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Förord 
 
Vi skulle vilja börja med att framföra ett stort tack till alla som hjälpt oss under arbetets gång. 
Vi vill framförallt tacka vår handledare Christer Ödberg för hans värdefulla åsikter och idéer 
samt hans stora förståelse för vår situation under arbetets gång. Vi vill även skänka en tanke 
till våra nära och kära som hjälpt oss under denna tid.    
 
Luleå 6 september 
 
 
 
Anna Ohlsson   Liza Pettersson  
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Sammanfattning 
 
Borgensinstitutet är ett mycket gammalt juridiskt idé. Rättsreglerna från 1734 är fortfarande 
tillämpliga. Dessa regler återfinns i HB 10 kap. 8-12 §§.  
   
På grund av den åldersstigna lagstiftningen har rättspraxis en stor betydelse vid tillämpningen 
av borgen. För att få en bild av gällande rättsläge har vi utgått ifrån domar från Högsta 
domstolen mellan 1986 och 2000. Dessa avgöranden har jämförts både med tidigare rättsfall 
samt med den doktrin som finns inom området.       
 
Att gå i borgen innebär att någon eller några personer, borgensmännen, tar på sig ansvaret för 
att gäldenärens skuld till borgenären blir betald. Det finns en rad olika typer av 
borgensåtaganden. Dessa skiljer sig åt inbördes men har alla som syfte att tjäna som säkerhet 
för gäldenärens skuld.  
 
De huvudsakliga förändringarna som skett de senaste åren är framförallt inom områdena 
giltighet, avräkningsordning, regressrätt, bortfall av ansvar, jämkning enligt 36 § avtalslagen 
och preskription.  
 
De slutsatser som vi kommit fram till är att rättsläget är förhållandevis klart. De tveksamheter 
som råder finns på detaljnivå, dessa anser vi vara besvärliga att förutse vilket gör de svåra att 
reglera och därför måste dessa utredas i det enskilda fallet. 
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Abstract 
 
Personal guarantee is a very old legal idée. The regulation of 1734 is still relevant. These 
provisions are to be found in HB 10 chapter 8-12 §§. 
  
Legal usage has great signification for the use of personal guarantees because of the old 
regulations. To elucidate the current legal position we have compared cases from the Supreme 
Court between the year 1986 and 2000.         
   
To give guarantee for somebody means that one or several persons, guarantors, takes the 
responsibility for the debtor’s debt. There are several different kinds of personal guarantees, 
whose purpose are to guarantee the debtor’s debt.    
 
The main changes during the last years are within validity, order of discount, right of recourse, 
loss of liability, apportionment according to 36 § law of contract in force and limitation.     
 
The conclusions we have drawn are that the legal position is relatively well-defined. The 
uncertainties that remains are mainly details, that are hard to predict and has to dealt with in 
each specific case.     
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1 Inledning 
  

1.1 Introduktion   
 
Skulle Du kunna tänka dig att gå i borgen? Många människor tar alldeles för lätt på att ingå en 
borgensförbindelse. Detta torde bland annat bero på att kunskapen därom är knapp vilket kan 
ha sin grund i den ålderdomliga lagstiftningen inom ämnet. Det som är vägledande för 
regleringen av borgen är framförallt HD: s praxis. Domstolen har kontinuerligt kommit med 
avgöranden, från 1990 och framåt har dessa dock ökat.      
 
Ett rättsområde, såsom borgen, kräver ett väl fungerande regelverk då det föreligger en stor, i 
vissa fall en obegränsad, risk för borgensmannen. Trots att lagstiftningen är svåranvänd och 
praxis inte har utrett rättsområdet helt finns det rekommendationer och råd från andra 
instanser. Det som de framförallt rör är banker, då de är dem som till störst del använder sig 
av borgensförbindelser. Råden och rekommendationerna kommer bland annat från 
finansinspektionen och bankinspektionen.   
 
Problematiken med borgen har till stor del utretts och förändrats under de senaste åren. Den 
största förändringen är framförallt förskjutningen från användandet av enkel borgen till 
dagens, nästintill uteslutande, bruk av proprieborgen. 
 
Efter att vi har pekat på de svårigheter och den problematik som föreligger inom detta 
rättsområde torde inställningen till borgen kunna bli en annan, vilket leder till en mer försiktig 
användning av denna typ av säkerhet.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av rättspraxis, utreda förändringarna i rättsläget 
gällande borgensåtaganden under de senaste 20 åren, de väsentliga förändringarna kom 
huvudsakligen mellan 1986 och 2000 vilket resulterat i att det är dessa rättsfall som vi har 
använt oss av. Vidare vill vi se vilka delar av rättsområdet som utvecklats under denna period 
samt klargöra för det idag gällande rättsläget.  
 
 

1.3 Avgränsning 
 
För att uppsatsen ska få lämplig omfattning har vi gjort en del avgränsningar. Vi har endast 
riktat in oss på de centrala rättsfrågorna som har tagits upp av HD från år 1986 fram till år 
2000. Detta är således inte någon uttömmande redogörelse för det juridiska begreppet borgen. 
I uppsatsen har ej tagits upp något annat lands reglering. Vi har ej heller avhandlat de 
situationer där borgensförbindelsen sätts som säkerhet tillsammans med andra 
säkerhetsformer, till exempel pant.    
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1.4 Metod  
 
Arbetet med denna uppsats har hela tiden haft sin utgångspunkt i praxis från HD. 
Inledningsvis använde vi Infolex för att söka rättsfall som hade med borgen att göra, ett 
femtiotal mål påträffades. Vi använde oss av sökord såsom borgen, borgensåtagande och 
borgensförbindelse. Dessa läste vi igenom ytligt för att kunna välja ut vilka som var 
väsentliga med hänseende till syftet samt inom ramen för våra avgränsningar. Sedan lästes de 
utvalda fall återigen igenom, denna gång mer noggrant, för att kunna sammanföras utifrån 
lämpliga rättsfrågor och därefter jämföras med varandra. Utifrån doktrinen har därefter de 
olika rättsfrågorna klargjorts för att sedan förtydligats med referat av de relevanta rättsfallen. 
Rättsfrågorna med tillhörande rättsfall har sedermera analyserats och utifrån detta har vissa 
slutsatser dragits.  
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2 Kort historik   
 
Reglerna om borgensåtaganden är till stor del baserade på oskriven rätt. De rättsregler som 
finns i HB kap. 10 är ursprungligen från 1734. Även den praxis som finns på området är 
tämligen gammal. Avgöranden från HD kom kontinuerligt fram till slutet av 1920-talet, men 
avtog sedan under 1930-talet, under senare tid har dessa dock ökat igen. Denna utveckling 
torde bero på att borgensåtaganden på senare tid alltmer blivit bankernas angelägenhet. Det 
gemensamma användandet av förtryckta formulär har minskat uppkomsten av tvister. Vidare 
torde det ligga i bankernas intresse att undvika avgöranden i domstol. Från 1990 och framåt 
har dock ett stort antal konsumenttvister uppkommit vilka har avgjorts av Allmänna 
reklamationsnämnden.1  
 
Även litteraturen om borgen har varit begränsad. Under lång tid var det enda verket som 
innehöll en utförlig framställning om borgen Berndt Hasselrots Några spörsmål om borgen 
från 1927. År 1984 kom dock Gösta Walins monografi Borgen och tredjemanspant vilken 
innehåller en redogörelse av olika frågeställningar rörande borgensåtaganden. 
Borgensåtaganden har även behandlats av Svante Bergström och Gertrud Lennanders i boken 
Kredit och säkerhet. Torbjörn Ingvarsson publicerade sin avhandling, Borgensliknande 
säkerhetsrätter, år 2000. Utöver detta finns även rapporter från konsumentverket vilka 
givetvis rör konsumentfrågor och konsumentförhållanden.2      

 

 

 

 

                                                 
1 Bergström, Lennander, Kredit och säkerhet, 2001, s. 36 f.  
2 A.a. s. 37. 
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3 Allmänt om borgen  
 
Att ingå en borgensförbindelse innebär att någon eller några personer, borgensmännen, tar på 
sig ett ansvar för att gäldenärens skuld till borgenären blir betald. En borgensman blir dock ej 
skyldig att betala skulden endast genom borgensförbindelsen. Betalningsskyldigheten är 
kopplad till en huvudförbindelse, det vill säga ett skuldebrev eller något annat avtal där en 
fordringsförbindelse finns.3  
 
De lagregler som finns angående borgen finns, som ovan nämnts, i HB 10 kap. 8-12 §§. 
Paragraferna 8-10 samt 12 § är från 1734 års lag och 11 § har fått sin nuvarande utformning i 
samband med tillkomsten av 1936 års skuldebrevslag.4
 
HB 10 kap. 8 § reglerar det som kallas enkel borgen.5 Med enkel borgen menas att borgenären 
ej kan kräva borgensmannen på betalning förrän skulden är förfallen och gäldenären har 
krävts på betalning. Det ankommer alltså på borgenären att med alla medel försöka få betalt 
av gäldenären, vilket medför att utmätning ska ha gjorts eller att gäldenären försatts i 
konkurs.6 Paragrafen kompletterades av förordning 1855:82 s.1 om borgensmans rätt att säga 
upp och betala skuld med mera. Där stiftas att borgensmannen har samma rätt som gäldenären 
att säga upp och betala skulden på förfallodagen, i de fall när förfallotid för skuld ska 
bestämmas efter uppsägning. Även vid fall när avtal ej tecknats om förfallotid har 
borgensmannen samma rätt att säga och betala skulden när han vill, liksom gäldenären.7
 
 

Huvudförbindelse 
Borgenär       Gäldenär 
 
Krav 1 
 
Krav 2 
Borgensförbindelse 
(enkel borgen) 
Regressrätt 
 

Borgensman 
 

Borgensmannen har gått i borgen för gäldenärens skuld till borgenären. Borgenären måste först rikta krav mot 
gäldenären och i de fall denne inte kan uppfylla kraven kan borgenären rikta kraven mot borgensmannen.  
Borgensmannen har, då denne uppfyller sina förpliktelser, i sin tur regressrätt mot gäldenären. 

