lös egendom 

i deras gemensamma besittning ska gäldenären anses vara ägare till egendomen om det inte 

görs sannolikt att de båda är samägare till den givna egendomen eller att det framgår att den 

andre äger egendomen, 4 kap. 19 § 1 st. UB. Vidare anger 4 kap. 19 § 2 st. UB att om gäldenären 

innehar lös egendom i gemensam besittning med någon som inte omfattas av första stycket får 

egendomen eller delar av den endast utmätas om det framgår att egendomen är gäldenärens. 

Huruvida lös egendom besitts gemensamt eller inte har i många fall inte en påverkan på om 

själva egendomen kan utmätas.77 Grundproblematiken ligger många gånger i ifall egendomen 

kan anses falla under begreppet besittas.  

 

Trots att 4 kap. 17 § UB kommer i en tidigare ordningsföljd än 4 kap. 18–19 §§ UB bör 

presumtionsreglerna användas i första hand vid utmätning då det kan finnas skäl för 

kronofogden att tillämpa den regel som har det lägsta beviskravet. 78  Det innebär att 

kronofogden först bör se vilken egendom som finns i gäldenärens besittning för att avgöra vad 

som tillhör gäldenären och som kan utmätas. Beviskravet för tillämpligheten av 4 kap. 17 § UB 

bör vara vanligt ställt vilket innebär att om ett ägande inte kan anses styrkt genom besittning 

eller inskrivning i ett äganderegister ska en utmätning enbart kunna ske om en övertygande 

utredning ligger till grund för det.79   

 

Lös egendom kan utmätas trots att den inte omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 17–19 §§ UB 

om det finns sannolika skäl som talar för att egendomen tillhör gäldenären enligt 4 kap. 22 § 1 

st. UB. Utmätningen sker då med förbehåll för tredje man, 4 kap. 22 § 1 st. UB.  En utmätning 

som sker enligt den nämnda bestämmelsen är ofta beroende av en domstols prövning av 

äganderättsfrågan och frågan bör redas ut innan egendomen realiseras 80 Enligt 4 kap. 22 § 2 st. 

UB ska kronofogden också i de flesta fall förelägga sökanden att väcka talan mot tredje man 

gällande äganderättsanspråk inom en månad. Det är tänkt att bestämmelsen ska användas på 

egendomar där det är svårt för förrättningsmannen att genomföra en tillräcklig utredning för att 

få veta vem som är ägare av egendomarna, exempel kan vara fordringar som inte grundas i ett 

                                                 
76 Gregow, 1987, s. 69.  
77 Gregow, 1987, s. 99.  
78 Gregow, 1987, s. 48.  
79 Prop. 1980/81:8 s. 1100.  
80 Prop. 1980/81:8, s. 446, 1099. 
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löpande skuldebrev.81 Bestämmelsen är dock subsidiär till 4 kap. 17–19 §§ UB vilket innebär 

att en utmätning av egendomar först och främst ska ske enligt de reglerna.82 

 

Det är kronofogden som i praktiken har kravet på sig att utreda ägandeförhållandet.83 Eftersom 

en utmätning först ska ske av egendomar som presumeras vara ägda av gäldenärer, vilket sker 

genom besittning, måste begreppet besittning först utredas. Följande utredning av 

besittningsbegreppet är tillämpligt på både 4 kap. 18 § 1 st. och 4 kap. 19 § 1 st. UB. Begreppet 

är likt utredningen av begreppet egendom i ovanstående kapitel då det används inom många 

olika rättsområden för att beskriva olika rättsföljder.84 Inom alla de olika rättsområdena innebär 

det dock samma sak, att besittningen har något att göra med äganderättsanspråk.85  

 

Förarbetet till UB ger inte mycket vägledning till när en egendom ska anses vara i gäldenärens 

besittning då den enda kommentaren är att det ska avgöras av vad som i allmänhet gäller 

besittning. 86  Enligt Gregow bör därför en utredning av besittningsbegreppet i en 

utmätningskontext utgå ifrån ”besittningens verkan i sakrättsligt hänseende”. 87   Närmare 

bestämt bör det besittningsbegrepp som ska användas för att bestämma huruvida 

besittningskravet är uppfyllt i UB:s kontext vara detsamma som det som används för att bekräfta 

ett exstinktivt godtrosförvärv.88 

 

Lös egendom kan besittas både genom omedelbar-och medelbar besittning. 89  Omedelbar 

besittning innebär att egendomen befinner sig i en persons omedelbara kontroll och medelbar 

besittning innebär att en annan person innehar egendomen i omedelbar kontroll för den 

medelbara besittarens räkning, i det här fallet gäldenärens.90 En förklaring till besittning enligt 

presumtionsregeln är: ”Ett föremål skall anses vara i gäldenärens besittning, i fall 

omständigheterna tyder på att gäldenären är behörig att såsom ägare förfoga över föremålet 

eller – annorlunda uttryckt – om gäldenären rent faktiskt kan förfoga över föremålet och detta 

befinner sig i sådant läge i förhållande till gäldenären som är naturligt för en ägare att förvara 

                                                 
81 Prop. 1980/81:8, s. 446 f.  
82 Gregow, 1987, s. 48. 
83 Gregow, 1987, s. 57. 
84 Håstad, 2000, s. 50 f.  
85 Håstad, 2000, s. 51.  
86 Prop. 1980/81:8, s. 443. 
87 Gregow, 1987, s. 92.  
88 Gregow, 1987, s. 93.  
89 Undén, 1995, s. 143.  
90 Håstad, 2000, s. 50.  
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egendom av aktuellt slag.”91 Gregow uttrycker att den givna formuleringen han skrivit inte är 

tillämplig på alla fall och bör reservationsvis användas då utfallet många gånger är beroende av 

omständigheterna i det aktuella fallet.  

 

I NJA 1984 s. 656 anförde HD att ett motbokskonto inte kunde anses besittas i enlighet med 4 

kap. 18 § 1 st. UB, inte heller 4 kap. 19 § 1 st. UB. HD anförde att så var fallet eftersom enbart 

faktumet att en person var i besittningen av bankmotboken inte innebar att det var densamma 

som personen som bankmotboken var utfärdad till. Det är enbart gäldenären som bankboken är 

utfärdad till som pengar ska betalas ut till. Enligt Gregow bör utfallet leda till att för den typen 

av egendom som det handlar om hänger ett möjligt utmätande enligt 4 kap. 18 § 1 st. UB på 

huruvida legitimation av ägaren är möjlig då han menar att ”handlingar utan 

legitimationsegenskap faller utanför presumtionsbestämmelsen”.92 

 

För att en utmätning av bitcoin ska vara möjlig enligt 4 kap. 18 § 1 st. UB krävs således att ett 

innehav är av den beskaffenheten att det kan besittas. Kvalifikationen av vilket egendomsslag 

bitcoin ska tillhöra kan här få betydelse. Som nämnt i avsnitt 3.2.2 är inte kontanter eller 

bankfordran direkt tillämplig på bitcoin men då det anses vara ett betalningsmedel bör en 

jämförelses ändå göras till hur icke-fysiska betalningsmedel har ansetts vara möjliga att besitta 

i ett utmätningsförfarande.  

 

Utifrån Gregows definition av när en person besitter lös egendom skulle bitcoin anses vara i en 

person besittning i de fall omständigheterna tyder på att denne är behörig att förfoga över dessa. 

Möjligheten att förfoga över bitcoin uppstår genom användandet av både en privat och en publik 

nyckel. 93  Enbart ett innehav av en publik nyckel är inte tillräckligt för att styrka ett 

ägandeförhållande då den enbart kan visa att det föreligger ett värde på den aktuella 

bitcoinadressen utan att ge tillgång till dessa och således uppstår ingen förfogandemöjlighet. 

Det som skulle kunna utgöra en besittning av bitcoin är således om det anses tillräckligt för att 

hävda besittning att en person har tillgången till de nycklar som krävs för att genomföra en 

överföring.  

 

                                                 
91 Gregow, 1987, s. 94.  
92 Gregow, 1987, s. 82.  
93 Med förfoga avses här möjligheten till att köpa, sälja eller växla in bitcoin vilket då kräver två nycklar,      

       Se Hedqvist, David, Bitcoin.se, [https://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin], 2018-11-06. 
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I samband med besittningsredogörelsen bör det utmätningsbeslut där kronofogden utmätte ett 

bitcoin-mynt enligt 4 kap. 18 § UB nämnas då personen ansågs vara i besittning av det fysiska 

myntet.94 Myntet representerar enbart det värde som metallen den är gjord av och är således ett 

lösöre i likhet med guld eller silver som också kan besittas.95 En utmätning av ett fysiskt mynt 

bör inte förväxlas mot utmätning av bitcoin då det enbart är ett sätt att presentera en 

bitcoinadress där det kan finnas bitcoin. 

