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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda kronofogdemyndighetens indrivningsarbete och då 
främst deras förfarande kring exekutionsformen utmätning av lön. De intressanta frågorna var 
hur en löneutmätning rent praktiskt verkställdes och vilka bestämmelser som styrde 
kronofogdemyndighetens arbete. Utsökningsbalken innehåller visserligen tydliga och 
omfattande bestämmelser, men de är långt ifrån tillräckligt precisa för att ge 
kronofogdemyndigheten tillräcklig vägledning. Med utgångspunkt från riksskatteverkets 
utgåvor och riktlinjer för kronofogdemyndighetens arbete jämte utsökningsbalkens 7 kapitel 
kunde kartläggningen av de olika delförfarandena i uppsatsen ske. Den tidigare 
löneexekutionslagstiftningen och dess förarbeten har dock varit nödvändiga att studera för att 
utreda de olika begrepp och rättslägen som i den senare lagstiftningen verkat nästintill 
självklara. Resultatet visade på att indrivningsarbetet framför allt var bredare än förväntat, ett 
yrkesutövande fordrar kunskap i processrättens utsökningsrätt såväl som i de civilrättsliga 
ämnena. Kronofogdemyndighetens arbete innebär att bemöta vitt skilda situationer där alla 
inblandade parter kräver en rättvis bedömning. Eftersom flertalet bestämmelser, undantag och 
viljor ska beaktas i varje mål är det dock i praktiken svårt att uppnå ett 
löneutmätningsförfarande som är helt rättvist.         
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Abstract 
 
The purpose of this thesis has been to examine The Authority of Enforcement�s seize work 
and foremost their procedure around the execution form seizure of salary. The most 
interesting questions where how seizure of salary practically was carried out, and the 
regulation concerning The Authority of Enforcement�s work. The Seizure Code contained 
clear rules, but they were not precise enough to control the work for The Authority of 
Enforcement. With starting point from The Swedish Taxation Agency�s printed editions, 
guidelines for The Authority of Enforcement work and The Seizure Code�s 7th chapter, the 
survey for the different parts in this thesis could be conducted. It has been necessary to study 
the former legislation considering seizure of salary and its preparatory works since the actual 
regulation from several points of view is depending on it. The result shows that the collection 
work was more diversified than expected, work practice demands knowledge in both seizure 
legislation and civil law legislation. The Authority of Enforcement�s work involves widely 
different situations which demand a fair appraisal. Because of many rules, exceptions and 
willpowers it is hard to practically reach a seizure of salary procedure that are totally fair.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Kronofogdemyndighetens arbete går ut på att så effektivt som möjligt driva in fordringar som 
uppstått när privatpersoner av olika anledningar hamnar på obestånd. Löneutmätning är den 
exekutionsåtgärd som är mest använd för det nämnda syftet och verkställs genom att 
arbetsgivaren åläggs att innehålla ett visst belopp av gäldenärens lön. Arbetsgivaren redovisar 
sedan det innehållna beloppet till kronofogdemyndigheten som vidarebefordrar betalningen 
till sökanden som ansökt om löneutmätning för sitt fordringsanspråk. Förfarandet kan till 
synes verka enkelt och problemfritt vilket det i praktiken naturligtvis inte är. Gäldenären 
måste uppenbarligen vara en arbetstagare och det måste finnas en arbetsgivare som möjliggör 
utmätningen, vad menas till exempel med dessa begrepp? Hur bestämmer 
kronofogdemyndigheten vilket belopp arbetsgivaren ska innehålla? Gäldenären får behålla ett 
visst belopp av lönen för sitt och sin familjs behov, hur bestäms det förbehållsbeloppet? En 
intressant fråga är vidare hur de bestämmelser som reglerar kronofogdemyndighetens 
förfarande är utformade. Myndigheten handlägger tusentals mål varje år där varje mål är olikt 
det nästa och varje ny situation kräver sin egen individuella bedömning. Alla parter kan därtill 
antas kräva att systemet är rättvist oavsett om det innebär att erhålla betalning för sin fordran 
eller att betala sina skulder. De bestämmelser som reglerar utsökningsrätten borde med tanke 
på arbetsbelastningen vara omfattande och kunna tillämpas i alla tänkbara situationer. Är det 
verkligen möjligt att stifta sådana lagar? Utsökningsrättens historia sträcker sig dessutom 
långt tillbaka i tiden vilket borde innebära att en bred praxis och sedvana utvecklats. I vilken 
utsträckning tar kronofogdemyndigheten hänsyn till äldre rätt, är den fortfarande tillämplig? 
Dessa frågor ska jag försöka behandla i uppsatsen när jag närmare reder ut förfarandena kring 
kronofogdemyndighetens indrivningsarbete.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att reda ut kronofogdemyndighetens förfarande kring 
exekutionsformen utmätning av lön. Förfarandet med löneutmätning ska utredas ur ett 
juridiskt perspektiv med utgångspunkt i berörda lagar, bestämmelser och juridiska begrepp. 
Uppsatsen ska behandla lagarna, bestämmelserna och de juridiska begreppen såväl teoretiskt 
som praktiskt.  
 
1.3 Metod  
 
I uppsatsen har jag använt mig av de traditionella juridiska källorna lag, förarbeten, doktrin 
och praxis. Det grundläggande materialet för uppsatsen har bestått av sådant som framställts 
under det senaste årtiondet, däribland rikskatteverkets utgåvor och rekommendationer, 
utsökningsbalkens förarbeten och övrig doktrin. För att närmare utreda begrepp och rättslägen 
som i de senare rättskällorna verkat nästintill självklara, har jag dock använt mig av tidigare 
förarbeten till gamla införsellagen. Den nuvarande litteraturen på området hänvisar ofta till 
just dessa rättskällor. Det som då var gällande rätt bör anses vara rättsläget även numera om 
inget annat anges i uppsatsen. Jag har även tagit upp äldre rättsfall för att ange exempel på hur 
domstolarna dömer i specifik sak, även dessa bör anses vara gällande rätt med samma 
förutsättning som för de äldre förarbetena. Jag har även i viss mån konsulterat 
kronofogdemyndigheten för att förvissa mig om att tolkningsfel och liknande inte förekommit 
i uppsatsen.     
 



 

 

 

8

1.4 Avgränsning 
  
Kronofogdemyndighetens arbete visade sig vara än mer omfattande än förväntat, 
indrivningsarbetet kräver en bred kunskap om den civilrättsliga lagstiftningen såväl som 
utsökningsrätt. I de avsnitt jag tagit upp specifika områden såsom 3.2.2 om bolag har jag 
avgränsat mig till att behandla ämnet främst ur löneutmätningsperspektiv. Beskrivning av 
bolagen i sig har endast gjorts ytligt varpå jag hänvisar till uppsatsens källor för den som har 
ytterligare intresse av det som nämnts. Samma sak gäller för övriga sidospår som inte direkt 
rör utsökningsrätten. Slutligen så är avsnittet om exekutionstitlar i 5.1 begränsat till att endast 
ta upp de vanligaste exekutionstitlarna samt grunderna för ett direkt verkställande.    
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2. Löneexekution ur ett historiskt perspektiv 
 
2.1 Införsel och löneutmätning 
 
År 1995 gjordes omfattande ändringar i utsökningsbalken vilket resulterade i att de tidigare 
två typerna av löneexekution, införsel och löneutmätning, fördes samman under den 
nuvarande benämningen utmätning av lön. De tidigare separata löneexekutionerna där införsel 
endast beviljades för vissa fordringar, regleras numera enligt samma bestämmelser som gäller 
för alla typer av fordringar i UB 7 kap. Löneexekutionsändringarna i utsökningsbalken 
medförde inga stora förändringar för kronofogdemyndighetens förfarande vid utmätning. Det 
som senare i uppsatsen behandlar gällande rätt till exempel i fråga om villkor och det 
praktiska förfarandet vid löneexekution i avsnitt 3 respektive 5, var således aktuellt redan i 
den tidigare utformningen av utsökningsbalken. Det finns emellertid anledning att studera de 
tidigare bestämmelserna om införsel och löneutmätning, och då inte endast de som tidigare 
reglerades i utsökningsbalken. De grundläggande syftena med löneexekutionsförfarandet har 
varit desamma under lång tid och de är i stor utsträckning fortfarande intressanta även för den 
nuvarande lagstiftningen.1 
  Den största skillnaden mellan införsel och löneutmätning var att man vid införsel kunde ta i 
anspråk mer av gäldenärens lön än vid löneutmätning. Gäldenärens förbehållsbelopp, det vill 
säga det belopp av lönen som inte kunde bli föremål för utmätning var således något högre 
vid löneutmätning än vid införsel.2  
  I förarbetena till den gamla införsellagen ansågs förbehållsbeloppet vid införsel enligt tidiga 
principer motsvara gäldenärens eget underhåll och familjens behov samt möjliggöra 
gäldenärens fullgörande av betalningsskyldighet för andra fordringar som vid tillfället hade 
lika eller bättre rätt. Det överskjutande disponibla beloppet av gäldenärens lön fick därefter 
tas i anspråk av kronofogdemyndigheten för utmätning. Beträffande exekutionsformen 
löneutmätning ansågs förbehållsbeloppet avse gäldenärens utgifter på samma sätt som vid 
införsel, dock fick endast det belopp utmätas som uppenbart översteg vad gäldenären behövde 
för sitt eget och sin familjs behov. Förbehållsbeloppet ansågs vara avsevärt högre vid 
löneutmätning än vid införsel.3  
  I utsökningsbalkens förarbeten ansåg beredningen att den äldre tillämpade principen om 
förbehållsbeloppens storlek i förhållande till varandra även fortsättningsvis skulle gälla. För 
att visa skillnaden i förbehållsbeloppens storlek vid införsel respektive löneutmätning angav 
beredningen 1978 års fastställda normalbelopp. Då liksom nu utgjorde normalbeloppet 
grunden för gäldenärens förbehållsbelopp (beräkning av förbehållsbelopp och normalbeloppet 
behandlas närmare i avsnitt 4.1.2). För en ensamstående gäldenär var normalbeloppet vid 
införsel 934 kr per månad och motsvarande belopp var vid löneutmätning 1 080 kr per månad. 
Principen om att gäldenärens förbehållsbelopp skulle vara betydligt högre vid löneutmätning 
än vid införsel, innebar således omräknat i siffror att gäldenären skulle förbehållas ett drygt 
15% högre belopp när löneexekutionen avsåg löneutmätning.4  
  Trots att införsel innebar att mer av gäldenärens lön togs i anspråk var löneutmätning dock 
den vanligast förekommande löneexekutionen. Anledningen var att införsel endast beviljades 
för underhållsbidrag till tidigare make eller barn enligt äktenskapsbalken och föräldrabalken 
samt för allmänna skatter och avgifter. De införselbara fordringarna motsvarade nuvarande 
bestämmelse om förmånsrättsfordringar i UB 7 kap. 14 § 1 stycket första och tredje punkten 
(avsnitt 5.3). Införselreglerna motsvarade även nuvarande förmånsrättsbestämmelser såtillvida 
                                                
1 Prop. 1994/95:49 s 83 
2 Nilsson L, Utsökning, Graphoc systems AB 1990 s. 214 (Nedan Nilsson) 
3 Prop. 1968:130 s 107 
4 Prop.1980/81:8 s 544 
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att de fordringarna fick betalning före eventuella andra konkurrerande fordringar med sämre 
rätt. Löneutmätning å andra sidan beviljades för alla slags fordringar även de som kunde bli 
föremål för införsel, sökanden valde dock i det senare fallet sällan löneutmätning eftersom 
införsel innebar effektivare betalning. När införsel kunde beviljas hade den typen av 
löneexekution även den fördelen för sökanden att sådan kunde ske för obegränsad framtid 
medan löneutmätning däremot fick ske i högst sex månader per kalenderår.5  
  Tidsbegränsningen för exekutionsformen löneutmätning grundade sig i att den tidigare 
exekutionsrätten i Sverige inte värnade om borgenärernas rättigheter i samma utsträckning 
som idag. Gäldenären och framför allt samhället i övrigt ansågs vara i större behov av 
skyddande lagstiftning. I förarbetena till gamla införsellagen diskuterades bland annat vilka 
konsekvenser en eventuell utvidgning av införselreglerna skulle medföra. Argumenten från 
samhällets inblandade parter mot att införselreglerna i framtiden skulle gälla för alla 
fordringar (såsom rättsläget numera är) var många. De inblandade parterna var bland annat 
Sveriges riksbank, landets länsstyrelser och Svenska exekutionsmännens riksförbund. Främst 
ansågs en generell införselrätt i framtiden kunna innebära en osund kreditgivning från banker 
och övriga borgenärer eftersom de skulle få ökade möjligheter att driva in sina fordringar. Det 
skulle i sin tur leda till att fler gäldenärer hamnade på obestånd vilket skulle medföra en ökad 
belastning för arbetsgivarna (arbetsgivarnas ansvar i avsnitt 5.2.2). I förarbetena framhölls 
även argument varför införselreglerna borde beviljas för fler typer av fordringar, dessa var 
främst baserade på löneutmätningens ringa effekt som indrivningsmedel. Eftersom gäldenären 
fick behålla ett så pass högt förbehållsbelopp vid löneutmätning kunde utmätning ske endast 
med små belopp eller i vissa fall inte alls då förbehållsbeloppet utgjorde hela gäldenärens lön. 
En utvidgning ansågs dock inte innebära att alla fordringar skulle omfattas av införselreglerna 
eftersom det skulle vara alltför betungande för gäldenärens ekonomi.6    
  Lagberedningens egen slutsats var att löneexekution fungerade som ett samhällets medel att 
kunna styra återbetalning av skulder för att upprätthålla önskad ordning. De strängare 
införselreglerna fanns således för de fordringar som samhället ansåg extra viktiga att driva in. 
En allt för sträng indrivning av minsta fordran ansåg beredningen inte vara att upprätthålla 
önskad ordning eftersom det inte ansågs innebära någon samhällsekonomisk vinst på längre 
sikt. Det befarades att privatpersoner och företag inte skulle ingå avtal och göra affärer i 
samma utsträckning som tidigare. Dessutom tillade beredningen att syftet med de 
löneexekutiva bestämmelserna inte var att effektivt utplåna obetalda skulder. I ett modernt 
framtida samhälle borde det, om ett sådant syfte var önskvärt, finnas mer effektiva metoder 
såsom kreditavstängning eller liknande svartlistning.7              
   
2.2 Anledningen till en enhetlig löneexekution och förändringarna därav 
 
Diskussionen om en enhetlig löneexekution har pågått länge, emellertid har den i huvudsak 
tidigare handlat om vilka samhälliga konsekvenser en strängare indrivning skulle kunna 
medföra för gäldenären och samhället, vilket nyss behandlades i avsnitt 2.1. Anledningen till 
att det slutligen beslutades om en enhetlig löneexekution var att indrivningsförfarandet 
behövde bli mer effektivt för kronofogdemyndigheten. I förarbetena ansågs inte det primära 
vara att driva in så mycket betalning som möjligt för sökandens fordringar (även om ett mer 
effektivt förfarande indirekt antogs medföra sådana konsekvenser). Det viktiga var istället att 
slippa den resurskrävande process som två olika löneexekutioner innebar. Den främsta 
anledningen till att det i förarbetena talades om effektivisering var att införsel och 
löneutmätning inte handlades tillsammans utan togs upp i två separata utsökningsförfaranden. 
                                                
5 Nilsson a a s 203 f 
6 SOU 1964:57 s 61 f 
7 A bet s 69 
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Processen tog då lång tid eftersom förfarandena sällan skedde parallellt. Införsel hade alltid 
företräde till betalning framför löneutmätning vilket försvårade ett parallellt förfarande 
eftersom det var svårt att veta om tillräckligt med utmätningsbara medel skulle finnas kvar för 
en löneutmätning. Eftersom det ofta visade sig finnas otillräckligt med medel kvar efter en 
införsel lönade det sig helt enkelt inte att starta två utsökningsförfaranden. I praktiken hann 
således lång tid passera innan en införsel var verkställd och en löneutmätning kunde påbörjas. 
Löneutmätning hamnade därför enligt fortsatt resonemang i förarbetena i en allt för sekundär 
position. Löneutmätning hade dessutom en tidsbegränsning på sex månaders handläggningstid 
per kalenderår, vilket ytterligare minskade sådan sökandes chans att få betalning för en 
oprioriterad fordran. Efter de sex månaderna lades handläggningen ner varpå målet inte kunde 
beviljas ett nytt verkställande förrän nästa kalenderår.8   
  Ett enhetligt löneexekutionssystem diskuterades även i de första förarbetena till 
utsökningsbalken med liknande resonemang. Lagstiftaren var införstådd med de ineffektiva 
förfarandena och varför ett enhetligt löneexekutivt system därför kunde vara till fördel för alla 
parter. Kronofogdemyndigheten skulle genom ett enhetligt system kunna spara resurser 
genom att färre anställda var inblandade i mål rörande samma gäldenär. Sökanden skulle 
genom ett mer organiserat förfarande ha större chans till betalning oavsett typ av fordran. 
Gäldenären i sin tur skulle få en mer enhetlig och tydligare insikt i kronofogdemyndighetens 
arbete och därmed kunna överklaga felaktiga beslut främst rörande beräkning av 
förbehållsbelopp. Det ansågs i förarbetena dock inte rimligt att gäldenärens förbehållsbelopp 
skulle beräknas på samma sätt för alla fordringsanspråk, i realiteten skulle hur som helst två 
exekutionsformer var nödvändiga. En beräkning för privilegierade fordringar och en för 
fordringar i allmänhet, det ansågs således inte innebära några fördelar jämfört med den 
dåvarande ordningen. Lagstiftaren var inte beredd att ändra de strängare införselreglerna till 
fördel för en enhetlig löneexekution. Reglerna fick därmed se ut som de gjort tidigare utan 
ändringar trots att det ur förarbetena tydligt framgick att det skulle vara fördelaktigt om 
införselreglerna kunde beviljas för fler typer av fordringar.9 
  När de tidigare två löneexekutionerna enades femton år efter utsökningsbalkens tillkomst 
skedde det till följd av att reglerna för respektive löneexekution behövde ändras något. 
Utsökningsbalkens 15 kapitel om införsel upphävdes, samma bestämmelser arbetades i 
behövliga delar in i det 7 kapitlet om löneutmätning som istället fick namnet utmätning av 
lön. Förfarandet vid införsel respektive löneutmätning var som tidigare nämnts i stort sett 
detsamma bortsett från införselreglernas något strängare beräkning av förbehållsbeloppet och 
löneutmätningens tidsbegränsning enligt ovanstående. Utsökningsbalkens ändringar innebar 
för löneexekutionen att de effektivare införselreglerna tillsammans med de redan befintliga 
reglerna om löneutmätning i 7 kapitlet numera gäller för alla typer av fordringar. Utmätning 
av lön enligt nuvarande utsökningsbalkens 7 kapitel kan således ske tills full betalning 
erhållits av sökanden oavsett typ av fordran utan tidsbegränsning annat än den ett åriga 
handläggningsperioden (avsnitt 5). I fråga om gäldenärens förbehållsbelopp skedde en 
kompromiss, beloppet har höjts något i förhållande till tidigare införselregler men är dock 
lägre än vid beräkning enligt de tidigare löneutmätningsreglerna. Lagberedningen motiverade 
höjningen med att förbehållsbeloppet borde ligga något över socialstyrelsen vägledande norm 
för socialbidrag som anses vara minimibelopp för skälig levnadsstandard.10  
  När de tidigare två löneexekutionsformerna enades tillkom en del nya bestämmelser för att 
gäldenärens situation inte skulle bli ohållbar i och med de betydligt strängare reglerna. Bland 
annat så har kronofogdemyndigheten numera möjlighet att bevilja gäldenären anstånd med 
betalningen (anstånd i avsitt 5.2.3) om särskilda skäl finns, till exempel vid sjukdom eller 
                                                