  
 
Förfarandet med enkel borgen är som synes förhållandevis tidskrävande och kan därför inte 
användas i särskilt stor omfattning. En annan typ av borgen är så kallad proprieborgen. Att 
teckna proprieborgen innebär att borgensmannen tar på sig betalningsansvar ”så som för egen 

                                                 
3 Lundgren, Sandén, Borgen och säkerhet i lös egendom, 2002,  s. 8. 
4 Walin, Borgen och tredjemanspant, 2002, s. 25. 
5 A.a. s. 25. 
6 Lundgren, Sandén s. 18. 
7 Walin s. 25.  
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skuld”. Detta medför att borgenären kan välja vilken av gäldenären och borgensmannen han 
vill kräva först när skulden har förfallit till betalning.8
 
Bestämmelsen om proprieborgen finns i HB 10 kap. 9 §. Paragrafen har sitt ursprung i 1734 
års lag men även denna har kompletterats, dels genom ovan nämnda förordning 1855:82 s.1, 
dels med förordning 1851:55 s.4. 1851 års förordning gäller också i de fall när det finns flera 
gäldenärer och då förfallotid ska bestämmas efter uppsägning. Varje gäldenär har då rätt att 
säga upp skulden till betalning men uppsägningen gäller då endast denne gäldenär och inte de 
övriga.9  
 
 

Huvudförbindelse 
Borgenär       Gäldenär 
     

Krav  
 
 Krav  
Borgensförbindelse   
(proprieborgen) 
    Regressrätt 
 

         Borgensman 
 
Borgensmannen har gått i borgen för gäldenärens skuld till borgenären. I detta fall är borgensåtagandet 
formulerat som en proprieborgen, vilket innebär att borgensmannen går i borgen så som för egen skuld. Här 
finns inga regler om vem borgenären skall kräva först, borgensmannen eller gäldenären, utan borgenären kan 
kräva den som kan infria skulden.  
  
 
Generellt kan sägas att om en borgensman tvingas betala den skuld som gäldenären har till 
borgenären, kan borgensmannen sedan kräva betalning av gäldenären, det vill säga 
borgensmannen har regress gentemot gäldenären. Så är fallet vid så väl enkel borgen som vid 
proprieborgen.10

 

                                                 
8 Lundgren, Sandén s. 18 f. 
9 Walin s. 26. 
10 Lundgren, Sandén s. 17. 
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Vidare finns en tredje typ av borgen som kallas underborgen eller kontraborgen. Denna 
innebär att ytterligare en borgensförbindelse ingås som säkerhet för den risk som 
borgensmannen tar på sig. 11  Underborgen är med andra ord en förbindelse mellan 
borgensmannen och underborgensmannen då underborgensmannens ansvar inte kan 
aktualiseras förrän gäldenären har valt att kräva huvudborgensmannen för skulden i 
huvudförbindelsen. Avtal om underborgen tecknas ofta på en separat handling, vilket medför 
att borgenären många gånger inte känner till underborgensmannen.12

 
 

Huvudförbindelse 
Borgenär       Gäldenär 
       
 Krav 
 
 Krav 
Borgensförbindelse   
(proprieborgen) 
    Regressrätt 
 

         Borgensman 
    Krav 
 
  Borgensförbindelse  
  (underborgen)  

Underborgensman 
 
Undreborgensmannen har gått i underborgen gentemot borgensmannen. I de fall borgensmannen krävs på 
gäldenärens skuld, kan han i sin tur kräva underborgensmannen. Denne har regressrätt gentemot gäldenären, 
även borgensmannen har regressrätt mot gäldenären.  
 
 
Vid underborgen har borgensmannen som infriat skuld möjligheten att antingen regressvis 
kräva gäldenären eller kräva att underborgensmannen infriar sitt ansvar. Den sistnämnde har i 
sådant fall regressrätt gentemot gäldenären.13

 
Till skillnad från underborgen kan borgenären ibland kräva att borgensmannen uppger 
säkerhet i form av en efterborgensman. Efterborgen är en förbindelse mellan borgenären och 
efterborgensmannen vilket innebär ett utökat skydd för borgenären men ej för 
huvudborgensmannen. 14  Det finns fyra olika kombinationer vad gäller efterborgen som 
medför att ansvarsanspråken kan göras gällande på olika sätt. Detta är helt beroende på om 
det rör sig om två enkla borgensförbindelser, två proprieborgensförbindelser eller en 
förbindelse av varje sort.15

                                                 
11 Walin s. 34. 
12 Lundgren, Sandén s. 21. 
13 A.a. s. 23. 
14 Lundgren, Sandén s. 22 f. 
15 Walin s. 33. 
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Huvudförbindelse 

Borgenär       Gäldenär 
     
   Krav   
 Borgens- Krav 
 förbindels 
 
  
   Borgensman  Regressrätt 
Krav    
   
 
  Regressrätt 
    
  
 
   
 Efterborgensman 
 
Borgenären kan välja om han vill kräva gäldenären, borgensmannen eller efterborgensmannen. Väljer han att 
kräva efterborgensmannen har denne regressrätt mot borgensmannen, och kan då kräva borgensmannen på hela 
beloppet. Om i stället borgensmannen fått betala skulden, på grund av sit borgensansvar, har han inte 
regressrätt mot efterborgensmannen. Det föreligger således ett enkelriktat ansvar. Såväl borgensmannen som 
efterborgensmannen har givetvis möjlighet att kräva gäldenären på vad de fått betala.  
 
 
När det gäller efterborgen har huvudborgensmannen ingen möjlighet att kräva 
efterborgensmannen på fullgörelse, då de två inte har någon inbördes förbindelse. När 
borgenären ska kräva betalning väljer han den av gäldenären och borgensmännen som har 
bäst möjlighet att betala. Om det är efterborgensmannen som får infria sitt ansvar, har han 
regressrätt mot både gäldenären och huvudborgensmannen, medan huvudborgensmannen 
endast har regressrätt mot gäldenären.16

 
En borgensförbindelse som ställs för en gäldenärs alla förbindelser av visst slag eller en 
gäldenärs skulder upp till ett visst belopp kallas för generell borgen. Sådan borgen tecknas 
vanligtvis separat men det förekommer även att de tecknas på ett skuldebrev. Om åtagandet 
upptas direkt på ett skuldebrev är det dock viktigt att utreda huruvida det verkligen är tänkt 
som en generell förbindelse och inte bara för just den skulden med eventuella 
följdförpliktelser.17

 
Förutom de nu nämnda typerna av borgen finns dessutom de mindre vanliga borgensformerna 
bristborgen, fyllnadsborgen och skötselborgen. Bristborgen är en särskild form av enkel 
borgen som innebär ett åtagande att täcka kvarstående förlust efter att övriga resurser har 
utnyttjats. Fyllnadsborgen är när någon tecknar borgen för en del av fordran som inte säkert 
kan tas ur en annan ställd säkerhet. Skötselborgen slutligen, är vid fall när en fysisk person 
med väsentligt inflytande över ett företags verksamhet, genom delägarskap, avkrävs borgen 

                                                 
16 Lundgren, Sandén s. 23 
17 Walin s. 90 
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som säkerhet för kredit som företaget beviljas. Detta kan ha olika anledningar, men en är dock 
att personen ska se till att verksamheten sköts på ett lönsamt sätt.18

 
De övriga lagrummen i HB 10 kap., paragraferna 10-12 §§, reglerar andra omständigheter 
runt borgen. HB 10 kap. 10 § handlar om konsekvenser till följd av en gäldenärs död. Där 
sägs att om gäldenären dör ska dennes arvingar betala så mycket som den avlidnes tillgångar 
medger och borgensmannen det som sedan saknas. Om det i stället är borgensmannen som 
avlider ska borgenären strax kräva en ny borgensman av gäldenären. Om ny borgensman står 
att finna är den avlidnes arvingar fria från ansvar, annars ska borgenären genast kräva 
betalning från gäldenären och ta det som saknas från den avlidne borgensmannens 
tillgångar.19

 
I nästkommande paragraf, HB 10 kap. 11 §, föreskrivs solidariskt ansvar. Med detta menas att 
om två eller flera personer har tecknat borgen men inte gjort något förbehåll om att dela 
ansvaret sinsemellan, svarar de en för alla och alla för en gentemot förbindelse.20

 
HB 10 kap. 12 § reglerar slutligen, att om borgensmannen har gått i borgen, inte för en skuld, 
utan för en person som visserligen har en skuld, så frias borgensmannen från sitt ansvar om 
han kan skaffa fram gäldenären när betalning ska ske. Om gäldenären inte kommer fram ska 
borgensmannen betala skulden. Denna paragraf anses dock ej längre vara tillämplig inom 
svensk rätt.21

                                                 
18 Walin s. 33. 
19 A.a. s.26. 
20 A.a. s.27. 
21 A.a. s. 27. 
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4 Enkel borgen 
 
Stadgandet i HB 10 kap. 8 § uttrycker borgensinstitutets huvudregel, enkel borgen. 
Bakgrunden till denna regels utformning torde vara att skydda borgensmannen.22 Denna typ 
av borgen innebär att gäldenären svarar för skulden i första hand och om gäldenären ej kan 
fullgöra sin plikt får borgenären vända sig till borgensmannen för betalning av det som 
återstår av skulden. Om borgenären önskar kunna välja vem av gäldenären och 
borgensmannen han ska kräva måste borgenären begära att borgensmannen åtar sig ett vidare 
ansvar än enkel borgen. Detta kan göras genom att tillägga orden ”så som för egen skuld” 
eller motsvarande uttryck i borgensförbindelsen. Borgensåtagandet blir då istället en 
proprieborgen. Med detta synsätt utgör proprieborgen ett undantag från huvudregeln enkel 
borgen.23  
 
Enkel borgen medför ett subsidiärt ansvarsåtagande för borgensmannen, vilket innebär, som 
tidigare nämnts, att borgenären ej kan kräva betalning från borgensmannen förrän det blivit 
utrett att gäldenären är insolvent. Det har i äldre doktrin ansetts att insolvensen ska styrkas 
utifrån i huvudsak två olika kriterium. Antingen ska ett misslyckat utmätningsförsök ha 
genomförts eller så ska gäldenären ha försatts i konkurs som avslutats med den utgången att 
borgenären ej fått betalning för alla eller vissa av sina fordringar. Denna, gentemot 
borgenären, hårda regeltolkning har ifrågasatts i nyare doktrin. Walin frågar sig huruvida det 
idag bör ställas några formella krav på bevisning om gäldenärens bristande förmåga att 
tillgodose borgenärens fordringar. Han förespråkar en friare prövning av när borgensmannens 
subsidiära ansvar ska infalla. HD har 1990 tagit ställning till denna frågeställning, 24  se 
rättsfall närmast nedan.  
 
