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Förord 
 
Denna c-uppsats är skriven våren 2003, vid avdelningen för rättsvetenskap, Luleå tekniska 
universitet. Min förhoppning är att uppsatsen skall vara intressant och givande läsning för dig 
som till äventyrs ger dig i kast med att läsa den. Det finns några personer som har hjälp mig 
under arbetets gång och därför skulle jag vilja tacka dem. Först och främst vill jag rikta ett 
stort tack till Christer Ödberg för hans hjälp med val av ämne. Sedan vill jag tacka Tommy 
Berggren, SE-banken, Boden för att han tog sig tid att svara på mina frågor och gav mig ma-
terial till min uppsats. Till sist vill jag tacka min handledare Bertil Bengtsson för all hjälp och 
goda råd som jag fått. 
 
Luleå maj 2003 
 
 
 
 
Gunnel Isaksson 
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Abstract 
 
A guarantee is an agreement, where one or several persons towards another person, takes on a 
responsibility for the fulfilment of an obligation that the third person has incurred. The valid 
legislation dates back to 1734. Most of the rules regarding guarantee, have been developed by 
legal practice. The legal practice that existed earlier, has been quite old, but lately the Swedish 
Supreme Court, has settled a number of cases involving guarantee. In Sweden there is a sev-
eral different types of guarantees, the most common is guarantee with direct liability. 
 
Usually a surety doesn´t need to be claimed, but unfortunately it happens that the guarantee 
claims and the guarantor has to fulfil his commitment. A surety can also be limited, that´s 
because an agreement of guarantee doesn´t need to be prescriped by law. It can also totally 
decline, a reason can be that either the main agreement or the guarantee is falsified. A surety 
can also become statutebarred. If the guarantor has to fulfil his responsibility, he can always 
claim the right of recourse towards the debtor. But if the debtor grants a debt forgiveness, the 
right of recourse declines. 



 III

Sammanfattning 
 
Borgen är ett avtal där en eller flera personer, gentemot en annan, åtar sig infriandet av en 
förpliktelse, som en tredje person har ådragit sig. Gällande lagstiftning härrör sig från 1734.  
Merparten av de regler gällande borgen vilar på oskriven rätt. Den rättspraxis som tidigare har 
funnits, har varit ganska gammal, men på senare år har HD avgjort ett flertal mål som rör bor-
gen och borgensåtaganden. I Sverige finns det ett flertal olika typer av borgen, vanligast före-
kommande är proprieborgen. Oftast tas ett borgensåtagande inte i anspråk, men tyvärr upp-
kommer det ibland situationer, då borgensåtagandet tas i anspråk och borgensmannen blir 
tvungen att prestera.  
 
Ett borgensavtal kan begränsas, detta hänger samman med att ett avtal om borgen kan ingås 
formlöst. Det kan även bortfalla helt och hållet. En anledning kan vara att antingen huvudför-
bindelsen eller borgensförbindelsen är förfalskad. Ett borgensåtagande kan också preskribe-
ras. I de fall där en borgensman blir tvungen att prestera, så erhåller denne en regressrätt gent-
emot gäldenären. Denna regressrätt bortfaller dock om gäldenären beviljas skuldsanering. 
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1 Inledning 

 
Borgen torde vara för de allra flesta en välkänd företeelse. En person som vill låna pengar,    
oftast i en bank, måste skaffa säkerhet för krediten. Han kan då välja mellan en realsäkerhet, 
dvs pant eller företagshypotek, och en personell säkerhet, dvs borgen, eller också prestera 
säkerhet av båda slagen. När kredittagaren vidtalar en person att gå i borgen för honom, inne-
bär detta att denne lovar att träda in och betala, om kredittagaren inte fullgör sina skyldigheter 
mot kreditgivaren.1 Det är inte så svårt att föreställa sig situationen för den som av en släkting 
eller av någon, som han räknar till sina vänner, blir bönfallen att ställa upp som borgensman 
för ett lån, som släktingen eller vännen verkligen är i behov av. Det vill mycket till för att 
kunna säga nej i ett sådant fall. Dessutom är den presumtive borgensmannen i detta läge ofta 
alltför optimistisk och utgår från att han inte skall behöva betala något, utan att det huvudsak-
ligen är fråga om en namnteckning på ett formulär. Men tvingas han betala, så får han inte 
någon valuta för det han lägger ut. Realiteten kan för många i värsta fall bli, att de blir skyldi-
ga att betala en stor summa pengar som klart överstiger deras normala betalningsförmåga. 
Resultaten av hjälpsamheten kan alltså bli personlig katastrof och ekonomisk ruin för bor-
gensmannens del.2 Det finns ett känt talesätt som säger ”den som går i borgen, går i sorgen”, 
något som en blivande borgensman torde tänka på innan han åtar sig ett borgensåtagande.  
 
1.1 Syfte 
 
Anledningen till mitt ämnesval för denna uppsats, är att undersöka vad det egentligen innebär 
att gå i borgen för någon. Vilka (om det finns några) möjligheter att slippa ifrån ett borgenså-
tagande. Om det finns någon sanning i det gamla talesättet ”den som går i borgen, går i sor-
gen”. 
 
1.2 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att endast omfatta proprieborgen, eftersom det före-
faller som om denna form av borgen är vanligast förekommande, när det gäller borgens-
åtagande av privatpersoner. Det bör även nämnas att jag endast kommer att titta på borgens-
åtaganden vad gäller banklån och inga andra former av krediter, såsom checkkrediter osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Bergström  & Lennander, Kredit och säkerhet s. 36 

2 A a s 45 
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1.3 Metod m m 
 
1.3.1 Metod 
 
I mitt arbete har jag valt att använda mig av traditionell juridisk metod, vilket i denna uppsats 
innebär framförallt att jag har tagit del av tillgänglig praxis, doktrin och relevant lagstiftning. 
Tyvärr så visar det sig att lagstiftningen är ganska kortfattad och föråldrad. Jag har även inter-
vjuat en banktjänsteman vid SE-bankens låneavdelning i Boden. Slutligen så har jag använt 
mig av Internet. 
 