8 Prop. 1994/95 s 1 
9 Prop. 1980/81 s 537 f 
10 Prop. 1994/95:49 s 1 
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olycka som gäldenären inte kunnat förutse. För de fordringar som lagstiftaren ansåg extra 
viktiga att skyndsamt kunna driva in, infördes förmånsrättsregler (UB 7 kap. 14 §). Med 
förmånsrättsfordringar avses främst underhållsbidrag och allmänna skatter och avgifter (om 
förmånsrätt i avsnitt 5.3), dessa fordringar har genom de nya förmånsrättsbestämmelserna 
getts förtur till betalning om flera sökanden ansökt om indrivning från samma gäldenär.              
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3. Grundläggande villkor för löneutmätning som exekutionsåtgärd 
 
3.1 Ersättning för utfört arbete eller likställd inkomst som kan bli föremål för 
löneutmätning 
 
För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en löneexekution krävs det att 
gäldenären har en inkomst av något slag. Den inkomst som enligt utsökningsbalken kan bli 
föremål för löneutmätning är främst lön som gäldenären erhåller för sitt förvärvsarbete eller 
därmed likställd ersättning (UB 7 kap. 1 § 1 stycket första och andra punkten). Löneutmätning 
kan även ske ur andra inkomster till exempel då gäldenären erhåller allmänna medel eller har 
ett förvärvsarbete av immateriellt slag (UB 7 kap. 1 § 1 stycket tredje � femte punkten).  
  I förarbetena till utsökningsbalken anges att syftet med de olika punkterna i 1 § är att täcka 
alla tänkbara inkomster som har karaktär av lön. Begreppet lön och därmed likställd inkomst 
omfattar således i princip alla tänkbar inkomster utom de som gäldenären erhållit genom 
privat försäljning, gåva, arv eller lotteri. För att ändå klargöra vilka ersättningar lagstiftaren i 
huvudsak menar ska kunna bli föremål för löneutmätning följs detta avsnitt av en mer 
ingående uppräkning av ersättningarna som avses i 1 §.11     
  Erhåller gäldenären inkomst genom förvärvsarbete eller enligt 1 § är huvudprincipen att 
verkställighet bör kunna ske om det är praktiskt möjligt att genomföra indrivningsförfarandet. 
Kronofogdemyndigheten är således beroende av att det finns en arbetsgivare eller 
uppdragsgivare som för myndighetens räkning innehåller gäldenärens lön. Innehållandet av 
ersättningen måste ske innan gäldenären erhåller utbetalningen eftersom det därefter inte 
längre är möjligt att verkställa en löneexekution (UB 7 kap. 3, 24 §§). Det har ingen betydelse 
om den som åläggs att innehålla lönen har en arbetsgivarställning i egentlig mening, 
huvudsaken är att uppdragsgivaren är den som styr utbetalningarna och har möjlighet att 
innehålla gäldenärens ersättning. Om den egentliga arbetsgivaren är stat eller kommun vänder 
sig kronofogdemyndigheten ändå till den som faktiskt betalar ut gäldenärens lön när det är 
fråga om löneutmätning. Frågan om vem som faktiskt är arbetsgivare har minde betydelse vid 
verkställandet av en löneutmätning eftersom huvudsaken är att innehållandet görs. 
Arbetsgivaren kan dock under vissa omständigheter bli betalningsansvarig gentemot 
kronofogdemyndigheten till exempel då denne underlåter att innehålla gäldenärens lön. I 
sådana fall spelar det större roll vem som faktiskt är arbetsgivare eftersom denne därmed blir 
betalningsskyldig.12  
  I förarbeten till gamla införsellagen ansåg inte beredningen att stat eller kommun borde 
anses som arbetsgivare i den meningen att de kunde åläggas ansvaret för innehållandet av 
gäldenärens lön. Den som i praktiken hade hand om gäldenärens löneutbetalningar ansåg 
beredningen även vara den som kunde påverka situationen så att betalningsskyldighet inte 
uppstod. Däremot behövde inte en mellanhand anses vara gäldenärens arbetsgivare även om 
denne utförde gäldenärens löneutbetalningar. Om utbetalningsuppdraget skedde för 
huvudmannens räkning ansågs huvudmannen vara den egentliga arbetsgivaren. Förarbetena 
ansåg inte att ett delegerande av sådant slag skulle medföra ansvarsfrihet för huvudmannen 
(arbetsgivarens ansvar i avsnitt 5.2.2).13 
  I en äldre dom angående införsel ansåg högsta domstolen att en orkesterledare inte var att 
anse som arbetsgivare för en gäldenär som var medlem i en orkester. Gäldenären erhöll 
regelbunden inkomst i form av viss del i det gage som olika arrangörer betalade ut vid 
orkesterns spelningar. Gaget fördelades ut till varje orkestermedlem efter att orkesterledaren 
                                                
11 Prop. 1980/81:8 s 540 
12 Gregow T, Walin G, Löfmark P, Utsökningsbalken med kommentar, tredje upplagan, Nordstedts 1999 s 261 
(Nedan Gregow)  
13 SOU 1964:57 s 148 f 
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meddelat arrangörerna hur stor del var och en skulle erhålla. Underinstanserna samt 
revisionssekreteraren i högsta domstolen ansåg att orkesterledaren var att anse som sådan 
uppdragsgivare att han kunde åläggas att innehålla en del av gäldenärens inkomst för 
kronofogdemyndighetens räkning. Främst hänvisade de inblandade till det grundläggande 
syfte att löneexekution borde ske ur gäldenärens arbetsersättning när så var praktiskt möjligt. 
Orkesterledaren själv menade att han inte hade något med själva utbetalningarna att göra utan 
endast talade om för de olika arrangörerna hur betalningen skulle fördelas. Arrangörerna var 
sedan de som utförde betalningsuppdraget till var och en av orkestermedlemmarna. Högsta 
domstolen kom till skillnad från underinstanserna fram till att orkesterledaren inte var att 
anses som en arbetsgivare i den meningen att han kunde åläggas att innehålla gäldenärens 
gage. En arbetsgivare eller likställd uppdragsgivare kunde endast åläggas sådant ansvar om 
denne hade möjlighet att innehålla betalningen och vidarebefordra den till 
kronofogdemyndigheten i egen person. I målet hade orkesterledaren visserligen möjlighet att 
som arbetsledare informera arrangörerna om att innehålla betalning och på så vis agera 
arbetsgivare, men det ansåg högsta domstolen inte var lagens mening.14        
  För att gäldenärens inkomst ska kunna löneutmätas krävs det således att ersättningen har 
karaktär av lön enligt någon av punkterna i 1 § och att det finns en arbetsgivare eller jämställd 
som i egen person kan innehålla lönen för kronofogdemyndighetens räkning. Därtill bör 
ersättningen betalas ut någorlunda periodiskt och av samma eller en mindre grupp av 
arbetsgivare för att kronofogdemyndigheten ska ha möjlighet att kartlägga gäldenärens 
inkomst. Periodicitet är dock inte något absolut krav för ett verkställande, även 
engångsbelopp kan bli föremål för löneutmätning om det inte innebär oskäligt mycket arbete 
för kronofogdemyndigheten i förhållande till det belopp som beräknas kunna flyta in 
(försvarlighetsrekvisitet i avsnitt 3.3).15   
 
3.1.1 Begreppet löneersättning  
 
Det finns inget krav på att gäldenären måste jobba heltid eller viss deltid för att 
exekutionsåtgärden ska kunna tillämpas. Det är således enligt UB 7 kap. 1§ 1 punkten inte 
heller bara en grundlön som blir föremål för löneutmätning utan även semesterersättning, 
övertidsersättning och vinstutdelning omfattas. Med vinst menas inte aktieutdelning eller 
liknande utan sådan ersättning som arbetstagaren eller jämställd erhållit för sin arbetsinsats. 
Även retroaktiv arbetsersättning och engångsbelopp såsom avgångsvederlag räknas in i 
begreppet lön.16      
  En lön kan variera mellan tim-, månads-, ackords- och provisionsersättning, vilket inte spelar 
någon roll vid en bedömning om löneutmätning är aktuellt. Svårigheter vid ett verkställande 
kan uppstå om ackords- eller provisionsersättning för gäldenären varierar kraftigt i belopp och 
regelbundenhet. Även andra ersättningar i form av rabatt på varor, löneförmåner, eller 
gratifikationer kan ställa till problem vid omräknande till lön då en löneutmätning ska ske. 
Om särskilda skäl finns, har kronofogdemyndigheten möjlighet att ålägga uppdragsgivaren att 
förändra lönesystem för att underlätta beräkning (UB 7 kap. 9 §). Förhållandena måste dock 
vara väldigt speciella, lagen används väldigt restriktivt. Kronofogdemyndigheten ska i första 
hand försöka komma fram till en frivillig lösning med parterna, särskild hänsyn måste tas till 
arbetstagaren så att inga olägenheter uppstår.17  
  Ibland händer det att gäldenären med hjälp av skentransaktioner eller på andra sätt försöker 
undvika exekution. I UB 7 kap. 22 § stadgas regler som hindrar arbetstagaren från att inte ta 
                                                
14 NJA 1979 s 787 
15 Gregow a a s 263 
16 A a s 256 
17 A a s 257, 274 
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ut någon lön eller ta ut uppenbart för låg lön. Kronofogdemyndigheten kan ålägga 
arbetsgivaren att till dem betala ut den del som efter bedömning anses kunna beslagtas genom 
löneutmätning. Ett sådant beslut kan inte verkställas retroaktivt utan endast för kommande tid. 
Förutsättningarna för ingripande enligt 22 § är att gäldenären arbetar i annans 
förvärvsverksamhet mot uppenbart oskälig ersättning till följd att löneutmätning inte kan ske i 
överhuvudtaget eller i för lågt belopp. Det räcker således inte att lönen ligger något lägre än 
marknadslönen för det aktuella yrket. Om gäldenären får ersättning i form av mat, husrum 
eller dylikt, anses den ersättningen komplettera den eventuella övriga löneersättningen. 
Arbetet som gäldenären utför ska vara av den natur och omfattning som krävs för den lön som 
kronofogdemyndigheten anser är skälig. Om gäldenären på grund av sjukdom eller skada inte 
kan göra ett fullgott arbete ska det beaktas. Även arbetsgivarens förhållanden måste ses över, 
om rörelsen inte är vid god ekonomi kan en låg lön för gäldenären ha naturliga förklaringar.18      
 
3.1.2 Ersättning vid arbetsfrånvaro 
 
Om gäldenären inte arbetar av någon anledning uppbär denne oftast annan ersättning från det 
allmänna. Det kan röra sig om pensionsersättning, sjuklön, arbetslöshetsersättning, 
föräldrapenning och värnpliktsersättning som omfattas av löneexekutionsbestämmelserna 
enligt UB 7 kap. 1 § 4 och 5 punkten. All ersättning från det allmänna som inte är avsedd att 
täcka vissa kostnader eller som medför återbetalningsskyldighet är att anses som 
löneutmätningsgrundande belopp (UB 7 kap. 1 § 5 punkten).  
  Då gäldenären blir sjuk erhålls sjuklön från arbetsgivaren de två första veckorna, 
löneutmätning sker då som vanligt från arbetsgivaren enligt samma beslut utan kontakt med 
försäkringskassan. När försäkringskassan efter två veckor går in och betalar sjukersättning 
måste dock ett nytt beslut tas för fortsatt löneutmätning. I vissa fall finns även privattecknade 
kompletterande sjukförsäkringar, verkställighet för den allmänna försäkringen sker då hos 
arbetsgivaren eller försäkringskassan medan den privata försäkringen betraktas som en 
sidoinkomst (om sidoinkomst i avsnitt  4.3.4).19  
  Med begreppet sjuklön menas även ersättning för rehabilitering och ersättning för ledighet 
under graviditet. Ersättning för vård av närstående kan också löneutmätas. De utbetalade 
ersättningarna vid sjukdom eller vård är beräknade per dag. De är ofta menade att täcka vissa 
kostnader som tillkommer gäldenärens vanliga utgifter på grund av dennes situation, detta 
skall som ovan sagt tas hänsyn till när löneutmätningsbeloppet bestäms.20 
  Till arbetslöshetsersättning räknas alla omkringliggande ersättningar som kan beviljas en 
arbetslös. Det vanligaste är daglig beräknad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen men 
även startbidrag för nya företag och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), vilket är ett 
komplement till arbetslöshetsförsäkringen, kan bli föremål för löneutmätning. Dessutom finns 
det studieersättningar för vuxna studerande arbetslösa som likställs vid 
arbetslöshetsersättning. När det gäller utbildningsstöd för universitetsstudier och liknande 
som bland annat tillhandahålls av CSN är den ersättningen utmätningsfri oavsett gäldenärens 
övriga inkomster. De ersättningar som rör arbetsfrånvaro är generellt så låga att 
löneutmätning sällan genomförs. Oftast krävs det ytterligare en inkomst av något slag för att 
verkställighet ska kunna ske.21   
 
 
 
                                                
18 A a s 293 f 
19 Ahlqvist U, Necke M, Utsökning och indrivning, Smegraf 1996 s 131 ff (Nedan Ahlqvist) 
20 Gregow a a s 260 
21 A a s 260 
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3.1.3 Immaterialrätt 
 
Då gäldenären nyttjar en immaterialrätt och därav erhåller inkomst anses denne inte vara en 
arbetstagare eller jämställd (UB 7 kap. 1 § första och andra punkt). Enligt tredje punkten kan 
dock intäkterna från en sådan nyttjad immaterialrätt löneutmätas.  
  Immaterialrätt är ett vitt begrepp som omfattar ett stort antal områden vilka kan vara svåra 
att fastställa, begreppet anses generellt omfatta andligt skapande verk och vad som kan 
jämställas därvid. Det ger dock inte någon förklaring av vad som egentligen omfattas av 
begreppet. I lagkommentaren till utsökningsbalken anges att immaterialrätt enligt tredje 
punkten främst är vad som kommer till uttryck i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk. Därmed jämställs även mönsterrätt, firmarätt och patent.22 
  Ett upphovsrättsligt skydd innebär att endast upphovsmannen kan nyttja sitt verk för önskat 
ändamål. Ingen kan således utan medgivande från upphovsrättsmannen framställa identiska 
exemplar eller förändra det ursprungliga verket genom översättningar eller bearbetningar i 
annan litteratur, konstart eller i annan teknik. Upphovsrättslagens 1 § omfattar skönlitterära 
eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikalisk eller sceniskt verk, 
filmverk, fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, alster av byggnadskonst eller 
brukskonst samt verk som kommit till uttryck på annat sätt. I princip innebär 1 § att alla verk 
som på något vis kan rymmas under någon av punkterna är en immaterialrätt. 23  
  Vad som är att anse som ett upphovsrättsligt verk kan i takt med samhällets utveckling 
förändras, lagens 1 § har därför utformats väldigt generellt och inte inskränkt verkens 
betydelse att endast omfatta vissa typer. I våra dagar har vi till exempel en mycket liberal syn 
på de konstnärliga uttrycksformerna och den framtida utvecklingen kommer troligtvis inte 
innebära att begreppet immaterialrätt minskar i omfattning. För att ett verk ska få uppbära 
skydd enligt upphovsrättslagen finns få krav. Den som erhåller skyddet ska vara den som är 
ansvarig för verkets tillkomst, dock ger även det föga ledning i hur begreppet ska tolkas. 
Utebliven estetisk kvalitet eller estetiskt syfte har inte heller någon betydelse för att verket ska 
erhålla upphovsrättsskydd. Kvalitetsbedömning innebär å andra sidan en lagstiftning efter 
mode och smak vilket inte bör anses vara en tillfredställande bedömningsgrund för 
erhållandet av skydd. Så länge upphovsrätt beskrivs såsom böcker, bildkonst, musikverk och 
liknande mindre abstrakta verk är begreppet inte allt för svårt att placera i en lagstiftning. Vad 
som därutöver omfattas är dock svårt att veta vilket gör det än mer tacksamt att fastställa vad 
som i alla fall inte omfattas.24   
  Helt klart är att författningar, myndighets beslut, svensk myndighets yttrande och officiella 
översättningar inte omfattas av upphovsrätten (URL 1 kap. 9 §). Bestämmelserna i 9 § 
grundar sig på den svenska offentlighetsprincipen, det vill säga att allmänheten ska ha fri 
tillgång till rättsföreskrifter och offentliga handlingar. Fri tillgång kan till exempel innebära 
att vem som helst kan ge ut och sälja exemplar av egna tillverkade lagtextsamlingar, lagboken 
får endast kopieras för eget bruk eftersom den bearbetade formen är skyddad.25   
  
Mönsterrätt: Den som skapat ett mönster kan erhålla uteslutande ensamrätt att kommersiellt 
utnyttja ett skyddat mönster genom registrering (ML 1 §). Ingen annan än skaparen får utan 
medgivande tillverka, utbjuda, överlåta eller uthyra varan. Ensamrätten inskränker dock inte 
rätten att avbilda mönstret i till exempel tidningsskrifter, på bild eller i böcker. Mönster 
innebär ett unikt utseende på en vara till exempel gällande färg, form, material, detalj, och 
dekoration.  
                                                
22 A a s 257 
23 Levin M, Koktvedgaard M, Lärobok i immaterialrätt, sjätte upplagan, Nordstedt 2000 s 143 (Nedan Levin) 
24 A a s 60 
25 A a s 64 f 
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Varumärkesrätt: Ett varumärke erhåller sitt skydd genom registrering eller genom att märket, 
namnet, bokstaven, siffran, formen m m har inarbetats och är allmänt känt (VML 1,2 §§). 
Varumärket utgör förbindelselänken mellan företag och dess kundkrets varpå ingen annan än 
företaget får använda sig av namnet eller märket. När varumärket endast utgör ett namn till 
exempel �Karlssons� får dock även andra som heter så eller har annan anknytning till namnet 
använda det för sitt företag. Sådana namn brukar dock sällan registreras eller inarbetas som ett 
varumärke. Skulle istället ett namn användas tillsammans med en produktspecifikation såsom 
�Karlssons klister� som är ett allmänt känt varumärke, får ingen annan använda sig av namnet 
för sina produkter.26     
 
Patent: En person eller ett företag kan erhålla patentskydd för något som denne har uppfunnit. 
Patent kan ges för alla nya uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt eller till den vars 
uppfinnarens rätt har övergått. För att illustrera vilka uppfinningar som kan erhålla patent och 
därmed skydd mot exploatering och olovligt användande är det enklast att ge exempel på 
sådana uppfinningar som inte kan beviljas patent. Bland annat kan inte konstnärliga skapelser 
eller vetenskapliga teorier eller metoder erhålla patentskydd (PL 1 §). Inte heller djur- och 
växtarter är att anse som en uppfinning med rätt att beviljas patent (PL 1 a §).  
 