 

4.1 Rättsfall NJA 1990 s. 245 
 
Käranden i målet, härefter kallad förvaltningen, hade under flera år levererat timmer till det 
företag, som här benämns bolaget. Förvaltningen hade av bolaget begärt säkerhet för att 
leverera på kredit, vilket hade givits av en ekonomisk förening vars verksamhets ändamål är 
att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att ställa dylika säkerheter. 
Borgensförbindelsen som ställts hade formen av enkel borgen, vilket medförde att 
borgensmannen hade ett subsidiärt ansvar i förhållande till gäldenären. I november 1981 
försattes bolaget i konkurs och konkursförvaltaren meddelade i mars 1983 att de oprioriterade 
borgenärerna ej skulle få utdelning med mera än 35 procent av deras bevakade 
fordringsbelopp. Tre år senare betalade föreningen till förvaltningen det i borgensförbindelsen 
fastställda beloppet. I målet yrkade förvaltningen att föreningen skulle förpliktas att utge ränta 
i första hand på hela det belopp borgensåtagandet omfattade och i andra hand på 65 procent 
av det i konkursen bevakade beloppet. Som grund för detta yrkande anförde förvaltningen att 
bolagets oförmåga att betala fordringen måste anses vara fastslagen genom konkursutbrottet. 
Det utdelningsförslag som konkursförvaltaren utgett bör ses som tillräcklig utredning om 
bolagets ekonomiska tillstånd. Föreningen bestred och framhöll att, enligt HB 10 kap. 8 §, när 

                                                 
22 Bergström, Lennander s. 57 f. 
23 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, 2000, s. 51. 
24 Walin s. 158.  
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det är fråga om enkel borgen inträder inte betalningsskyldighet förrän konkurs slututdelning 
påvisar att tillgångarna ej räcker till att tillfredställa borgenären.  
 
Såväl TR som HovR diskuterar i sina domskäl den i doktrinen sedan mycket lång tid tillbaka 
rådande synen jämfört med den åsikt som framförts av Walin på senare tid. Parterna i målet 
kan sägas klart representera de båda ståndpunkterna. De båda underinstanserna dömde dock 
enligt den äldre synen att borgensmannens betalningsplikt infaller först när 
slututdelningsförslaget läggs fram.  
 
HD inhämtar för sin del yttrande från Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, 
Sveriges Föreningsbankers Förbund och Sveriges Advokatsamfund. I samtliga yttranden 
påpekas att enkel borgen är ett numera väldigt sällsynt använt institut, samt att dess 
tillämpning förmodligen skulle öka betydligt om regleringen runt den skulle anpassas. 
Organisationerna är också samstämmiga i att det med tanke på dagens handläggningstider, för 
konkurser, tar orimligt lång tid innan borgenären kan tillgodogöra sig den utlovade säkerheten. 
Svenska sparbanksföreningen uttrycker även att de ej anser det vara konsekvent att det godtas 
som bevis för insolvens att ett misslyckat utmätningsförsök gjorts men när det gäller konkurs 
krävs att slututdelning ska ha skett. Konkursutbrott bör vara ett minst lika bra 
insolvenskriterium som ett misslyckat utmätningsförsök.  
 
HD ändrar HovR dom och biföll kärandens andrahandsyrkande. I domskälen framhålls att vid 
enkel borgen ska borgenären först vända sig till gäldenären innan krav kan ställas på 
borgensmannen. Det ligger på borgenären att visa att gäldenären ej har förmågan att betala sin 
skuld. Det torde inte föreligga några hinder för att i konkursfallet sätta tidpunkten för 
borgensmannens betalningsskyldighet till annan än den som tidigare ansetts gälla. HD 
samtycker med de uppfattningar som lämnats i de inhämtade yttrandena men anser att 
övervägande skäl talar för en något försiktig lösning. Med detta avses att utgångspunkten bör 
ligga i att det är upp till borgenären att påvisa gäldenärens bristande betalningsförmåga. 
Därför bör viss utrednings krävas utöver konkursutbrott.  
 
Ett i målet skiljaktigt justitieråd ansåg dock att konkursutbrottet skulle vara tillräckligt som 
insolvenskriterium och att detta skulle medföra att kärandens förstahandsyrkande skulle 
bifallas. Detta skulle starkt förstärka värdet på institutet enkel borgen.  
 
HD: s dom innebär att tidpunkten för fastställande av gäldenärens insolvens kan flyttas fram i 
tiden jämfört med hur det var tidigare. 
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5 Giltighet     
 
Borgensansvaret har ett nära samband med huvudförpliktelsen. I de fall då huvudförpliktelsen 
är ogiltig resulterar det i att borgensförbindelsen anses vara ogiltig. Ett borgensåtagande kan 
således vara ogiltig redan från den tidpunkt det tecknades.25 Det är framför allt viktigt för 
borgensmannen att se till att fordran hålls vid liv, då han vid betalning erhåller regressrätt. Det 
är även av stor vikt för borgenären att bevaka sin rätt gentemot borgensmannen, då andra 
borgensmän kan få regressrätt på fordringen. Borgenären har således ett konstant krav på sig 
att vaka över sina fordringar och på så sätt fastställa säkerheten för dessa. Om kraven inte 
uppfylls kan borgenärens försummelse leda till att hela eller delar av borgensmannens 
förpliktelser, gentemot borgenären, faller bort. Det som bör påpekas i detta sammanhang är att 
kraven på borgenären varierar efter vilka kvalifikationer han har. Borgenärer med större 
kunskap inom området har högre krav än en borgenär som innehar liten kunskap. En bank har 
således högre krav på sig än en privatperson utan kunskap på området.26  
 
HB 10 kap. 10 § 2 meningen är den paragraf som reglerar fall då borgensmannen dör. Den 
stadgar att då borgensmannen dör, då han fortfarande står under borgen, är gäldenären skyldig 
att strax skaffa fram en ny borgensman. Om gäldenären klarar att förse sig med en ny 
borgensman blir den tidigare borgensmannens arvingar fria från ansvar. Uttrycket arvingarna i 
lagtexten är föråldrad men kan idag jämställas med borgensmannens dödsbo. I princip kan 
inte gäldenären kräva en ny borgensman som kan ställa högre säkerhet än vad den avlidne 
gjorde.27

 
Då en borgenär inte utnyttjar de befogenheter han tilldelats genom HB 10 kap. 10 § kan han 
förlora sin rätt gentemot den avlidnes dödsbo.28 I de fall flera personer gått i borgen torde 
medborgensmannens ansvar reduceras.29      
 
HB 10 kap. 10 § har inte ansetts vara tillämplig på fall då en proprieborgensman avlider, 
dessa regler har endast ansetts reglera fall med enkel borgen. Tidigare har regler som varit 
tillämpliga på proprieborgensmannens död reglerats i 21 kap. 4 § ÄB. 1981 ändrades dock 
detta kapitel vilket resulterade i att fjärde paragrafen, som reglerade dessa fall, inte längre 
blev tillämplig.30 Rättsläget var således oklart fram till år 2000 då HD i en dom31 fastslog att 
HB 10 kap. 10 § är tillämplig även på fall då borgensmannen ingått en proprieborgen. Domen 
ledde till praxis på ett område som före avgörandet varit helt utan reglering.  
 
 

5.1 Rättsfall NJA 2000 s. 97  
 
En fråga som har utretts utförligt av HD är vad som gäller när en person som tecknat 
proprieborgen avlider. Frågeställningen kom upp till avgörande i TR 1999. Parterna 
åberopade där 56 kap. 13 § RB med hänvisning att frågan hade prejudikatsintresse. Enligt 
                                                 
25 Walin s. 124.  
26 A.a. s. 124. 
27 Walin s. 66 f. 
28 Hasselrot, Några spörsmål angående borgen II, 1927 s. 42.  
29 Walin s. 67.  
30 A.a. s. 67 f. 
31 NJA 2000 s. 97. 
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denna paragraf hänsköts frågan till HD för avgörande. I målet menade borgenären att ett 
borgensåtagande är att betrakta som en vanlig skuld. Hur förbindelsen tas upp i 
bouppteckningen efter den avlidne bedöms utifrån de aktuella förhållandena på dödsdagen. 
Dödsboet anförde å sin sida att frågan huruvida betalningsskyldigheten går över på ett dödsbo 
ej var författningsreglerat eller av rättstillämpningen utrett. Något avtal som reglerade frågan 
fanns ej heller mellan parterna.  
 
HD utgick ifrån de grundläggande paragraferna för att reda ut rättsläget. De klargjorde att HB 
10 kap. 9 § innebar att proprieborgen medför att borgensmannen åtar sig ansvar ”så som för 
egen skuld”, samt att borgenären har rätt att vända sig direkt till borgensmannen utan att först 
kräva gäldenären på betalning. HD pekade vidare på HB 10 kap. 10 § 2st., vilken reglerar att 
om borgensman avlider måste gäldenären hitta en ny borgensman för att borgensmannens 
arvingar ska slippa betalningsskyldighet. I rättsfall från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet har rättspraxis uttalat att denna senare reglering ej skall tillämpas vid proprieborgen, 
utan endast vid enkel borgen. HD ansåg dock ej att några bestämda slutsatser angående 
rättsläget kunde dras från dessa äldre rättsfall. 
 