 

Om lös egendom inte anses vara besittningsbar, eller att den inte är i gäldenärens besittning kan 

den utmätas om det i en utredning ändå framgår att egendomen anses tillhör gäldenären, 4 kap 

17 § UB. Bestämmelsen ska vara möjlig att tillämpa så fort en presumtionsregel inte kan 

tillämpas.96 Följande framställning kommer inte behandla de fall då egendomen befinner sig i 

tredje mans besittning då det inte är relevant för syftets besvarande. Då presumtionsreglerna 

frångås, där tillhörigheten kunde styrkas genom besittning, är beviskraven högt ställda genom 

uttrycket att det måste framgå att det är gäldenärens egendom.97 Det är samma höga beviskrav 

för att presumtionsregeln ska brytas i 4 kap. 18 § 1 st. UB.98  

 

Beviskravet kan anses vara principiellt detsamma som vid en rättegång men att muntlig 

bevisning bör bedömas med försiktighet då det är lämnat utan straffansvar. 99 

Departementschefen menade på att det på grund av utredningens summariska natur inte kunde 

ställas samma beviskrav som vid en rättegång och att det därför måste beaktas annorlunda än i 

en rättegång men att det också gäller bevisning som framkommer i efterhand.100 Synsättet 

styrktes i NJA 1983 s. 436 där HD uttalade att det ska vara samma bevisbörda som i tvistemål 

gällande liknande fall. Det följande innebär att det i princip kan krävas skriftlig bevisning som 

bevisar gäldenärens äganderätt.101 Gregow menar också att i vissa fall kan det räcka med att de 

yttre omständigheterna talar för att egendomen är gäldenärens och menar de fall där det är tal 

om egendomar som inte kan besittas och ”gäldenären är registrerad, inskriven eller på annat 

sätt upptagen som ägare under förhållanden, som normalt innebär att den som upptagits på 

sådant sätt också är ägare.”102 

                                                 
94 Utmätningsbeslut 12182063375. 
95 Gregow, 1987, s.74.  
96 Gregow, 1987, s.220.  
97 Gregow, 1987, s.249 f.  
98 Gregow, 1987, s.252.  
99 Gregow, 1987, s. 124 f., 252 f. 
100 Prop. 1980/81:8, s .1209.  
101 Gregow, 1987 s. 253.  
102 Gregow, 1987, s. 254.  
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I de fall kronofogden inte kan utmäta en egendom enligt 4 kap. 17–19 §§ UB finns möjligheten 

att tillämpa 4 kap. 22 § UB. Bestämmelsen är tillämplig på egendomar som kan vara i 

gäldenärens besittning men som inte är det och sådan egendom som inte kan vara i någons 

besittning, det senare har ansetts vara regelns främsta tillämpning.103 Utmätningen förläggs med 

ett förbehåll för att styrka tredje mans rätt vilket innebär att sökanden måste väcka talan mot 

tredje man, detta gäller dock inte i de fall det inte går att uppge mot vem talan ska riktas. Utan 

en känd tredje man blir dock utmätningen osäker då egendomen kommer säljas med ett 

förbehåll vilket talar för att en sådan utmätning ska avstås.104 

 

I enlighet med Gregows resonemang i förlängningen av NJA 1984 s. 656 bör inte de privata 

nycklarna ensamt kunna utgöra besittning då det inte finns något som legitimerar ägaren av 

det.105 Bitcoin-nätverket godkänner förvisso den som kan uppge båda nycklarna som ägare men 

besittningsbegreppet kan inte anses uppfyllt för att möjliggöra en utmätning enligt 4 kap. 18 § 

1 st.  UB. Att besitta nycklarna är inte detsamma som att fysiskt besitta bitcoin som är kopplade 

till nyckelparet och jag anser att det torde strida med besittningens syfte att utvidga 

besittningsbegreppet så pass. Förvisso värnar man om i ena delen av syftet med utmätning, att 

upptäcka och utmäta gäldenärens tillgångar men den andra aspekten som berör tredje mans 

skydd lämnas därhän genom en sådan bred tolkning av besittningsbegreppet.  I förlängningen 

skulle en sådan utvidgning innebära att den som innehar ett lösenord till ett bankkonto (person 

A) är besittaren över pengarna på kontot och banken skulle då behöva betala ut pengar vid 

person As utmätning även om den rättmätige ägaren är en annan person (person B), vilket står 

i strid med argumentationen i NJA 1984 s. 656.  

 

En ägare utifrån bitcoin-nätverkets synsätt är således en person som innehar rätt nycklar och 

har möjligheten att genomföra en transaktion. Det bör därför kunna argumenteras för att en 

utmätning av bitcoin genom 4 kap. 17 § UB är möjlig.106 Eftersom bitcoin-nätverket anser att 

den rättmätige ägaren är den som innehar nycklarna anser jag att en utredning som påvisar 

bitcoin-nycklar hos gäldenären borde anses vara dennes. Teorin styrks av den lyckade 

utmätningen av bitcoin som gjordes där 4 kap. 17 § UB har legat till grund för utmätning.107  

 

                                                 
103 Gregow, 1987, s. 276 f. 
104 Gregow, 1987, s. 278.  
105 Gregow, 1987, s. 82. 
106 Elgebrant, 2016, s. 88. 
107 Utmätningsbeslut 12173200978. 
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Vidare blir inte 4 kap. 22 § UB tillämpligt i de fall bitcoin inte är möjligt att utmäta enligt 4 

kap. 17–19 §§ UB. Förvisso rör det sig om en egendom som inte kan besittas, men enbart 

baserat på ett innehav av nycklar finns det ingen tredje man som talan kan väckas för och en 

sådan utmätning bör därför undvikas.  

 

3.2.3 Egendomen ska ha ett förmögenhetsvärde som genererar ett överskott  

För att en egendom ska vara möjlig att utmäta när den anses tillhöra gäldenären måste den 

inneha ett förmögenhetsvärde som ger ett sådant överskott som gör utmätningen försvarlig 

enligt 4 kap. 3 § 1 st. UB. Första steget för att konstatera ett överskott är således att utreda om 

egendomen har ett förmögenhetsvärde då en egendom utan ett värde inte får utmätas. 108 

Förutom att egendomen måste generera ett ekonomiskt värde vid försäljning måste egendomen 

också inneha ett ekonomiskt värde när den är i gäldenärens ägo. Det senare kan till exempel 

inte sägas om en outnyttjad checkkredit som i och för sig kan sägas vara ett värde för gäldenären 

men som enbart skapar mer skulder vid ett nyttjande.109 

 

För att konstatera att egendom har ett förmögenhetsvärde ska kronofogden enligt 6 kap. 9 § UB 

besörja en värdering av lös egendom så snart det är möjligt. Det är av vikt att värderingen blir 

korrekt så att förrättningsmannen kan besluta hur mycket av egendomen som måste utmätas.110 

Om det behövs får kronofogden lov att anlita sakkunnig person och vid värdering av till 

exempel reservdelar till luftfartyg ska kronofogden anlita en sådan, i andra fall är det 

förrättningsmannen som ombesörjer värderingen.111 I de fall värderingen av lös egendom är 

förenad med en extra kostnad ska sökanden stå för det.112  

 

När förrättningsmannen gör värderingen är deras målsättning att värderingsvärdet ska avspegla 

egendomens marknadsvärde. Kronofogden påpekar själva att det kan vara svårt för 

förrättningsmannen att säkert bestämma egendomens verkliga värde och en preliminär 

värdering kan då göras för att senare ta in en säker värdering från en sakkunnig.113  

 

Efter en värdering måste kronofogden besluta om åtgärden är att anse som försvarlig utifrån det 

överskott som kommer inflyta vid försäljning med beaktande av de kostnader som kan 

                                                 
108 Gregow, 2012, s. 114. 
109 Gregow, 2012, s. 114. 
110 Prop. 1980/81:8, s. 527.  
111 Prop. 1980/81:8, s. 527.   
112 Wallin, Gregow, Millqvist & Persson, 2017, kommentar till 6 kap. 9 § UB, s. 239 f. 
113 Kronofogdens handbok om utmätning, s. 86 f. 
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uppkomma efter utmätningen enligt 4 kap. 3 § 1 st. UB. Det fanns en tanke i bestämmelsens 

tidigare lydelse om att en utmätning inte fick ske om egendomen inte kunde förväntas ge ett 

sådant överskott så att sökanden åtminstone fick en del av sin fordran betald. Uträkningen skulle 

göras efter att alla förrättningskostnader var fullbetalda. 114  Motivet bakom bestämmelsen 

ansågs vara att ett annat synsätt enbart skulle skapa en olägenhet för gäldenären som inte vägdes 

upp med nytta för sökanden.115 

 

Förrättningskostnader som kan bli föremål i ett utsökningsmål innefattar grundavgift, 

förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift enligt 2 § förordningen (1992:1094) 

om avgifter vid Kronofogden (FAK). I vissa fall kan det som nämnts ovan också innefatta en 

värderingsavgift. Vidare är det sökanden som ska stå för kostnaderna i 2 § FAK om gäldenären 

inte kan betala enligt 4 § 3 st. FAK.  

 

I UB:s senaste ändring var synsättet lite annorlunda, bland annat då den tidigare lydelsen ofta 

ledde till att utmätning inte kunde ske på grund av att värderingen av egendomarna inte uppgick 

till ett betydande överskott. 116  Det kunde därför inte anses vara rimligt att se 

förrättningskostnaderna på ett annorlunda sätt än de andra yrkade delar i ett utsökningsmål då 

sökanden många gånger hade en fordran gällande båda. Ytterligare framfördes det att ett 

vidhållande av det tidigare synsättet kunde leda till stötande konsekvenser då en gäldenär lättare 

kunde undgå utmätning på grund av att grundavgifterna uppgår till ett inte obetydligt belopp.117  

 

I och med den nya ändringen är tanken att en utmätning ska kunna ske i princip så snabbt så att 

kostnaderna som uppkommit efter utmätning kan bli betalda. Varken hela fordringsbeloppet 

eller redan uppkomna kostnader behöver dock bli fullbetalda för att utmätning ska vara möjlig. 