  Löneutmätning kan ske i de fall gäldenären genom överenskommelse låtit någon nyttja sin 
rättighet. Till exempel när en författare sluter förlagskontrakt om viss bok angående utgåvor 
och ersättning. Ersättningen som förlagets betalar för att få nyttja den immateriella rätten kan 
då bli föremål för löneutmätning. En upphovsman kan aldrig tvingas att offentliggöra sitt verk 
eller sin uppfinning, lagen går inte så lång att en författare kan tvingas ge ut en bok som 
kronofogdemyndigheten anser kan bringa betalning till fördel för utmätningen. 
Upphovsmannen kan dock själv ange om denne vill att en tavla eller en bok ska offentliggöras 
och säljas för att betala av skulderna.27  
  Om en gäldenär låter sin rättighet användas av någon annan mot betalning måste 
överenskommelsen vara slutgiltig för att löneutmätning ska kunna verkställas ur gäldenärens 
ersättning. Det räcker således inte med att till exempel ett förlag sannolikt ska ge ut 
gäldenärens bok för att löneutmätningsprocessen ska kunna inledas, däremot har det ingen 
betydelse om boken är färdigskriven eller inte.28 
  En immateriell ersättning bör vara periodisk för att verkställighet ska kunna ske enligt  UB 7 
kap. 1 stycket tredje punkten. Till skillnad från 1 § övriga punkter där även engångsbelopp 
kan löneutmätas om det är praktiskt möjligt, är periodiciteten ett krav. Det finns ingen direkt 
saklig grund till åtskillnaden, dock ansåg lagrådet att kravet på periodicitet var lågt och att den 
udda regeln därmed saknade större betydelse. Det anses för löneutmätning vara tillräckligt att 
ersättning utgår i några få poster. Det har inte heller någon betydelse om beloppet betydligt, 
eller obetydligt växlar i värde för de olika utbetalningarna.29 
 
3.1.4 Ersättning för personligt arbete 
 
Löneutmätning ska endast ske då ersättning enligt UB 7 kap. 1 § andra stycket betalas ut till 
en fysisk person. Detta medför att löneutmätning inte kan ske ur ett företags kundfordringar 
eller uppdragsinkomster då dessa betalas till företaget som en juridisk person, (utmätning kan 
dock ske i vanlig ordning enligt UB 4 kap.). Bolagsmän är naturligtvis inte undantagna från 

                                                
26 A a s 295 ff 
27 A a s 101 ff 
28 Gregow a a s 258 
29 A a s 258 
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exekutionsåtgärden löneutmätning, i de flesta fall kan det ske ur privat ersättning beroende på 
bolagsform och arbetsställning, vilket jag återkommer till nedan. (avsnitt 3.3.2).30       
  Undantag från regeln om utbetalning till fysisk person och kundfordringar får ske när 
gäldenären driver en enklare form av företag och arbetet huvudsakligen sker genom personlig 
arbetsinsats. En hantverkare som driver eget företag utan anställda är ett exempel där 
löneutmätning bör kunna ske ur kundfordringar eftersom gäldenärens inkomst lätt kan 
hänföras till gäldenärens personliga arbete. Även om gäldenären skulle har en eller ett fåtal 
anställda bör löneutmätning ändå kunna ske om det går att urskilja gäldenärens arbetsinsats 
från de övriga. I de fall medhjälpare deltagit i arbetet gör kronofogdemyndigheten avdrag för 
deras lön och liknande kostnader innan beräkning av vad som kan utmätas från gäldenärens 
inkomst sker.31 För att löneutmätningsförfarande ska fungera krävs det dock att arbetet sker 
under längre tid för samma uppdragsgivare. Gränsen för enklare rörelse och företag som inte 
omfattas av undantagsreglerna är fastställd av riksskatteverket. Enligt deras 
rekommendationer ska kundfordringar inte löneutmätas då företag driver en regelrätt 
näringsverksamhet med kontorsorganisation och flertalet anställda.32 
  Undantag görs även för annan ersättning som tillkommer privata företag från det allmänna t 
ex tandvårdsersättning, läkarvårdsersättning och ersättning för liknande yrkeskategorier. 
Vårdersättningarna togs upp i förarbetena till gamla införsellagen där det ansågs att sådan 
kunna hänföras till en gäldenären för dennes personligt utförda arbete utan större problem. 
Det belopp som betalades ut till privata vårdföretag var ersättning för arbete som minskade 
belastningen för de publika vårdinrättningarna. Beredningen menade att det belopp som 
motsvarande gäldenärens del av arbetet kunde utmätas för dennes räkning även då 
betalningen skedde till företaget.33  
  Enligt domstolsbeslut har löneexekution kunnat ske bland annat ur läkarvårdsersättning som 
av det allmänna betalats ut till ett aktiebolag. Gäldenären var en privatpraktiserande läkare 
som var anställd i aktiebolaget och föremål för en löneexekution. Den läkarersättningen som 
kronofogdemyndigheten ville skulle omfattas av utmätningen ansågs ha betalats ut på grund 
av läkarens arbetsinsatser. Det beslutades att ersättningen kunde utmätas för läkarens räkning 
eftersom aktiebolaget inte ansågs ha bättre rätt till utbetalningarna.34 
 
3.2 Arbetstagare och därmed likställd inkomsttagare 
 
Utsökningsbalken föreskriver att de som kan bli föremål för löneexekution är arbetstagare 
eller därmed jämställd. Vad som menas med begreppet arbetstagare anges dock inte i lagen 
(UB 7 kap. 1 § 1 stycket första och andra punkten). I förarbetena till äldre lag om 
löneexekution från 1968 diskuterades ingående vad som menades med begreppet arbetstagare. 
Enligt den dåvarande lagberedningen borde begreppet i löneexekutionssammanhang anses ha 
samma innebörd som det har i den övriga civilrättsliga lagstiftningen. Begreppsbetydande 
skillnader mellan de specifika civilrättsliga lagstiftningarna var och är fortfarande inte 
ovanligt, vissa lagstiftningar föreskriver till exempel en snävare betydelse av 
arbetstagarbegreppet än andra.  Trots att begreppet varierade något i betydelse beroende på 
vilken specifik lag som användes ansåg beredningen inte att en sammanställning var 
nödvändig. Arbetstagarbegreppet i löneexekutionssammanhang ansågs istället omfatta alla 
civilrättsliga betydelser samt även eventuella framtida betydelseändringar. Lagberedningen 
var således av den övertygelsen att betydelsen inte var oföränderlig utan räknade med en 
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fortgående utveckling av arbetstagarbegreppet som inte borde medföra krav på lagändring i 
senare skede. 35   
  I de äldre förarbetena diskuterades även om arbetstagarbegreppet skulle anses vara ett 
rekvisit som måste vara uppfyllt för att en löneexekution skulle vara möjlig. Det vill säga om 
lagstiftaren menat att lagen endast skulle gälla de gäldenärer som var att anses som regelrätta 
arbetstagare. Följdfrågan var naturligtvis vad som var en arbetstagare och var gränsen för 
sådan gick. Emellertid ansågs inte fallet vara att begreppet arbetstagare var ett rekvisit i den 
betydelsen att det måste vara uppfyllt. Lagberedningen hade utvecklat arbetstagarbegreppet 
med det tillägg som numera motsvarar bestämmelsen i UB 7 kap. 1 § 1 stycket andra punkten, 
att även gäldenär som likställs med arbetstagare kan bli föremål för löneexekution. Med 
likställd arbetsgivare menade lagstiftaren inte sådan enligt den vanliga civilrättsliga 
bedömningen, tillägget var ett försök att kunna bevilja löneexekution även för de gäldenärer 
som inte direkt ansågs vara arbetstagare. Då löneexekution genom tillägget kunde beviljas i 
vidare omfattning än bara för de gäldenärer som enligt den övriga civilrättsliga lagstiftningen 
var att anse som arbetstagare, skulle ett arbetstagarrekvisit inte vara förenligt med 
lagstiftningen. Dessutom ansåg beredningen att ett arbetstagarrekvisit inte heller var förenligt 
med det grundläggande syftet för löneexekution, att sådan borde kunna ske när det är praktiskt 
möjligt (praktiskt möjligt i avsnitt 3.1).36    
  En arbetstagare var enligt de tidigare förarbetena ett begrepp som totalt omfattade 
betydelserna i de dåvarande civilrättsliga lagstiftningarna liksom de framtida. Dessutom 
ansågs inte begreppet vara ett rekvisit för att löneexekution skulle vara möjlig eftersom 
exekution borde beviljas i vidare omfattning än bara för arbetstagare. Slutsatserna i de tidiga 
förarbetena bör vara aktuella än idag eftersom senare invändningar angående begreppet som 
sådant diskuterats i förarbeten eller doktrin. Gregow, som bland annat skrivit 
Lagkommentaren till utsökningsbalken, hänvisar till exempel arbetstagarfrågan direkt till de 
tidigare förarbetena från 1968.37      
  Att gäldenären helt klart anses vara en arbetstagare eller jämställd behöver dock inte 
automatiskt medföra att en löneexekution kan genomföras. Kronofogdemyndigheten måste 
även praktiskt kunna genomföra löneexekutionen genom att ålägga en arbetsgivare eller 
likställd att innehålla gäldenärens lön för deras räkning (praktiskt genomförbart i avsnitt 3.1). 
I de följande underavsnitten sker därför en utredning av några specifika arbetsområden där 
gäldenären är att anse som en arbetstagare eller därmed jämställd men inte alltid kan bli 
föremål för en löneexekution.           
  
3.2.1 Arbetstagare med oregelbundna arbetsperioder och uppdragsgivare 
 
Musiker, skådespelare och artister arbetar ofta väldigt oregelbundet, deras arbetsperioder kan 
variera från engångsuppträdande till säsongsarbete och i vissa fall även till heltidsuppdrag. 
Meningen är att även denna grupp ska betraktas som arbetstagare eller jämställda även vid 
korta engagemang. För att kunna uppfylla lagstiftarens syfte med exekutionsåtgärden, att 
sådan ska ske när det är praktiskt möjligt, får tillbörlig hänsyn tas till deras särskilda 
arbetsförhållanden. Det betyder att kronofogdemyndigheten i vissa fall får lägga ned mer tid 
på att kartlägga gäldenärens uppdrag. Om gäldenären ofta engageras i engångsuppträdanden 
eller av varierande uppdragsgivare är denne i praktiken svår att hålla reda på, Genomförande 
av löneexekutionen förutsätter i stort sett samarbete från gäldenärens sida.38  
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3.2.2 Bolagsdelägare 
 
I ett bolagsförhållande kan löneexekution alltid ske för de gäldenärer som är anställda och 
arbetar inom företaget eftersom de är att anses som en arbetstagare i alla berörda civilrättsliga 
lagstiftningar till exempel 1 § i lag (1982:80) om anställningsskydd. Det finns för dessa 
gäldenärer en arbetsgivare som sköter löneutbetalningarna och kan innehålla gäldenärens lön 
för kronofogdemyndighetens räkning. Om gäldenären däremot är bolagsdelägare uppstår 
problem både med arbetstagarbegreppet och med den praktiska verkställigheten av 
löneexekutionen om det inte finns någon arbetsgivare som kan innehålla gäldenärens lön.  
  En bolagsdelägare kan inte anses vara en regelrätt arbetstagare enligt någon av de 
civilrättsliga lagstiftningarna, de bolagsdelägare som utför arbete för företagets räkning bör 
dock anses vara likställda en arbetstagare. Även den gäldenär som är likställd med en 
arbetstagare kan bli föremål för en löneexekution (UB 7 kap. 1 § 1 stycket andra punkten).  
  Den slutsatsen att bolagsdelägare i varje fall tidigare kunnat bli föremål för löneexekution 
kan fastställas med tanke på det inledande avsnittet 3.1 som tog upp de äldre förarbetenas syn 
på begreppet arbetstagare som ett icke bindande rekvisit. Beredningen medgav även att 
löneexekution i viss utsträckning redan verkställdes mot bolagsdelägare, åtminstone av vissa 
utmätningsmän.39 Det tidigare rättsläget borde anses vara gällande rätt även för de nuvarande 
reglerna om löneexekution bland annat eftersom hänvisningar till de äldre förarbetena 
fortfarande sker när frågan om vad som menas med begreppet arbetstagare dyker upp i 
litteraturen.40 Dessutom är grundprincipen att löneutmätning bör ske när det är praktiskt 
möjligt fortfarande högst aktuell framför allt i riksskatteverkets egna publikationer.41 Även 
högsta domstolen har fastställt att det nämnda syftet bör efterlevas och att bolagsdelägare 
därmed kan bli föremål för löneutmätning (se referat om NJA 1970 s.421 nedan i stycket om 
enkla bolag).  
  Arbetstagarbegreppet bör således inte utgöra något direkt hinder för löneutmätning mot en 
bolagsdelägare, dock finns det vissa villkorsdifferenser beroende på vilken typ av bolag och 
delägare det rör sig om. Nedan i anslutning till de mer ingående utredningarna av vilka olika 
bolagsdelägare som finns, kommer även förarbetenas något olika syn på de vanligaste bolagen 
och dess delägare att tas upp.  
  Även om arbetstagarbegreppet inte utgör något hinder vid verkställigheten av en 
löneexekution, måste det finnas en arbetsgivare eller liknande som kan innehålla 
bolagsdelägarens lön för att praktiskt möjliggöra verkställigheten (UB 7 kap. 3, 24 §§). 
Eftersom bolagsmän i regel inte är anställda finns det heller ingen arbetsgivare som styr deras 
löneutbetalningar. Vid löneexekution mot en gäldenär av nämnda slaget måste 
kronofogdemyndigheten om möjligt vända sig till den uppdragsgivare som kan anses vara 
likställd med en arbetsgivare. Likställd med en arbetsgivare anses den vara som har hand om 
löneutbetalningarna och har möjlighet att innehålla gäldenärens lön för 
kronofogdemyndighetens räkning. Om bolaget är en juridisk person anses det rättstekniskt 
möjligt att tillämpa löneutmätning mot en delägare.42  
  Att ett bolag är en juridisk person betyder att bolaget i sig är ett rättsubjekt som utåt kan 
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter genom att ingå avtal och andra rättshandlingar 
i eget namn. Ett bolag i form av en juridisk person kan även tala och svara inför domstolar 
och andra myndigheter. Bolag i form av ett rättsubjekt kan även ha rättigheter och 
skyldigheter inåt, i förhållandet mellan bolaget och dess medlemmar. Att betala ut delägarnas 
löner kan vara en sådan skyldighet. En bolagsdelägare är således inte en del av själva bolaget 
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som rättssubjekt utan den juridiska personen kan likställas med en arbetsgivare. Situationen 
kan jämföras med att en handelsbolagsdelägare kan föra talan mot det bolag han är delägare i 
om att till exempel få ut sin rättfärdiga del av företagets vinst. Delägaren processar således 
inte mot sig själv utan mot bolaget som eget rättssubjekt. Kronofogdemyndigheten kan alltså 
därför vända sig till den juridiska personen när löneexekution ska verkställas för en 
bolagsdelägare.43      
 
Enkelt bolag: Ett enkelt bolag är den mest okvalificerade formen av bolag och existerar utan 
registrering, investering eller annan handling som krävs för övriga bolag. Till exempel blir det 
enkla bolaget ett handelsbolag om registrering sker enligt handelsbolagslagen och ett 
aktiebolag om bolagsordning finns och aktiekapital sätts in i bolaget. Ett enkelt bolag tilläts 
enligt äldre rätt inte bedriva näringsverksamhet förrän lagändring år 1995.44  
  Löneutmätning kan för en bolagsman ske ur den privata löneersättningen och ur eventuell 
företagsvinst (vinst i avsnitt 3.1.1) med förutsättning att det finns någon slags uppdragsgivare 
oftast i form av en juridisk person. Ett enkelt bolag är dock ingen juridisk person så länge det 
inte registreras som ett handelsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag. Registreringen utgör således den enda skillnaden mellan ett enkelt bolag och ett 
handelsbolag som är en juridisk person enligt lagens 1 kap. 3, 4 §§.  
  Om arbetet med bolagets ekonomi skulle vara helt fördelat på en av bolagets delägare, kan 
den ekonomiansvariga delägaren anses ha en ställning som är likställd en arbetsgivares för de 
övriga bolagsdelägarna.45  
  Högsta domstolen har beviljat införsel ur en bolagsdelägares arbetsersättning bland annat i 
ett fall från 1972 där fyra bolagsmän drev ett enkelt bolag i form av fiskeriverksamhet. De 
fyra bolagsdelägarna ansåg sig alla vara delägare i verksamheten eftersom de delade lika på 
kostnader och vinst, gäldenären i fråga var dock till skillnad från de andra inte delägare i 
båten. En av bolagsdelägarna som således var delägare i båten skötte ensam all ekonomi och 
distribuerade ut lönerna i form av vinsten från fiskeriverksamheten till de övriga. Införsel 
beviljades av underinstanserna främst på grund av att de var tveksamma till om gäldenären 
verkligen var att anse som en regelrätt bolagsdelägare då han inte var delägare i båten. Högsta 
domstolen frångick diskussionen om bolagsdelägare och beviljade löneexekution eftersom 
den var praktiskt genomförbar i och med att den ekonomiansvarige bolagsdelägaren ansågs ha 
en arbetsgivarliknande ställning gentemot gäldenären. I domskälen underströks även det 
tidigare nämnda syftet med löneexekutionsförfarandet att införsel bör kunna äga rum i varje 
form av inkomst där det är praktiskt genomförbart. Domstolen var därmed av den 
övertygelsen att domen väl överensstämde med lagstiftarens ursprungliga mening.46 
  I regel finns det dock inte någon sådan tydlig hierarkiskillnad mellan bolagsmännen vilket 
leder till att kronofogdemyndigheten i praktiken inte har någon att vända sig till för 
löneutmätning när gäldenären är bolagsdelägare i ett enkelt bolag. En löneexekution blir då 
praktiskt ogenomförbar och sådana fordringar får drivas in på annat sätt.47 
 Med tanke på det ovanstående lönar det sig således inte att försöka simulera ett delägarskap i 
ett enkelt bolag endast för att undkomma löneexekution som gäldenären i rättsfallet från 1972 
mycket väl kan tänkas ha gjort. Som högsta domstolen gav exempel på spelar den yttre 
formen för parters rättsförhållande inte någon roll då det handlar om att utreda möjligheten för 
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en löneutmätning. Den främsta anledningen till att löneexekution i fallet från 1972 beviljades 
var att sådan var praktiskt möjligt.48  
  Lagkommentaren till utsökningsbalken anger att även bolagsformen i sig kan skapas för 
skens skull eftersom verkställighet av sådana löneexekutioner oftast inte är praktiskt möjliga 
att genomföra. Det yttre rättsförhållandet ska inte heller i dessa fall påverka verkställandet av 
en löneexekution.49 Det anges dock inte hur en eventuell löneutmätning ska gå till eller vilken 
typ av företag som egentligen kan tänkas föreligga. Att ett enkelt bolag skapas för skens skull 
togs ursprungligen upp i de äldre förarbetena från 1964, inte heller där angavs hur en 
löneexekution skulle ske för en bolagsdelägare som till synes drev ett enkelt bolag.50  
   