1.3.2 Bilagor 
 
Jag har även valt att ta med tre olika dokument, såsom bilagor till detta arbete. De nyss av-
sedda dokumenten är följande: Borgen, att gå i borgen såsom för egen skuld – information, 
Allmänna villkor och IB instruktioner – vad är borgen? Dessa bilagor återfinns sist i fram-
ställningen.  
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2 Borgen 
 
2.1 Allmänt 
 
De allmänna bestämmelser om borgen som finns i gällande lag är mycket ålderdomliga med 
en del nyare tillägg. I 10 kap HB, som bär rubriken Om pant och borgen, finns 8-12§§, av 
vilka 8-10 och 12§§ härrör från 1734 års lag, medan 11§ fått sin nuvarande lydelse genom lag 
1936:87 i samband med tillkomsten av 1936 års skuldebrevslag3 Förutom ovannämnda regler 
i HB, finns även speciella bestämmelser som reglerar borgen, såsom KF 1851:55 s.4, om sät-
tet för uppsägning av förbindelser för vilka flera är ansvariga, samt KF 1855:82 s.1, om löf-
tesmans rätt att uppsäga och betala gäld m m. Regler om borgen återfinns även i några andra 
lagar t.ex föräldrabalken, där 14 kap 13§ stadgar om förmyndares rätt att ingå borgen på 
omyndigs vägnar.  
 
De speciella reglerna om borgen vilar emellertid i stort sett på oskriven rätt. Den rättspraxis 
som finns är till stor del ganska gammal. Största delen av de rättsfall som avgjorts i Högsta 
domstolen är från tiden före 1930. En anledning till detta, kan vara det faktum att borgen i det 
moderna samhället alltmer blivit en angelägenhet för bankerna. Bankerna har kommit att an-
vända gemensamma formulär och dessa är noggrant utarbetade just för att tvister skall undvi-
kas. Vidare torde bankerna ha en ambition att endast i nödfall gå till domstol. Sedan 1990 har 
också ett stort antal ”konsumenttvister” beträffande borgen för konsumentkrediter avgjorts av 
allmänna reklamationsnämnden, ARN.4 

 
I den äldre doktrinen uppställdes en definition av borgen, som nu har övergetts av den nyare 
doktrinen. Den definition som oftast har använts, är Hasselrots, som lyder ett löfte varigenom 
en person gentemot en annan åtar sig en personlig förpliktelse till säkerhet för tredje mans 
förpliktelse. I moderna framställningar har tekniken att uppställa en strikt definition av borgen 
övergivits och utgör snarare en beskrivning av huvudfallet, än en definition av borgen.5 

 

Det finns inga regler för hur ett borgensavtal ingås. De flesta borgensavtal ingås med en bank 
och då används bankens egna formulär.  
 
2.2 Grundläggande begrepp 
 
Som ovan nämnts innehåller 10 kap HB, de grundläggande reglerna om borgen och här kallas 
kreditgivaren för borgenären, kredittagaren för gäldenären och den som går i borgen för löf-
tesmannen. Den moderna termen för löftesman är borgensman.6 I denna framställning kom-
mer denna term att användas. 
 

 

 
 
 
                                                 
3 Walin, Borgen och tredjemanspant s. 24 

4. Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s. 37 

5. Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 36 

6. Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s. 36 
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Gäldenärens låneförbindelse till borgenären kallas för huvudförbindelsen eller huvudavtalet 
och borgenärens fordran mot gäldenären, huvudfordran. Borgensmannens förbindelse att gå i 
borgen för gäldenären, benämns borgensförbindelse, borgensavtalet eller helt enkelt borgen. 
Borgensförbindelsen föregås vanligen av ett särskilt avtal, där borgensmannen lovar gäldenä-
ren att gå i borgen för honom. Detta avtal kallas föravtalet.7 

 
När någon ikläder sig ett borgensansvar, så bör det uppmärksammas att det finns ett flertal 
olika former av ansvar, beroende på vilken typ av borgen det gäller eller om det är en eller 
flera som är borgensmän.  
 
Primärt ansvar innebär att borgenären kan vända sig direkt mot borgensmannen, han behöver 
inte utkräva sin fordran av huvudgäldenären innan han vänder sig mot borgensmannen. För att 
en borgensutfästelse skall bli primär förutsätts, att detta klart framgår av omständigheterna. Så 
brukar ske genom att borgensmannen åtar sig ansvar ”såsom för egen skuld”, proprieborgen. 
 
Subsidiärt ansvar innebär att borgenären som regel inte kan kräva borgensmannen förrän det 
visat sig att huvudgäldenären inte kan fullgöra sin förpliktelse. Förpliktelsen aktualiseras först 
när huvudgäldenärens oförmåga har dokumenterats på ett kvalificerat sätt, enkel borgen. 
 
Solidariskt ansvar innebär att var och en som svarar för en förpliktelse, kan krävas på hela 
betalningen. Ett solidariskt ansvar kan vara primärt eller subsidiärt. 
 
Delat ansvar innebär att var och en svarar för en förpliktelse, svarar endast för en del av skul-
den, i form av ett bestämt belopp eller i form av kvotdelar.8 

 
2.3 Kännetecken 
 
Det som kännetecknar borgen är accessoriteten. Accessoritet innebär att ett rättsförhållande är 
beroende av ett annat rättsförhållande. Borgensåtagandet är i denna mening accessoriskt till 
en huvudförbindelse. Det finns dock ingen lagregel i svensk rätt som uttryckligen stadgar att 
borgen är accessorisk till en huvudförbindelse. Bestämmelserna i 8§ 2 st PreskL och 6§ 2 st 
PreklL, tycks dock båda vara formulerade utifrån tanken att borgen är accessorisk till en hu-
vudförbindelse. Verkan av att huvudförbindelsen preskriberas eller prekluderas är att bor-
gensansvaret bortfaller.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Bergström  & Lennander, Kredit och säkerhet s. 36 

8 Walin,  Borgen och tredjemans pant s. 29 f 

9 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 38 ff 
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2.4 Olika slag av borgen 
 
Borgen kan avse olika slags huvudförpliktelser, alltså inte bara lån utan även köp, arrende, 
hyra, entreprenadavtal osv. Men borgensåtaganden kan även på annat sätt vara av olika slag 
och fungera på olika sätt. Till en början skiljer man mellan enkel borgen och proprieborgen. 
Vid enkel borgen kan borgenären inte kräva borgensmannen förrän det visat sig att gäldenären 
inte kan fullgöra sina förpliktelser. Men när det gäller proprieborgen, så kan borgenären 
omedelbart vända sig mot borgensmannen. Borgensmannen har åtagit sig ett ansvar ”såsom 
för egen skuld”. Fortsättningsvis finns även generell borgen, som innebär att borgensför-
bindelsen avser alla nuvarande och kommande förpliktelser gentemot samma borgenär.Två 
eller flera borgensmän för en och samma skuld står oftast på ett och samma plan. Men bor-
gensmän kan även teckna sig på olika plan i syfte att den borgensman som tecknat sig på and-
ra planet skall få regressrätt mot borgensman som står på första planet. En borgen, vilken 
tecknas på olika plan benämns efterborgen eller överborgen.10  