HD: s fortsatta resonemang utgick ifrån huvudregeln att ansvaret för obligationsrättsliga 
förpliktelser övergår till dödsboet för den förpliktade vid dennes frånfälle. En anledning till att 
frångå denna huvudregel ansågs dock vara skillnaden på ett borgensansvar vid enkel borgen 
och ett vanligt skuldförhållande är att borgensansvaret är sidoordnat en huvudförbindelse. 
Dessutom åtnjuter ej borgensmannen någon ersättning för sitt ansvarsåtagande, i alla fall inte 
så länge det är frågan om en privatperson. Detta, menade HD, bör vara orsaken till 
utformningen till HB 10 kap. 10 §. Då ansvaret när det gäller proprieborgen, till skillnad från 
vid enkel borgen, är likställt med huvudförbindelsen, kom HD fram till att ansvaret för en 
proprieborgensförbindelse ska gå över på borgensmannens dödsbo när denne avlider.  
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6 Avräkningsordning  
 
En fråga som aktualiserats i praxis är vilken avräkningsordning som ska tillämpas på fordring 
mellan borgenär och gäldenär. När det finns flera fordringar mellan samma parter men det ej 
är tydligt vilken av dessa som åsyftas vid en återbetalning, regleras detta i HB 9 kap 5 §. 
Denna regel säger att gäldenären har rätt att själv välja vilken fordring som ska avräknas, om 
denne inte utnyttjar sin valrätt övergår det till borgenären att bestämma. Det skiljer sig dock 
beroende på om det är frågan om en frivillig avbetalning eller om det rör sig om utmätning 
eller annan rättslig tvångsåtgärd. I de fall skuldtäckning sker genom indrivning som regleras 
av UB tillämpas dess 13 kap. 13 §. Paragrafen föreskriver att, om inte annat yrkas före 
fördelning, medel ska avräknas på ränta och annan biförpliktelse före fordringens 
kapitalbelopp. Någon inbördes ordning bland biförpliktelser finns dock inte. Walin menar att 
denna regel tillika ska tillämpas i förhållande till borgensman i brist på annan aktuell 
bestämmelse.32 HD har aktualiserat frågan om avräkningsordning på skuld som delvis täckts 
av borgensförbindelse i nedan refererade rättsfall. 
 

 

6.1 Rättsfall NJA 1986 s. 454 
 
Gäldenär hade skulder avseende vissa skatteposter. Den lokala skattemyndigheten hade 
medgivit anstånd för viss del av skatteskulden men detta anstånd har senare återkallats. 
Gäldenärens maka hade vid tillfälle tecknat säkerhet i form av borgen för de då aktuella 
skatteskulderna. Senare har även ytterligare skulder tillkommit vilket medfört att 
borgensförbindelsen ej stått som säkerhet för gäldenärens sammanlagda skuldbelopp. Frågan i 
målet var att kronofogdemyndigheten hade beslutat att ta den aktuella borgensförbindelsen i 
anspråk till det belopp de anser förbindelsen uppgick till, men borgensmannen medgav ej att 
förbindelsen fortfarande var gällande. Som grund för talan anförde borgensmannen att den 
skönsmässiga taxering som gäldenären åsattes var felaktig och att invändningar mot denna 
hade framförts vid tidpunkten för borgensförbindelsens tecknande. Åtagandet hade med andra 
ord ingåtts med förutsättning att taxeringsbeslutet var felaktigt. Vidare anfördes att de 
betalningar som gjorts borde ha avräknats på den del av skulden som omfattar 
borgensåtagandet och ej på den del av skulderna som tillkommit senare och alltså inte täcks 
av säkerheten. Om avräkning skett på detta sätt skulle inte någon betalningsskyldighet kvarstå 
för borgensmannen.   
 
Kronofogdemyndigheten framförde å sin sida att de känt till att taxeringen var tvistig men att 
det ej funnits anledning att göra någon uppdelning av vad i taxeringen som var ”rätt” och vad 
som var ”tvistigt”. Det, av borgensmannen anförda, att borgensförbindelsen skulle omfatta 
vissa inkomstkällor är enligt kronofogdemyndigheten en efterhandskonstruktion. Vad gäller 
hur betalningar skulle avräknas menade kronofogdemyndigheten att följande förfaringssätt 
hade följts; betalningar som skett innan anståndet återkallande har avräknats på den del som 
omfattas av borgen medan kronofogdemyndigheten har haft rätt att välja vilken del 
betalningar som skett därefter ska avräknas på. De har då givetvis valt den del som ej 
omfattas av säkerhet. 
 

                                                 
32 Walin s. 155 f. 
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HD inhämtade yttranden från Svensk bankförening, Svensk sparbanksförening, Sveriges 
advokatsamfund samt Föreningen Sveriges kronofogdar. Bankföreningen och 
sparbanksföreningen lämnade likartade uppfattningar. De framförde att det framförallt bör 
vara borgensförbindelsen och dess utformning som ligger till grund för domstolarnas 
bedömning. Om detta inte är möjligt på grund av alltför generella formuleringar ska, anser de 
båda föreningarna, in dubio borgenären ha en frihet att avgöra hur avräkning ska genomföras. 
De bör heller inte göras någon skillnad om betalningen skett frivilligt eller till följd av 
utmätning. Sveriges advokatsamfund anförde att vid frivilliga betalningar har gäldenären rätt 
att anvisa vilket skuldbelopp som ska avräknas, om ingen anvisning gjort är det upp till 
borgenären att välja. Vid avräkning när medel inkommit genom utmätning torde 
tillvägagångssättet likställas med det i konkurssituationer. Det vill säga medlen ska 
proportioneras mellan de olika delarna. Föreningen Sveriges kronofogdar uttalade sig endast 
vad gäller medel som inkommit via icke frivilliga åtgärder. De uppfattade rättspraxis så att en 
borgenär alltid hade rätt att styra sådana medel. Föreningen ansåg dock inte att detta var 
tillfredställande utan att de hellre skulle se att både skatter och enskilda fordringar som blir 
betalda genom utmätning borde avräknas så att den äldsta skulden krediteras först. De anförde 
även att de ansåg att undantag från borgenärs valrätt borde övervägas med hänsyn till tredje 
mans borgensansvar. 
 
HD lämnade, liksom HovR, anförda besvär utan bifall. I domskälen framkom att när det 
gäller frivilliga betalningar står det borgenären fritt att avräkna betalning på önskad del av 
fordran, så vida ej annat avtalats, i vart fall när det är fråga om proprieborgen. När det gäller 
skattefordringar torde avräkning främst ske på den äldsta fordringen men det finns inget 
hinder för att göra avsteg från detta och i stället avräkna en yngre fordran om den, till skillnad 
från den äldre, inte omfattas av säkerhet som till exempel borgen.  
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7 Regressrätt 
 

7.1 Förutsättningar för regressrätt 
 
Beträffande regressrätt mellan borgensman och gäldenär regleras dessa frågor ofta genom 
avtal emellan parterna. I de fall då frågan inte är reglerad tillämpas praxis och sedvana. Den 
generella uppfattningen är att regressrätt föreligger för borgensmannen. Denna uppfattning 
torde dock kompletteras med ett antal undantag. Bland jurister och rättsvetenskapsmän är det 
dock väldigt omtvistat hur denna huvudregel med undantag skall se ut.33

 
För det första, för att regressrätt skall kunna aktualiseras måste borgensmannen ha vidkänts 
någon utgift eller annan typ av uppoffring som gäller som säkerhet för gäldenärens skuld till 
borgenären, härtill räknas även ränta. Med uppoffring avses när borgensmannens förmögenhet 
minskas på grund av skyldigheten att fullgöra borgenslöftet. Det förutsätter också att själva 
huvudgälden måste ha infriats, helt eller delvis, av borgensmannen. Gäldenärens förpliktelser 
måste på detta sätt ha blivit uppfyllda, åtminstone till viss del. Denna uppfyllelse kan ske på 
andra sätt än genom direkt betalning. Exempel på sådana sätt är kvittning av motfordran, 
betalning i form av aktier eller andra värdepapper eller någon annan form av datio in 
solutum34.35 Det är av största vikt att borgensmannen är skyldig att betala då gäldenären inte 
uppfyller sina åtaganden. Att borgenären rättsligt kan tvinga borgensmannen att prestera är ett 
nödvändigt moment för att överhuvudtaget kunna tala om borgensmannens regressrätt.36    
 
För det andra måste gäldenären, helt eller delvis, vara befriad från sin skyldighet att betala till 
borgenären på grund av att borgensmannen har påtagit sig den rollen. Det spelar ingen roll på 
vilket sätt borgensmannen har uppfyllt sina skyldigheter, vilken prestation som helst som 
löser gäldenären från sin skuld skall anses ge borgensmannen regressrätt. Här bör påpekas att 
om borgensmannens prestation resulterar i att gäldenären endast blir fri från sin förpliktelse 
till viss del ger också detta borgensmannen regressrätt, dock kan regresskravets storlek inte 
otvetydigt utgå från vad borgensmannen varit tvungen att utge.37

 
Således är de primära förutsättningarna för att regressrätt för borgensmannen skall föreligga 
att gäldenären blivit befriad från sin skuld på grund av borgensmannens prestation. Det vore 
likväl orimligt om borgensmannen skulle ha rätt att vända sig mot gäldenären om inte 
borgensmannen hade fått vidkännas någon utgift eller uppoffring.  
 
Regressrätt föreligger även då borgensmannen inte haft någon direkt utgift, men trots detta 
utfärdat en revers till borgenären vilken denna har godkänt som betalning. Ett annat scenario 
som torde innebära att borgensmannen har regressrätt är då borgensmannen infriat sitt 
åtagande utan att han haft skyldighet till detta. Däremot då en borgensman efterskänker sin 
fordran faller regressrätten bort.38      
 

                                                 
33 Ingvarsson s. 60. 
34 Fullgöra en förpliktelse genom att prestera något likvärdigt med det avtalade.  
35 Walin s. 200. 
36 Ingvarsson s. 60. 
37 Ingvarsson s. 60 f. 
38 Walin s. 200.  
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Tidpunkt för väckande av regresstalan är en fråga som tidigare varit omtvistad. Efter HD: s 
dom från 200039 har dock rättsläget klarnat något. 