Handelsbolag och kommanditbolag: Ett Handelsbolag är registrerat enligt 1 kap 1 § 
handelsbolagslagen och består av två eller flera delägare. Alla delägare är personligt ansvariga 
för handelsbolagets åtaganden med solidariskt ansvar om ingenting annat är avtalat (HBL 2 
kap. 20 §). Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera kommanditdelägare 
åtagit sig att endast utge en ekonomisk insatts eller svara för viss del av bolagets åtaganden. 
En kommanditdelägare är genom avtal således till skillnad från handelsbolagsdelägare inte 
personligt ansvarig för företaget i dess helhet (HBL 1 kap. 2 §).51   
  En handelsbolagsdelägare anses kunna bli föremål för löneutmätning om denne utför arbete 
som är jämförligt med en arbetstagares enligt vad som generellt ovan sagts om 
bolagsdelägare. En delägare i ett handelsbolag ska erhålla skäligt arvode för sin förvaltning av 
bolagets angelägenheter, detta belopp bör bestämmas utifrån delägarens utförda arbete (HBL 
2 kap. 6 §). Efter att arvodena betalats ut kan bolagsdelägarna även tillgodogöra sig del ur 
bolagets vinst, går bolaget med förlust är delägarna istället personligt ansvariga för att skulden 
betalas. Det fall att ett bolag går med förlust bör dock inte inverka på 
kronofogdemyndighetens möjlighet verkställa löneutmätning ur delägarens arvode eftersom 
arvodet räknas av innan bolagets slutliga resultat beräknas vid årsbokslutet. Skulder ska 
normalt inte förbehållas gäldenären vid löneutmätning (avsnitt 4).52  
  Kommanditdelägare som utför arbete för bolagets räkning bör enligt förarbetena från 1964 
uteslutande anses som en arbetstagare och inte som en delägare i bolaget.53 Sådan delägare 
har inte rätt till bolagets vinst med mer än vad som avtalats, kommanditdelägarens 
arbetsersättning beror således på vad som överenskommits. Handelsbolag är en juridisk 
person varpå det är praktiskt möjligt för kronofogdemyndigheten att genomföra en 
löneutmätning mot handelbolagets delägare enligt vad som sagts ovan.54    
 
Aktiebolag och ekonomiska föreningar: Ett aktiebolag föreligger om det finns en 
bolagsordning och ett investerat aktiekapital som inte får tas ut ur bolaget, därefter ska bolaget 
registreras inom ett halvår (ABL 2 kap. 9 §). Bolagsdelägarna är inte personligt ansvariga för 
bolagets skulder med mer än det investerade aktiekapitalet (ABL 1 kap. 1 §), som utgör 
säkerhet för bolagets skulder.55  
  En ekonomisk förening ska anta stadgar, välja styrelse, revisor samt registreras (FL 2 kap. 1 
§). Bolagets syfte ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk 
verksamhet. Bolagsdelägarna är inte personligt ansvariga för bolagets skulder, dock ska ett 
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bundet kapital bestående av insatser och olika fonder finnas som säkerhet för bolagets skulder 
(ÅRL 5 kap. 15 §).56   
  Delägare i aktiebolag eller ekonomisk förening som mot ersättning utför arbete för bolagets 
sammanslutning bör kunna likställas vid en arbetstagare även då denne har stort inflytande i 
företaget. Enligt förarbetena från 1964 kunde även sådan bolagsdelägare som i realiteten hade 
det bestämmande inflytandet likställas en arbetstagare. En ledamot av styrelse oavsett 
bolagsform ansågs dock inte vara en arbetstagare eller därmed jämställd i annat fall än om 
förtroendeuppdraget endast var av jourhavande eller mer tillfällig natur och gäldenären annars 
regelbundet tog del av det löpande arbetet i bolaget. Att verkställighet inte skulle kunna 
beviljas för styrelseledamot ansågs vara en brist ur principiell synpunkt, men inte ha någon 
nämndvärd praktisk betydelse. Beredningen ansåg att det skulle innebära mer arbete än som 
var lönsamt om alla mindre uppdragsersättningar skulle inbegripas i löneexekutionsarbetet. 
Vidare ansåg förarbetena att en position som verkställande direktör borde likställas med en 
arbetstagares oavsett om uppdraget krävde heltidstjänst eller inte.57 I lagkommentaren till 
utsökningsbalken instämmer författarna med vad beredningen i 1967 års förarbeten ansåg om 
styrelseledamot och verkställande direktör i bolag, därav kan det inte anses att rättsläget på de 
punkterna förändrats sedan dess. I fråga om bolagsdelägare var författarna något mer 
återhållsamma än beredningen, i det fall en delägare har hela det bestämmande inflytandet 
kan en verkställighet av löneutmätning inte alltid ske med tanke på det praktiska förfarandet. 
Bolagsdelägaren kan ha så pass mycket inflytande att det inte går att likställa någon annan än 
just denne vid en arbetsgivare, även om bolaget är en juridisk person vilket både aktiebolag 
och ekonomiska föreningar är.58  
   
3.2.3 Egna företagare 
 
Finns det en uppdragsgivare som betalar ut ersättning med viss regelbundenhet kan 
löneutmätning vara aktuellt för en gäldenär som driver eget företag. Enligt avsnitt 4.2 kan det 
däremot inte ske då varuleveranser eller liknande arbete utgör företagsinkomsten eftersom 
löneutmätning normalt inte kan ske ur kundfordringar. Undantag beskrevs där en gäldenärs 
kundfordringar kunde bli föremål för löneutmätning när det handlade om enklare rörelser utan 
flertalet anställda eller kontorsorganisation. 59  
  I en dom från högsta domstolen beviljades införsel ur kundfordringar i ett fall där en 
åkeriägares eget arbete ansågs vara likställt med en arbetstagares trots att denne drev sitt eget 
företag med flera anställda. Åkeriägares rörelseinkomst betalades till stor del ut av en 
speditionsfirma för utförda uppdrag. Högsta domstolen antog av omständigheterna i fallet att 
åkeriägaren själv utförde mycket arbete för företagets räkning och att ersättningen från 
speditionsfirman till stor del var resultat av det egna arbetet. Införsel medgavs eftersom 
åkeriägaren ansågs jämställd arbetstagare och införsel var möjlig i och med de fasta 
uppdragen från speditionsfirman. Majoriteten av högsta domstolen uttalade dock att 
arbetsinsatsen i sig inte var en nödvändig förutsättning för att införsel beviljades i målet, det 
underströks återigen att syftet med lagen är att införsel ska ske ur all arbetsersättning när så är 
praktiskt möjligt.60          
  Ett år senare kom högsta domstolen fram till att införsel inte kunde äga rum ur ersättning för 
djurleverans gällande en slakteriägare. Arbetet bedrevs uteslutande av ägaren själv, han köpte 
djur från olika säljare och levererade vidare efter slakt oftast till samma köpare. Trots viss 
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regelbundenhet i utbetalning av samma uppdragsgivare, vilket skulle kunna möjliggjort 
införsel, uttalade högsta domstolen att ersättningen utgick för levererade varor och inte för 
eget arbete.61  
 
3.3 Försvarlighetsrekvisitet 
 
Gäldenären får behålla ett visst förbehållsbelopp för sitt uppehälle, vad som därefter återstår 
kan helt eller delvis disponeras av kronofogdemyndigheten (avsnitt 4).  Löneutmätning ska 
dock endast verkställas om det kan anses försvarligt med hänsyn till det belopp som kan 
beräknas flyta in (UB 7 kap. 3 § andra stycket). Bestämmelsen innebär att löneutmätning ej 
ska ske om verkställighet innebär oskäligt mycket arbete för kronofogdemyndigheten i 
förhållande till det beräknade utmätningsbara beloppet.62  
  Bestämmelsen om försvarlig åtgärd i 3 § motsvarar bestämmelsen i 4 kap 3 § gällande 
försvarlig åtgärd för vanlig utmätning. Den senare bestämmelsen är tillämplig även vid 
löneutmätning och bör således i första hand användas eftersom den är mer utförlig än 
bestämmelsen i 7 kap. I förarbetena till utsökningsbalkens 4 kapitel anges att gäldenärens 
överskjutande skatt alltid bör utmätas oavsett belopp eftersom det är en såpass billig åtgärd 
för kronofogdemyndigheten.63 
  Alla förrättningskostnader som uppkommer i samband med utmätning ska betalas av 
gäldenären. De förrättningskostnaderna som uppkommer efter utmätningsbeslutet ska räknas 
av från gäldenärens inkomst innan beräkning av det disponibla beloppet görs (disponibla 
beloppet i avsnitt 4). Kronofogdemyndigheten ska därefter avgöra om löneutmätning bör 
verkställas eller inte beroende på om det kan anses försvarligt. Vid löneutmätning uppkommer 
sällan några förrättningskostnader, den avgift som tas ut av kronofogdemyndigheten för 
ärendet är i princip den enda förrättningskostnaden i dessa mål. Den avgiften uppkommer 
dock före utmätningsbeslutet och räknas därför inte från gäldenärens lön innan beräkning av 
det disponibla beloppet sker, vilket ökar sökandens chans att få löneutmätningen verkställd. 
Avgiften på 300 kr (2005) kan genom kronofogdemyndighetens beslut debiteras sökanden 
som förskottsbetalning (UB 17 kap. 5 §), sökanden har därefter rätt att få löneutmätning 
beviljad även för förrättningskostnaden. (Vid vanlig utmätning uppkommer 
förrättningskostnader efter utmätningsbeslutet för bland annat försäljning av utmätt gods).64  
  Tidigare lagstiftning medgav endast utmätning i de fall sökanden kunde beräknas få betalt 
för någon del av den ursprungliga fordran efter det att förrättningskostnaderna var täckta. 
Reglerna gällde då alla förrättningskostnader oavsett när de uppkommit. Numera beviljas 
utmätning således även för indrivning av de före beslutet uppkomna förrättningskostnaderna 
oavsett om förbehållsbeloppet räcker till betalning av ursprungsfordran eller inte.65  
  Riksskatteverket har angivit en tumregel som säger att det för en gäldenär med månadslön 
måste finnas minst 200 kr varje månad kvar att löneutmäta efter att avdrag gjorts för 
gäldenärens förbehållsbelopp. Om gäldenären har andra ersättningsperioder än månadslön får 
motsvarande överväganden göras så att indrivningsförfarandet sker enligt 
rekommendationen.66  
                    
 
 
                                                
61 NJA 1975 s 468 
62 Gregow a a s 263 f 
63 Prop. 1993/94:50 s 294 
64 Gregow a a s 127 
65 A a s 128 
66 Ahlqvist a a s 144 



 

 

 

25

4. Gäldenärens förbehållsbelopp och det för kronofogdemyndigheten 
disponibla beloppet  
 
När löneexekution har beviljats ska kronofogdemyndigheten bestämma det belopp som ska 
förbehållas gäldenären för det egna och familjens behov samt vad gäldenären behöver för att 
fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot andra fordringar med bättre eller lika rätt (UB 7 
kap. 4 §). Förbehållsbeloppet utgör enligt exekutionsreglerna en lägsta levnadsstandard för 
gäldenären men även för gäldenärens familj, och kan således inte utmätas. Beräkningen av 
förbehållsbeloppet sker med beaktande av gäldenärens samtliga relevanta omständigheter 
vilka behandlas i de följande underavsnitten.  
  När preliminär skatt (avsnitt 4.2.1) och beräknat förbehållsbelopp dragits ifrån gäldenärens 
bruttolön återstår ett disponibelt belopp som delvis eller i dess helhet kan tas i anspråk för 
löneutmätning (UB 7 kap. 8 § 1 stycket). Vid bestämmandet av hur stor del av det disponibla 
beloppet som ska tas i anspråk ska kronofogdemyndigheten göra en avvägning mellan 
gäldenärens och sökandens intressen. Löneutmätningen bör inte ske med det disponibla 
beloppet i sin helhet om sökanden inom rimlig tid får betalning även om ett lägre belopp 
utmäts. I det fall hela skulden blir betald inom den ettåriga handläggningsperioden (avsnitt 5) 
utan att hela det disponibla beloppet behöver tas i anspråk är det motiverat att endast en del av 
gäldenärens lön utmäts.67       
  Avgörandet av utmätningsbeloppets storlek beror inte enbart av hur stor beloppet är som ska 
indrivas, även sådana omständigheter som fordringens art och risken för preskription ska 
beaktas. Förmånsrättsfordringar (avsnitt 4.2.2) som lagstiftaren ansett ska ha företräde till 
betalning framför andra fordringar är exempel på de typer av fordringar där en större del av 
det disponibla beloppet bör tas i anspråk. Till exempel kan nämnas fordran gällande 
underhållsbidrag som oftast avser löpande bidrag jämte sådana som redan förfallit till 
betalning. Kronofogdemyndigheten ska vid handläggningen av dessa fordringar i första hand 
försöka driva in den löpande delen för att förhindra att gäldenären drar på sig ytterligare 
skulder. Om disponibelt belopp därefter kvarstår bör även den delen tas i anspråk för de redan 
förfallna bidragen så att även dessa erhåller betalning. Förfarandet där den löpande delen av 
fordran i första hand blir föremål för indrivning medför dock inte att de redan förfallna 
bidragen preskriberas. Avräkningen av gäldenärens skuld sker inte på samma sätt som 
förfarandet med indrivning, vilket behandlas närmare i avsnittet om förmånsrättsfordringar.68  
  Även gäldenärens arbetsförhållande har ansetts vara av viss betydelse vid avvägningen 
mellan gäldenärens och sökandens intressen. I förarbetena till gamla införsellagen menade 
lagberedningen att gäldenärer med fysiskt eller psykiskt krävande yrken skulle kunna tänkas 
sluta sitt arbete vid en allt för hög indrivningstakt eftersom det inte var mödan värt. En 
indrivning av ett mindre belopp var således bättre än att löneexekution inte skulle kunna 
verkställas i överhuvudtaget.69 
  I den några år senare färdiga propositionen till samma införsellag framgår dock att hänsyn 
inte borde tas till arbetets mer eller mindre krävande art, det ansågs inte vara rätt att sökanden 
skulle hamna i ett sämre läge därför att gäldenären hade ett mer pressande yrke än flertalet 
andra. Den förra beredningens förslag avfärdades dock inte helt men förhållandet ansågs 
enligt de senare förarbetena inte vara något som särskilt borde framhävas.70  
I lagkommentaren hänvisar författarna främst till den senare skrivna propositionen och dess 
mer restriktiva åsikt om hur rättsläget bör se ut, men som i och för sig inte helt avfärdar 
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beredningens förslag. Det diskuterade bör hur som helst inte vara något typiskt inslag i 
kronofogdemyndighetens intresseavvägning vid bestämmande av det disponibla beloppet.71    
  Däremot var förarbetena eniga om att arbetets ekonomiskt växlande förhållanden kunde ha 
betydelse vid en intresseavvägning. Om gäldenärens lön varierade på grund av ackordslön 
eller provision skulle ett redan förtida fastställt disponibelt belopp kunna innebära att 
gäldenären vid vissa tillfällen skulle få svårigheter att klara sitt uppehälle. Omvänt skulle en 
högre löneersättning medföra att löneexekutionen inte var så effektiv som den kunnat vara. 
Lagberedningens slutsats var att förfarandet med ett förutbestämt disponibelt belopp varken 
för gäldenären eller sökanden alltid var det mest fördelaktiga. Vid ekonomiskt växlande 
förhållanden ansågs det därför vara möjligt att bestämma att hela ackords-, eller 
provisionslönen som överstiger gäldenärens förbehållsbelopp skulle bli föremål för 
utmätning. Det disponibla beloppet ansågs även kunna bestämmas till en viss procent av 
gäldenärens ackord-, eller provisionslön.72   
  Motsvarande bestämmelse har vid de senaste ändringarna av utsökningsbalken skrivits in i 
lagen (UB 7 kap. 8 §). Skälen till den nya bestämmelsen var enligt förarbetena att 
kronofogdemyndigheten enligt praxis tidigare ansett sig vara förhindrade att formulera beslut 
om det disponibla beloppet utan att ange ett fastställt belopp. Löneutmätningen har i många 
fall inte varit så effektiv som den kunde ha varit vilket uppmärksammades av riksskatteverket 
och regeringen. Syftet med förbehållsbeloppet är att all överskjutande lön ska kunna tas i 
anspråk för utmätning varpå en praxis där så inte sker inte är förenlig med det syftet. 
Meningen med 8 § är således att kronofogdemyndigheten inte ska behöva fastställa belopp om 
det innebär att löneutmätning då blir ineffektiv.73          
 