 

Ytterligare några särskilda slag av borgen bör nämnas. Med bristborgen avses en borgen som 
skall täcka kvarvarande förlust när övriga resurser har utnyttjats. Termen fyllnadsborgen an-
vänds då någon tecknar borgen för den del av en fordran som till äventyrs inte kan tas ut ur 
ställd säkerhet. När det gäller kredit för annat ändamål än konsuments enskilda bruk före-
kommer att termen skötselborgen används. Vanligen ställs borgen för att säkerställa huvud-
borgenären, men det förekommer även att borgen ställs för den risk en annan borgensman 
åtagit sig, alltså i sistnämnda borgensmans intresse. En sådan borgen benämns kontraborgen 
eller underborgen.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Walin, Borgen och tredjemanspant s. 29 

11 A a s 31 
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3 Proprieborgen 
 
3.1 Innebörd 
 
Proprieborgen är idag den allra vanligast förekommande form av borgensåtagande, när det 
gäller krediter till privatpersoner. SE-banken har utarbetat interna instruktioner, där man säger 
att ”banken kräver alltid proprieborgen”12 Att någon åtar sig ett borgensansvar för en propri-
eborgen, innebär att han åtar sig ett ansvar ”såsom för egen skuld”. Såsom för egen skuld, 
innebär att borgensmannen blir primärt ansvarig för gäldenärens skuld. Borgenären kan välja 
vem han skall kräva betalt av – gäldenären eller borgenären – när lånet förfallit till betalning. 
Han behöver inte kräva gäldenären innan han kräver betalt av borgensmannen.13  
 
3.2 Lagstiftning 
 
I 10 kap 9§ HB återfinns lagregler för proprieborgen, där följande står att läsa ”Nu haver löf-
tesman åtagit sig annan mans gäld, som sin egen, och utfäst betalning å viss tid, eller ort, eller 
ock sig lika med gäldenären där till förbundit; söke då borgenär vilkendera han helst vill” 
Lagrummet kompletteras av förordningen (1851:55 s. 4) angående sättet för uppsägning av 
förbindelser, för vilka flera är ansvariga och förordningen (1855:82 s. 1) angående löftesmans 
rätt att uppsäga och betala gäld m m. Förstnämnda förordning innehåller dels en bestämmelse 
för fallet att flera har förbundit sig att en för alla och alla för en betala gäld och förfallotid 
skall beräknas efter uppsägning, varvid uppsägning som sker hos någon av borgensmännen 
inte är gällande mot de andra, dels beträffande proprieborgen en bestämmelse om att när bor-
gensmannen har åtagit sig annans gäld som sin egen och förfallotiden beräknas efter uppsäg-
ning, skall uppsägning som sker hos endera inte gälla mot den andre. Har flera en för alla och 
alla för en ingått sådan borgen för gäld som bör betalas efter uppsägning, gäller detsamma 
som när endast en proprieborgensman finns.14 

 

Det framgår ganska så klart och tydligt att lagtexten är föråldrad och dessutom är den kortfat-
tad. Detta har fått till följd att rättspraxis har fått utforma en stor del av de regler som nu till-
lämpas. 
 
3.3 Rättspraxis 
 
 
Lagreglerna om borgen är kortfattade och föråldrade, varför rättspraxis har fått utforma en 
stor del av de regler som nu tillämpas. Till ledning för kreditinstituten har Finansinspektionen 
i sin författningssamling (FFFS 2000:2)15 gett ut allmänna råd om krediter i konsumentför-
hållanden, som bör följas i samband med att fysisk person tecknar borgen. I dess 3:e kapitel 
återfinns vägledning och råd angående borgensförbindelse.16 

 
 
                                                 
12 Se bilaga 

13 Lundgren & Sandén, Borgen och säkerheter i lös egendom s. 19 

14 Karnov, svensk lagsamling med kommenarer s. 445 

15 Ersätter Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 1997:33) 

16 FFFS 2000:2 s. 6 
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4 Allmänt om ansvar 
 
4.1 Borgensmannen 
 
När en privatperson åtar sig ett proprieborgensansvar, så innebär det att han tecknar borgen 
såsom för egen skuld och ansvarar för att kredittagaren betalar sin skuld samt upplupna rän-
tor, avgifter och kostnader. Om kredittagaren inte uppfyller sitt åtagande kan borgensmannen 
därför direkt krävas på betalning av banken. En borgensmans åtagande kvarstår oberoende av 
om en eventuell intressegemenskap med kredittagaren upphör. Åtagandet kan medföra att 
borgensmannens tillgångar, inklusive – under vissa hänsynstaganden – bostaden måste säl-
jas.17 
 
4.2 Banken 
 
Enligt Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, bör banken 
pröva borgensmannens betalningsförmåga vid kreditgivningstillfället, samt på sikt. Banken 
bör även skriftligen informera borgensmannen om innebörden av borgensåtagandet. Av in-
formationen bör framgå i vilken situation borgensmannen kan tvingas infria sitt borgenslöfte. 
När krediten har beviljats, bör banken snarast lämna en kopia av aktuellt skuldebrev och in-
gången av borgensförbindelsen till borgensmannen.18 

 

4.3 Borgensmän emellan 
 
I vissa situationer tecknas borgen av flera personer, vilka i och med detta, ikläder sig ett soli-
dariskt ansvar. Innan tillkomsten av 1936 års SkbrL, omkastades presumtionen i 10:11 HB 
från delat ansvar till solidariskt ansvar. Stadgandet lyder nu ”Hava två eller flera gått i borgen 
utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för sin förbindelse” 
Om en borgensman inte kan betala, faller förlusten på övriga borgensmän och inte som vid 
delat ansvar på borgenären. Det nu angivna solidariska ansvaret gäller enligt bankformuläret, 
eftersom detta inte innehåller något förbehåll om delat ansvar.19 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
17 SE-bankens borgensförbindelse, se bilaga 