Det som ska ligga till grund för beslutet om överskottet är istället huruvida det kan anses 

försvarligt och vid en sådan bedömning ska både myndighetens arbetsinsats och eventuell 

olägenhet för gäldenären tas i beaktande.118 HD har dock ställt sig frågande till att gå utanför 

ordalydelsen i 4 kap. 3 § 1 st. UB och menar att det som omfattas av bestämmelsen och syftet 

med denna är det eventuella överskott som kan beräknas flyta in. Det finns inget utrymme att 

andra omständigheter ska få ”en mer avgörande eller självständig betydelse”. 119  Har ett 

                                                 
114 Prop. 1980/81:8, s. 361. 
115 Prop. 1980/81:8, s. 361. 
116 Prop. 1993/94:50, s. 293. 
117 Prop. 1993/94:50, s. 294. 
118 Prop. 1993/94:50, s. 294.  
119 NJA 2010 s. 397 I. 
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utmätningsbeslut fattats men det framkommer efter verkställd utmätning att en försäljning av 

egendomen inte kommer ge så mycket överskott som ovan ska utmätningen hävas enligt 4 kap. 

33 § 2 st. UB. Bestämmelsen kan bland annat tillämpas i de fall värderingen av egendomen 

varit för optimistisk.120 

 

Ytterligare aspekt är att den egendom som först och främst ska tas i beaktande är sådan som 

med minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären kan betala på skulden 

enligt 4 kap. 3 § 2 st. UB. Detta gäller dock inte när det är frågan om sådan egendom som tas 

upp i 4 kap. 4–6 §§ UB, se 4 kap. 3 § 2 st. sista meningen UB. I de fall det finns flera 

utmätningsbara egendomar ska en intresseavvägning göras bland annat av sökandens intresse 

att få betalt men också dennes rätt att få betalt utan onödigt dröjsmål.121  

 

Bitcoin har varit föremål för diskussioner gällande den mycket volatila kursen och bland annat 

Segendorf nämner i sin artikel att det är en osäkerhet även mellan två personer som gör en 

transaktion.122 I samma artikel har han diagram som tydligt visar hur kursen kan svänga oerhört 

mycket på bara en kort period.123 Den svängande kursen har också varit föremål för en skrivelse 

från European Banking Authority (EBA) till EU parlamentet med flera, där EBA nämnde den 

svängande kursen som en risk för konsumenter som handlar med virtuella valutor på grund av 

att det saknas en myndighet som kan stabilisera kursen.124 EBA tillsammans med The European 

Securities and Markets Authority (ESMA), och European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (EIOPA) gick under 2018 också ut med en varning för konsumenter att använda 

virtuella valutor just på grund av fluktuation i kursen och bristen på regleringar som skyddar 

konsumenter.125  

 

För att påvisa fluktuationen av bitcoin i ett annat perspektiv kan artikeln av Anders Elgemyr 

presenteras där han jämför volatiliteten av bitcoin med andra valutor så som Euro och dollar 

där bitcoin har en volatilitet som är över 10 gånger så hög. En jämförelse kan också göras med 

en av de mer volatila aktierna på börsen, Fingerprint Cards. När artikeln skrevs hade bitcoin en 

                                                 
120 Wallin, Gregow, Millqvist & Persson, 2017, kommentar till 4 kap. 33 § 2 st. UB, s. 198. 
121 NJA 2013 s. 1241. 
122 Segendorf, 2014b, s. 81 f.  
123 Segendorf 2014b, s.78 f. 
124 European banking authority, [https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014- 

         08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf], 2018-11-02. 
125 European securities and markets authority, [https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn- 

        consumers-risks-in-buying-virtual-currencies], 2018-10-28. 
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volatilitet som var 35 gånger så hög Fingerprint Cards aktie.126 Nämnas bör att jämförelsen inte 

är gjord för att påtala att bitcoin ska likställas med en valuta eller en aktie utan för att belysa 

den svängande kursen.  

 

För att kronofogden således ska kunna utmäta bitcoin krävs det att det går att göra en värdering 

utifrån ett marknadsvärde och att det vid utmätningstillfället rör sig om en så stor mängd bitcoin 

att beslutet får anses vara försvarligt enligt 4 kap. 3 § 1 st. UB. Värdering kan ske trots en 

svängande kurs, vilket görs med andra egendomar som upplever svängningar exempelvis på 

börsen, och en utmätning är inget som bör hindras av en svängande kurs. Med tanke på att 

dagens kurs är så pass hög är det rimligt att anta att i de fall det finns bitcoin som utmätningsbar 

egendom hos en gäldenär innehar den också ett förmögenhetsvärde.127 Däremot får det anses 

vara av vikt att en värdering görs i enlighet med 6 kap. 9 § UB med fokus på att det ska ske 

omgående. 

 

Ytterligare anser jag att vid utmätning bör en tydlig utredning göras med hänsyn till den 

arbetskraft som kronofogden måste lägga ner för att kunna utmäta bitcoin. Även om 

arbetsinsatsen inte ska ha en större betydelse än förmögenhetsvärdet enligt NJA 2010 s. 397 I 

bör dock en avvägning göras så att eventuella utmätningskostnader täcks. Det vore i och för sig 

orimligt att en utmätning av bitcoin inte skulle vara möjlig enbart på grund av att 

arbetsresurserna är stora. Det skulle kunna leda till att det lönade sig att inneha bitcoin i liten 

mängd som då kronofogden aldrig skulle kunna utmäta på grund av det tekniska och omfattande 

arbetet.  

 

3.2.4 Regler som kan undanta egendomar från utmätning 

Utmätning kan hindras trots att kronofogden har påträffat lös egendom som har ett 

förmögenhetsvärde och som tillhör gäldenären. Enligt 5 kap. 1–4 §§ UB får viss egendom som 

är kopplat till gäldenärens och dennes familjs behov inte utmätas, det går under benämningen 

beneficium. Ytterligare finns det regler i 5 kap. 5–12 §§ UB som omfattar egendom som inte 

får utmätas men då på grund av egendomens beskaffenhet eller andra föreskrifter.  

 

                                                 
126 Realtid, [https://www.realtid.se/en-investering-i-bitcoin-ar-allt-annat-stabil], 2018-12-20. 
127 2018-12-16 uppgick kursen för bitcoin till 3275 $ per bitcoin enligt  

        Coinmarketcap, [https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/], 2018-12-16. 
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Beneficiereglerna ska innefatta egendomar som generellt får anses vara skäliga att en gäldenär 

och dennes familj får behålla. 128  De egendomar som får undantas kan delas upp i 

underkategorier och innefattas i paragrafens 7 punkter, 5 kap. 1 § 1 st. 1–7 p. UB. Det är enbart 

den sista punkten som kan få relevans för att besvara uppsatsens syfte och därför enbart den 

som kommer att behandlas i följande framställning. Enligt 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB ska 

egendomar undantas som upprätthåller gäldenärens skäliga behov av underhåll tills andra 

pengar inkommer, dock ska det enbart röra sig om en kortare tid, så som en månad om inte 

särskilda skäl talar för en längre tid.129 Ett skäl som kan anses förlänga tiden längre än en månad 

kan vara arbetslöshet.130 Vad som räknas till underhåll är generellt mat, hyra, kläder och andra 

kostnader i hushållet.131 De egendomar som kan räknas in är pengar, banktillgodohavanden, 

annan fordran och förnödenheter, 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB. Med annan fordran avses enligt 

förarbeten även sådana fordringar som inte finns på banken eller är likställt med kontanter men 

att det huvudsakliga måste vara att den går att göra likvid, exempelvis borde det kunna omfatta 

en hantverkares kundfordran.132 

 

Förutom att gäldenären ska få undanta sådan egendom som täcker det egna underhållet stadgar 

5 kap. 2 § UB att bestämmelserna i 5 kap. 1 § UB också är tillämpliga på gäldenärens familj. 

Enligt 5 kap. 2 § 3 st. UB ska bestämmelsen i 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB vara tillämpligt på om 

gäldenären har en underhållsskyldighet utanför familjen, så som en frånskild make, maka eller 

barn som gäldenären inte har vårdnaden om.133 Det finns ingen värdegräns som är satt för den 

egendom som inräknas i beneficiereglerna då regeln är tänkt att den ska kunna följa med i 

samhällets utveckling och vara tillämpbar vid allmänna standardhöjningar, istället nämns att 

det som undantas ska vara skäligt.134  

 

En egendom kan undgå utmätning trots att det inte rör sig om något beneficium om det omfattas 

av undantagen i 5 kap. 5–12 §§ UB. Reglerna grundas ofta i gäldenärens intresse att slippa avstå 

egendom men också ibland med hänsyn till tredje man eller allmänna intressen.135 Det är enbart 

5 kap. 5 § UB som kan bli relevant gällande bitcoin då de andra undantagen rör sig om sådana 

egendomsgrupper dit bitcoin inte kan höra. Enligt 5 kap. 5 § 1 st. UB får inte en egendom 

                                                 
128 Prop.1968:130, s. 77. 
129 Prop.1968:130, s. 80 jfr NJA 2015 s. 839.  
130 Prop.1968:130, s. 80. 
131 Gregow, 2012, s. 139.  
132 SOU 1964:57 s. 237.  
133 Prop.1968:130, s. 80.  
134 Prop.1968:130, s. 88 jfr NJA 1984 s. 824 f.  
135 Gregow, 2012, s. 141. 
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utmätas om den inte heller får överlåtas, om det föreligger ett överlåtelseförbud. 