4.1 Gäldenärens eget och familjens underhåll 
 
4.1.1 Familjebegreppet 
   
Förbehållsbeloppet varierar i storlek beroende på om gäldenären är ensamstående eller har 
försörjningsskyldighet enligt äktenskapsbalken eller föräldrabalken, det vill säga är gift eller 
har barn. En ensamstående gäldenär anses av naturliga skäl inte ha lika stora utgifter som en 
som har underhållningsskyldighet för sin familj. Familjebegreppet är av effektivitetsskäl 
komprimerat att främst omfatta gäldenärens närmaste, ett vidare familjebegrepp skulle med 
stor sannolikhet medföra att löneexekution inte skulle vara ett lönsamt sätt för 
kronofogdemyndigheten att driva in sökandens fordringar på.  
  Om gäldenären är ogift men under äktenskapsliknande förhållanden bor tillsammans med sin 
partner (oavsett kön) anses det enligt reglerna om löneexekution ändå föreligga en 
försörjningsskyldighet likställd med äkta makars. Vad som menas med barn i 
löneexekutionssammanhang följer av föräldrabalkens bestämmelser om föräldrarnas 
underhållsskyldighet, således att barnet ännu inte fyllt 18 år. Undantagsfall föreligger om 
barnet vid 18 års ålder ännu studerar på grundskolenivå, underhållsskyldigheten kan då fortgå 
tills det att barnet fyller 21 år vilket kronofogdemyndigheten måste ta hänsyn till vid 
bestämmandet av förbehållsbeloppet (FB 7 kap. 1 §). Försörjningsplikten avser gäldenärens 
egna eller makarnas gemensamma barn (eller adoptivbarn) oavsett om familjen lever 
tillsammans eller splittrad. Även gäldenärens försörjningsskyldighet till make är oberoende av 
om makarna lever tillsammans eller inte. Makens barn omfattas av familjebegreppet endast 
om gäldenären varaktigt sammanbor med maken och barnet.74  
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  Övriga medlemmar av gäldenärens hushåll såsom vuxna barn, gäldenärens föräldrar eller 
annan ska i regel inte räknas med eftersom de anses kunna försörja sig själva. Eventuella 
undantag avfärdas dock inte helt av författarna till utsökningsbalkens lagkommentar som 
hänvisar till ett uttalande gjort av departementschefen i 1968 års förarbeten om 
löneexekution.75  
  Departementschefen ansåg att det var önskvärt med en så individuell prövning som möjligt 
av varje löneexekutionsfall och att även annan hushållsmedlem borde kunna omfattas av 
familjebegreppet om dennes ekonomiska ställning inte gav anledning till annat.76 
  När och hur ett undantag enligt ovan behandlade familjebegrepp skulle kunna tänkas ske 
föreslogs dock inte av departementschefen inte heller av författarna till utsökningsbalkens 
lagkommentar. Däremot är hovrättsdomen från 1997 ett exempel på att undantag är möjligt 
vid kronofogdemyndighetens förfarande med gäldenärens bostadshyra när ytterligare en 
person finns i hushållet (se referat av hovrättsdomen i avsnitt 4.3.1 om tillägg till 
normalbeloppet). I vanliga fall räknar kronofogdemyndigheten med att ytterligare en person i 
hushållet medför lägre hyreskostnad för gäldenären eftersom den personen anses vara 
hyresbetalande inneboende (avsnitt 4.3.1), därmed kan ett större utmätningsbart belopp tas i 
anspråk. Hovrätten ansåg dock inte att kronofogdemyndigheten kunde räkna gäldenärens 
hemmaboende vuxna barn som hyresbetalande eftersom denne inte hade tillräcklig inkomst 
och endast bodde hemma tillfälligt.77 
   
4.1.2 Normalbelopp 
 
Förbehållsbeloppet för gäldenärens eget och familjens underhåll beräknas utifrån ett 
normalbelopp som riksskatteverket årligen fastställer, beloppet fastställs för ensamstående 
gäldenärer, gäldenärer som är gifta eller sambo samt för barn (UB 7 kap. 5 §). 
Normalbeloppet ska omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnaden som 
beräknas särskilt och läggs till normalbeloppet (avsnitt 4.3.1).  
  I samband med fastställandet av normalbeloppet ger riksskatteverket varje år ut 
rekommendationer för hur kronofogdemyndighetens arbete ska bedrivas, här anges även vad 
som bör menas med vanliga levnadskostnader. Till vanliga levnadskostnader bör således för 
ett hushåll räknas normalt förekommande utgifter såsom för kost, kläder, tvätt, hygien, gas, 
hushållsel, telefon, TV-avgifter, försäkringsavgifter, fackföreningsavgifter och andra 
medlemsavgifter samt mindre utgifter. Om skäl föreligger kan kronofogdemyndigheten 
bevilja att tillägg till normalbeloppet får göras för särskilda kostnader utöver vad som 
uppräknats (avsnitt 4.3.2).78  
  I förarbetena var remissinstanserna eniga om att det var av stor vikt att normalbeloppet sattes 
något högre än vad som var att anses som skälig levnadsstandard. Det har i samhället 
utvecklats flertalet sådana normer främst från konsumentverket och olika sociala myndigheter 
som bistår behövande med samhällets resurser. Normalbeloppet fastställdes för år 1993 till ett 
belopp som var något högre än socialstyrelsens norm för skälig levnadsstandard. 
Socialstyrelsens norm innebar en något mer generös levnadsnivå än vad de tidigare 
införselreglerna medgav (införselreglerna i avsnitt 2.1), skillnaden uppskattades i förarbetena 
till ca 5 %. Gäldenärernas förbehållsbelopp har därmed ökat betydligt sedan 
löneexekutionsförfarandet gjordes om eftersom normalbeloppet fastställdes till ett belopp som 
var ytterligare några procent över socialstyrelsens norm.79                         
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  För att räkna ut årets normalbelopp multipliceras 1993 års fastställda belopp med ett tal som 
reglerar förhållandet mellan 1993 års prisläge fram till nuvarande år. Talet är således ett 
indextal som är beroende av landets inflation. Det årliga normalbeloppet uppdateras således 
inte i lagen där 1993 års belopp alltjämt finns, riksskatteverket ger istället årligen ut 
rekommendationer över löneexekutionens förfarande där bland annat det för året gällande 
normalbeloppet finns med (UB 7 kap. 5 §). 
  Det normalbelopp som ligger till grund för gäldenärens förbehållsbelopp beror som tidigare 
nämnts (avsnitt 4.1.1) på om gäldenären har familj eller inte. Barns normalbelopp adderas till 
gäldenärens normalbelopp oberoende av gäldenärens civilstånd. Som exempel kan tas en 
gäldenär som är gift och har två barn, tre respektive tio år gamla. 
 
Normalbelopp per månad för år 2005 
 
Ensamstående gäldenär   4 183 kr 
Gäldenär med make eller sambo  6 910 kr 
Barn t o m det kalenderår det fyller 6 år  2 219 kr 
Barn fr o m det kalenderår barnet fyller 7år 2 555 kr 
 
Enligt 2005 års fastställda normalbelopp ska gäldenären med familj då förbehållas ett 
grundläggande icke utmätningsbart belopp på (6910+2219+2555) 11 684 kr per månad. 80       
   
4.2 Gäldenärens betalningsskyldighet för fordran med bättre eller lika rätt  
 
Kronofogdemyndigheten måste vid ny löneexekution ta hänsyn till betalningsskyldigheter 
som redan åvilar gäldenären med bättre eller lika rätt. I det följande behandlas 
utsökningsbalkens förmånsrättsbestämmelser som anger vilka fordringar som har företräde till 
betalning när fler fordringar konkurrerar om ett disponibelt belopp. De fordringar som inte har 
förmånsrätt anses vara oprioriterade fordringar och erhåller endast betalning om det 
disponibla beloppet är tillräckligt. Vid beräkning av hur stor del av gäldenärens lön som kan 
tas i anspråk för löneutmätning ska kronofogdemyndigheten räkna bort förbehållsbeloppet 
som således även omfattar ett belopp som motsvarar gäldenärens betalningsskyldighet för 
fordran med förmånsrätt.      
 
4.2.1 Avdrag för preliminär skatt 
 
Arbetsgivaren eller den som betalar ut gäldenärens lön ska alltid göra avdrag för preliminär 
skatt innan det disponibla beloppet redovisas till kronofogdemyndigheten (ansvar som åläggs 
arbetsgivaren i avsnitt 5.2). Hela det preliminärskattliga beloppet har företräde framför 
löneutmätning om inte kronofogdemyndigheten begär jämkning på grund av att skatten 
beräknats vara för hög (UB 7 kap. 15 §). En jämkning av den preliminära skatten innebär 
skatteavdrag för det belopp som sannolikt beräknas vara högre än den slutgiltiga skatten, 
arbetsgivaren ska därefter även fortsättningsvis göra avdrag för det resterande skattebeloppet 
(skattebetalningslagen 8 kap. 27, 28 §§). Jämkning av den preliminära skatten kan vara 
aktuellt i det fall gäldenären inte beräknas behöva betala lika hög skatt som föregående år till 
exempel på grund av att gäldenären inte längre har lika hög inkomst. Eftersom den 
preliminära skatten beräknas efter föregående års beskattning kan en jämkning i vissa fall 
innebära ett betydligt högre disponibelt belopp. En jämkning kan även innebära att en 
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löneutmätning som tidigare inte ansetts försvarlig i och med att det beräknade disponibla 
beloppet inte översteg 200 kr (försvarlighetsrekvisitet i avsnitt 3.2), ändå kan verkställas.   
 
4.2.2 Absolut förmånsrätt vid verkställighetstidpunkten 
 
Vid verkställighetstidpunkten är löneutmätningen fullbordad och medför absolut förmånsrätt 
(UB 7 kap. 13 § 1 stycket). Ingen senare tillkommen löneexekutionsansökan kan då 
konkurrera om det redan utmätta beloppet. Däremot kan återvinning av beloppet ske om 
gäldenären går i konkurs inom 3 månader efter det sökanden fått betalning för sin fordran (KL 
4 kap. 13 §).81  
  Verkställighetstidpunkten är alltså av stor betydelse vid förmånsrättsfrågor och fördelning av 
disponibelt belopp mellan konkurrerande fordringar. Med verkställighetstidpunkten menas 
den dag kronofogdemyndighetens löneutmätningsbeslut får rättsverkan. Beslutet får 
rättsverkan på löneutbetalningsdagen då arbetsgivaren innehåller gäldenärens lön för 
kronofogdemyndighetens räkning (ansvar som åläggs arbetsgivaren i avsnitt 5). 
Kronofogdemyndigheten ålägger ofta arbetsgivaren att löpande innehålla gäldenärens lön 
under en längre period, beslutet får då rättsverkan vid varje ordinarie utbetalningsdag. Med 
löpande löneutmätning menas att gäldenärens lön blir utmätt vid flertalet tillfällen tills 
sökandens fordran är betald. Till exempel kan kronofogdemyndigheten besluta om löpande 
löneutmätning mot en gäldenär som erhåller månadslön, beslutet får då rättsverkan varje 
månad när lönen ska betalas ut. Även då gäldenären erhåller förskottsbetalning eller lön för 
längre tid anses rättsverkan ske på löneutbetalningsdagen.82  
  I de fall gäldenären erhåller allmänna medel såsom sjuklön eller liknande enligt UB 7 kap. 1 
§ 1 stycket femte punkten (avsnitt 3.1.2), beräknas ersättningen per dag. Helgdagar och 
liknande beräknas vanligt vis ingen ersättning för. Löneutmätningsbeslutet anses få 
rättsverkan varje dag gäldenärens dagersättning beräknats, även om gäldenären inte erhåller 
betalning varje dag. Vanligtvis sker utbetalning av sådan ersättning inte oftare än en gång per 
vecka eller månad. Det innebär således att när en ensam fordran beviljas löneutmätning ur 
gäldenärens sjuklön eller liknande har den fordran ensamrätt till hela den dagligt beräknade 
ersättningen (utom förbehållsbeloppet) fram till den dag då ny löneutmätning verkställts för 
en konkurrerande fordran. När löneutmätning har beviljats för fler fordringar sker fördelning 
av det disponibla beloppet proportionsenligt efter fordringarnas storlek om inte förmånsrätt 
föreligger enligt UB 7 kap. 14 §. Fordran med förmånsrätt har då företräde till betalning 
framför oprioriterad sådan (avsnitt 4.2.2).83 
  Avser ett löneutmätningsbeslut ersättning för förfluten tid det vill säga gäldenärens 
retroaktiva lön, anses verkställighet ske samma dag som utmätningsbeslutet meddelas. 
Ersättning som redan betalats ut till gäldenären kan inte utmätas genom löneexekution, med 
retroaktiv löneutmätning menas ersättning som gäldenären har innestående hos arbetsgivaren 
för tidigare arbete (UB 7 kap. 3, 24 §§).84   
 
4.2.3 Förmånsrättsfordringar 
 
Fordringar som avses i UB 7 kap. 14 § har företräde framför övriga fordringar i det fall fler 
sökanden konkurerar om det disponibla beloppet. Förmånsrättsbestämmelsen har delats in i 
tre punkter efter den ordning de ska prioriteras. Bestämmelsen i 14 § avser i nämnd ordning: 
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underhållsbidrag, gäldenärens konkurs och statens fordringar för skatter, allmänna avgifter, 
böter, och viten. Därefter har övriga oprioriterade fordringar rätt till betalning     
 
Underhållsbidrag: Med underhållsfordringar enligt den första punkten menas barn, make eller 
tidigare make som gäldenären är skyldig att försörja (FB 7 kap. 1 § respektive ÄktB 6 kap. 2, 
7 §§). Även fordran som avser gäldenärens återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) 
om underhållsstöd omfattas av förmånsrätten i 14 § första punkt.  
  Utländska underhållsbidrag har förmånsrätt om de enligt motsvarande svenska regler inte är 
preskriberade. Föräldrabalken liksom äktenskapsbalken har egna regler om preskription och 
omfattas således inte av preskriptionslagens bestämmelser. Underhållsbidrag till barn 
preskriberas efter fem år från tillkomst och underhållsbidrag till make eller tidigare make 
redan efter tre år (FB 7 kap. 9 § respektive ÄktB 6 kap. 10 §). Löneutmätning med 
företrädesrätt kan således inte ske för ett utländskt underhållsbidrag gällande barn som är mer 
än fem år även om bidraget i sig inte är preskriberat. Det utländska underhållsbidraget kan 
naturligtvis drivas in som en vanlig oprioriterad fordran utan företrädesrätt.85 
  Löneutmätning kan verkställas för de underhållsbidrag som redan förfallit till betalning och 
för de som förfaller näst därefter (UB 7 kap. 6 § 2 stycket). Föräldrabalken anger att 
underhållsbidrag ska betalas månadsvis i förskott, det innebär att januari månads 
underhållsbidrag förfaller den 31 december året före (FB 7 kap. 7 §). Löneexekutionsregeln i 
6 § medför därtill att löneutmätning av januaribidraget får verkställas redan den 30 november 
trots att bidraget inte förfaller förrän den 31 december.86 
  När två eller flera sökanden med fordringar gällande underhållsbidrag konkurerar om det 
disponibla beloppet har de lika rätt till betalning i direkt proportion till fordringarnas storlek. 
En fordran som avser underhållsbidrag består i princip alltid av löpande bidrag jämte redan 
förfallna sådana, vilket nämndes i inledningen av kapitlet. Beloppet ska i första hand fördelas 
efter de löpande fordringarna så att gäldenärens skulder inte ökar (UB 7 kap. 16 §). För att 
illustrera 16 § i ett exempel, om än förenklat, innebär det att om den ena av två sökanden har 
dubbelt så stor löpande fordran som den andra ska den sökanden ha dubbelt så mycket betalt. 
När flera sökanden begärt löneutmätning för underhållsbidrag erhåller således samtliga 
fordringar viss betalning, dock inte lika mycket om de löpande fordringarna avser olika 
belopp.87  
  I det fall det disponibla beloppet täcker alla löpande fordringar ges full betalning för dessa 
till alla sökanden oavsett om det innebär att en sökande därmed får mer betalt än övriga. Kan 
kronofogdemyndigheten därefter utmäta ett högre belopp än vad som endast täcker de 
löpande fordringarna, har den sökanden med äldst fordringsanspråk företräde till det 
överskjutande beloppet. Anledningen till att fördelning inte sker på samma sätt som för de 
löpande fordringarna, i proportion till bidragens storlek, är att den äldsta fordran löper störst 
risk att preskriberas vilket är något som naturligtvis bör undvikas.88       
  Fördelningsreglerna om lika rätt och äldre fordran enligt vad som just sagts har ingenting 
med betalningens avräknande mot sökandens fordran att göra. Först fördelas rätten till det 
utmätningsbara beloppet enligt vad som sagts ovan. Därefter räknas betalningen av mot det 
äldsta bidraget för att på så vis in i det längsta undvika risken att fordringar preskriberas.89  
  Beslut om löneutmätning av underhållsbidrag för barn och tidigare make kan hävas om alla 
förfallna bidragen och förrättningskostnaderna har betalats. Med hävning menas att 
gäldenären fortsättningsvis betalar sin underhållsskyldighet självmant utan 
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kronofogdemyndighetens tvångsmedel. Det ska i dessa sammanhang finnas god grund för 
antagandet att gäldenären fortsätter fullgöra sin betalningsskyldighet (UB 7 kap 10 §). 
Bestämmelsen gäller endast för underhållsbidrag enligt 14 § 1 stycket första punkten, 
löneutmätning som avser andra fordringar ska fortgå även om det kan antas att gäldenären 
skulle fortsätta fullgöra sin betalningsskyldighet på egen hand. Med god grund menas främst 
att gäldenären ska ha hamnat i ett bättre ekonomiskt läge än när underhållsskulden uppstod. I 
det fall gäldenären tidigare haft god ekonomi men medvetet underlåtit att betala underhåll bör 
hävning inte vara aktuellt. Gäldenären ska som sagt ha betalat av hela skulden, det vill säga 
alla förfallna underhållsbidrag, dock inte de som preskriberats på grund av att gäldenären 
tidigare haft för låg inkomst. Gäldenären ska således inte medges hävning om denne 
uppsåtligt underlåtit att betala förfallna bidrag till följd att de preskriberats. Preskriberade 
fordringar kan inte erhålla betalning i annat fall än om gäldenären frivilligt går med på att 
betala dessa. Om en gäldenär i ett tidigare skede medveten underlåtit att betala 
underhållsbidrag till följd av att de preskriberas men senare ändå betalar av även dessa jämte 
övriga förfallna bidrag bör god grund för fortsatt fullgörande av betalningsskyldighet kunna 
anses föreligga.90  
  I förarbetena till äldre löneexekutionslag menade beredningen att myndigheten i viss mån 
borde åläggas att bevilja hävning med försiktighet så att inte sökanden i tveksamma fall 
drabbades genom uteblivna underhållsbidrag. Å andra sidan ansågs löneexekution snabbt 
kunna återinföras om gäldenären inte fullföljde sin betalningsskyldighet på egen hand.91       
  För att förhindra att gäldenären betalar ett högre underhållsbidrag till barn, make eller 
tidigare make endast för att undvika att löneutmätning ska kunna ske för annan fordran kan 
underhållsbidraget under vissa förutsättningar jämkas (UB 7 kap. 17 § 1 stycket). De fall som 
jämkning beviljas för är främst då gäldenären varaktigt bor tillsammans med sin make eller 
barn och betalar ett underhållsbelopp som inte skäligen bör tillkomma den 
underhållsberättigade.  
  Förarbetena till äldre löneexekutionslag menade att jämkning särskilt var aktuellt då 
gäldenären betalade underhållsbidrag till sin make, för övriga underhållsbidrag (till barn och 
tidigare make) skulle förutsättningarna vara betydligt snävare. Det tillades även att jämkning 
av oskäligt högt underhållsbidrag var befogat oavsett om gäldenären hade uppenbar avsikt att 
undanhålla sin lön för andra borgenärer eller inte.92 
  Motsvarande bestämmelser om snävare förutsättningar då gäldenären inte sammanbodde 
med sin familj eller tidigare familj finns föreskrivet om i 17 §. Jämkning kan enlig lagrummet 
beviljas om gäldenären inte varaktigt bor med sitt barn, make eller tidigare make, men då 
endast om särskilda skäl finns och om underhållsbidraget oskäligt överstiger vad den 
underhållsberättigade behöver. I bestämmelsen föreskrivs inte heller att det måste bevisas att 
gäldenären medvetet betalar ett högt underhållsbidrag för att undvika löneutmätning för andra 
borgenärer.     
  Kravet på oskälighet har sänkts sedan de nya bestämmelserna i UB infördes år 1995, tidigare 
krävdes det att bidraget uppenbarligen var oskäligt för att jämkning skulle kunna ske.93        
   
Gäldenärens konkurs: I det fall gäldenären försatts i konkurs har konkursboet enligt UB 7 kap 
14 § andra punkten företrädesrätt till eventuellt löneutmätningsbelopp som innehållits under 
konkursens gång. Vid gäldenärens konkurs ska handläggningen för det pågående målet 
avslutas och löneutmätningen istället fortsätta för konkursboets räkning om 
konkursförvaltaren begär det. Om den pågående löneutmätningen gäller underhållsbidrag 
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enligt 14 § första punkt fortsätter dock handläggningen av målet som tidigare på grund av 
prioritetsordningen. 94 
   
Skatter, allmänna avgifter, böter och viten: Den sista gruppen av förmånsrättsfordringar i 
tredje punkten omfattar statens fordringar. De fordringar som avses föreskrivs i 2 § lagen 
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m m som innehåller bestämmelser om böter, 
viten, skatter och avgifter. Förmånsrättsfordringar för böter kan vara av alla slag såsom 
dagsböter och penningböter. När det gäller viten avser inte företrädesrätten sådana med 
karaktär av skadestånd, till exempel viten som bestämts genom avtal. I övrigt har det ingen 
betydelse om vitet förelagts viss person eller om det gäller mot en obestämd grupp personer. 
Skatter och avgifter är särskilt angivna i indrivningslagen. Även utländska skatter omfattas av 
den svenska företrädesrätten om länderna har överenskommelse i 5 § lagen (1990:314) om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden. Har motsvarande svensk skatt företrädesrätt enligt 
tredje punkten gäller detsamma för den utländska skatten.95       
 
4.3 Slutlig beräkning av förbehållsbeloppet 
 
Normalbeloppet och gäldenärens övriga betalningsskyldigheter enligt ovanstående avsnitt 4.1 
och 4.2 utgör grund för gäldenärens slutliga förbehållsbelopp. Det slutliga beloppet som ska 
förbehållas gäldenären beror på vilka tillägg och avdrag som kronofogdemyndigheten beslutar 
om utifrån  riksskatteverkets fastställda rekommendationer (UF 7 kap. 4 §).    
 