18 FFFS 2000:2 s. 7 

19 Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s 55 f 



 8

5 Borgensansvaret 
 
5.1 Tas inte i anspråk 
 
Karakteristiskt för borgensavtalet är att det normalt avvecklas utan att tas i anspråk. Oftast 
betalas lånebeloppet av genom amorteringar. Gäldenären svarar för fullgörandet av ”kreditta-
garens förpliktelser enligt detta skuldebrev”. Detta betyder att borgensansvaret minskar i 
samma mån som huvudförbindelsen minskar genom amorteringar. Borgensåtagandet är ac-
cessoriskt till huvudförbindelsen.20 Det accessoriska rättsförhållandet gäller huvudförbindel-
sen och anknyter inte i första hand till borgenären som person utan till skuldförhållandet mel-
lan denne och gäldenären.21 Om jag garanterar att gäldenären betalar sin skuld till borgenären 
enligt en viss förbindelse, så skall jag hela tiden garantera den skuld gäldenären i det ögon-
blicket har till borgenären enligt förbindelsen – och inte mera. Borgensansvaret upphör, så 
snart gäldenären inte har någon skuld till borgenären enligt den huvudförbindelse som bor-
gensmannen står i borgen för.22 Ett borgensåtagande kan även upphöra på grund av att anting-
en huvudförbindelsen eller borgensåtagandet preskriberas.  
 

5.2 Tas i anspråk 
 
I de allra flesta fall avvecklas borgensavtalet utan att tas i anspråk, men tyvärr så uppkommer 
det ibland situationer, där ett borgensåtagande tas i anspråk. När det gäller proprieborgen, så 
behöver inte borgenären söka gäldenären innan han vänder sig till borgensmannen. Denne har 
ju, som tidigare nämnts gått i borgen ”såsom för egen skuld”. Även om det uttryckligen inte 
framgår av lagtexten i 10 kap 9§ HB, så är det givet att borgenären inte kan söka borgens-
mannen eller gäldenären förrän huvudfordran är förfallen. I och med att huvudfordran har 
förfallit till betalning, så har banken rätt att säga upp krediten i förtid. Enligt 2 kap 19 § bank-
rörelselagen (1987:617), sägs att ”förfallotiden skall bestämmas så att den är förenlig med 
villkoren för bankens förbindelser. Ställs ett lån inte att betalas inom ett år, skall banken för-
behålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom den sagda tiden” Men enligt de 
allmänna villkor som banken tillhandahåller varje låntagare så förbehåller sig banken rätten 
att säga upp krediten till betalning sex månader efter uppsägning.23 En rapport från konsu-
mentverket24 visar att ungefär var tionde person måste infria sitt borgensåtagande.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s.53 

21 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 39 

22 Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s. 53 

23 SE-bankens allmänna villkor, p 7A, se bilaga. Lagrummets innebörd stämmer inte överens med angivna punkt 

24 Rapport 1993/94:26 
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5.3 Begränsas 
 
Ett avtal om borgen kan ingås formlöst. Parterna kan därför skräddarsy ett borgensavtal som 
passar deras önskemål i ett enskilt fall. Ett sådant fall kan vara att tidsbegränsa borgensavtalet 
till en bestämd tid, t. ex ett år. Parterna kan också begränsa borgensansvaret till att gälla ett 
lägre belopp än vad som motsvarar gäldenärens betalningsskyldighet. Slutligen kan parterna 
överenskomma om att flera borgensmän skall ha ett annat ansvar än det i lagen solidariska 
t.ex, delat ansvar efter huvudavtalet eller efter någon annan grund.25 

 

5.4 Bortfaller 
 
5.4.1 Huvudförbindelsens ogiltighet 
 
Om huvudförbindelsen är ogiltig från början, blir inte heller borgensförbindelsen gällande. 
Detta är ett uttryck för borgens accessoriska karaktär. Borgenären kan genom tvång, svek eller 
ocker har förlett gäldenären att ingå huvudförbindelsen. I de fall där en gäldenär har ingått 
huvudförbindelsen trots att han är underårig eller omyndigförklarad och därmed saknar rätts-
lig handlingsförmåga, är huvudregeln att borgensförbindelsen blir ogiltig. De nyss nämnda 
ogiltighetsanledningarna gäller även själva borgensförbindelsen. I svensk rättspraxis har frå-
gan om betydelsen av huvudförbindelsens ogiltighet prövats endast en enda gång i ett refere-
rat mål från HD, nämligen NJA 1886 s 193. HD uttalade där, att en förpliktelse mellan makar 
var ogiltig och att borgensmän inte kunde anses ha klätt sig annan eller vidsträcktare ansva-
righet än vederbörande make. Walin är av den åsikten att ”avgörandet kan möjligen vara 
grundat på den rättspolitiska synpunkten att man inte borde få uppmjuka förbudet mot avtal 
mellan makar. Under alla omständigheter kan man inte numera ta rättsfallet till intäkt för att 
anse borgensåtaganden överlag sakna verkan om huvudförbindelsen är ogiltig”.26 

 
5.4.2 Förfalskning 
 
En ytterligare anledning till att en borgensförbindelse bortfaller, är om huvudförbindelsen 
eller borgensförbindelsen är förfalskad. Man bör dock skilja på underskriftsförfalskning, där 
gäldenärens eller borgensmannens namn förfalskats och innehållsförfalskning, där innehållet i 
huvud- eller borgensförbindelsen förfalskats eller falskeligen ifyllts. 27 

 

I både NJA 1915 s 519 och 1974 s 508 ansågs också att en borgensman före den godtroende 
borgenären bar risken för att en medborgensmans namnunderskrift varit förfalskad. I det 
förstnämnda målet var motiveringen kort och gott att den omständigheten att medborgens-
mannens man på borgensförbindelsen blivit förfalskat inte förringade borgensmannens ansva-
righet. Av större intresse är 1974 års fall. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s. 61 f 