Överlåtelseförbuden kan vara grundande i egendomens beskaffenhet, föreskrifter eller på annan 

grund, 5 kap. 5 § 1 st. UB. Ett exempel på ett överlåtelseförbud kan ses i ett testamente eller en 

gåva där ett sådant förbud är uppställt. Om gåvotransaktionen är korrekt och således också 

överlåtelseförbudsklausulen anses gåvan skyddad från utmätning.136 

 

Gäldenärens omständigheter avgör till stor del hur mycket och vad som ska undantas utmätning 

baserat på beneficiumreglerna och kronofogden ska ta ställning till beneficiereglerna i samband 

med utmätningsfrågan och det är de förhållandena som föreligger vid den tidpunkten som ska 

vara avgörande.137 Gäldenären ska lämna de upplysningar som behövs för att kronofogden ska 

ta ställning till huruvida något ska undantas, 5 kap. 14 §UB. Förutom att det är den aktuella 

tidpunkten för utmätningen som ska ligga till grund för bedömningen kan kronofogden också 

till viss del se till hur förhållanden kan ändras i den närmsta framtiden så som förvärvsarbete 

och liknande.138 

 

För att beneficiereglerna i 5 kap. 1 § UB skulle vara tillämpligt på bitcoin och således hindra 

kronofogden från utmätning skulle bitcoin behöva inkluderas i vad som gäldenären kan få 

undanta för sitt underhåll enligt 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB. Det bör dock nämnas och hållas i 

minnet att HD har indikerat att det ska vara med försiktighet som en tolkning görs som ”ger de 

utsökningsrättsliga reglerna en vidare tolkning än som följer av deras ordalydelse”. 139 

Uttalandet stämmer överens med resonemanget i NJA 2004 s. 868 där HD konstaterade att 

aktier i ett fåmansbolag inte kunde omfattas av beneficiereglerna i 5 kap. 1 § UB varken genom 

en direkt eller analog tillämpning.  

 

HD konstaterade däremot i NJA 2012 s. 35 att fondandelar i en värdepappersfond kunde anses 

vara beneficium enligt 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB bland annat med beaktandet att personen som 

innehar en sådan fond när som helst kan begära att få fondandelarna omvandlade till pengar. 

Domstolen konstaterade vidare att tillgångar i en värdepappersfond för många är en vanlig 

sparform och i många fall likställt med ett sparande på ett bankkonto och med bakgrund till 

syftet att säkerställa gäldenärens underhåll får ett sådant sparande anses likställt med 

banktillgodohavanden.  

                                                 
136 Gregow, 2012, s. 109. 
137 Gregow, 2012, s. 128.  
138 Gregow, 2012, s. 128.  
139 NJA 1995 s. 478.  
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Liknande resonemang förde HD i 2015 s. 839 när frågan gällde om marknadsnoterade aktier 

kunde omfattas av beneficiereglerna. Först noterar domstolen att ett inkluderande av 

egendomen i bestämmelsen i så fall enbart kan göras analogsvis då inget stöd föreligger för en 

direkt tolkning genom ordalydelsen. Vidare konstaterar domstolen att aktierna förvisso kan 

omvandlas till likvida medel inom någon arbetsdag men att det på grund av den fördröjningen 

inte kan anses vara likställt med ett banktillgodohavande och det därför inte ska anses omfattas 

av beneficiereglerna i 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB.  

 

Vid bedömningen av huruvida bitcoin kan komma att omfattas av beneficiereglerna måste vikt 

läggas vid bakgrunden till reglernas uppkomst. Syftet med 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB är att 

egendomen ska kunna hjälpa gäldenären med sina skäliga behov under en kortare tid. Som HD 

konstaterade i NJA 2015 s. 839 måste förutsättningen för att en egendom ska omfattas därför 

vara att den kan omsättas till likvida medel direkt. Trots att bitcoin till många delar kan ses som 

ett betalmedel och det går att omsätta till pengar genom växlingssajter förutsätter en sådan 

transaktion att det finns en köpare och det kan också ta några bankdagar för gäldenären att få 

pengarna i handen.  

 

Huruvida bitcoin ska omfattas av beneficiereglerna får anses vara oklart och till stor del handlar 

det om vad bitcoin anses vara. En gäldenär som enbart innehar bitcoin och inga andra 

egendomar skulle kunna argumentera att denne innehar bitcoin med hänvisning till att det ska 

vara ett skydd för dennes underhåll, helt enligt syfte med regeln, och därför omfattas. Jag anser 

dock att förarbetets uttalande, att en tolkning utanför ordalydelsen ska göras med försiktighet, 

bör vara nära till hands och det är med svårighet en analogisk tolkning av annan fordring eller 

banktillgodohavanden går att applicera på bitcoin utan att anse att tolkningen är för bred. 

Rättsläget får anses vara oklart men med hänvisning till den stränga hållning domstolarna haft 

är det inte helt enkelt att undanta bitcoin från utmätning med hänvisning till beneficiereglerna 

och bitcoin bör således utmätas. Askbrink har ett liknande förhållningssätt vid sin redogörelse 

av bitcoin i samband med den första utmätningen av kryptovaluta gjordes där hon förklarade 

att det får anses oklart huruvida bitcoin kan undantas. 140 Som hon nämner får rättsläget anses 

vara oklart till vidare rättsfall framkommer eller lagstiftarna tar ställning. 

 

                                                 
140 Specialindrivningsteamet i Göteborg, 2018-09-03, underlag från en presentation om den första utmätningen  

        av bitcoin hos kronofogden, framställt av Tina Askbrink, kronoinspektör.  
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3.3 Kronofogdens möjligheter att upptäcka egendomar 

Innan en bedömning av egendomarna sker måste kronofogden vidta en undersökning för att 

utreda om det överhuvudtaget kan finnas utmätningsbar egendom. Kronofogdens 

utredningsåtgärder har varit föremål för ändringar genom åren och det fanns tidigare en 

uppdelning mellan fullständig och begränsad tillgångsutredning där bland annat kostnaden för 

sökanden skiljde de åt.141 Det var enbart genom den fullständiga utredningen som kronofogden 

vidtog större utredningar och utredde all slags egendom. På grund av att kronofogden fick 

lättare att tillgodose sig information och att de grundutredningar som gjordes blev fylligare, 

minskade skillnaderna mellan en begränsad och fullständig tillgångsutredning. Det ledde till en 

att det nu enbart finns en enhetlig tillgångsundersökning som tar avstamp i den fullständiga där 

kronofogden är flexibel med sina utredningar från fall till fall. 142  Eftersom den enhetliga 

utredningen delvis ska utgå ifrån den tidigare fullständiga utredningen är bestämmelserna om 

den fullständiga fortfarande tillämpliga i många delar.143 

 

I 4 kap. 9 § UB presenteras kronofogdens utredningsskyldighet där de ska utreda gäldenärens 

anställnings-och inkomstförhållanden och undersöka huruvida det finns utmätningsbar 

egendom. Undersökningen ska göras utifrån uppgifter i ansökan, uppgifter som tillkommit i 

ärendet, gäldenärens förhållanden och eventuella övriga omständigheter. 

Undersökningsskyldigheten är tänkt att omfatta all slags utmätningsbar egendom, oberoende 

av var egendomen befinner sig.144 En lyckad utredning är därför beroende av olika faktorer, 

bland annat uppgifter som lämnas i ansökan, upplysningsplikten för gäldenär, möjligheten till 

ett föreläggande för tredje man, registerforskning, möjligheten att kalla till förhör och 

möjligheten att hålla i en förrättning. För att utredningsmöjligheterna ska få så bra effekt som 

möjligt har kronofogden också möjligheten att tillgripa tvångsmedel enligt 2 kap. 15-17 §§ UB. 

 

Kronofogdens bedömning om vilka utredningsåtgärder som ska vidtas bör delvis baseras på 

innehållet i ansökan om utmätning.145 Bland annat om en sökande har uppgett att en viss 

egendom bör utmätas ska kronofogden undersöka om den egendomen går att utmäta, om inte 

bör de redovisa skälen till varför en utmätning av den specifika egendomen inte bedöms vara 

möjlig.146  Ytterligare bör nämnas att det inte föreligger någon tidsgräns för kronofogdens 

                                                 
141 Prop. 2006/07:34, s. 13. 
142 Prop. 2006/07:34, s.13 f. 
143 Prop. 2006/07:34, s. 14 f. 
144 Prop. 1980/81:8, s. 382. 
145 Prop. 2006/07:34, s.14.  
146 Prop. 2006/07:34, s.14.  
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utredningsundersökning. Om en undersökning görs utan att egendomar återfinns som ger 

sökanden fullt betalt ska kronofogden upplysa sökanden och gäldenären om detta och samtidigt 

upplysa sökanden om vilka utredningsåtgärder som kommer att vidtas vidare enligt 4 kap. 9 a 

§ UB. Ärendet fortsätter att löpa mot att sökanden betalar en årlig grundavgift och när 

kronofogden informerar om vilka åtgärder som planeras kan sökanden välja att återkalla målet 

eller låta det ligga kvar hos kronofogden och betala ett års grundavgift till.147 

 

3.3.1 Upplysningsskyldigheten 

Enligt 4 kap. 14 § 1 st. UB är gäldenären skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som 

behövs för ärendet. Kronofogden är beroende av upplysningar i större utsträckning idag än 

tidigare då många egendomar inte är i form av lösören som återfinns i bostaden och 

kronofogden har därför svårt att få kännedom om dessa tillgångar utan hjälp från gäldenären. 

Det bör också poängteras att upplysningsskyldigheten inte enbart gäller huruvida det finns 

egendom eller ej, upplysningarna ska vara sådana att kronofogden tack vare upplysningarna 

kan ta egendomen i anspråk vilket kan innefatta information om egendomens beskaffenhet och 

var egendomen återfinns.148  

 

Förutom att behöva lämna uppgifter om sina tillgångar har kronofogden rätt att kräva att 

gäldenären inkommer med en förteckning över sina tillgångar enligt 4 kap. 14 § 2 st. UB. 