4.3.1 Bostadskostnad 
 
Till gäldenärens eller familjens normalbelopp görs tillägg för gäldenärens faktiska 
bostadskostnad som avser den nettokostnad som kvarstår efter att avdrag gjorts för eventuellt 
bostadsbidrag. Bostadskostnaden kan variera i art och storlek beroende på om gäldenären äger 
sitt boende eller betalar en hyra. En redogörelse för de vanligaste boendeformerna görs i det 
följande för att reda ut vad som omfattas i begreppet bostadskostnad.96   
 
Hyreslägenhet: En vanlig hyreslägenhet omfattar bostadskostnader som hyra och el. För att 
tillägg till normalbeloppet ska göras för hela gäldenärens hyra ska den motsvara genomsnittlig 
hyreskostnad hos de allmännyttiga bostadsföretagen på orten. Lägenhetens storlek ska även 
vara i proportion till antalet familjemedlemmar som bor tillsammans med gäldenären. En 
ensamstående gäldenär får till exempel enligt riksskatteverkets rekommendationer inte ha 
större än tre rum och kök. Sammanboende gäldenär får ha lägenhet med ytterligare ett rum 
per person, två personer innebär således fyra rum och kök och så vidare. Om gäldenären bor i 
för stor lägenhet reduceras hyresbeloppet med vad som motsvarar antalet för många rum, till 
exempel om en familj bestående av fyra personer har åtta rum och kök anses de ha två rum för 
enligt rekommendationerna från riksskatteverket. Hyran ska då reduceras med 2/9 eller 22 %, 
siffrorna 2 och nio motsvarar antalet för många rum respektive totalt antal rum i lägenheten.  
  Rekommendationerna ska inte anses ovillkorliga, särskilda fall såsom skilsmässa eller 
dödsfall kan medföra att gäldenären hamnar i en situation som inte kunnat förutses, 
kronofogdemyndigheten ska för sådana och liknande fall kunna göra undantag.97  
  Bestämmelser om reducering av bostadskostnad grundar sig på utsökningsbalkens förarbeten 
från 1975, det ansågs att sådan borde ske om gäldenärens bostadskostnad inte var skälig i 
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förhållande till familjens behov. Någon lagstiftning i ärendet ansågs dock inte vara nödvändig 
eftersom riksskatteverket hade på sin lott att fastställa hur kronofogdemyndighetens 
förfarande med bland annat reducering av bostadskostnaden skulle se ut.98 Riksskatteverkets 
befogenheter erhålls främst genom utsökningsförordningens 7 kap. 4 §, där det anges att 
förbehållsbeloppets bestämmande ska ske genom deras föreskrifter.    
 
 Egen fastighet: Bor gäldenären i egen fastighet utgör bostadskostnaden gäldenärens 
nödvändiga driftkostnader samt ränta och amorteringar i skälig omfattning. En frivilligt för 
hög amorteringstakt bör inte anses skälig och därmed reduceras, följer amorteringarna 
däremot bankens normala krav ska det godtas. Även kostnader som rör förvärv, reparationer 
och ombyggnader ingår i bostadskostnadsbegreppet.99  
 
Bostadsrättslägenhet: För en bostadsrättslägenhet är månadsavgiften en del av 
bostadskostnaden. Därtill kan även ränta och amorteringar på bostadslån räknas med om 
boendet är direkt beroende av att lånet betalas, det vill säga om lägenheten pantförskrivits för 
fordringsanspråket. Är boendet däremot inte direkt beroende av om lånet betalas, ska sådana 
kostnader inte omfattas av bostadskostnadsbegreppet (jämför lånekostnader som tillägg till 
normalbeloppet i avsnitt 4.3.3).100 
 
I de fall gäldenären hyr ut en del av sin bostad ska bostadskostnaden reduceras med den hyra 
som den inneboende betalar. Som inneboende räknas bortsett från gäldenärens familj 
(familjebegreppet i avsnitt 4.1.1) alla anhöriga eller utomstående inklusive gäldenärens vuxna 
barn och föräldrar. Reduceringen sker med det faktiska beloppet som den inneboende betalar 
eller med en schablonmetod enligt riksskatteverkets rekommendationer, efter antalet uthyrda 
rum inklusive kök. Har gäldenären fyra rum och kök (fem rum) och den inneboende hyr ett av 
rummen beräknas den inneboendes hyra således till 2/5 eller 40 % av lägenheten eller husets 
totala boendekostnad. Reduceringen kan även ske i förhållande till hur många personer som 
finns i hushållet till exempel genom att hyran rakt av delas lika mellan de som bor i bostaden. 
En beräkning enligt riksskatteverkets schablonmetod medför i det fall gäldenären endast har 
få antal rum att hyran som den inneboende ska betala blir oskäligt hög i förhållande till antal 
personer i hushållet.101  
  I en hovrättsdom från 1997 bodde gäldenären tillsammans med sin make och deras vuxna 
son som enligt kronofogdemyndighetens sedvanliga förfarande behandlades som en 
inneboende. Kronofogdemyndigheten hade vid beräknandet av förbehållsbeloppet reducerat 
gäldenärens bostadskostnad med en tredjedel eftersom det ansågs vara en rimlig del för sonen 
att betala. Målet gällde dock inte frågan om reduceringen av bostadskostnaden var riktig eller 
ej, utan om reducering i överhuvudtaget skulle ske eftersom sonen endast tillfälligt 
sammanbodde med makarna och inte hade så hög inkomst. Tingsrätten ansåg att vuxet 
hemmavarande barn i regel ska bidra till boendet och att riksskatteverkets rekommendationer 
därmed ska gälla. Sonens del av hyresbetalningen beräknades till 2 200 kr per månad vilket 
tingsrätten i och för sig ansåg vara rimligt att denne kunde betala eftersom inkomsten var ca 5 
400 kr per månad. Tingrätten beslutade dock att reducering inte skulle ske eftersom hela 
bostadskostnaden normalt sett ska förbehållas gäldenären om den inte är att anse som oskäligt 
hög. Gäldenärens bostadskostnad på totalt 6 600 kr ansåg tingsrätten inte vara för hög, 
dessutom var det inte heller från kronofogdemyndighetens sida påstått att kostnaden var 
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oskälig. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut som även medförde att löneutmätning inte 
kunde ske eftersom förbehållsbeloppet därmed utgjorde hela gäldenärens inkomst.102           
          
4.3.2 Övriga tillägg till normalbeloppet vid beräknande av gäldenärens förbehållsbelopp 
 
Fullgörande av tjänst: Tillägg till normalbeloppet vid beräknandet av gäldenärens 
förbehållsbelopp görs för gäldenärens kostnader för fullgörande av tjänst. Om gäldenären inte 
erhåller traktamente eller ersättning för arbetsresor från arbetsgivaren får tillägg till 
normalbeloppet göras enligt taxeringsreglerna om avdrag för fullgörande av tjänst (IL 12 kap. 
1, 4-8, 10-22, 24-30, 32, 37 §§). Om gäldenären medges sådant tillägg får avdrag inte göras 
senare i gäldenärens deklaration eftersom denne redan fått betalt för sina kostnader. Om 
traktamente eller arbetsreseersättning betalas ut av arbetsgivaren ska den ersättningen utgöra 
en del av gäldenärens förbehållsbelopp eftersom det anses motsvara gäldenärens faktiska 
kostnader. Om traktamentet eller reseersättningen beräknas vara för hög i förhållande till 
gäldenärens faktiska kostnad bör det överskjutande beloppet anses utgöra gäldenärens lön, 
och kan således av kronofogdemyndigheten tas i anspråk för löneutmätning.103 
 
Sjukdom: Ökade kostnader till följd av att gäldenärens eller någon i familjen är sjuk medför 
tillägg till normalbeloppet. Tillägg kan ske för den nettokostnad som kvarstår efter avdrag för 
det belopp som betalats ut av försäkringskassan eller genom annan försäkring som gäldenären 
haft. I regel ska kronofogdemyndigheten endast ta hänsyn till kostnader för traditionell vård, 
alternativa behandlingsformer ska vanligtvis inte beaktas.104  
  Högsta domstolen fattade dock beslut om att massagebehandling i vissa fall kan anses utgöra 
grund för tillägg till normalbeloppet. En gäldenär vars sjukersättning var föremål för 
löneutmätning överklagade kronofogdemyndighetens beslut om att hennes kostsamma men 
nödvändiga massagebehandling inte skulle tas hänsyn till vid beräknandet av 
förbehållsbeloppet. Högsta domstolen framhöll att tillägg till normalbeloppet för 
vårdkostnader till följd av sjukdom endast gjordes för sådan vård som omfattades av 
högkostnadsskydd, det vill säga traditionell vård. Det uttalades även att det var oklart om det 
var lagligt att bevilja tillägg till normalbeloppet för annan vård än den som omfattas av 
högkostnadsskyddet. Om undantag skulle kunna göras ansåg domstolen hur som helst att de 
borde beviljas väldigt restriktivt. Omständigheterna kring gäldenären ansågs vara väldigt 
speciella då hennes liv kantats av övergrepp och allmänt tragiska händelser. Högsta domstolen 
tvivlade inte på att behandlingarna var nödvändiga såväl fysiskt som psykiskt. Efter att ha gått 
igenom riksskatteverkets rekommendationer, diverse rättsvetares åsikt samt lagkommentaren 
till utsökningsbalken, hade domstolen inte funnit skäl mot att även kostnad för annan vård än 
den traditionella skulle kunna medföra tillägg till normalbeloppet. Högsta domstolen 
fastställde därmed att gäldenärens massagebehandlingar var ett undantagsfall som medförde 
att kronofogdemyndigheten skulle ta hänsyn därtill vid beräknandet av förbehållsbeloppet. 
Gäldenärens förbehållsbelopp upptog efter beslutet hela sjukersättningen varpå löneutmätning 
ej kunde ske.105              
  Även särskilda behov såsom speciell kost till följd av sjukdom ska kronofogdemyndigheten 
medge tillägg till normalbeloppet för. Högsta domstolen ansåg dock att tillägg inte skulle 
beviljas på grund av ökade kostnader för koshermat som gäldenären och hennes familj åt på 
grund av deras judiska religion. Mat som gäldenären valt att äta på grund av sin religion eller 
av annan ickemedicinsk anledning ansåg högsta domstolen omfattas i riksskatteverkets 
                                                
102 RH 1997:26 
103 Riksskatteverkets rekommendationer punkt 3.2.2  
104 Riksskatteverkets rekommendationer punkt 3.2.4  
105 NJA 2003 s 480 



 

 

 

35

fastställda normalbelopp. Beloppet ska täcka gäldenärens och familjens dagliga behov, 
därmed också deras matkostnader.106     
  Andra speciella behov som medför ökade kostnader, till exempel om gäldenären eller någon 
familjemedlem är rörelseförhindrad och kräver särskild utrustning i det dagliga livet, ska 
också tas hänsyn till vid beräkningen av gäldenärens förbehållsbelopp. Högsta domstolen 
beslutade att tillägg till normalbelopp skulle göras för en handikappad gäldenär som behövde 
en bil med särskild utrustning i sitt vardagliga liv. Bilen var dyr i drift och utgjorde en stor 
kostnad för gäldenären, enligt högsta domstolen medgavs tillägg för sådana kostnader främst i 
de fall då gäldenären behöver sin bil för att ta sig till och från arbetet. Bilen ansågs dock vara 
nödvändig för att gäldenären skulle kunna förflytta sig och leva ett så normalt liv som möjligt. 
Högsta domstolen medgav tillägg i målet trots att gäldenären inte använde bilen för att ta sig 
till eller från sitt arbete. Med tillägget utgjorde förbehållsbeloppet hela gäldenärens inkomst 
varpå löneutmätning därför inte kunde verkställas. Domen bör innebära att skäliga 
levnadsbehov borde gå före gäldenärens betalningsskyldighet.107  
 
Skulder: Vid beräkning av gäldenärens förbehållsbelopp ska kronofogdemyndigheten ta 
hänsyn till fordringar med bättre rätt (avsnitt 4.2), betalar gäldenären således underhållsbidrag 
ska motsvarande belopp räknas med i förbehållsbeloppet. Övriga fordringsanspråk mot 
gäldenären med sämre eller lika rätt ska inte räknas med i förbehållsbeloppet med två 
undantag, vissa bostadsskulder liksom vissa skulder i samband med kreditköp ska räknas 
med.  
  Som tidigare nämnts om bostadslån i avsnitt 4.3.1 ska endast de skulder tas hänsyn till som 
kan medföra att gäldenären blir avhyst från sin bostad. Hyresskuld kan vara sådan om 
gäldenären betalar av skuld till sin nuvarande hyresvärd, tidigare hyresvärd kan inte påverka 
gäldenärens boende och de skulderna omfattas således inte av förbehållsbeloppsberäkningen. 
I de fall gäldenären har lån för sitt boende gäller samma princip som för hyresskuld att 
boendet är direkt beroende av att lånet betalas, vilket är fallet om huset eller lägenheten har 
pantförskrivits för fordringsanspråket.108 
  Har gäldenären köpt något på avbetalning får tillägg till normalbeloppet göras om två 
förutsättningar är uppfyllda. Det köpta ska vara beneficiegods, det vill säga sådant som 
förbehålls gäldenären när utmätning av dennes egendom sker till exempel kläder, 
hygienartiklar, tv-apparat, möbler och personliga tillhörigheter (UB  5 kap. 1 §). Gäldenären 
ska därtill riskera att egendomen återtas genom ett återtagandeförbehåll. De två 
förutsättningarna är dock sällan uppfyllda samtidigt eftersom konsumentkreditlagen 31 § 
anger att återtagandeförbehåll inte godtas vid köp gällande beneficiegods och därmed inte 
omfattas. Gäldenärer som regleras genom konsumentkreditlagen, det vill säga vanliga 
privatpersoner kan således inte beviljas tillägg till normalbeloppet för avbetalningsgods. De 
fall som blir tillämpliga är istället sådana där köpet regleras av lagen om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare, dessa borde dock vara sällsynta eller aldrig förekommande. En gäldenär 
som på avbetalning inhandlar beneficiegods i egenskap av näringsidkare och inte konsument 
bör inte förekomma. De två förutsättningarna som rör tillägg för avbetalningsgods är i 
praktiken därför oanvändbara.109 
  I samband med att banker beviljar privatpersoner lån låter de oftast personen underteckna ett 
överföringsuppdrag som innebär att banken kan göra regelbundna avdrag från låntagarens 
konto, avdragen motsvarar belopp för amorteringar och ränta. Kronofogdemyndigheten ska 
emellertid inte ta hänsyn heller till sådana automatiska överföringsavdrag vid beräknandet av 
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gäldenärens förbehållsbelopp. Gäldenären har rätt att återkalla överföringsuppdraget eftersom 
det annars finns risk för att den nettolön som gäldenären disponerar efter bankens avdrag 
understiger vad gäldenären ska förbehållas enligt kronofogdemyndighetens beräkning. Det 
innebär dock att ytterligare skuld uppkommer gentemot den bank som beviljat gäldenären lån 
om avbetalning inte sker. Alternativt medför det en extrem ekonomisk påfrestning för 
gäldenären om denne betalar avbetalningarna på lånet.110  
  
Övrigt: Tillägg till normalbeloppet får tillfälligt medges i de fall gäldenären till exempel 
behöver glasögon, linser, medicin eller liknade kostsamma ting som för denne är nödvändiga. 
Kronofogdemyndighetens egen bedömning är avgörande om en kostnad bör medföra tillägg 
till normalbeloppet eller inte. Tillfälliga nödvändiga kostnader förändras i takt med samhällets 
utveckling varpå riksskatteverket inte ansett det vara nödvändigt om ens möjligt att fastställa 
dessa. Tandläkarbehandling är ett annat exempel på tillfällig nödvändig kostnad för 
gäldenären, tillägg bör dock inte medges för vanlig lagning eller undersökning då de mindre 
kostnaderna anses omfattas av det grundläggande normalbeloppet. Om högre sådan kostnad 
tillförlitligt kan styrkas av gäldenären innan den uppstår bör tillägg till normalbeloppet 
tillfälligt medges under viss tid före förfallodagen eftersom gäldenären då kan spara ihop till 
utgiften för att förebygga ytterligare skuld. En längre tids mindre tillägg till normalbeloppet 
medför även att en löpande löneutmätningen (avsnitt 4.2.2) kan fortgå så att sökanden erhåller 
åtminstone någon betalning trots gäldenärens ökade kostnader.111 
  Även kostnad för nödvändig barntillsyn såsom dagis eller dagmamma får medges tillägg till 
normalbeloppet främst så att gäldenären kan utföra sitt arbete.112     
 
4.3.3 Avdrag från normalbeloppet vid beräknande av gäldenärens förbehållsbelopp 
 
Barnbidrag och underhållsbidrag: Om gäldenären har barn och erhåller barnbidrag, 
underhållsbidrag eller annat bidrag för barnet får kronofogdemyndigheten göra avdrag från 
gäldenärens normalbelopp (avsnitt 4.1.2). Kronofogdemyndigheten får även göra avdrag för 
studiebidrag som gäldenärens studerande barn erhåller istället för barnbidrag när det fyllt 16 
år. Kronofogdemyndigheten bör i praktiken alltid förbehålla gäldenären minst det belopp för 
dennes barn som motsvarar det av riksskatteverket fastställda normalbelopp (för barn). Om de 
sammanlagda avdragen överstiger normalbeloppet för barn, bör kronofogdemyndigheten inte 
göra avdrag med mer än hela normalbeloppet.  
  Det sagda innebär att om en gäldenär erhåller barnbidrag för sitt barn minskas 
normalbeloppet med motsvarande belopp, gäldenären förbehålls dock lika mycket som om 
barnbidrag inte skulle erhållits i överhuvudtaget (exempel 1 nedan). Om gäldenären å andra 
sidan erhåller underhållsbidrag och barnbidrag för barnet vilket sammanlagt oftast bör 
överstiga det normalbelopp som riksskatteverket fastställts för barn, minskas normalbeloppet i 
dess helhet men inte mer. Gäldenären förbehålls således ett större belopp eftersom avdrag inte 
får göras för mer än fastställt normalbelopp (exempel 2 nedan).113    
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Exempel 1. (2005 års belopp per månad): 
 
Normalbelopp för barn under 6 år 2 219 kr 
Barnbidrag      950 kr 
 
Avdrag från det för barn fastställda normalbeloppet medför att kronofogdemyndigheten 
förbehåller gäldenären (2 219-950) 1269 kr för barnet. Gäldenären erhåller dock hela 
barnbidraget som också förbehålls denne vilket leder till att gäldenären förbehålls ett slutligt 
belopp för barnet på (1 269+950) 2 219 kr per månad.  
 