 

7.1.1 Rättsfall NJA 2000 s. 482  
 
I detta rättsfall från 2000 har en gäldenär beviljats en kredit hos en kreditgivare, två 
borgensmän gått i borgen för en fordran. Borgensmännen har tecknat en solidarisk borgen så 
som för egen skuld för ett begränsat belopp om 46 000 kronor jämte ränta och kostnader. 
Efter krediten sagts upp krävdes borgensmännen på betalning vilken skulle amorteras med 
400 kronor i månaden, enligt ett förlikningsavtal. Borgensmännen yrkade att regressrätten 
gentemot gäldenären skulle betalas i sin helhet trots att borgensmännen inte fullgjort sin 
betalningsskyldighet enligt förlikningsavtalet. 
 
Den frågan som HD fick ta ställning till var om en borgensman som har åtagit sig att betala 
gäldenärens skuld genom avbetalning till borgenären har rätt att omedelbart få ut 
totalbeloppet regressivt av gäldenären. Eller om regressrätten skall begränsas till vad 
borgensmannen vid varje tidpunkt har erlagt. 
 
HD fastslog att regressrätt mellan borgensman och gäldenär föreligger då borgensmannen, 
helt eller delvis, infriat sitt borgensåtagande. Detta kan ske genom betalning eller genom 
andra åtaganden som borgenären godtagit som fullgörelse av gälden. Denna betalning skulle 
medföra att gäldenären löses från sina förpliktelser.  
 
I detta fall ansåg HD att borgensmännen hade, genom förlikningsavtalet, åtagit sig en 
borgensförpliktelse på 30 000 kronor. Till följd av förlikningsavtalet hade således gäldenären 
blivit fri från motsvarande del av skulden. Detta medför att borgensmännen hade rätt att 
omedelbart kräva gäldenären regressivt på hela beloppet.          
 
     

7.1.2 Rättsfall NJA 2000 s. 557  
 
Till säkerhet för ett lån hade pantsatts pantbrev i några fastigheter. Dessutom hade vissa 
personer gått i borgen för lånet. När borgenären lämnade ytterligare ett lån till gäldenären 
pantsattes eventuellt överhypotek i samma pantbrev till säkerhet för det nya lånet. Borgenären 
valde också att återpantsätta samma pantbrev till en bank när han själv tog upp ett lån. 
Fastigheterna såldes senare på exekutiv auktion och endast ett mindre belopp tillföll banken. 
 
Två borgensmän invände mot borgenärens talan på grund av deras borgen att de var fria från 
sitt borgensansvar därför att till säkerhet för lånet pantsatta fastighetspantbrev dels av 
gäldenären pantsatts till borgenären vid det nya lån, dels dessutom av borgenären återpantsatts 
tillsammans med borgensfordringen hos en bank. Enligt vad som framgår av HD: s dom 
åberopade de också att de inte informerats om det nya lånet till gäldenären eller om 
pantsättningarna.  
 

                                                 
39 NJA 2000 s. 482. 
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Högsta domstolen uttalade att som en allmän princip gäller att en borgensman som infriar sitt 
borgensåtagande, genom subrogation övertar såväl fordringen mot huvudgäldenären som pant 
vilken denne ställt till säkerhet för skulden. Detsamma måste gälla i detta fall, där 
huvudgäldenären förvärvat fastigheterna i samband med pantsättningen. Något undantag från 
subrogationsprincipen hade inte avtalats i det aktuella fallet. Eftersom pantsättningen av det 
andra skuldebrevet endast avsåg ett eventuellt överhypotek, påverkade den inte 
borgensmännens rätt att vid subrogation få betalt ur panten före sekundärpanthavaren. 
Eftersom borgensmännens rättigheter inte försämrats kunde de inte heller ha lidit skada 
genom att inte ha underrättats om dessa åtgärder. 
 
 

7.2 Gäldenärens anmodan som grund för borgensmannens 
regressrätt 
 
Det kan nästintill sägas vara en förutsättning för borgensmannens löfte att denne också 
garanteras en möjlighet att vända sig till gäldenären för regress för borgensåtagandet. I vissa 
fall förekommer det till och med regelrätta föravtal mellan gäldenären och den blivande 
borgensmannen, det är dock väldigt sällan sådana avtal tillämpas. Vid de fall föravtal inte 
förekommer anses förutsättningarna för borgensåtagandet fylla funktionen som ett föravtal 
har, det ligger så att säga i borgensavtalets natur en förutsättning för regressrätt. Hur detta 
förhållande med ett antaget underförstått avtal stämmer överens med verkligheten kan 
däremot ifrågasättas. Förutsättningen för huruvida regress föreligger över huvudtaget är om 
det finns ett fordringsförhållande och att utanför detta måste det finnas en tredje person som 
har gått i borgen för detta fordringförhållande. Med bakgrund av detta kan konstateras att 
borgensmannen avger löfte om borgen. Detta kan ske antingen utan förfrågan från gäldenären, 
vilket kallas för oanmodad borgen. Eller att borgensmannen blir tillfrågad av gäldenären, en 
så kallad anmodad borgen. Uppdelningen i anmodad och oanmodad borgen kan tolkas så att 
den endast är ett sätt att beskriva hur säkerheten uppkommit. Här kan diskuteras om ett avtal 
skall användas som grund för borgensmannens återkrav. Detta avtal finns dock ej uttryckt, det 
anses vara underförstått att det i gäldenärens anmodan finns ett löfte om regressrätt.40  
 
Borgensmannens regressrätt vid anmodad borgen torde med anledning av det ovan anförda 
bygga på ett visserligen inte uttryckt, men väl underförstått avtal mellan borgensmannen och 
gäldenären genom att gäldenären anmodat borgensmannen att avge sitt löfte. På grund av 
detta så skiljer sig inte regressrätten vid anmodad borgen från de fall då det finns ett särskilt 
avtal som reglerar frågan. I fall med anmodad borgen avger ofta borgensmannen sina löften i 
tron att de inte kommer att behövas uppfyllas och gäldenären har i huvudsak avsikt att 
uppfylla sina åtaganden utan borgensmannens hjälp. Detta relativt osäkra förhållande till 
borgensåtagandet torde kunna jämställas med en svag grund för presumtion att avtal har 
ingåtts. Det kan snarare presumeras att gäldenären tyst har medgivit regressrätt genom sitt 
handlande, trots att borgensmannen inte uttalat någon önskan om regressrätt. Regressrätten 
infinner sig således efter konkludent handlande från gäldenärens sida. Det kan följaktligen 
presumeras att det finns ett villkor om regress i avtalstypen, det finns självklart fall då 
regressen inte presumeras eller till och med är avtalad.41  
 

                                                 
40 Ingvarsson s. 62 f.  
41 A. a.    
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7.2.1 Rättsfall NJA 1989 s. 739 
 
I detta rättsfall från 1989 behandlas frågan om en kommunal förbindelse enligt 19 § 
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), som tillkommit efter anmodan av gäldenären, 
kan anses likställt med borgen i frågan om regressrätt för kommunen. HD anförde att när det 
gäller bostadslån till egna hem krävs i vanliga fall säkerhet genom panträtt i fastigheten. 
Denna säkerhet kan ibland ersättas av en kommunal proprieborgen, 18 § 
bostadsfinansieringsförordningen, då denna paragraf inte används tillämpas 19 § i samma lag 
som stadgar att ”undertecknad kommun åtar sig att, om förlust uppkommer på bostadslånet, 
gentemot staten ansvara för sådan förlust intill 40 procent av den del av låneskulden vid 
förlusttillfället på vilken ränta utgår enligt 35 § första stycket förordningen…” detta kan, 
enligt HD, jämställas med ett borgensåtagande då det i övrigt inte har anförts några andra 
omständigheter som tyder på annat. Det skall med tanke på att gäldenärerna har ansökt om ett 
sådant bostadslån, som anges i 19 §, ha ansetts att denne accepterat de allmänna 
förutsättningarna för lånet. Således skall enligt HD: s dom en sådan typ av handling likställas 
med ett anmodat borgensåtagande.42

 
 

7.3 Oanmodad borgen som grund för regressrätt  
 
Enligt doktrinen är det inte med säkerhet så att en oanmodad borgen är förenad med 
regressrätt. Här får stor vikt läggas vid om gäldenären har godkänt borgenssäkerheten eller ej. 
Enligt detta synsätt skall således grunderna för regressätten se annorlunda ut då gäldenären 
inte känner till borgenssäkerheten och då han har uppmanat borgensmannen att gå i borgen 
för förpliktelsen. I detta fall är det nödvändigt att skilja dessa två typer av borgensåtaganden 
åt. Borgenären har självklart rätt att rikta krav mot borgensmannen gällande löftet, oavsett om 
borgen är anmodad eller oanmodad. Borgensmannen måste då uppfylla borgenärens krav men 
regressätten kan falla bort om han inte kan visa att gäldenären skulle ha uppfyllt fordringen 
själv om han kunnat. Detta för att minska risken för att gäldenären skadas av borgensmannen 
då denne uppfyller sitt åtagande. Med stöd av detta resonemang kan sägas att regressrätt vid 
oanmodad borgen endast föreligger då gäldenären i efterhand har godkänt borgensmannen 
eller då borgenären kan antas ha ställt krav på betalning av sin skuld om inte borgensmannen 
har fullgjort sitt åtagande.43

 
 

7.4 Subrogation som grund för borgensmannens regressrätt    
 
Jämte påståendet att borgensmannen har regressrätt på grund av ett presumtivt avtal med 
gäldenären har det även framhållits att borgensmannen genom sin prestation till borgenären 
subrogerar i borgenärens rätt och i kraft av detta kan vända sig mot gäldenären med 
regresskrav.44  
 