26 Walin, Borgen och tredjemanspant s. 79 

27 Lehrberg m fl, Borgen förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor s. 29 
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NJA 1974 s 508. När den ena av de tre borgensmäns underskrifter visat sig vara förfalskad, 
vägrade den borgensman som krävdes för hela skulden att betala mer än två tredjedelar av 
fordringens belopp. Högsta domstolen anförde att en borgensman, som undertecknat en hand-
ling varav framgår att ytterligare borgensman finns eller är avsedd att finnas och som förutsatt 
att så var fallet, inte enbart därför att denna förutsättning brustit borde i motsvarande mån 
undgå borgensansvar. Härför erfordrades att särskild omständighet gjorde det motiverat att 
lägga risken i detta hänseende på borgenären. Högsta domstolen fortsatte: ”Uppenbarligen bör 
detta sålunda ske, om borgenären, när lånet lämnades, skulle känna till eller dock ha skälig 
anledning att misstänka, att borgensförbindelsen var förfalskad eller av annat skäl ogiltig”. I 
detta fall förelåg dock inte någon särskild omständighet, som kunde föranleda att borgensan-
svaret sattes ned.28 

 

I ett hovrättsavgörande, RH 1987:41, var den ene av två huvudgäldenärers namnteckning på 
huvudförbindelsen förfalskad. Proprieborgensmännen ansågs inte i denna situation kunna 
förpliktas att till någon del infria sina borgensåtaganden.29 Hovrätten yttrade i sina domskäl: 
”Som tingsrätten konstaterat har i rättspraxis30, fastslagits att den omständigheten att en av 
flera borgensmäns namnteckningar är förfalskad i allmänhet inte befriar övriga borgensmän 
från full betalningsskyldighet i enlighet med borgensåtagandena. När i stället gäldenärens 
namnteckning förfalskats anses emellertid enligt gällande rätt av borgens accessoriska natur 
följa att borgensmän ej är skyldiga att infria en ogiltig huvudförbindelse. Risken för huvud-
förbindelsens ogiltighet skall således i dessa fall i allmänhet läggas på borgenären. Undantag 
skulle kunna göras för de fall när borgensmannen känt till eller bort känna till att huvudför-
bindelsen var ogiltig”. 
 
5.4.3 Preskription 
 
Ett borgensåtagande kan preskriberas tillsammans med huvudfordringen, trots att preskrip-
tionstiden inte löpt ut för själva borgensåtagandet. Det innebär att borgen är föremål för s k 
accessorisk preskription. Accessorisk preskription innebär, att borgen inte kan göras gällande 
om huvudfordringen är preskriberad och borgensmannen därför inte kan påräkna regressrätt. 
Förklaringen till den accessoriska borgenspreskriptionen kan sägas vara att om borgenären 
efter huvudfordringens preskription alltjämt får göra gällande anspråk p g a borgensåtagandet 
skulle borgensmannen regressvis kunna vända sig mot gäldenären, varigenom preskriptionen 
av huvudfordringen skulle kringgås.31 Bestämmelsen om preskription av huvudfordran åter-
finns 8 § 2 st PreskL. Lagrummet inbegriper såväl enkel borgen som proprieborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Lehrberg m fl, Borgen, förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor s. 29 f 

29 A a s 28 

30 Här hänvisas till NJA 1974 s 508, se ovan 

31 Lindskog, Preskription – om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid s. 480 f 
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5.4.4 Dödsfall 
 
När det gäller dödsfall, så är det endast gäldenärens eller borgensmannens död som är av be-
tydelse. Vad gäller borgenären däremot, så har hans död ingen principiell betydelse. Reglerna 
för gäldenärens eller borgensmannens död regleras i 10 kap 10 § HB. Lagrummet ger borge-
när rätt att begära att ny borgensman inträder istället för den som avlidit. Borgenären är också 
skyldig att fordra ny borgen av huvudgäldenären. Om ny borgensman inträder, blir den avlid-
ne borgensmannens arvingar fria från borgensansvaret. För det fall ny borgen icke kan anskaf-
fas skall borgenären omedelbart (”strax”, ”genast”) utsöka sin fordran hos gäldenären och 
uttömma denne på tillgångarna. Uppkomsten av denna skyldighet förutsätter att borgenären 
erhållit kunskap om borgensmannens död.32 Enligt allmän uppfattning är denna regel inte till-
lämplig på proprieborgen. Själva den i lagtexten givna gången, att borgenären först skall gå 
till gäldenären och därefter till borgensmannens arvingar, tyder ju på att det endast kan vara 
fråga om enkel borgen. Vad som gäller då en proprieborgensman dör är däremot inte lika 
klart. Någon uttrycklig lagbestämmelse härom finns inte.33 

 

Det finns dock ett rättsfall, NJA 2000 s 97, där HD hade att ta ställning till frågan,” huruvida 
ett dödsbo efter en avliden proprieborgensman är skyldigt att betala den avlidnes skuld på 
grund av borgensåtagande?” HD:s ledamöter var eniga i sitt avgörande och ansåg att ett döds-
bo efter en avliden proprieborgensman är skyldigt att betala den avlidnes skuld på grund av 
borgensåtagandet. Som skäl för sitt avgörande angav domstolen följande: ”Ett borgensansvar 
utlöses inte förrän huvudfordringen är förfallen till betalning. I allmänhet avvecklas det utan 
att åtagandet tas i anspråk. Så är fallet om huvudgäldenären betalar skulden, men ansvaret kan 
också upphöra på grund av andra omständigheter såsom att huvudförbindelsen eller borgenså-
tagandet preskriberas. Den hänskjutna frågan avser emellertid endast om ett dödsbo kan und-
gå betalningsskyldighet för en proprieborgen på den grunden att borgensansvaret i och med 
borgensmannens död bortfaller och således inte övergår på dödsboet”. HD påpekade vidare 
att ”någon lagbestämmelse som reglerar frågan om verkan av en proprieborgensman död finns 
inte. Några bestämda slutsatser kan inte heller dras av den rättspraxis som finns. Nyssnämnda 
rättsfall liksom vissa andra äldre avgöranden talar dock mot dödsboets uppfattning att ett 
dödsbo efter en avliden proprieborgensman inte skulle vara skyldigt att betala en skuld på 
grund av borgensåtagandet. Till sist sade HD att, ” i avsaknad av särskilda regler eller annat 
särskilt stöd för en annan bedömning får ansvaret för en proprieborgensförbindelse anses gå 
över på borgensmannens dödsbo när borgensmannen avlider”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Karnov, svensk lagsamling med kommentarer s. 445 

33 Bergström & Lennander, kredit och säkerhet s. 66 f 
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6 Regressrätt 
 