Exempel 2. (2005 års belopp per månad): 
 
Normalbelopp för barn under 6 år 2 219 kr 
Barnbidrag      950 kr  
Underhållsbidrag (påhittat belopp) 2 000 kr 
  
Avdrag från det för barn fastställda normalbeloppet medför att kronofogdemyndigheten 
förbehåller gäldenären (2 219-950-2000=-831) 0 kr för barnet. Kronofogdemyndigheten bör 
inte göra avdrag med mer än hela normalbeloppet för barn i enighet med vad som sagt 
ovanstående. Eftersom de bidrag som gäldenären erhåller förbehålls denne ska 
kronofogdemyndigheten förbehålla gäldenären med ett belopp på (2 219+950) 3 169 kr per 
månad.  
 
Sidoinkomst: Har gäldenären en regelbunden sidoinkomst får kronofogdemyndigheten minska 
normalbeloppet med det belopp som motsvarar sidoinkomsten. Genom förfarandet blir 
utgången densamma som om löneutmätning skulle ske från alla gäldenärens arbetsgivare men 
med betydligt mindre arbete för både kronofogdemyndigheten och de olika arbetsgivarna.114  
  Statliga eller kommunala förtroendeuppdrag innebär ofta få arbetsinsatser och låga arvoden 
och därför bör inte gäldenären om denne endast uppbär sådana uppdrag bli föremål för 
löneutmätning alls. Har sådant arbete en större omfattning med regelbunden ersättning ska 
löneutmätning dock ske antingen genom att kronofogdemyndigheten ålägger arbetsgivaren att 
innehålla gäldenärens lön för deras räkning (avsnitt 5.2) eller genom avdrag från 
normalbeloppet.115    
  Interner på fångvårdsanstalter anses ha en tillfällig sysselsättning under tiden de avtjänar sitt 
fängelsestraff. Ersättning för arbete under fängelsevistelse bör i princip enkelt kunna utmätas 
av kronofogdemyndigheten men enligt 45 § andra stycket i lagen om kriminalvård i anstalt får 
utmätning av sådan arbetsersättning ej ske. I en dom från högsta domstolen från 1993 innan 
ändringarna i utsökningsbalken, beviljades dock införsel ur den fångvårdintagnes 
arbetsersättning trots förbudet om utmätning i 45 §. Domen motiverades med att lagen inte 
gällde införsel utan endast bokstavligen utmätning.116 Införselreglerna fördes i det här fallet 
inte över till de nya löneutmätningsreglerna som gäller från 1995 (jmf om vad som sagts om 
införselreglerna i avsnitt 2). Numera kan löneutmätning ej ske ur ersättning som 
fångvårdsintagna har innestående hos kriminalvårdsmyndigheten.117       
 
Sammanlevandes make eller sambos inkomst: Om gäldenären sammanlever med sin make 
eller sambo och denna har en inkomst av något slag sker beräkningen av förbehållsbeloppet 
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med hänsyn till makens eller sambons förmåga att bidra till familjens gemensamma 
kostnader. Kronofogdemyndigheten beräknar först de sammanboendes normalbelopp enligt 
avsnitt 4.1.2 ovan, därtill ska adderas bostadskostnad (avsnitt 4.3.2) och eventuella övriga 
tillägg eller avdrag enligt riksskatteverkets rekommendationer. Tillägget ersättning för 
fullgörande av tjänst (avsnitt 4.3.3) ska dock inte läggas till normalbeloppet i detta skede. 
Därefter kan de sammanboendes överskjutande inkomst tas i anspråk för utmätning, vilket 
kan leda till att även makens eller sambons inkomst blir föremål för utmätning. 
Förbehållsbeloppet ska fördelas mellan de sammanboende i proportion till deras inkomst, 
därefter görs även tillägg för fullgörande av tjänstersättningen.118 
  För att illustrera det sagda används samma familj som i exemplet från avsnitt 4.1.2. 
Familjens slutliga förbehållsbelopp beräknas till (11 684+bostadskostnad) 18 000 kr per 
månad inga övriga tillägg eller avdrag annat än bostadskostnad medges. Gäldenärens 
nettoinkomst är 15 000 kr per månad och makens 10 000 kr per månad. Det belopp som ur 
makarnas sammanlagda inkomst kan tas i anspråk för utmätning är (15 000+10 000-18000) 7 
000 kr per månad.    
   
Gäldenärens del av förbehållsbeloppet:  Makens del av förbehållsbeloppet: 
 
15 000* 18 000/25 000 = 10 800 kr  10 000*18 000/25 000 = 7200 kr  
 
Till detta belopp läggs kostnaden för fullgörande av tjänst med det faktiska beloppet för 
vardera make.      
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5. Det praktiska förfarandet 
 
5.1 Exekutionstitel 
 
För att en ansökan om löneutmätning ska beviljas och därmed verkställas av 
kronofogdemyndigheten krävs att sökanden har en exekutionstitel (UB 3 kap. 1 §). Sådan 
erhålls främst genom ett domstolsbeslut eller beslut av en förvaltningsmyndighet. För att ett 
domstolsbeslut ska gälla som en exekutionstitel krävs att beslutet vunnit laga kraft, det vill 
säga att beslutet fastställts och inte längre kan överklagas eller ändras. Om en dom endast 
delvis överklagats får övrig del anses laga kraftvunnen vilket innebär att om sökandens 
ansökan omfattar den övriga delen av domen kan utmätning ändå verkställas av 
kronofogdemyndigheten. Det måste dock vara helt tydligt vilken del av beslutet som 
överklagats, är överklagandet oklart medför det att ingen del av beslutet har vunnit laga kraft. 
Den överklagade delen av beslutet får heller inte höra för nära samman med den icke 
överklagande delen så att de inte kan skiljas. Verkställighet i icke överklagad del av ett beslut 
får således äga rum när det kan ske utan bedömningssvårigheter.119 
  Under vissa omständigheter får även en dom som inte vunnit laga kraft verkställas av 
kronofogdemyndigheten, den indrivna lönen får dock inte alltid betalas ut till sökanden innan 
beslutet fastställts. I det följande behandlas de olika fordringarna och deras möjlighet att 
genom en dom få löneutmätning verkställt redan innan domen vunnit laga kraft. Därefter 
redogörs även för de i övrigt vanligaste grunderna till att verkställighet beviljas.  
 
5.1.1 Exekutionstitel genom dom 
 
Växel- och checkmål: Verkställighet av en dom i växel- eller checkmål får alltid äga rum så 
snart domen har meddelats (UB 3 kap 5 § 1 stycket första punkten). Den lön som utmäts får 
dock inte betalas ut till sökanden innan domen vunnit laga kraft om inte säkerhet ställs (UB 
13 kap. 14 § 1 stycket första punkten). 
     
Tredskodom: Vid en tredskodom uppstår betalningsskyldighet för gäldenären eftersom denne 
uteblivit eller underlåtit att avge svaromål vid en domstolsförhandling. Tredskodom meddelas 
även då sökandens yrkande grundas på skriftliga fordringsbevis och gäldenären inte kunna 
visa sannolika skäl för sin inställning. Verkställighet av sådan dom får alltid ske omedelbart 
efter den meddelats och det som utmäts ur gäldenärens lön får direkt redovisas till sökanden 
trots att domen inte vunnit laga kraft (UB 3 kap. 5 § 1 stycket andra punkten).   
 
Övriga mål: För alla övriga domar bortsett från de två ovanstående får verkställighet ske 
direkt om gäldenären inte kan avvärja verkställigheten på sådant sätt som anges i 6 §. Det som 
utmätts ut gäldenärens lön får dock inte redovisar till sökanden om inte säkerhet ställs (UB 13 
kap. 14 § 1 stycket första punkten). 
  Att domen vunnit laga kraft är således inte nödvändigt för verkställighet av löneutmätning 
om inte gäldenären ställer säkerhet för betalningsskyldigheten enligt UB 3 kap. 6 § 1 stycket 
första punkten. I regel ställs högre krav på den prestation som medför att domens 
verkställighet avvärjs än det gör för den säkerhet som sökanden ska ställa för att få ut 
betalning innan en dom vunnit laga kraft. I regel kräver kronofogdemyndigheten att 
gäldenären ställer säkerhet genom nedsättning då gäldenären vill avvärja en verkställighet 
innan domen vunnit laga kraft. Med nedsättning menas främst att gäldenären redovisar ett 
banktillgodohavande som motsvarar sökandens fordringsanspråk jämte ränta och redan 
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uppkomna förrättningskostnader (avsnitt 3) i målet som säkerhet. Sådan sker genom betalning 
till den kronofogdemyndighet som handlägger verkställighetsfrågan, gäldenären bör dock 
påpeka att betalningen är en nedsättning och inte en villkorslös betalning. En villkorslös 
betalning anses vara omedelbart utmätt och kan därmed direkt redovisas till sökanden, 
nedsättning däremot återbetalas till gäldenären om beslutet ändras efter överklagande. 
Kvarstår det tidigare beslutet även efter klagan sker betalning ur säkerheten till sökanden efter 
det att domen vunnit laga kraft utan att utmätning behöver verkställas.120 
  Enligt andra punkten kan gäldenären även ställa pant bestående av banktillgodohavande som 
säkerhet för att avvärja verkställighet av löneutmätning. Panten ska på samma sätt som vid 
nedsättning motsvara sökandens fordringsanspråk jämte ränta och förrättningskostnader. 
  Om beslutet kommer från en underrätt får även pant bestående av annat än likvida medel 
ställas som säkerhet enligt tredje punkten. Panten kan då bestå av lös eller fast egendom vars 
värde motsvarar sökandens fordringsanspråk jämte ränta och förrättningskostnader i likhet 
med övriga punkter. Därtill bör panten även täcka de kostnader som uppstår vid eventuell 
försäljning av godset för att säkerheten ska anses vara fullgod. Gäldenären kan vid beslut från 
underrätt även ställa en borgesman som säkerhet för att undvika verkställighet innan beslutet 
vunnit laga kraft. Det sagda innebär att sökanden efter det att domen vunnit laga kraft kan 
begära utmätning av det pantsatta godset eller om säkerhet består i borgen, skaffa en 
exekutionstitel mot borgensmannen och begära löneutmätning av denne.121         
  Säkerhet genom gäldenärens nedsättning eller pant bestående av likvida medel eller annat får 
även ske i efterhand enligt fjärde punkten, verkställigheten ska då återgå om det är 
genomförbart. Det bör till exempel vara genomförbart att återkräva gäldenärens utmätta lön 
om den inte redovisats till sökanden. Har å andra sidan utmätt egendom redan sålts till följd 
av en verkställd utmätning enligt utsökningsbalkens 4 kapitel, ska medlen skyndsamt 
redovisas till sökanden varpå medlena inte bör kunna återkrävas.122 
  I förarbetena till utsökningsbalken ansåg svea hovrätt att gäldenären borde överklaga en dom 
inom tre veckor efter att beslut delgivits denne för att förhindra att utmätt gods ska bli föremål 
för försäljning och strax därefter redovisas till sökanden. Motsvarande ansågs gälla vid 
löneutmätning där den utmätta lönen ansågs kunna redovisas till sökanden efter tre veckor 
passerat. Efter redovisningen ansågs inte gäldenären kunna återkräva medlen enligt vad som 
sagts i föregående stycke. Anledningen till uttalandet var att ett beslut i utsökningsärenden i 
de flesta fall kan överklagas lång tid efter att det har meddelats vilket inte borde missgynna 
sökanden.123          
   
5.1.2 Giltig grund för verkställighet av underhållsbidrag och förvaltningsmyndigheters beslut  
     
Underhållsbidrag: En skriftlig förbindelse från den underhållsskyldige om betalning medför 
att kronofogdemyndigheten kan verkställa en löneutmätning utan att talan behöver föras i 
domstol (UB 3 kap. 19 § 1 stycket). Underhållsskyldighet måste föreligga enligt 
äktenskapsbalken eller föräldrabalken och verkställighet av sådan fordran sker endast om den 
betalningsskyldige inte varaktigt sammanlevde med den underhållsberättigade under den tid 
bidraget avser (UB 3 kap. 19 § 2 stycket). Den bidragsskyldige bör inte heller vid 
verkställandet sammanleva med den underhållsberättigade. Anledningen till bestämmelsen i 
andra stycket är att förhindra att ej åtskilda makar skapar skenfordringar för att undvika att 
utmätning sker till fördel för annan fordran. 
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  I de äldre förarbetena till gamla införsellagen menade beredningen att frågan om gäldenärens 
underhållsskyldighet inte borde medföra någon omfattande utredning. Ansågs 
underhållsskyldighet föreligga enligt giftemålsbalken (numera äktenskapsbalken) eller 
föräldrabalken var så även fallet vid löneexekution. Löneexekutionsförfarandet generellt 
ansågs inte behöva tyngas av oskäliga utredningar som i detta fall faderskapstest eller 
liknande förfaranden. En handling där faderskapet erkänns av gäldenären borde således vara 
tillräckligt för att underhållsskyldighet skulle föreligga.124 
  Beredningens mening kan jämföras med högsta domstolens beslut angående en gäldenärs 
underhållsskyldighet mot sin svärfar. Skyldighet att betala underhåll ansågs naturligtvis inte 
föreligga enligt den dåvarande giftemålsbalken och således inte heller enlig nuvarande 
äktenskapsbalken. Rättsläget ansågs dock då vara oklart och målet togs upp endast för att 
högsta domstolen ville klargöra att den bestämmelse som anger makes underhållsskyldighet 
gentemot den andra maken, inte medför underhållsskyldighet även mot den senare makens 
föräldrar.125  
 
Förvaltningsmyndighetsbeslut: Utsökningsbalken utgår ifrån att bestämmelser om 
verkställighet har meddelats i de författningar där myndighetens befogenheter generellt eller 
specifikt regleras. Det krävs därför i princip en uttrycklig föreskrift för att beslut av 
förvaltningsmyndighet ska kunna verkställas utan ett domstolsbeslut. Vissa förvaltningsbeslut 
har dock tidigare innan utsökningsbalkens tillkomst, ansetts verkställningsbara utan sådana 
föreskrifter. En övergångsbestämmelse har därför tagits upp i UP 13 § som medger 
verkställighet utan stöd av särskilda föreskrifter om beslutet har meddelats på grund av en 
bestämmelse som lagstiftades innan utsökningsbalken kom till. De tidigare bestämmelserna 
ska innan utsökningsbalkens tillkomst ha medgett att beslut fått verkställas utan stöd av 
särskilda föreskrifter. Undantaget gäller inte om ny lagstiftning införs utan endast de som inte 
ändrats sedan utsökningsbalken kom till. För ny lagstiftning som inte innehåller särskilda 
föreskrifter om verkställighet gäller att sökanden måste inhämta en exekutionstitel genom 
domstolsbeslut.126        
  I förarbetena till utsökningsbalken var meningarna omstridda om ett 
förvaltningsmyndighetsbeslut skulle medföra att verkställighet kunde ske eller inte. Vissa 
åsikter gick ut på att alla sådana beslut borde medföra direkt verkställighetsmöjlighet medan 
andra åsikter innebar att endast vissa beslut kunder verkställas utan dom. Rättsläget får dock 
numera anses vara vad som sagts i ovanstående stycket. 127 
  Verkställighet av förvaltningsmyndighets beslut sker enligt samma regler som vid beslut från 
domstol. Utmätt lön får således inte redovisas till sökanden innan beslutet vunnit laga kraft 
om inte säkerhet ställs och gäldenären kan inte förhindra verkställighet om inte denne i sin tur 
ställer säkerhet enligt UB 3 kap. 6 § (avsnitt 5.1.1) Svea hovrätts uttalande om tre veckors 
klagande tid för gäldenären om inte redovisning av den verkställda utmätningen ska ske, bör 
motsvara även förvaltningsbeslut i de fall dessa medger en lång tid för överklagan.128  
 
5.2 Handläggning  
 
Alla fordringsanspråk som inkommer till kronofogdemyndigheten med giltig exekutionstitel 
har rätt att få löneutmätning verkställd om gäldenären har tillräcklig löneinkomst enligt 
uppsatsens 4 kapitel. Kronofogdemyndighetens handläggning av ett allmänt mål sker tills 
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126 Gregow a a s 94 f 
127 Prop. 1980/81:8 s 177 
128 Gregow a a s 94 f 



 

 

 