                                                 
42 NJA 1989 s. 739 se HD: s dom s. 743f.  
43 Ingvarsson s. 64 f.  
44 A. a. s. 66.  
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Uttrycket subrogation kommer från den romerska rätten. Det hör samman med surrogat och 
betyder ersätta eller sättas i någons ställe. Rent språktekniskt skulle således uttrycket 
subrogation betyda att borgensmannen inträder i samma rättsliga ställning som borgenären 
hade. Subrogation används som en sammanfattande beteckning av en rad rättsföljder som 
uppkommer då borgensmannen presterar så att gäldenären blir fri från sina förpliktelser. De 
rättsföljder som kan bli aktuella är förutom regressrätten också rätten till ställd pant och andra 
säkerheter som är knutna till huvudfordringen.45 Detta innebär dock en viss motsättning, då 
det samtidigt talas om att när borgensmannens betalar gäldenärens skuld och förklarar att 
borgenärens rätt likväl övergår till borgensmannen. Denna motsägelse kan undvikas genom 
att istället uttrycka att det slås fast att borgensmannen i allmänhet genom sin betalning i själva 
verket infriar vad han själv är pliktad att utge till borgenären på grund av sitt borgensåtagande. 
Det sistnämnda stämmer bättre överens med borgens syfte, nämligen att skulden vid behov 
skall täckas genom att borgensmannen erlägger betalning.46  
 
Frågan om subrogation har flitigt dryftats bland svenska jurister och rättsvetenskapsmän. Av 
dessa är troligtvis Hasselrot den som tydligast anger att subrogation är grunden för 
regressrätten. 47 I två av hans verk, Handelsbalken och Några spörsmål angående borgen, 
argumenterar han för att subrogation skall vara den exklusiva grunden för borgensmannens 
regressrätt. 48  I Hasselrots resonemang får begreppet subrogation olika betydelse i olika 
sammanhang. I både Handelsbalken och Några spörsmål angående borgen sägs att 
borgensmannen subrogerar i borgenärens rätt, det vill säga att borgenärens rätt övergår till 
borgensmannen då löftet uppfylls.  
 
I litteraturen förekommer ofta resonemanget att borgensmannen inträder i borgenärens ställe 
och övertar dennes rättigheter mot gäldenären. Denna tankegång kommer även i uttryck i 
rättspraxis, både äldre 49  och i nyare 50  rättsfall. I det senare fallet hävdar HD 
att ”borgensmannen, om han nödgas infria skulden, inträder i borgenärens rätt gentemot 
huvudgäldenären”.51

 
Att skilja på om borgensmannen, efter att ha infriat fordringen, inträder i borgenärens ställe 
eller om fordringen övergår till borgensmannen, har betydelse då frågan om borgensmannens 
tillgång till övriga typer av säkerheter och borgenärens förmånsrätt till fordringen skall 
besvaras. Då borgensmannen anses inträda i borgenärens rättsställning får han överta dennes 
rättigheter. I de fall subrogationen är synonym med överlåtelse av fordran blir övertagandet av 
dessa rättigheter inte lika självklara, det krävs att borgensmannen och borgenären genomför 
särskilda rättshandlingar. Uppfattningen om att borgensmannen övertar borgenärens 
rättigheter kan ibland leda till egendomliga följder. I de fall då fordringen och 
borgenssäkerheten går ut på olika saker, kan fordringen bli värdelös för borgensmannen. 52 Ett 
exempel på detta är då fordringen går ut på att utföra en tjänst, exempelvis måla borgenärens 
hus. Om borgensmannen infriar sitt löfte om betalning, och följaktligen blir gäldenären fri 
från sin skyldighet, övertar borgensmannen fordringen, i detta fall målning av borgenärens 
hus. Detta torde anses värdelöst för borgensmannen. Detsamma händer då borgensmannen 
anses inträda i borgenärens ställe. Istället torde borgensmannen vilja ha ersättning för sin 
                                                 
45 Ingvarsson s. 68.  
46 Walin s. 201.  
47 Ingvarsson s. 68. 
48 Hasselrot, Handelsbalken s. 195 och Hasselrot, Några spörsmål II s. 123.  
49 NJA 1894 s. 533.  
50 NJA 1992 s. 351.  
51 NJA 1992 s. 351 se HD: s domskäl s. 355 f.   
52 Ingvarsson s. 69.  

  20 
 



prestation som kommer till nytta för någon annan. Det torde inte vara möjligt att påstå att 
fordringen bara övergår eller borgensmannen bara inträder i borgenärens rätt om fordringen 
mot gäldenären är användbara för borgensmannen. Det är däremot möjligt att påstå att om ett 
sådant prestationshinder föreligger på grund av att arbetet redan är utfört motiverar att 
borgensmannen kan kräva prestation i pengar av gäldenären. Principfrågan kvarstår dock.53  
 
Begreppet subrogation kan tolkas på två olika sätt. Antingen att borgenärens rätt övergår till 
borgensmannen då borgenslöftet uppfylls och gäldenären blir fri från sina åtaganden, eller att 
borgensmannen träden in borgenärens ställe och övertar dennes rättigheter gentemot 
gäldenären. Frågan om vilken grund för regressrätt som skall användas bör avgöras av det 
resultat som borgensmannens prestation får. Vilket bör resultera i att borgensmannen blir fri 
från sina åtaganden och att dessa istället övergår till gäldenären. Detta tankesätt stämmer bra 
överens med borgens huvudsyfte, vilket är att ge borgenären en ökad säkerhet med hjälp av 
borgensmannens förbindelse. Resultatet bör bli sådant, att den ekonomiska bördan av 
förbindelsen flyttas från borgensmannen till huvudgäldenären. Detta motiveras framförallt av 
borgens syfte, vilket inte är att borgensmannen ska överta skulden, utan endast att borgenären 
genom borgensmannens åtagande ska erhålla en ökad säkerhet. Detta resulterar i att alla typer 
av borgen får en och samma rättsgrund och att detta även kan motivera att borgensmannen 
försöker få ersättning för andra kostnader än prestationen till borgenären.54      
 
 

7.4.1 Rättsfall NJA 1992 s. 351  
 
En borgensman hade gått i borgen så som för egen skuld. När gäldenären gick i konkurs 
krävdes borgensmannen på betalning. Borgensmannen bestred betalningskravet med 
påståendet att borgensåtagandet var ogiltigt på grund av att banken brustit i sin vårdplikt i 
anseende å borgensmannens rättigheter.  
 
HD slog fast i och med detta rättsfall att då en borgensförbindelse ingås uppkommer ett 
kontraktsförhållande mellan borgensmannen och borgenären, detta kontraktsförhållande 
medför ömsesidiga förpliktelser för båda parterna. Borgenärens skyldighet bör ses mot 
bakgrund av att borgensmannen inträder i borgenärens rätt gentemot huvudgäldenären, så 
kallad subrogation. Borgenären har även en principiell skyldighet att beakta att 
borgensmannens regressrätt helt eller delvis inte faller bort. Borgenären anses ha en 
skyldighet att upplysa borgensmannen om förhållanden som kan påverka regressrätten, då 
borgensmannen inte kan anses själv hålla sig underrättad därom, den så kallade 
informationsplikten. 
 
HD ansåg att borgenären misslyckats med att upprätthålla sin informationsplikt då de inte 
underrättade borgensmannen då gäldenären inte betalade sin skuld på förfallodagen. 
Borgenären gjorde heller inga ansträngningar att försöka indriva fordringen från gäldenären. 
Om borgensmannen hade blivit informerad om gäldenärens underlåtelse att betala skulden 
hade han haft möjlighet att försöka förmå gäldenären att betala, eller genom att själv betala 
och sedan söka regress hos gäldenären. På grund av denna försummelse, vilket har påverkat 
borgensmannens regressrätt, skall borgenärens talan lämnas utan bifall.  

                                                 
53 Ingvarsson s. 69.  
54 A.a. s. 71 ff. 
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8 Bortfall av ansvar   
 
En borgensförbindelse påverkas vanligtvis inte om borgenären överlåter sin rätt, så till vida att 
den är överlåtbar. Om viss borgensförbindelse förutsätter att exempelvis ett lån tas i en 
särskild bank och denna helt omotiverat överlåter sin rätt till annan är det möjligt att det är en 
förutsättning för att borgensansvaret upphör. 55  Angående fråga om borgensförbindelses 
giltighet vid borgenärs överlåtelse av sin rätt finns NJA 1997 s. 58. 
 
 

8.1 Rättsfall NJA 1997 s. 58 
 
Ägaren till ett fåmansföretag gick i borgen så som för egen skuld för företaget gentemot en 
ekonomisk förening vilken bedrev viss detaljhandel. 1984 bildade föreningen tillsammans 
med andra intressenter ett bolag som övertog föreningens verksamhet. Ett antal år senare 
uppkom ett dotterbolag, som kom att bland annat handha kundfordringar för moderbolaget. 
Borgensåtagandet var ställt till föreningen som säkerhet för affärsförbindelser mellan 
fåmansföretaget och föreningen i samband med ansökan av ett företagskort hos föreningen. 
Både föreningen och bolaget som senare bildades utfärdade efter borgensåtagandets ingående 
flera inköpskort till fåmansföretaget.  
 
Dotterbolaget yrkade att ägaren till fåmansbolaget, i egenskap av borgensmannen, skulle 
åläggas utge belopp motsvarande obetalda fakturor från hösten 1991. Ägaren bestred med 
anförandet att borgensåtagandet ej gällde i förhållande till dotterbolaget.  
 