6.1 Allmänt om regress 
 
En borgensman kan inte erhålla någon regressrätt innan han har presterat i enlighet med sin 
förbindelse. Först med prestationens utgivande till borgenären kan det bli tal om en regress-
rätt. Det är ett centralt moment för regressrättens uppkomst att borgensmannen är skyldig att 
betala om gäldenären inte uppfyller sina förpliktelser.34 Om en borgensman tvingas betala ut 
någonting på grund av sin borgen, har han rätt att kräva gäldenären på vad han har betalat. 
Borgensmannen har regressrätt mot gäldenären. Om det finns flera solidariskt ansvariga bor-
gensmän, har den borgensman som varit tvungen att betala regressrätt i proportion till antalet 
borgensmän.35  
 
6.2 Borgensmans regressrätt mot gäldenären 
 
Om borgensmannen tvingats betala gäldenärens skuld till borgenären, så har han rätt att kräva 
tillbaka vad han betalat av gäldenären. Många gånger har gäldenären föga att ge, eftersom han 
normalt annars själv hade betalat borgenären. Men regressrätten är ändå av betydelse för bor-
gensmannen, eftersom den ger honom en fordran i gäldenärens eventuella konkurs. Borgens-
mannens regressrätt finns inte uttryckligen stadgad i lagen men har ändå ansetts gälla. En mo-
tivering till detta torde vara, att gäldenären som en gång dragit nytta av det lånade beloppet, 
måste vara den som ytterst skall stå för återbetalningen.36 

 

Ur regressynpunkt är skillnaden mellan proprieborgen och enkel borgen praktiskt mycket stor. 
I det senare fallet visar det sig i en del situationer, att huvudgäldenären saknar tillgångar, och 
regressrätten har därigenom ringa värde. Samtidigt framstår därmed borgensinstitutet i sin 
huvudfunktion, nämligen att utgöra en betalningssäkerhet ifall huvudgäldenären inte betalar. I 
den situationen finns då en annan balans mellan de inblandade parterna och borgensmannens 
regressrätt har inte samma framskjutna position.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s. 60 

35 Lundgren & Sandén, Borgen och säkerheter i lös egendom s. 17 

36 Bergström & Lennander, Kredit och säkerhet s. 56 

37 Lehrberg m fl, Borgen, förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor s. 134 
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En borgensman som infriat sitt löfte har i normala fall rätt att kräva gäldenären regressvis. 
Men i de fall där gäldenären har beviljats skuldsanering har borgensmannen inte rätt att kräva 
gäldenären. Skuldsaneringslagen, hädanefter SsL, stadgar i 26§ 2 st att skuldsaneringsbeslutet 
inte inverkar ”på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller annan som förutom gälde-
nären svarar för fordringen”. Detta undantag för borgensförbindelser och medgäldenärsskap38 

innebär alltså att borgensmannen, också i de fall gäldenären genom beslut om skuldsanering 
inte längre är skyldig att betala, kan bli tvungen att prestera till borgenären. Om borgenären, i 
full vetskap om att han inte längre har rätt att kräva gäldenären, istället kräver prestation av 
borgensmannen, så måste borgensmannen prestera. Borgensmannen kan alltså inte med fram-
gång hänvisa till att gäldenären inte längre behöver betala, utan tvingas att infria sitt borgens-
löfte. 
 
Som ovannämnts har borgensmannen rätt att kräva gäldenären regressvis men, om en sådan 
regress skulle tillåtas skulle effekten av skuldsaneringen delvis omintetgöras. Genom att lag-
stiftarna i 26§ 1 st SsL betonat att gäldenären befrias från ansvaret för betalningen av de 
skulder som omfattas av skuldsaneringsbeslutet, följer att även borgensmannens regress är 
utesluten. Förbudet mot regress mot gäldenären, till vars förmån skuldsanering beviljats, är en 
nödvändighet om verkan av beslutet skall garanteras. Utan denna regel skulle de önskade ef-
fekterna av skuldsaneringsbeslutet kunna utebli och gäldenären slutligen ändå tvingas betala 
skulden.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Medgäldenärsskap och borgen bör hållas isär. Medan en borgensman endast har en accessorisk skyldighet att betala gäldenärens skuld, har en medgäldenär ett direkt 

förhållande till borgenären. Vanligtvis innebär detta att en medgäldenär, till skillnad från en borgensman, också åtnjuter de rättigheter som är knutna till skulden. Se Ingvars-

son, Torbjörn, JT s. 1123 

39 Ingvarsson, JT s. 1123 f 
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7 Slutdiskussion 
 
”Den som går i borgen, går i sorgen”, ett gammalt talesätt som varje presumtiv borgensman 
borde ha i åtanke innan han skriver på en borgensförbindelse. När kredittagaren vidtalar en 
person att gå i borgen för honom, innebär det att denne lovar att träda in och betala om kredit-
tagaren inte fullgör sina skyldigheter mot kreditgivaren. Trots det faktum att borgensmannen 
åtar sig ett stort ansvar som kan få oerhörda konsekvenser för hans egen ekonomi, så förefal-
ler det som om det inte är alltför ovanligt att åta sig att gå i borgen för någon annan.  Anled-
ningen till detta torde vara att det är väldigt svårt att säga nej när man blir ombedd av en släk-
ting eller nära vän att ställa upp som borgensman för ett lån som denne verkligen är i behov 
av. Dessutom är den presumtive borgensmannen i detta läge oftast alltför optimistisk och tror 
att det bara handlar om en namnteckning på ett formulär. Som ovan nämnts kan ett borgenså-
tagande få oerhörda konsekvenser för borgensmannen, såsom att dennes tillgångar inklusive 
bostaden måste säljas. 
 
När det gäller krediter till privatpersoner, så är proprieborgen den allra vanligast förekom-
mande formen av borgensåtagande. Det är nämligen så, att bankerna kräver alltid propriebor-
gen. Detta framgår av de interna instruktioner som t.ex SE-banken tillhandahåller sina an-
ställda.  Att ikläda sig ett proprieborgensåtagande innebär att borgensmannen åtar sig ansvar 
”såsom för egen skuld”. ”Såsom för egen skuld”, ett uttryck som det förefaller att de allra 
flesta inte har någon aning om vad det egentligen innebär. Enkelt uttryckt är innebörden  den, 
att borgenären inte behöver vända sig till gäldenären innan han vänder sig mot borgensman-
nen. Borgensmannen har alltså ett primärt ansvar och blir skyldig att betala hela skulden oav-
sett om gäldenären har några tillgångar eller ej. Förvisso har naturligtvis borgensmannen re-
gressrätt gentemot gäldenären. Jag återkommer dock till frågan om regressrätt längre fram i 
slutdiskussionen. 
 