Förteckning är inte något som slentrianmässigt ska krävas utan huruvida gäldenären ska lämna 

det bör avgöras från fall till fall.149 Ytterligare möjlighet till att få trovärdiga uppgifter från 

gäldenären stadgas i 4 kap. 14 § 3 st. UB då kronofogden har en möjlighet att ålägga gäldenären 

att skriftligen bekräfta, på heder och samvete, att de uppgifter om tillgångar som denne har 

lämnat i förteckningen eller genom förhör är korrekta. För att bestämmelsen ska vara kraftfull 

är det således straffbart enligt 15 kap. 10 § brottsbalken (BrB) om gäldenären skulle fara med 

osanning eller inte berätta hela sanningen.150 Kronofogden har också möjligheten att inhämta 

upplysningar under hela processen så som över ett telefonsamtal, men de upplysningar som 

lämnas då kan inte göras under straffansvar.151 

 

Vidare har kronofogden möjlighet att kalla gäldenären till förhör enligt 2 kap. 10 § UB som är 

sammankopplat till upplysningsskyldigheten. En kallelse att komma på ett förhör är också 

                                                 
147 Prop. 2006/07:34, s.16. 
148 Prop. 1980/81:8, s. 405. 
149 Prop. 1980/81:8, s. 406. 
150 Prop. 1980/81:8, s. 406. 
151 Prop. 1980/81:8, s. 399. 
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förknippat med möjligheten till användning av tvångsmedel då gäldenären kan föreläggas att 

komma på förhöret vid vite, dock finns det ett maxbelopp i de fallen och vitesbeloppet kan vara 

max 1000 kr enligt 2 kap. 10 § 1 st. UB. I de fall gäldenären har kallats till förhör vid vite men 

uteblir får kronofogden ombesörja hämtning av denne enligt 2 kap. 12 § 2 st. UB. 

 

Ett ytterligare medel för att få gäldenären att lämna upplysningar är möjligheten för 

kronofogden att förelägga uppgiftslämnandet med vite enligt 2 kap. 15 § 1 st. UB. Vitesbeloppet 

gällande uppgiftslämnande är inte bestämt till ett maxbelopp, så som för vite vid förhör, då de 

summor som ett utmätningsmål kan handla om är stora belopp. Däremot ska vitesbeloppet inte 

vara större än vad som krävs för att få gäldenären att lämna upplysningarna.152 Kronofogden 

får utdöma ett högre vite om det gamla inte efterföljts enligt 2 kap. 15 § 3 st. UB. Vite som 

påtryckningsmedel gentemot en gäldenär vid ett utmätningsförfarande kan dock anses vara 

tvivelaktigt i vissa hänseenden då de flesta gäldenärer som är föremål för utmätning har ont om 

likvida medel.153  

 

Ytterligare tvångsmedel som kan komma att användas i de fall gäldenären inte efterkommer 

uppgiftslämnandet eller begäran att på heder och samvetet lämna uppgifter är häktning enligt 2 

kap. 16 § UB vilket enbart ska användas om synnerliga skäl föreligger. Vad som framhållits 

som synnerliga skäl är bland annat om gäldenären struntat i tidigare vitesförelägganden och att 

det är viktigt att personen inte saboterar utmätningen.154  Eftersom vetskapen om häktning 

många gånger gör att en person lämnar upplysningar kommer häktning enbart förekomma i 

sällsynta fall.155 För att häktning ska vara möjlig krävs det inte att ett föreläggande har varit 

förenat med vite utan enbart att det är ett föreläggande som inte har efterföljts.156 Många gånger 

har dock ett vitesföreläggande först varit aktuellt.157 Det är av vikt att för att häktning över 

huvud taget ska få lov att genomföras måste häktningen anses stå i proportion till det intresses 

som tillgodoses och Gregow utrycker att häktning enbart bör kunna ske vid utmätning av 

betydande belopp. 158 Det är domstol som ska pröva frågan om häktning. 159  Hur ett 

hämtningsförfarande ska gå till i dessa fall berörs närmare i 2 kap. 16 §§ UB då 

                                                 
152 Prop. 1980/81:8, s. 244. 
153 Gregow, 2012, s. 66. 
154 Prop. 1980/81:8, s. 241. 
155 Prop. 1980/81:8, s. 245. 
156 Prop. 1980/81:8, s. 246. 
157 Gregow, 2012, s.67. 
158 Gregow, 2012, s. 67 f. 
159 Prop. 1980/81:8, s. 245. 
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häktningsreglerna från rättegångsbalken inte har ansetts vara omedelbart tillämpliga. 160 

Prövning av häktningen ska ske med högst två veckors mellanrum och så fort det inte föreligger 

några skäl för fortsatt häktning ska rätten frige personen och som längst kan en person hållas 

häktas i tre månader, 2 kap. 16 § 3 st. UB.  

 

Upplysningsskyldigheten är således ett av de i särklass viktigaste verktygen för kronofogden 

att få upplysningar om utmätningsbara egendomar vilket också inkluderar bitcoin. Eftersom 

bitcoin inte finns i fysisk form är det främst upplysningar från gäldenären som kan leda 

kronofogden till bitcoin. Det stödjs också av Johannes Paulsson på kronofogden som beskriver 

att i samtliga av de fallen med lyckade utmätningar har gäldenärerna samarbetat och gett de 

upplysningar som har krävts.161 En gäldenär som uppger att det finns tillgångar i form av bitcoin 

underlättar kronofogdens arbete som istället kan fokusera sina resurser på att tillgodogöra sig 

egendomen istället för att utreda huruvida de finns eller inte. Enligt 4 kap. 14 § UB ska 

gäldenären uppge att denne innehar bitcoin men också upplysningar som förklarar hur 

kronofogden kan tillgodogöra sig dessa och ytterligare upplysningar som kan krävas. Beroende 

på hur gäldenären har sparat sina nycklar krävs det olika nivåer av teknisk kunskap för att 

kronofogden ska få dem, det kan vara alltifrån att de är lagrade på en dator eller utskrivna på 

ett fysiskt papper.162 Oavsett form är det rimligt att anta att bestämmelsen i 4 kap. 14 § UB 

inkluderar att gäldenären ska upplysa kronofogden om var de kan hitta nycklarna som krävs 

och hur de ska gå tillväga.  

 

I de fall gäldenären inte självmant uppger att det finns bitcoin kan kronofogden begära in en 

förteckning över de tillgångar som kan finnas eller kalla gäldenären till förhör. Både 

möjligheten att få in förteckning och kalla till förhör kan förenas med vite. Ytterst finns 

möjligheten att begära att gäldenären ska häktas om synnerliga skäl föreligger. Om 

kronofogden får en indikation att bitcoin finns som tillgång men gäldenären undangömmer det 

eller vägrar berätta var och hur kronofogden kan tillgodogöra sig dessa är häktning ett möjligt 

alternativ. Det är i enlighet med Göthlin mot Sverige där en man gömde en såg till ett värde av 

300,000 kr och vägrade uppge till kronofogden var han hade gömt den. Mannen häktades och 

domstolen ansåg att en sådan åtgärd var proportionerlig i förhållande till syftet då det måste 

finnas möjligheten för kronofogden att utmäta egendom och att det inte kan krävas att en mindre 

                                                 
160 Prop. 1980/81:8, s. 246. 
161 Mailkonversation om kronofogdens beslut gällande bitcoin, Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare på     

         kronofogden, 2018-08-06, 2018-11-05 och 2018-12-13.  
162 Hedqvist, David, Bitcoin.se, [https://www.bitcoin.se/valj-en-planbok], 2018-12-12. 

https://www.bitcoin.se/valj-en-planbok
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påträngande åtgärd vidtas först om det inte tjänar något syfte.163 I ett av utmätningsbesluten där 

kronofogden utmätte bitcoin fanns det en fysisk representation av bitcoin och kronofogden 

kunde då vidta åtgärder.164 I det andra utmätningsbeslutet hanterade det aktuella företaget 

kryptovaluta och den indikationen föranledde ett flertal samtal med gäldenären som 

informerades om sina skyldigheter och som då uppgav mer information.165  

 

Om gäldenären samarbetar och uppger tillgångar som kan finnas men utelämnar bitcoin är det 

straffbart om kronofogden enligt 4 kap. 14 § 3 st. UB begär att upplysningarna ska lämnas på 

heder och samvete. Kronofogdens möjligheter till att få upplysningar tar dock slut i de fall 

personen lämnar upplysningar som i sig inte avslöjar någon tillgång av kryptovaluta och det 

inte genom någon annan utredning framkommer sådan tillgång. Utan indikationen om att det 

finns bitcoin blir tillämpliga tvångsmedlen tämligen verkningslösa då det inte finns någon 

grund för att tillämpa det. 