I HD: s domskäl förtydligades att själva frågan var huruvida ett visst borgensåtagande gäller 
även efter borgenärsbyte. Vidare anfördes att om en borgenär överlåter sin (överlåtbara) rätt 
påverkas i allmänhet ej borgensåtagande av detta. Vid avtal med ömsesidiga åtaganden är det 
dock möjligt att borgensmannens intention ej var att stå som säkerhet gentemot annan än viss 
borgenär och att en överlåtelse av borgensförbindelsen därför inte accepteras. I det aktuella 
målet hade ej annat framlagts än att rätten som uppstått i och med inköp med företagskort var 
överlåtbar. Fåmansföretaget hade fortsatt att utnyttja de olika korten oavsett vem som utfärdat 
dem. HD ansåg slutligen att det saknar betydelse för borgensförbindelsens giltighet att vissa 
fordringar uppkommit mot en borgenär och vissa fordringar mot en annan borgenär, när 
överlåtandet hade skett under ett fortlöpande affärsförhållande. Bolaget fick i och med denna 
dom rätt att kräva betalning av ägaren i egenskap av borgensman. 
 
 

8.2 Kreditprövning  
 
Kreditprövning har under senare år fått en större betydelse. Detta klargörs till exempel i 
finansinspektionens allmänna råd angående borgensförbindelse av fysiska personer56. Dessa 
rekommendationer stämmer väl överens med vad som stadgas i 2 kap 13 § bankrörelselagen 
(1987:617).57 Enligt denna paragraf får en bank bara bevilja kredit till en låntagare då denne 
på goda grunder kan anses förväntas fullgöra låneförbindelsen. Utöver detta krävs säkerhet i 
                                                 
55 Walin s. 89. 
56 Finansinspektionens allmänna råd angående borgensförbindelse av fysiska personer, FFFS 1992:22 
57 Walin s. 55.  
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fast eller lös egendom eller i borgen. Banken kan avstå från sådan säkerhet om de inte anser 
att det behövs eller om det finns andra skäl att avstå från säkerheten. För att kunna följa denna 
bestämmelse måste bankerna göra en tillfredsställande kreditprövning för att klarlägga 
låntagarens ekonomiska status och dennes förmåga att betala. Bankerna bör således inte 
bevilja kredit mot säkerhet, om det redan från början framstår som troligt att säkerheten måste 
tas i anspråk för att krediten skall kunna återbetalas.58 Borgensmannen skall således kunna 
förutsätta att en tillfredställande kreditprövning gjorts av gäldenärens återbetalningsförmåga. 
Borgenären bör, enligt de allmänna råden, även kräva säkerhet i form av pant, 
företagshypotek eller borgen. Borgen är således bara ett alternativ. 59  Bestämmelsen om 
kreditprövning har tillkommit för att skydda insättarnas medel. Den tar således inte primärt 
sikte på att reglera enskilda avtalsförhållanden exempelvis mellan bank och borgensman. I de 
fall regeln har åsidosatts bör åtminstone kunna tolkas så att banken därmed åsidosatt de 
grundläggande förutsättningarna för borgensåtagandet.60 Detta tydliggörs nedan i ett rättsfall 
från 1993. 
 
Finansinspektionen anser även att det bör göras en prövning av borgensmannens 
betalningsförmåga, en borgensförbindelse bör endast ingås då borgensmannens 
betalningsförmåga anses utgöra en betryggande säkerhet för krediten. Då en borgensman har 
överlåtningsbara tillgångar och/eller en sådan ekonomi som gör det möjlig att han kan infria 
sitt borgensåtagande.61   
 
 

8.3 Informationsskyldighet   
 
Även frågan om borgenärens informationsskyldighet, gentemot borgensmannen, utreds i 
finansinspektionens allmänna råd62. Där sägs att borgensåtagandet bör tecknas i närvaro av 
både borgenär och gäldenär. Det är vidare mycket viktigt att borgensmannen informeras av 
borgenären om borgensåtagandets natur, gärna skriftligen. Där bör framgå att borgenären kan 
kräva borgensmannen direkt, information om solidariskt ansvar och om eventuella exekutiva 
åtgärder. Borgensmannen borde även informeras om möjliga betalningsanmärkningar mot 
gäldenären.63  
 
Under borgensförbindelsens gång bör borgensmannen informeras om sådana försämringar i 
gäldenärens ekonomi som kan komma att påverka borgensmannens åtagande och medföra en 
ökad risk att åtagandet måste verkställas. I de fall då borgensmannen hade insikt i gäldenärens 
ekonomi, vid den tidpunkt borgensåtagandet ingicks, bör dock ingen särskild information om 
utvecklingen som kan påverka borgensmannens regressrätt behöva lämnas från borgenären. 
Det finns dock fall när sådan information ändå anses vara rimlig att lämna från borgenärens 
sida. Ett fall där det krävs uttryckligt medgivande är ändringar i villkoren för den lämnade 
krediten.64   
 

                                                 
58 Prop. 1983/84:146 om bankrörelselag  s. 11 ff.  
59 Walin s. 55.  
60 NJA 1993 s. 163. s. 174. 
61 Walin s. 55. 
62 FFFS 1992:22. 
63 Walin s. 55 f. 
64 A.a. s. 56.  
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Beträffande betydelsen av finansinspektionens allmänna råd kan sägas att de juridiskt inte kan 
göras gällande. De har dock stor betydelse vid prövning vad borgensmannen haft fog att räkna 
med vid ingående av borgensavtalet. De allmänna råden har även stor betydelse om åtagandet 
kan anses vara, eller under borgensåtagandets gång blivit, alltför betungande för 
borgensmannen. Dessa anvisningar kan vara nyttiga att betrakta framförallt vid tillämpning av 
generalklausulen i avtalslagen. Finansinspektionen kan även lämna utlåtanden i specifika 
rättsfall, ett exempel är NJA 1993 s. 163.65            
    
Borgenären bör ha en relativt stor skyldighet att bevaka sina intressen gentemot gäldenären 
och borgensmannen. Detta avser inte bara att bevaka risken för preskription och preklusion66 
utan även andra fall. I fall då gäldenären och borgensmannen har en nära relation kan kravet 
på bevakning anses vara större än om gäldenären och borgensmannen inte är närstående.67 
Detta tydliggörs i nedanstående rättsfallet.   
 
 

8.3.1 Rättsfall NJA 1993 s. 163 
 
Tre personer hade gått i generell borgen för en annan persons skuld i en bank. Banken hade 
beviljat gäldenären kredit vid tre olika tillfällen efter det att borgensförbindelsen ingåtts. Som 
säkerhet för två av dessa krediter fick banken företagshypotek i gäldenärens rörelse. Den 
fråga som HD fick ta ställning till var om borgensansvaret kunde, helt eller delvis, jämkas på 
grund av att banken inte gjort en tillfredsställande kreditprövning, att banken eftersatt sin 
informationsskyldighet mot borgensmännen eller att banken gjort sig skyldig till vanvård eller 
annan försumlighet rörande företagshypoteket. 
 
Rörande den första frågan om banken utfört en tillfredsställande kreditprövning resonerade 
HD på följande sätt. I domen finns ett uttalande från finansinspektionen där det framgår hur 
en kreditprövning skall gå till. Enligt detta uttalande skall en bank avgöra om en kredit skall 
lämnas utifrån gällande lagstiftning och god sed. I detta fall var den gällande lagstiftningen 
lag om jordbrukskasserörelsen (1956:216) och då den 36 §, vilken stadgade att kredit endast 
får beviljas om låntagaren på goda grunder kunde förväntas fullgöra låneförbindelsen. 
Dessutom krävdes betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. 
Denna lag upphävdes 1987 men paragrafen kan jämställas med den idag gällande 2 kap 13 § 
bankrörelselagen (1987:617). Finansinspektionen anser vidare att det är ytterst viktigt att 
bankerna gör en noggrann och omsorgsfull kreditprövning. Då det gäller kreditprövning vid 
kreditgivning till näringsidkare skall banken göra en sakkunnig och erfaren analys av rörelsen, 
både dess finansiella ställning och dess utvecklingsmöjligheter. Även ledningens 
kvalifikationer och företagets likviditet skall ingå i en sådan bedömning. Det blir till sist en 
bedömning om banken skall lämna kredit eller inte. Denna bedömning torde vara svårare vid 
kreditgivning till nystartade rörelser, då deras ekonomiska ställning och framtidsutsikter kan 
vara svåra att bedöma. Finansinspektionen ansåg inte att den i fallet aktuella kreditgivningen 
stred mot gällande lagstiftning eller god banksed. Även HD följde finansinspektionens linje 
och hävdade att det saknades stöd för att banken skulle ha utfört en otillfredsställande 
kreditprövning. Eftersom det inte förelåg någon försummelse från bankens sida skulle inte 
borgensansvaret falla bort till någon del.  
                                                 