Om någon person har för avsikt att åta sig ett borgensåtagande, så torde det vara av största 
vikt att innan man skriver på förbindelsen ta reda på vad för slags åtagande det egentligen är. 
Det förefaller som om de flesta tror att det bara handlar om en namnunderskrift, utan att för 
den skull innebära ett juridiskt åtagande, men ett borgensåtagande sträcker sig betydligt läng-
re än så. Som tidigare nämnts så kan det handla om att bli av med alla sina tillgångar eller att 
bostaden måste säljas. Enligt en rapport från konsumentverket, så måste var tionde borgens-
man infria sitt borgensåtagande. En skrämmande hög siffra, som egentligen borde vara myck-
et lägre om de som blir ombedda att skriva på ett borgensåtagande tar reda på vad ett proprie-
borgensåtagande innebär och vilka konsekvenser det kan få för dem själva. 
 
Jag anser att den som blir ombedd att ikläda sig ett borgensansvar, måste vara fullt medveten 
om vad ett sådant åtagande innebär. Ansvaret skall ligga på den presumtive borgensmannen. 
Det får inte vara så att man skall kunna ursäkta sig med att man inte förstod vad åtagandet 
innebar. ”Jag trodde det bara var en namnteckning på ett formulär, för att min syster/bror/vän 
skulle få lånet” Bankerna har utarbetat ett formulär med information där det klart och tydligt 
framgår vad det innebär att teckna borgen såsom för egen skuld. Förvisso har även banken ett 
stort ansvar, men jag anser att det är till syvende och sist den blivande borgensmannen som 
har det största ansvaret att noggrant ta reda på vad det är man egentligen skriver på. 
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De allmänna bestämmelser som reglerar borgen återfinns i 10 kap HB. Vissa av lagreglerna är 
ålderdomliga och härrör från 1734 års lag. Det har förvisso tillkommit en del ändringar, den 
senaste 1936 i samband med tillkomsten av SkbrL. Regler om borgen återfinns även i några 
andra lagar, till exempel föräldrabalken. Reglerna om borgen vilar i stort sett på oskriven rätt 
och den rättspraxis som finns är till stor del ganska gammal. Enligt mitt tycke torde det vara 
dags för en översyn av lagstiftningen. Den bör anpassas till det samhälle som existerar idag. 
Förvisso finns det en del rättspraxis, men som ovan nämnts är även den ganska gammal. Som 
jag nämnde tidigare i detta arbete så kan en anledning till detta vara att bankerna själva försö-
ker lösa sina tvister och endast i nödfall gå till domstol. Trots bankernas ambitioner att lösa 
tvister utan att gå till domstol, så finns det tillfällen då detta blir nödvändigt. Som exempel på 
detta kan nämnas NJA 2000 s 97, där HD hade att ta ställning till frågan, ”huruvida ett dödsbo 
efter en avliden proprieborgensman är skyldigt att betala den avlidnes skuld p g a borgensåta-
gande? HD ansåg att dödsboet var skyldigt att betala. 
 
Problemet med detta rättsfall torde vara att det inte finns någon lagbestämmelse som reglerar 
de situationer då en proprieborgenman dör. Någon rättspraxis har inte heller funnits. Jag anser 
att detta avgörande varit av stor vikt för framtida rättsfall, där ovannämnda fråga återigen blir 
aktuell. Dessutom etableras det rättspraxis på området. Domstolarna får vägledning och man 
får en mera enhetlig bedömning i framtiden. 
 
Till vägledning för kreditinstituten har finansinspektionen i sin författningssamling (FFFS 
2002) gett ut allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. Det är av största vikt att 
banker, men även andra kreditinstitut följer samma regler vid t ex borgen. Jag är av den upp-
fattningen att dessa råd till en viss del gjort att ett flertal av de tvister som förmodligen skulle 
ha avgjorts i domstol, kunnat lösas av banken. Dessutom finns den möjligheten att vissa tvis-
ter avgjorts i allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vilket jag anser är mycket bra, eftersom 
det tillhör deras verksamhetsområde att lösa konsumenttvister. 
 
Som jag nämnde tidigare så har bankerna som praxis att endast tillämpa proprieborgen, när 
det gäller krediter till privatpersoner. Anledningen till detta torde vara att banken kan kräva 
borgensmannen utan att dessförinnan kräva gäldenären. Innebörden av ett proprieborgensåta-
gande är ju som tidigare nämnts ”såsom för egen skuld”. En enkel borgen däremot innebär att 
borgenären inte kan kräva borgensmannen förrän det har bevisats att gäldenären inte kan beta-
la sin skuld. Detta måste i regel göras genom att gäldenären försätts i konkurs eller saknar 
utmätningsbara tillgångar. För mig är det helt förståeligt att bankerna endast tillåter proprie-
borgen vid krediter för privatpersoner. Detta förfarande sparar både tid och pengar för banken 
och dessutom så torde de få tillbaka sin fordran betydligt snabbare. 
 
Ett borgensåtagande behöver oftast inte tas i anspråk. I normalfallet avvecklas borgensavtalet, 
oftast sker detta genom att lånebeloppet betalas av genom amorteringar. Ett borgensåtagande 
kan även upphöra på grund av att antingen huvudförbindelsen eller borgensåtagandet preskri-
beras. Tyvärr så uppkommer det ibland situationer då ett borgensåtagande tas i anspråk. Det 
är i dessa situationer som borgensmannen upptäcker vad borgensåtagandet egentligen innebär 
och som ovannämnts kan det innebära en personlig katastrof. En blivande borgensman bör 
uppmärksamma följderna innan han skriver under åtagandet. Förvisso kan borgenären inte 
söka borgensmannen eller gäldenären förrän huvudfordran är förfallen, men det förändrar inte 
det faktum att borgensåtagandet ändå kommer att tas i anspråk.  
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När jag gick igenom materialet till detta arbete upptäckte jag att banken i sina allmänna vill-
kor lämnat en uppgift som enligt min åsikt förefaller felaktig. Följande står att läsa i Allmänna 
villkor, punkt 7 A, om bankens rätt att säga upp krediten i förväg: 
”Banken förbehåller sig enligt 2 kap. 19 § bankrörelselagen (1987:617) rätten att säga upp 
krediten till betalning sex månader efter uppsägning” Enligt 2003 års lagbok, står följande att 
läsa i första och andra stycket i ovan nämnda lagrum: ”Förfallotiden för ett lån skall bestäm-
mas så att den är förenlig med villkoren för bankens förbindelser. Ställs ett lån inte att betalas 
inom ett år, skall banken förbehålla sig rätt att säga upp lånet senast inom den sagda tiden” 
Jag anser att bankens allmänna villkor och stadgandet i 2 kap 19 § bankrörelselagen inte 
överensstämmer med varandra.  
 