 

3.3.2 Föreläggande för tredje man 

Tredje mans upplysningsskyldighet följer utav 4 kap. 15 § UB och avser upplysningar om 

huruvida gäldenären har en fordran eller annat mellanhavande till tredje mannen som kan vara 

av betydelse vid utredningen om gäldenären har utmätningsbar egendom. Med begreppet 

mellanhavande menas alla rättsförhållanden som finns mellan tredje man och gäldenären som 

handlar om en utmätningsbar egendom hos gäldenären.166 Upplysningsskyldigheten kommer 

först när kronofogden begär in upplysningar från tredje man och skyldigheten bör då gälla allt 

som innefattas i rättsförhållandet.167 

 

Vem som kan omfattas av begreppet tredje man är relativt brett och bland annat kan det vara 

en person som har lånat/hyrt en egendom av gäldenären eller en person som har fått gäldenärens 

egendom i deposition, även banker omfattas av tredje mans upplysningsskyldighet.168  När 

kronofogden begär upplysningar från en bank eller liknande får tystnadsplikten eller 

banksekretess vika undan för upplysningsskyldigheten. 169  Vidare är också närstående 

inkluderat i tredje mans begreppet med motiveringen att betydelsen av bestämmelsen skulle få 

                                                 
163 Europadomstolens dom i Göthlin mot Sverige (8307/11) dom meddelad 16 oktober 2014, §61–64. 
164 Utmätningsbeslut 12182063375. 
165 Specialindrivningsteamet i Göteborg, 2018-09-03, underlag från en presentation om den första utmätningen  

        av bitcoin hos kronofogden, framställt av Tina Askbrink, kronoinspektör.  
166 Prop. 1980/81:8, s. 412. 
167 Prop. 1980/81:8, s. 413. 
168 Prop. 1980/81:8, s. 412-413.  
169 Prop. 1980/81:8, s. 414 jfr SOU 2016:81, s.276. 
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en mycket snävare tillämpning om närstående inte kunde krävas på upplysningar, bland annat 

då många illojala handlingar vidtas med en närståendes vetskap. Bestämmelsen är inte menad 

att innebära att frågan om mellanhavanden slentrianmässigt ska ställas till tredje man, till 

enskilda bör en sådan fråga enbart ställas om det finns indikationer på att det kan finnas ett 

mellanhavande.170  

 

Med banker får det däremot anses vara rimligt att ställa frågan till den bank där chansen är störst 

att få ett positivt resultat. Frågan ska dock inte ställas om det inte är nödvändigt då det redan 

framkommit annan utmätningsbar egendom. När kronofogden ställer frågan till en bank är det 

en tillräcklig upplysning att de synar sina register.171 Den allmänna förfrågan är inte enbart 

kopplad till banker utan ska anses vara möjlig att ställa till andra inrättningar som har 

ekonomiska mellanhavanden med allmänheten, till exempel försäkringsbolag eller andra 

myndigheter.172 

 

För att utkräva upplysningar från tredje man har kronofogden möjligheten att kalla till ett förhör 

enligt 2 kap. 11 § UB. På samma sätt som vid ett förhör med gäldenären får en kallelse till 

förhör förenas med vite till ett maxbelopp av 1000 kr. Till ett sådant förhör skall både 

gäldenären och sökanden kallas och ha rätten att närvara.173 Ytterligare tvångsmedel för att 

utkräva uppgifter från tredje man är detsamma som möjligheterna till upplysningar från 

gäldenären då vite och häktning enligt 2 kap. 15–16 §§ UB kan komma på fråga.  

 

Uppbyggnaden och grundtanken med Bitcoin är att det ska vara ett decentraliserat system vilket 

innebär att det inte finns en tredje part som är ansvarig utgivare och som då övervakar eller 

ansvarar över systemet.174 Således finns det inget organ gällande Bitcoin som kan omfattas av 

en upplysningsskyldighet för tredje man i enlighet med 4 kap. 15 § UB som kan påvisa ett 

innehav av bitcoin. Intressant är huruvida ett företag som tillhandahåller plånboksprogram 

skulle kunna omfattas i de fall kronofogden har fått indikationer på att det finns bitcoin men 

inte får tillgång till den privata nyckeln. Den här typen av företag tillhandahåller olika tekniska 

lösningar där en person kan förvara sina privata nycklar på en plattform.175 I vissa fall är de 

                                                 
170 Prop. 1980/81:8, s. 416. 
171 Prop. 1980/81:8, s. 416 f. 
172 Prop. 1980/81:8, s. 417 jfr Gregow, 2012, s. 182. 
173 Prop. 1980/81:8, s. 234. 
174 Se avsnitt 2.2. 
175 Hedqvist, David, Bitcoin.se, [https://www.bitcoin.se/planbocker], 2018-12-19. 
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privata nycklarna krypterade på plattformen vilket gör att de inte kan komma åt dem, men i 

vissa fall finns de tillgängliga.  

 

Den stora frågan är huruvida ett tillhandahållande av en plånbokstjänst kan innebära ett sådant 

mellanhavande som krävs för att 4 kap. 15 § UB ska vara tillämpligt. Ett mellanhavande handlar 

ytterst om det är ett rättsförhållande företaget och gäldenären emellan, men det bör också vara 

av ekonomisk art.176 Bankernas upplysningsplikt sträcker sig i de flesta fallen enbart till att de 

ska syna sina register om gäldenären har tillgångar hos dem. Utifrån den aspekten skulle det 

vara tillräckligt att företaget uppgav att personen har ett konto hos dem vilket inte skulle ge 

någon mer vägledning gällande eventuella egendomar, enbart att det skulle kunna finnas 

bitcoin. För att det skulle vara effektivt skulle de vara tvungna att lämna ut de privata nycklarna. 

Skulle de tjänsterna ändå anses vara ett sådant mellanhavande är det problematiskt då det finns 

oerhört många sådana plånbokstjänster.177 Tanken är inte att kronofogden ska ställa en sådan 

fråga till alla möjliga institut utan till exempel enbart den eller de banker där chansen för ett 

positivt resultat är störst.178 

 

Jag anser därför att det får anses som tämligen svårt att omfatta den typen av tjänster inom 

ramen för 4 kap. 15 § UB. Regeln är därför svår att tillämpa vid utmätningsförfaranden av 

bitcoin när det kommer till en tredje man som inte är en närstående. Har en närstående kunskap 

om ett innehav av bitcoin bör dock 4 kap. 15 § UB fortfarande kunna användas.179 

 

3.3.3 Registerforskning 

Förutom uppgifter från gäldenären och tredje man ska kronofogden använda sig av 

registerforskning för att få vetskap om utmätningsbar egendom.180 Registerforskningen utgår 

ifrån den utredning kronofogden ska vidta enligt 4 kap. 9 § UB där bland annat omständigheter 

i övrigt ska beaktas. Det finns inga lagstadgade regler om registerforskning mer än att en sådan 

ska göras och de register kronofogden kan använda ändras över tid, bland annat har bilregistret 

nämnts som exempel.181  

 

                                                 
176 Prop. 1980/81:8, s. 416. 
177 Hedqvist, David, Bitcoin.se, [https://www.bitcoin.se/planbocker], 2018-12-19, Jmf också listan i slutet på    

        hemsidan där ett axplock av sådana hemsidor presenteras. 
178 Prop. 1980/81:8, s. 417.  
179 Prop. 1980/81:8, s. 416. 
180 Prop. 1980/81:8, s. 370. 
181 Prop. 1980/81:8, s. 380. 
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När gäldenären har underrättats gör kronfogen en registerkontroll.182 Det finns idag många 

olika register där uppgifter kan inhämtas, alla register används inte på samtliga ärenden men 

både beskattningsdatabasen för uppgifter om skatt, försäkringskassans register för uppgift om 

arbete och vägtrafikregistret för uppgifter om ett innehav av ett eventuellt fordon kontrolleras 

alltid på fysiska personer.183  

 

Ett innehav av bitcoin är inte registrerade i något register, en sådan företeelse skulle strida mot 

dess natur som ett decentraliserat system.184 Kronofogden ska alltid kolla i registerna inför en 

utmätning men det är inte möjligt att upptäcka bitcoin på det sättet. Det får också anses vara 

orimligt att ha som förhoppning att sådana tillgångar skulle komma att registreras då Bitcoin-

systemet är byggt på anonymitet som grund. Även om en myndighet eller ett land vill införa ett 

register är det inte möjligt utifrån hur systemet är byggt.  

 

3.3.4 Förrättning 

En ytterligare möjlighet för kronofogden att upptäcka egendomar och uppfylla sin 

utredningsskyldighet enligt 4 kap. 9 § UB är genom möjligheten att genomföra en förrättning 

bland annat i gäldenärens bostad enligt 2 kap. 17 § 1 st. UB. Starkt kopplat till en förrättning är 

de tvångsmedel som kan användas vid förrättningen som stadgas i 2 kap. 17 § 2–3 st. UB. 

Tidigare genomfördes en förrättning rutinmässigt då en fullständig utredning i princip alltid 

innefattade en bostadsförrättning.185 En förrättning hemma hos gäldenären är dock inget som 

ska ske rutinmässigt, om tillräckliga uppgifter om egendomar framkommer genom förhör med 

gäldenären ska det anses vara tillräckligt.186 Förrättning bör endast ske när kronofogden har 

anledning att anta att det finns utmätningsbar egendom i bostaden.187 Kronofogden ska också 

se till att en bostadsförrättning inte orsakar större olägenhet än vad som krävs och inte väcker 

uppmärksamhet i onödan.188 

 

Enligt 2 kap. 17 § 1 st. UB får en förrättningsman genomsöka hus, rum eller förvaringsställe 

för att möjliggöra en utmätning. Vad som åsyftas med förvaringsställe ska ses i en vidsträckt 

mening och det kan omfatta alla utrymmen där egendom kan förvaras, så som i ett skrivbord, i 

                                                 
182 SOU 2016:81, s. 274. 
183 SOU 2016:81 s. 274, se kronofogdens handbok om utmätning s.69–73 för en fullständig lista över vilka  

        register som tillämpas i kronofogdens dagliga arbete. 
184 Hedqvist, David, Bitcoin.se, [https://www.bitcoin.se/faq/ar-bitcoin-anonymt], 2018-11-06. 
185 Prop. 2006/07:34, s. 13. 
186 Prop. 1980/81:8, s. 408. 
187 Prop. 1980/81:8, s. 409 jfr SOU 2016:81, s. 278-279. 
188 SOU 2016:81, s. 278. 
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ett kassaskåp eller en väska.189 I de fall förrättningsmannen vägras tillträde till utrymmet eller 

inte får tillgång på grund av rätt att person inte är närvarande får han bereda sig tillträde dit 

genom att öppna lås eller annat sätt, 2 kap. 17 § 2 st. UB. Vid ett sådant beredande får dock 

bara nödvändiga åtgärder vidtas.190 Möjligheten att ta sig in i en bostad när gäldenären inte är 

närvarande stadgas också i 2 kap. 17 § 2 st. UB då kronofogden enbart får bereda sig tillträde 

till bostaden i gäldenärens frånvaro om denne har sänts en underrättelse och det kan antas att 

denne håller sig undan eller om särskilda skäl föreligger. Ett särskilt skäl kan anses vara om 

gäldenären försöker sabotera utmätningen.191 

 

Förutom möjligheten att bereda sig tillträde till låsta utrymmen har kronofogden ytterligare 

tvångsbestämmelser att tillämpa vid förrättning. Enligt 2 kap. 17 § 3 st. UB får kronofogden 

använda det tvång som med hänsyn till specifika omständigheter får anses befogat. Det kan 

också innefatta våld mot person som dock enbart får användas om det är försvarligt med hänsyn 

till ändamålet och tvånget måste grundas i att förrättningsmannen möter motstånd.  