42

fordran betalats, preskriberats eller avskrivits. I allmänna mål är sökanden ett statlig eller 
kommunalt organ. Övriga mål benämns som enskilda. Dessa handlägger 
kronofogdemyndigheten i ettårsperioder om skulden inte betalats eller återkallats 
dessförinnan. Handläggningstiden i de enskilda målen börjar löpa från och med 
ansökningsdagen, ettårsperioden omfattar således även målets utredning enligt vad som ovan 
behandlats i uppsatsen. Sökande kan dock begära att handläggningen fortsätter ytterligare ett 
år genom att göra en förnyelseansökan, ansökan får göras tidigast sex månader innan 
ettårsperioden gått ut det vill säga den sjunde månaden. Har ansökan inte gjorts förrän den 
elfte månaden tas en mindre avgift ut av sökanden.129  
 
5.2.1 Kronofogdemyndighetens underrättelse- och undersökningsplikt 
 
När en ansökan om löneexekution inkommit till kronofogdemyndigheten ska gäldenären 
underrättas angående målet (UB 7 kap. 7 §). Gäldenären uppmanas då att redogöra för 
inkomst, familjesituation och andra upplysningar som kan ha betydelse vid beräkning av 
förbehållsbelopp. Om kontakten med gäldenären inte kan ske utan avsevärd fördröjning av 
handläggningen kan kronofogdemyndigheten fatta beslut om löneutmätning utan möte. Då 
gäldenären byter arbetsplats krävs ingen ny kontakt, det är tillräckligt att 
löneutmätningsbeslut beviljas för den nya arbetsplatsen. Det anses vara olämpligt att införa ett 
krav på att gäldenären alltid ska höras vid byte av arbetsplats. Lagstiftaren har försökt förutse 
situationer där gäldenären skulle kunna försöka undvika löneutmätning. Att ofta byta 
anställning är ett system som gäldenären skulle kunna tänkas använda sig av för att förhindra 
löneexekution.130  
  Samma sak gäller i de fall gäldenären slutar sitt arbete och istället erhåller annan ersättning 
såsom sjuklön eller arbetslöshetsförsäkring. Nytt beslut måste beviljas även när 
försäkringskassa eller annan tar över ersättningsutbetalningarna. Det finns ingen lagstadgad 
skyldighet för gäldenären att lämna ut de upplysningar som kronofogdemyndigheten behöver 
vid handläggningen av målet. Om gäldenären inte samarbetar går uppgifterna dock att få från 
annat håll. Tredje man har till exempel en skyldighet att lämna ut upplysningar angående 
arbetsersättning och liknande i utsökningsmål enligt reglerna om vanlig utmätning. Reglerna 
gäller även för arbetsgivaren i löneutmätningsmål (UB 4 kap. 15-16 §§). Övriga upplysningar 
kan hämtas ur skatte- och folkbokföringsregister.131 
  Kronofogdemyndigheten har en undersökningsplikt gentemot sökanden, (borgenären), som 
går ut på att leta reda på gäldenärens tillgångar (UB 4 kap. 9 §). Undersökningsplikten är mer 
omfattande när det gäller vanlig utmätning eftersom det då rör sig om tillgångar av alla slag. 
Om gäldenären i ett löneutmätningsärende slutar sin anställning har kronofogdemyndigheten 
att undersöka om gäldenären tagit ny anställning. Längre än så sträcker sig dock inte 
undersökningsplikten för kronofogdemyndigheten gällande löneexekution.132    
  Om sökanden beräknas få betalt för hela sin fordran genom löneutmätning under den ettåriga 
handläggningstiden ska all annan utmätning hävas (UB 4 kap. 33 § 2 stycket). Motivet är att 
löneutmätning regelmässigt innebär mindre ingrepp och omkostnader än vanlig utmätning. 
Löneutmätning innebär heller ingen realisationsförlust för gäldenären eftersom hela det 
utmätta beloppet tas i anspråk för gäldenärens skulder. En vanlig utmätning enligt 
utsökningsbalkens 4 kapitel innebär kostnader bland annat vid försäljningen av det utmätta 
godset.133 
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5.2.2 Ansvar som åläggs arbetsgivaren 
 
För att en löneutmätning ska vara praktisk genomförbar krävs att det finns en arbetsgivare 
eller därmed likställd som kan åläggas att innehålla gäldenärens lön för 
kronofogdemyndighetens räkning (avsnitt 3.1). Kronofogdemyndigheten meddelar 
arbetsgivaren om vilket belopp som ska innehållas och när beloppet ska redovisas, om 
utmätningsbeslutet avser löpande löneutmätning (avsnitt 4.2.2) ska arbetsgivaren även 
meddelas hur ofta innehållandet ska ske (FB 7 kap. 3, 20 §§). Innehållandet vid löpande 
utmätning bör vara beroende av gäldenärens utbetalningsperioder, om gäldenären har 
månadslön bör arbetsgivaren således meddelas att innehålla lönen en gång i månaden.134     
  Om arbetsgivaren av någon anledning inte kan redovisa den meddelade delen av gäldenärens 
lön ska denne snarast meddela orsaken till kronofogdemyndigheten. Anses inte god grund 
föreligga för underlåtelsen blir arbetsgivaren betalningsskyldig för det belopp som motsvarar 
vad som borde ha redovisats till kronofogdemyndigheten inom föreskriven tid (UB 7 kap. 21 
§). Betalningsskyldigheten innebär att kronofogdemyndigheten omedelbart kan besluta om 
utmätning hos arbetsgivaren. I dessa fall krävs i regel ingen exekutionstitel om saken är så 
klar att omedelbar exekution kan äga rum. Verkställighet sker ofta genom vanlig utmätning 
enligt utsökningsbalkens 4 kapitel, en arbetsgivare bör sällan kunna bli föremål för en 
löneutmätning med tanke på det praktiska förfarandet och behovet av en uppdragsgivare 
enligt avsnitt 3.1. Kronofogdemyndigheten bör dock uppmana arbetsgivaren att redovisa det 
innehållna beloppet eller motsvarande, innan beslut om indrivningsåtgärder tas.135       
  Även om arbetsgivaren har innehållit en viss del av gäldenärens lön är gäldenären i princip 
alltid betalningsskyldig för hela den delen av fordran som inte fått betalning, således även den 
del som innehållits. I allmänna mål där sökanden är staten eller någon statlig myndighet, är 
gäldenären dock inte betalningsskyldig för den del som innehållits av arbetsgivaren om 
löneutmätningen rör fordran med förmånsrätt enligt 14 § (UB 7 kap. 23 §). Det sagda betyder 
att gäldenären inte blir betalningsskyldig för det av arbetsgivaren innehållna beloppet om den 
sökande är försäkringskassan och fordringsanspråket avser underhållsbidrag. Om den sökande 
å andra sidan är en privatperson med samma betalningskrav (för underhållsbidrag) blir 
gäldenären betalningsskyldig även för det innehållna beloppet.136     
  Om en arbetsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet utan god grund underlåter att redovisa 
det av kronofogdemyndigheten meddelade beloppet kan denne dömas till böter, det 
ankommer då på kronofogdemyndigheten att anmäla ärendet till åklagare (UB 7 kap. 25 §).137  
  Med god grund menas till exempel då arbetsgivaren missförstått det som 
kronofogdemyndigheten ålagt denne att göra, missförstånd bör dock inte kunna åberopas om 
det meddelade utan tvekan varit tydligt. Oavsett om det meddelade ansetts tydligt eller inte 
borde den omständigheten att arbetsgivaren saknar rutin medföra straffrihet. I övrigt bör de 
ursäktliga omständigheterna hållas inom en snäv ram och endast omfatta oförutsedda 
händelser såsom sjukdom eller olycka. Anledningen till att innehållet belopp inte redovisas till 
kronofogdemyndigheten är oftast att arbetsgivaren har betalningssvårigheter och saknar 
likvida medel, den omständigheten bör dock inte anses utgöra god grund. Den som har annan 
i sin tjänst måste vara beredd att fullgöra sina skyldigheter.138   
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5.2.3 Uppskov, omprövning, anstånd och inhibition  
 
Uppskov: Innan kronofogdemyndigheten tagit beslut om löneutmätning kan sökanden själv 
bevilja gäldenären uppskov med betalning (UB 4 kap. 10 §). Ett uppskov får pågå i högst två 
månader och endast lämnas två gånger under den 1-åriga handläggningsperioden (avsnitt 5), 
annars förfaller ansökan om löneexekutionen. När kronofogdemyndigheten beslutat om 
löneutmätning kan sökanden inte längre på eget initiativ lämna uppskov eftersom exekutiv 
åtgärd då redan företagits. Sökanden kan dock återkalla sin ansökan om denne av någon 
anledning inte vill att målet ska omfattas av den kommande löneutmätningen.139  
   
Anstånd: Efter löneutmätningsbeslut kan kronofogdemyndigheten medge anstånd med 
betalning på begäran av någon av parterna (UB 7 kap. 11 §). Kronofogdemyndighetens 
anstånd innebär att redan verkställd löneutmätning tillfälligt avbryts, arbetsgivaren meddelas 
således att inte innehålla gäldenärens lön för en viss framtid. Om löneutmätning har beslutats i 
målet men ännu inte verkställts innebär anstånd att verkställigheten skjuts upp. Även om 
parterna kan begära anstånd med gäldenärens betalning, ska beslutet fattas självständigt av 
kronofogdemyndigheten helt oberoende av parternas önskemål. Om sökanden motsäger sig 
anstånd får sådan endast lämnas om särskilda skäl finns.140  
  Enligt förarbetena till utsökningsbalken menas med särskilda skäl sjukdom, olycksfall eller 
annan händelse som inte kan förutses av gäldenären. Föreskriften i 11 § är en helt ny 
bestämmelse som är föranledd av att löneutmätning numera kan ske i princip utan 
tidsbegränsning (tidigare tidsbegränsning i avsnitt 2). Det finns inga lagstadgade 
bestämmelser om hur många gånger eller hur länge anstånd kan lämnas. Enligt förarbetena 
ligger det i sakens natur att kronofogdemyndighetens anstånd blir få och korta men 
bedömning sker beroende på omständigheterna kring anståndets lämnande.141 
  Har gäldenärens lön redan innehållits av arbetsgivare för kronofogdemyndighetens räkning 
när beslut om anstånd lämnas, beslutar kronofogdemyndigheten om betalningen ska sändas 
till gäldenären eller sökanden.142 
  
Omprövning: Efter det att kronofogdemyndigheten fattat beslut om löneexekution kan även 
omprövning av ärendet när som helst ske. Om gäldenären eller sökanden inkommer med nya 
uppgifter är kronofogdemyndigheten dessutom skyldig att ompröva målet (UB 7 kap. 10 §). 
Processen är densamma som vid en ny löneexekutionsansökan varpå alla beräkningar och 
bedömningar enligt uppsatsens ovanstående kapitel börjar om. Omprövning kan även ske utan 
yrkande från någon av parterna på kronofogdemyndighetens eget initiativ vilket dock är 
ovanligt. Myndigheten har alldeles för hög belastning för att noggrant hinna se tillbaka å rätta 
till eventuella fel. Riksskatteverket ger dock årligen ut rekommendationer för 
kronofogdemyndighetens arbete, det kan tänkas att omprövning bör beslutas generellt för alla 
mål om särskilt påtagliga förändringar offentliggörs där. Till exempel förändras 
normalbeloppet varje år eftersom det är beroende av landets inflation (avsnitt 4). 
Förändringen är dock minimal, en omprövning därav medför att gäldenären får behålla några 
kronor extra varje månad.  
  Om ett ändrat beslut är till nackdel för gäldenären ska denne få tillfälle att yttra sig i målet 
om det inte är uppenbart obehövligt. Gäldenären bör även höras innan omprövning 
överhuvudtaget sker om det inte innebär väsentlig fördröjning av handläggningen enligt 
reglerna som gäller vid ny prövning för löneutmätning (UB 7 kap. 7 §). Vid ändrat beslut som 
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är till nackdel för sökanden finns dock ingen motsvarande regel om att denne måste höras 
innan beslut fattas.143 
   
Inhibition: Gäldenären kan själv indirekt få till ett tillfälligt uppehåll av löneutmätning genom 
att i vanlig ordning lämna in en överklagan till tingsrätten om felaktighet angående 
exekutionstiteln eller exekutionen i sig. Tingsrätten kan då i sin tur besluta o att verkställighet 
tillsvidare inte ska ske i väntan på slutgiltig dom. Ett sådant beslut (inhibition) kan innebära 
att all verkställighet upphör, men tingrätten kan även besluta att endast ett visst specifikt 
verkställande ska upphöra (UB 13 kap. 14a §, 18 kap 12 §). Arbetsgivaren ska från 
beslutsdagen helt upphöra att innehålla gäldenärens lön i väntan på tingsrättens dom. Har 
arbetsgivaren senast dagen innan inhibitionsbeslutet gjort löneavdrag ska beloppet redovisas 
till kronofogdemyndigheten, men inte betalas ut till sökanden. Absolut förmånsrätt enligt UB 
7 kap. 13 § i och med verkställighetstidpunkten (avsnitt 4.2.2) har då uppstått för sökanden 
om inte tingsrättens dom ändrar kronofogdemyndighetens ursprungliga beslut om 
löneutmätning.144   
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6. Avslutande kommentarer 
 
Arbetet har varit intressant och lärorikt men det har krävt en mer omfattade utredning än 
förväntat. Kronofogdemyndighetens arbete sträcker sig över en stor del av såväl den 
processrättsliga lagstiftningen som den civilrättsliga, vilket borde medföra att de besitter en 
väldigt bred allmän rättskunskap. När jag påbörjade uppsatsen var jag förundrad över hur 
systemet med utmätning kunde fungera i praktiken eftersom så många mål och gäldenärer var 
inblandade. Jag antog att det fanns många sätt att hitta kryphål i en lagstiftning som var 
tvungen att reglera fler situationer än vad någon kan förutse. Jag förvånades över hur 
heltäckande den ändå var och framför allt rättvis.  
  Utsökningsbalkens regler liksom riksskatteverkets rekommendationer ska teoretiskt styra 
kronofogdemyndighetens arbete. I praktiken är det dock kronofogdemyndighetens egen 
bedömning som ligger till grund för det mesta vid indrivningsarbetet. Eftersom 
riksskatteverkets rekommendationer inte nödvändigtvis måste följas annat än inom dess ramar 
har kronofogdemyndigheten möjlighet att i mål ta hänsyn till särskilda omständigheter och 
emellanåt avvika från det normala förfarandet både på gott och ont. I många av de rättsfall 
som behandlats i uppsatsen agerar kronofogdemyndigheten dock på ett indrivningseffektivt 
sätt, utan att ta särskild hänsyn till gäldenärer med speciella behov. Jag tänker närmast på 
rättsfallen som togs upp i avsnitt 4.3.2 om sjukdom som kunde medföra tillägg till 
normalbeloppet. Högsta domstolen hade till skillnad från kronofogdemyndigheten en nästan 
överdrivet empatisk syn på gäldenärernas särskilda behov. Sådana och liknande domar skulle 
kunna medföra att rättsläget blir något osäkert eftersom domstolsbesluten beror på väldigt 
särskilda omständigheter. Rättstillämpningen ska ju dock vara enhetlig och ske enligt 
likhetsprincipen. Undantagen i de behandlade rättsfallen var omfattande och en allför vid 
tillämpning av sådan bedömning skulle kunna medföra att löneutmätningen fortsättningsvis 
blir mindre effektiv än vad lagstiftaren menat. Jag sympatiserar dock med de utsatta 
gäldenärerna så jag kan inte helhjärtat kritisera de beslut som fattades. Dessutom är det 
positivt att se mindre principfasta och mer individuella bedömningar i domstolarna.  
  Trots omfattande reglering och hjälp av tidigare beslut uppstår hela tiden nya situationer i 
takt med samhällets utveckling.  Långt ifrån alla utsökningsbeslut överklagas och tas upp av 
domstolarna vilket borde betyda att kronofogdmyndighetens beslut inte nödvändigtvis 
behöver vara korrekta. Domstolarna visar även i flera rättsfallsexempel inte minst i de ovan 
nämnda, en tendens att beakta särskilda omständigheter i högre utsträckning än 
kronofogdemyndigheten för att underlätta gäldenärens situation. På grund av 
kronofogdemyndighetens höga ärendebelastning är det dock förståeligt att vissa 
schablonmässiga beslut fattas för att underlätta arbetet. Vad jag vill antyda är att många beslut 
fattade av kronofogdemyndigheten troligtvis skulle förändras vid en närmare granskning av 
domstolarna på grund av omständigheter som inte tagits hänsyn till vid den första 
handläggningen. Lite hårddraget skulle man kunna säga att kronofogdemyndigheten och 
domstolarna tolkar relevanta lagar och rekommendationer inom dess ramar men på olika sätt. 
Kronofogdemyndigheten är framförallt indrivningseffektiva och vill hantera ärenden så fort 
som möjligt vilket är till fördel för sökanden. Domstolarna å sin sida tolkar lagar och 
rekommendationer utan att behöva svara inför en borgenär på samma sätt som 
kronofogdemyndigheten måste göra.   
  Slutligen bör nämnas att det har varit mycket intressant att ta del av de äldre förarbetena till 
de tidiga indrivningslagar som ligger till grund för i stort sett hela den moderna 
utsökningsrätten (avsnitt 2.1). Samhällsutvecklingen kan dock verkligen sägas ha tagit en 
vändning sedan de första indrivningslagarna kom till. Från att omsorgsfullt ha värnat om 
gäldenärens situation har systemet vänt till att främst fokusera på borgenärsintresset. Redan i 
förarbetena från 1960-talet fördes resonemang om ett mer indrivningseffektivt system där 
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borgenärsintresset skulle komma i första hand. Majoriteten var dock ända fram till 
utsökningsbalkens tillkomst (1981), motståndare till alla förslag som försatte gäldenären i en 
allt för trängd ekonomisk situation.  
  Numera är lagarna stiftade för att skydda borgenärerna. Det moderna synsättet må tillsynes 
vara rättvist men dessvärre är det inte alltid lätt för en skuldsatt gäldenär att göra rätt för sig 
när löneutmätning inträffat. I avsnitt 4.3.2 om tillägg till normalbeloppet anges att tillägg 
normalt inte beviljas för andra skulder som inte är aktuella i indrivningsärendet. Gäldenärer 
som lever på existensminimum på grund av att de är föremål för löneutmätning bör rimligtvis 
inte ha medel över för att betala sådana skulder. Det innebär att en gäldenär som är föremål 
för indrivning inte fortsatt kommer att kunna betala skulder som tidigare inte missköts. För 
borgenärerna blir det en fråga om vem som har bättre rätt. Till exempel en bank som inte 
erhåller avbetalningar för utlånade medel i tid, ansöker om indrivning och blir ytterligare en 
borgenär i gäldenärens indrivningsärende. Gäldenären däremot träder in i ett hopplöst läge 
som beror på ekonomiska problem men kanske endast löses med hjälp av den omsorgsfulla 
syn på gäldenärer och dessas rätt till ett ekonomiskt drägligt liv, som speglades i den tidigare 
lagstiftningen.                            
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SOU 1964:57. Utsökningsrätt 3 
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