Ett avtal om borgen kan ingås formlöst. Parterna kan därför utforma avtalet så att det passar 
deras önskemål. Det kan vara att tidsbegränsa avtalet till en bestämd tid, t ex ett år, eller att 
avtalet endast gäller ett lägre belopp än vad som motsvarar gäldenärens betalningsskyldighet. 
Dessa två begränsningar i borgensavtalet kan bli ett slags skydd från borgensmannens sida att 
inte ta på sig ett större ansvar än han har möjlighet att klara av. Dessutom kan tidsbegräns-
ningen göra att borgensmannen helt slipper ifrån sitt åtagande. Det torde nog vara så i de allra 
flesta fall, att om gäldenären får svårigheter att betala krediten så brukar det nog inte visa sig 
redan efter ett år.  
 
En borgensförbindelse kan av olika anledningar bortfalla, t ex om huvudförbindelsen är ogil-
tigt från början blir inte heller borgensförbindelsen gällande. En ytterligare anledning till att 
en borgensförbindelse bortfaller, är om huvudförbindelsen eller borgensförbindelsen är för-
falskad. Antingen är underskriften förfalskad eller så är innehållet i förbindelsen förfalskat. 
Jag är av den åsikten att, när huvudförbindelsen är antingen ogiltig eller förfalskad, så skall 
borgensmannen/männen, bli befriade från sitt ansvar. Men när det gäller själva borgensför-
bindelsen, så anser jag att ett större ansvar bör läggas på borgensmannen/männen, om han 
varit oaktsam. Anledningen till mitt ställningstagande är dels att det följer av borgens accesso-
riska natur att borgensmän inte är skyldiga att infria en ogiltig huvudförbindelse. Dessutom så 
anser jag att en eller flera borgensmän, torde ha större möjlighet att känna till om borgensför-
bindelsen är förfalskad eller ej.  
 
När det gäller dödsfall, så är det endast gäldenärens eller borgensmannen död som är av bety-
delse. Borgenärens död har ingen principiell betydelse. Reglerna för gäldenärens eller bor-
gensmannens död regleras i 10 kap 10 § HB. Enligt allmän uppfattning är denna regel inte 
tillämplig på proprieborgen. Det finns ingen uttrycklig lagregel som reglerar vad som gäller 
då en proprieborgensman dör. Den rättspraxis som har funnits har inte heller gett någon väg-
ledning. Som ovan nämnts så gällde rättsfallet NJA 2000 s 97, om ett dödsbo efter en avliden 
proprieborgensman är skyldigt att infria borgensåtagandet. HD ansåg att så var fallet. 
Jag anser att, om någon har ingått en proprieborgensförbindelse, ”såsom för egen skuld”, skall 
denne fullgöra sitt åtagande. En sådan förbindelse är enligt min mening detsamma som om 
borgensmannen själv skulle ha tecknat krediten. När någon avlider så görs en bouppteckning 
där tillgångar och skulder tas upp. I och med borgensåtagandet, ”såsom för egen skuld”, har 
den avlidne en skuld som skall betalas. 
 
När en borgensman har presterat i enlighet med sin förbindelse, så erhåller denne regressrätt 
gentemot gäldenären. Även om gäldenären har föga att ge, så ger den borgensmannen en ford-
ran i gäldenärens eventuella konkurs. Skillnaden mellan proprieborgen och enkel borgen är ur 
regressynpunkt mycket stor. I det senare fallet saknar oftast gäldenären några tillgångar och 
då är naturligtvis regressrätten föga värd.  
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När det gäller proprieborgen, så kan som tidigare nämnts, borgenären vända sig direkt mot 
borgensmannen och kräva betalt av denne. I och med att borgensmannen blir tvungen att pres-
tera, kan det ju faktiskt vara så att gäldenären har tillgångar, vilket gör att borgensmannen har 
möjlighet att få betalt av gäldenären efter regresskrav. Dock bör det påpekas att vid enkel 
borgen krävs gäldenären först och om denne då betalar borgenären, så finns det ingen anled-
ning för borgenären att vända sig mot borgensmannen.  
 
I normalfallet kan en borgensman som infriat sitt löfte kräva gäldenären regressvis. Men i de 
fall där gäldenären beviljats skuldsanering, bortfaller den rätten för borgensmannen att kräva 
gäldenären. Om en sådan regress skulle tillåtas skulle de önskade effekterna av skuldsane-
ringsbeslutet utebli och gäldenären skulle till syvende och sist ändå bli tvungen att betala 
skulden. Jag anser att det är väl hårt mot borgensmannen, eftersom han vid borgensåtagandet 
förmodligen inte hade räknat med att gäldenären skulle bli föremål för skuldsanering. En lös-
ning på problemet skulle kunna vara att skuldsaneringsbeslutet även innefattar borgensmän. 
Om det är så att en skuld sätts ned, så borde borgensmannen endast bli skyldig att betala den 
del av gäldenärens skuld som återstår. En annan aspekt kan vara att gå ifrån bruket av bor-
gensmän och istället använda sig av medlåntagare. Enligt SE-banken i Boden, så har man i 
stort sett gått ifrån användandet av borgensmän, när det gäller krediter till privatpersoner och 
istället nyttjas medlåntagare. Enligt min mening så är en sådan utveckling att föredra. Med-
låntagaren blir medansvarig och får dessutom större insikt i hur krediten sköts. Kontrollen 
över krediten finns redan där från allra första dagen då den tecknades. 
 
Mina avslutande synpunkter får bli följande, jag kommer aldrig någonsin att skriva på ett bor-
gensåtagande, oavsett vem som frågar mig. Jag anser att människor som står inför valet att 
skriva på, noggrant bör ta reda på vad det är de ger sig in i. Vilka långtgående konsekvenser 
det kan få, inte bara för borgensmannen, utan också för dennes hela familj. Min förhoppning 
är att det gamla talesättet ”den som går i borgen, går i sorgen” inte faller i glömska. 
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