 

Kronofogden bör vid användandet av 2 kap. 17 § UB förhålla sig till reglerna om att värna 

privat- och familjeliv.192 Vid en förrättning är bland annat 2 kap. 6 § RF viktig då den ger skydd 

mot ett betydande intrång i den personliga integriteten. Rättigheterna är dock inte absoluta utan 

de kan inskränkas under vissa förutsättningar.193 

 

En förrättning ska inte ske rutinmässigt men om kronofogden får indikation genom andra 

upplysningar att det kan finnas bitcoin bör informationen anses vara sådan att det kan finnas 

utmätningsbar egendom och då möjliggöra en förrättning. Utan en indikation på att bitcoin finns 

bör en förrättning inte vara möjlig då det inte finns stöd för att genomföra en i hopp om att hitta 

utmätningsbar egendom. Eftersom värdet av bitcoin finns digitalt är det av stor vikt att 

kronofogden får möjlighet att genomsöka datorer.  

 

För att reglerna i 2 kap. 17 § UB ska vara möjliga att tillämpa krävs det således att begreppet 

förvaringsställe kan omfatta datorer, telefoner eller dylikt. Förarbetet utrycker en mening att 

begreppet ska få anses ha en vidsträckt mening och det kan inte anses vara helt främmande att 

inkludera även tekniska begrepp. Utifrån att datorer och liknande omfattas av bestämmelsen 

                                                 
189 Prop. 1980/81:8, s. 251. 
190 Prop. 1980/81:8, s. 251. 
191 Prop. 1980/81:8, s. 252. 
192 SOU 2016:81, s. 281. 
193 SOU 2016:81, s. 282. 
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öppnar det upp för möjligheten att tillåta kronofogden att bereda sig tillträde till datorer genom 

tvång med tillämpningen av 2 kap. 17 § 2 st. UB. För att det ska vara möjlig krävs det speciell 

forensisk personal som har möjligheten att upptäcka aktuella program men också kunskapen att 

tillgodogöra sig den krypterade informationen som finns. Förvisso måste kronofogden värna 

om gäldenärens privatliv och inte genomföra en förrättning som är oproportionerligt med 

förrättningens syfte, men bestämmelsen i 2 kap. 17 § UB får anses vara ett av de starkaste 

hjälpmedel kronofogden har för att ta tillvara på bitcoin i de fall gäldenären inte samarbetar.  

 

4 Kan bitcoin utmätas? 
4.1 Bitcoin i ljuset av utsökningsbalken 

Som nämnts i inledningen bör lagstiftningen inkludera nya tekniska innovationer för att 

minimera brottslighet och säkerställa effektiva rättsverkningar. Debatterna har avlöst varandra 

i diskussionen om vad bitcoin är och vad det ska räknas som. I avsaknaden av vägledande 

lagstiftning och praxis kommer rättsläget fortsätta vara oklart. Det förefaller dock vara naturligt 

att inkludera bitcoin som en egendom vid en utmätning främst för att det är så personerna som 

handlar med det ser det som, tanken stödjs också av Elgebrant.194 Att inkludera bitcoin i ett 

utmätningsförfarande bör också ses i ljuset av kronofogdens uppdrag. Kronofogden ska först 

och främst, enligt 2 § förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten (2016:333) 

(FiK), arbeta för en god betalningsvilja i samhället och motverka överskuldsättning samt 

motverka och förebygga ekonomisk brottslighet enligt 4 § FiK. Utifrån deras uppdrag är det 

rimligt att i egendomsbegreppet inkludera så många saker som möjligt med ett värde så att det 

kan utmätas för att upprätthålla betalningsviljan samt minska den ekonomiska brottsligheten. 

Det skulle minskas genom att färre personer kunde hålla sådan egendom gömd.  

 

Förutom problematiken med klassificeringen av bitcoin måste kronofogden utvärdera bitcoin 

utifrån rekvisiten för utmätning. De lyckade utmätningsbesluten är förvisso en indikation på att 

utmätning har gjorts, däremot ger det ingen fingervisning till hur effektiva utmätningsreglerna 

är i förhållande till bitcoin. Problem uppstår generellt när ett nytt fenomen ska passas in i redan 

satta ramar, vilket blir tydligt när bitcoin ska anpassas till det svenska ägande-begreppet.  

 

Eftersom kronofogden enbart får utmäta en egendom som tillhör gäldenären måste således 

bitcoin kunna ägas utifrån svensk lagstiftning. Presumtionen som finns gällande ägande 

framkommer bland annat i 4 kap. 18 § UB då en person som besitter egendom ska presumeras 

                                                 
194 Elgebrant, 2016, s. 31. 
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som ägare.195 För att något ska vara möjligt att besitta måste egendomen vara besittningsbar 

vilket Gregow påpekar oftast inte blir några problem enligt den indelning som görs av svenska 

egendomar. 196  Den traditionella indelningen fungerar dock inte på bitcoin då det inte är 

definierat utifrån samma aspekter. Utifrån lagstiftningens indelning är lösören besittningsbara 

och sådan egendom som kan vara problematisk har lösts genom kvalificering genom lagar.197  

 

Bitcoin har inte reglerats som besittningsbar genom lag och kan inte heller anses besittningsbar 

då den enbart är icke-fysisk. Det blir därför något framtvingat att försöka sammanfoga 

begreppet besittning med bitcoin. Besittning innebär i de flesta fall en fysisk kontroll av 

egendomen vilket inte är tanken med bitcoin. Det får därför anses något förlegat att försöka 

anpassa helt nya fenomen till traditionella svenska begrepp. Med det sagt anser jag att det vore 

orimligt om bitcoin inte kunde ägas. Eftersom bitcoin-nätverket godkänner en transaktion som 

är gjord med både den privata och den publika nyckeln vore det rimligt att ett eventuellt ägande 

av bitcoin i lagstiftningssammanhang utgår ifrån samma premisser.198 Utifrån den aspekten är 

ett ägande av bitcoin baserat på nyckelparet och bitcoin kan således utmätas enligt 4 kap. 17 § 

UB när gäldenären innehar nycklarna och är ägare av de bitcoin som finns kopplat till den 

publika nyckeln. 

 

Vidare bör det konstateras att bitcoin-kursen förvisso är väldigt volatil men faktumet ensamt 

borde inte hindra en möjlig utmätning. Kronofogden bör utreda huruvida det finns ett värde 

baserat på hur stort gäldenärens innehav är i förhållande till kursen. Det bör dock påpekas att 

kursen har varit föremål för en debatt som menar på att bitcoin riskerar att tappa allt sitt värde.199 

Spådomen baseras på det som också är ett av kärnvärdena till Bitcoin, att värdet baseras på 

tillgång och efterfråga och inte styrs av en ansvarig utgivare. Att det skulle tappa allt sitt värde 

över en natt kanske inte är så troligt men på samma plan som det är säkert från en tredje part 

som övervakar systemet är det också känsligt för ett dalande intresse. Skulle efterfrågan dala 

gör också kursen det vilket i sin tur leder till att den enbart innehar ett litet eller i värsta fall 

inget värde. I slutändan leder det till att den inte går att utmäta enligt 4 kap. 3 § UB då den 

saknar ett förmögenhetsvärde som skulle göra en utmätning försvarlig. Ett tappat intresse är 

dock svårt att förutse och i dagsläget vilket också kan ses inom andra områden så som aktier. 

 

                                                 
195 Se avsnitt 3.2.2. 
196 Gregow, 1987, s. 74. 
197 Gregow, 1987, s. 74. 
198 Nakamoto, 2008, s. 2–10. 
199 Se bland annat Billing, 2019. 
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Många ser ett innehav av bitcoin som lite av ett hobbyprojekt men frågan är vad som händer 

om en person har investerat allt i bitcoin. Det som är intressant är huruvida bitcoin i ett sådant 

fall hade kunnat omfattas av beneficiereglerna vid ett utmätningsförfarande. Enligt förarbetet 

är det tänkt att reglerna ska följa med i samhällets utveckling vilket då skulle kunna tala för att 

det inte är främmande att kunna se bitcoin som beneficium.200 Däremot bör Gregows synsätt 

belysas där han menar att förvisso går beneficiereglerna att delvis anpassa till dagens samhälle 

men de är något ålderdomliga.201 I ljuset av ett åldrande regelverk med en tydlig ambition att 

den ska vara anpassningsbar, tillsammans med ordalydelsen att egendomar ska undantas som 

är till för gäldenärens skäliga behov enligt 5 kap. 1 § 1 st. 7 p. UB anser jag att det vore rimligt 

att inkludera bitcoin vid en utmätning. Rättsläget får dock anses för lite utrett för att med 

säkerhet kunna undanta bitcoin genom beneficiumreglerna.  

 

Utmaningen som är störst för kronofogden är möjligheten att upptäcka bitcoin. Kronofogden 

måste upptäcka att det finns bitcoin, sedan måste de också få tillgång till de privata och publika 

nycklarna som krävs för att en transaktion ska vara möjlig att genomföra. Upptäckten av 

egendom är beroende av många delar där en utmätning inte kan fullgöras utan alla delar. 

Kronofogden största informationskälla för att klara alla stegen är de uppgifter som gäldenären 

förser dem med enligt 4 kap. 14 § UB. Enligt Paulsson på kronofogden är de lyckade 

utmätningarna av bitcoin baserat på ett initialt samarbete från gäldenärens sida.202 Det innebär 

att gäldenären har följt sin upplysningsskyldighet och därigenom har utmätningen varit möjlig. 

Baksidan av upplysningsskyldigheten innebär således att det finns en potentiell risk i de fall 

gäldenären har bitcoin men inte samarbetar, då kan egendomen gå kronofogden helt förbi.  

 

Tredje mans upplysningsskyldighet enligt 4 kap. 15 § UB är tämligen omöjlig att använda vid 

utmätning av bitcoin för att få uppgifter. Detta på grund av en avsaknad av en tredje part att 

ställa en förfrågan till, det skulle inte vara möjligt att ställa en sådan förfrågan till hela Bitcoin-

nätverket. Eftersom en del av upptäckten är krypteringsnycklarna är det rimligt att utreda 

huruvida ett tillhandahållande av ett plånboksprogram där nycklar förvaras skulle kunna 

omfattas av upplysningsskyldigheten som tillfaller tredje man. Utifrån regelns mening anser 

jag att det får det ses som tämligen orimligt att det skulle vara möjligt då kronofogden inte ska 

ställa frågan slentrianmässigt.203 Skulle det vara möjligt är dock kronofogden inte närmare en 

                                                 
200 Prop. 1968:130, s. 88.  
201 Gregow, 1987, s. 126.  
202 Mailkonversation om kronofogdens beslut gällande bitcoin, Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare på  

       kronofogden, 2018-08-06, 2018-11-05 och 2018-12-13.  
203 Prop. 1980/81:8, s. 416. 
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lösning i många fall eftersom det finns många sätt att förvara nycklarna. I de fall en person 

medvetet inte vill att bitcoin ska kunna utmätas är sannolikheten stor att nycklarna inte finns 

nedskrivna i ett sådant program och kronofogden har då svårt att få upplysningar gällande dessa.  

 

Eftersom kronofogdens undersökning i stort är baserat på samarbetet mellan gäldenär och 

förrättningsman bör det framhållas att en effektiv utmätning inte hade varit möjligt utan 

tvångsmedel. Gregow uttrycket det på så vis att det ligger i åtgärdens natur att tvång måste 

kunna användas, vilket stödjer tanken att det bör finnas effektiva tvångsmedel även för 

utmätning utav bitcoin.204 Förutom de tvångsmedel som är starkt förknippat med gäldenärens 

upplysningsskyldighet, så som förhör och häktning, är de tvångsmedel som kan användas vid 

en förrättning ett möjligt sätt att upptäcka bitcoin. Förvaringsställe i 2 kap. 17 § UB ska ges en 

vidsträckt mening vilket innebär att det är rimligt att inkludera datorer och andra tekniska 

lösningar i vad som kan anses som ett förvaringsställe. 205  Förutom att förrättningsmannen har 

möjligheten att genomsöka ett sådant utrymme får de också bereda sig tillträde dit om det är 

låst enligt 2 kap. 17 § 2 st. UB. Med en inkludering av datorer i begreppet förvaringsställe har 

kronofogden inte enbart möjligheten att genomsöka datorer utan dessutom har de möjligheten 

att bereda sig tillträde dit genom att ta sig in i en låst dator.  

 

Ett sådant arbete är dock enormt resurskrävande och det är i princip omöjligt att knäcka den 

privata nyckeln.206 Trots att utmätning ska ske omgående, måste kronofogden ges möjligheten 

att genomsöka datorn. 207  En möjlighet skulle vara för förrättningsmannen att vidta en 

provisorisk åtgärd enligt 6 kap. 12 § UB i de fall kronofogden har hittat en dator eller annan 

teknisk utrustning där det kan finnas bitcoin. En provisorisk åtgärd ska enbart vidtas så länge 

det är nödvändigt men som allra längst i 14 dagar, 6 kap. 12 § 3 st. UB. I de fall kronofogden 

genom en förrättning hittar en dator borde 6 kap. 12 § UB kunna användas för att ta datorn i 

förvar under två veckor i syfte att genomsöka den efter bitcoin och på vis försöka få åtkomst 

till dessa. 

 

4.2 Element som saknas i svensk lagstiftning 

Som konstaterats är det möjligt att i de flesta fall utmäta bitcoin i enlighet med reglerna i UB. 

Däremot är det mer problematiskt för kronofogden att upptäcka bitcoin hos en gäldenär. I de 

                                                 
204 Gregow, 1987, s. 62.  
205 Se avsnitt 3.3.4. 
206 Lovén, 2016, s. 63 f. 
207 Se avsnitt 3.2. 
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fall det är en person som medvetet inte vill göra rätt för sig är inte utmätningsreglerna 

tillräckliga. Vetskapen om att kronofogden inte har möjligheterna eller medlen för att upptäcka 

kryptovaluta kan öka risken för att en gäldenär undandrar egendomar från kronofogden genom 

att omvandla traditionell valuta till bitcoin. Eftersom det inte är möjligt att spåra bitcoin är det 

inte heller möjligt att se ett innehav. Detsamma gäller om en person har haft bitcoin men sålt 

dessa, då är det svårt att få veta vem som är mottagare.208 Ekonomisk brottslighet måste stävjas, 

inte minst med hänvisning till kronofogdens uppdrag.209  

 

För att minska brottsliga handlingar måste kronofogden få möjligheten att genomsöka de 

system som krävs. Systemen som de flesta kryptovalutor bygger på är dock avancerade och 

byggda för att de ska vara i princip ointagliga. I linje med den aspekten blir det svårt att 

argumentera för att en användning av fler och hårdare tvångsmedel för att upptäcka 

kryptovalutor skulle komma tillrätta med utmätningsproblematiken. Eftersom gällande 

tvångsmedel är utformade utifrån traditionella egendomar är det rimligt att bitcoin lättare skulle 

upptäckas genom att förtydliga och utvidga kronofogdens möjligheter att bereda sig tillträde till 

datorer med utgångspunkt i de tvångsåtgärder som finns.  

 

Trots att förarbetsuttalanden förtydligar att en tanke bakom vissa regler i UB har varit att skapa 

rättsregler som följer med i samhällets utveckling är det orimligt att det då kunde förutspås den 

enorma tekniska utveckling som sker. Eftersom bitcoin bygger på en krypteringslösning där 

innehavet inte liknar något vi sedan tidigare känner till, måste lagstiftarna använda ett grepp 

som aktivt definierar kryptovalutor. Jag anser att det först är då en total översyn av andra 

regelverk kan komma i fråga. 

 

Ett element som skulle underlätta kronofogdens arbete är dock en tydlig reglering angående när 

de har möjligheten att göra en förrättning som inkluderar datorer och liknande utrustning. I 

tidigare lagändringar har det ansetts att förrättningar inte ledde till något givande resultat då 

gäldenären generellt inte hade någon utmätningsbar lös egendom.210 Många personer har idag 

många av sina tillgångar elektroniskt och eftersom bitcoin enbart finns icke-fysiskt där 

indikationer kan finnas genom bland annat plånboksprogram i datorn bör en översyn ske av de 

reglerna. Möjligen bör inte bostadsförrättningarna bli fler med hänvisning till tidigare 

                                                 
208 Se avsnitt 2.2. 
209 Se avsnitt 4.1. 
210 Prop. 1980/81:8, s. 408.  
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anledning. Jag anser dock att det måste det finnas en tydligare möjlighet för kronofogden att 

enbart genomsöka datorer eller liknande instrument som är skiljt från en total bostadsförrätning.  

 

4.3 Avslutande diskussion 

Ett regelverk kan inte förväntas vara både så precist så att en säker rättstillämpning kan göras 

samtidigt som den är så pass öppen för tolkning att alla nya innovationer kan infogas. 

Svårigheter till trots förefaller det vara möjligt att inkludera bitcoin i ett utmätningsförfarande 

utifrån de förhållanden som tagits upp. Det bör poängteras att det viktiga i sammanhanget inte 

blir kvalificeringen av bitcoin utan att rättssamhället har en öppen tolkning för att inkludera nya 

fenomen. Eftersom UB tidigare har genomgått reformer för att spegla samhällets förändringar 

är det inte orimligt att en förändring sker i framtiden som reflekterar den tekniska tidsålder vi 

lever i. Med tanke på att bitcoin och andra kryptovalutor inte har funnits i så många år är det 

rimligt att anta att i takt med att fler personer börjar använda bitcoin kommer det också komma 

mer praxis och lagstöd. Tilläggas bör att en utvidgning av UB:s regler bör göras med 

försiktighet. Det kommer till uttryck i NJA 1995 s. 478 där HD konstaterar att en vidgning av 

UB:s regler bör ske med viss försiktighet med hänsyn till reglernas karaktär.211  

 

Sammanfattningsvis bör och kan bitcoin utmätas enligt den nuvarande regleringen. I de fall 

gäldenären direkt eller efter påtryckningsmedel uppger att det finns tillgångar i form av bitcoin 

och samarbetar med uppgivande av de nycklar som behövs fungerar utmätningsregleringarna 

bra. Däremot får det anses vara oklart huruvida de tvångsmedel som finns är de effektivaste för 

att nå den högsta andelen av lyckade utmätningar och att en översyn bör ske av reglerna som 

ger kronofogden möjlighet att genomsöka datorer. 

                                                 
211 NJA 1995 s. 478, s. 483.  
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