65 Walin s. 56 f.  
66 En rätt upphör sedan viss tid förflutit efter ett offentligt kallelseförfarande utan att rättsinnehavaren anmält 
anspråk.  
67 Walin s. 55. 
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I frågan som rörde informationsskyldigheten från bankens sida ansåg HD att banken hade 
uppfyllt kraven på att tillgodose borgensmännen med information. Även angående hur denna 
fråga skall hanteras har Finansinspektionen uttalat sig. Vid tidpunkten för tecknandet av det i 
fallet aktuella borgensåtagandet ponerades att den som ingick ett borgensåtagande hade 
kännedom om betydelsen av åtagandet och kände till dess konsekvenser. Då borgensmannen 
var osäker ansågs det upp till honom att skaffa sig kunskap om sådan information som kunde 
ge svar på hans frågeställningar. Under senare år har det dock ansetts höra till god banksed att 
informera om innebörden av borgensåtagandet. Då de nya skuldebrevsformulären utarbetades 
av Svenska Bankföreningen 1984 rekommenderades bankerna att följa vissa rutiner rörande 
information till borgensmännen angående gäldenärens ekonomiska förhållanden. Ett undantag 
framgår dock i punkt 5 där det framgår att sådan information generellt inte behövs lämnas om 
borgensmannen tecknar en generell borgen, då dessa borgensförbindelser i allmänhet syftade 
på kommersiella förhållanden. I en skrivelse från 1989 uppmanar Bankinspektionen bankerna 
att lämna information om borgensåtagandets innebörd och konsekvenser i kontraktsformuläret. 
Det i fallet aktuella borgensåtagandet tecknades i och för sig före denna rekommendation men 
det torde kunna anses rimligt att banken självmant informerat borgensmännen, då dessa är 
privatpersoner som ingår en borgensförbindelse. Enligt en tidigare dom i HD68 framgår det att 
vid tecknandet av en borgensförbindelse uppkommer ett kontraktsförhållande mellan 
borgensmannen och borgenären vilket inbegriper ömsesidiga förpliktelser för parterna. I 
enlighet med detta kan det anses att en borgensman kan behöva information om exempelvis 
gäldenärens ekonomi och nya krediter som lämnas till denne, detta uttalande stämmer överens 
med rekommendationerna från Bankinspektionen år 1984. Undantaget i Bankinspektionens 
rekommendationer, punkt 5, bör dock ses betydligt strängare då det kommersiella inslaget är 
mindre starkt. I ett sådant fall torde informationsskyldighet belasta bankerna även vid 
generella borgensåtaganden. Enligt HD: s bedömning hade det i det aktuella fallet lämnats 
kortfattad information om borgensförbindelsen på borgensformuläret. Informationen kunde 
inte anses vara så bristfällig att borgensmännens betalningsskyldighet påverkades. Även det 
faktum att borgensmännen var syskon till gäldenären och var bosatta på samma ort där 
rörelsen bedrevs har gett banken anledning att förutsätta att borgensmännen haft insyn i 
rörelsen utan några åtgärder från banken. Under dessa förhållanden ansåg HD att banken inte 
eftersatt sin informationsskylighet till den grad att borgensmännens betalningsansvar till 
någon del skulle falla bort.       
 
Den sista frågan som HD hade att ta ställning till var om banken hade gjort sig skyldig till 
vanvård eller annan försumlighet rörande företagshypoteket. Som huvudregel i 
borgensförhållanden gäller att borgensmannen har rätt att ta i anspråk pant som har ställts som 
säkerhet för skulden om han infriat sitt åtagande.69 Borgensmannen torde också in dubio ha 
subrogationsrätt till pant som gäldenären har ställt efter det att borgensförbindelsen ingåtts. 
Det är allmänt vedertaget att borgenären har en principiell skyldighet att ta hänsyn till att 
borgensmannens subrogationsrätt inte går förlorad. I de fall då borgenären inte tar emot en 
ställd pant eller vanvårdar den ställda panten, föreligger normalt ett kontraktsbrott om leder 
till att borgensmannen har rätt till skadestånd, vilket i sin tur kan leda till att borgensansvaret 
helt eller delvis faller bort.70 Detta gäller i de fall där panten är ställd före tecknandet av 
borgensåtagandet, men det torde dock vara mer tveksamt då panten ställts senare. Det som 
sagts om pant torde gälla även i fråga om andra säkerheter exempelvis företagshypotek.71 När 
                                                 
68 NJA 1992 s. 351.  
69 Walin s. 130 ff.  
70 A.a. s. 130 f.  
71 A.a. s. 189 f.  
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det gäller företagshypotek måste beaktas att en sådan säkerhet gäller egendom som är i 
gäldenärens besittning och inte hypotekshavarens. Företagshypoteket ger framförallt säkerhet 
i en eventuell konkurs då hypotekshavaren har förmånsrätt.72 Med bakgrund av det ovan 
sagda kan det i normala fall inte tolkas in en skyldighet för borgenären att kontinuerlig följa 
gäldenärens rörelse för att på borgensmannens vägnar ingripa ifall företagshypoteket minskar 
i värde. Om borgenären däremot är medveten om värdeminskningen torde han vara skyldig att 
ingripa, antingen själv eller genom att informera borgensmannen om förhållandet. Det kan 
inte anses försumligt att borgenären låter gäldenären driva sin rörelse och tills vidare avstå 
från att vidta åtgärder för verkställande åtgärder mot gäldenären i anledning av att gäldenären 
inte infriat sina av ett företagshypotek säkrade lån. Det bör i princip vara så att en underlåtelse 
från borgenärens sida att ingripa i situationer av detta slag inte påverkar borgensansvaret, om 
det funnits fog för att tro att rörelsen på sikt skall kunna överleva. Det bör också åligga 
borgensmannen att bevis att borgenären gjort sig skyldig till försumlighet med avseende på 
företagshypoteket kan påverka borgensansvaret.  
 
Omständigheterna i förevarande fall var sådana att efter det att borgensmännen infriat sitt 
borgensåtagande torde de ha fått tillgång till ställda företagshypotek. Banken hade i och för 
sig kunnat utnyttja borgensåtagandet före företagshypoteket togs i anspråk. Frågan var om 
banken varit försumlig eller utsatt hypoteket för vanvård? Borgensmännen hade lämnat 
mycket knapphändiga uppgifter om vad banken skulle ha kunnat ha gjort för att de skall anses 
skyldiga till försummelse. Borgensmännen kunde inte styrka sitt uttalande om att banken 
agerat på ett sådant sätt beträffande den intecknade egendomen så att det inverkat på bankens 
rätt till betalning på grund av borgensåtagandet.  
 
                   

8.3.2 Rättsfall NJA 1998 s. 852 
 
I detta rättsfall från 1998 hade HD att ta ställning till huruvida borgensmannen och 
borgenären har uppfyllt sina respektive förpliktelser till följd av ingående av 
borgensåtagandet. En privatperson som hade leasat en personbil överlät sina rättigheter och 
skyldigheter, vilka framgick av leasingavtalet, till det företag som han för tillfället var anställd 
hos. Samtidigt gick han i borgen för avtalet. Den primära frågan som HD fick utreda var om 
leasingföretaget uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot borgensmannen. 
      
I målet hade borgensmannen tecknat ett leasingavtal för en personbil. Efter ungefär ett år 
överlät borgensmannen leasingavtalet till företaget vid vilket han var anställd. I samband med 
detta gick han även i borgen så som för egen skuld för leasingavtalet. Borgensmannen blev 
uppsagd från företaget och efter cirka två år slutade företaget att betala i enlighet med avtalet, 
varpå leasingföretaget sade upp avtalet, tog tillbaka bilen och krävde skadestånd. Efter det att 
företaget gått i konkurs krävde leasingföretaget att borgensmannen skulle betala skadeståndet.  
 
Rörande företagets informationsplikt till borgensmannen mellan oktober 1989, då 
borgensförbindelsen tecknades, och februari 1993, då krav om betalning av skadeståndet 
riktades till borgensmannen, hade fordringsägaren endast hört av sig till borgensmannen en 
enda gång. Detta i samband med att leasingbolaget överlät fordringen till en ny fordringsägare 
till vilken betalning fortsättningsvis skulle utges.  
 

                                                 
72 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 1999, s. 373 f. 
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Då ett borgensavtal ingås uppkommer det ett kontraktsförhållande mellan borgensman och 
borgenär vilket innefattar ömsesidiga förpliktelser.73  I flera tidigare fall74  har HD utrett 
huruvida försummelse från borgenärens sida kan påverka borgensmannens skyldighet att 
infria borgensåtagandet. Det har där framkommit att borgenären har en skyldighet att se till att 
borgensmannens regressrätt gentemot gäldenären inte går förlorad. För att detta inte skall ske 
har borgenären ansetts ha en skyldighet att informera borgensmannen om förhållanden som 
kan påverka regressen, om borgensmannen kan anses hålla sig underrättad på egen hand faller 
dock denna skyldighet bort. I de fall då en borgenär inte gör vad som kan begäras för att 
borgensmannen inte skall förlora sin rätt bör borgensmannen kunna bli fri från sin skyldighet 
att uppfylla borgensavtalet. Detta endast i den mån då borgenärens handlande påverkar 
regressrätten på ett negativt sätt.   
 
I förevarande fall ansåg HD att borgensmannen, trots sin anställning hos gäldenärsbolaget, 
inte haft insyn i bolagets ekonomi. Omständigheterna kring borgensåtagandet, det före detta 
leasingavtalet, kunde inte medföra en skyldighet att borgensmannen skulle hålla sig 
informerad om hur krediten hade skötts. Leasingbolaget kunde inte förutsätta att 
borgensmannen höll sig informerad om bolagets ekonomi efter det att hans anställning 
avslutats. Genom att inte informera borgensmannen hade bolaget misskött sina åtagande, 
enligt leasingavtalet hade leasingbolaget eftersatt sin informationsskyldighet. På grund av 
detta jämkades borgensåtagandet av HD.        

                                                 
73 NJA 1992 s. 351 se HD: s domskäl s. 355. 
74 Se NJA 1992 s. 351, NJA 1993 s. 163 och NJA 1994  s. 381.  
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9 Jämkning enligt 36 § Avtalslagen  
 
Generalklausulen i 36 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område (1915:218), eller avtalslagen, har ett omfattande användningsområde vilket 
aktualiseras bland annat i samband med avtalsrättsliga tvister. 36 § avtalslagen ger möjlighet 
att undgå huvudregeln inom avtalsrätten att ingångna avtal skall hållas, pacta sund servanda. 
Detta kan dock medföra en risk att skada principen och göra rättstillämpningen alltför liberal, 
vilket medför att denna paragraf bör tillämpas med försiktighet. Det framgår redan i 
förarbetena75 till 36 § att det kan uppstå problem vid tillämpningen av generalklausulen. Att 
kravet på förutsebarhet och önskan att förse enskilda personer med ett lämpligt rättsskydd 
tycks vara svår att förena. För att underlätta denna bedömning har förhoppningen varit att 
domstolarna skulle fälla avgörande i typiska situationer som skulle bli vägledande för 
framtiden, detta tycks dock inte ha skett. HD har framförallt inriktat sig på konsument eller 
konsument/näringsidkare förhållanden exempelvis konsumentavtal, försäkringsavtal och 
borgensförbindelser. Detta torde bero på konsumenternas underlägsna ställning i 
avtalsförhållandet. Således blir prejudikat bland näringsidkare svåra att finna, vilket även till 
viss del beror på förekomsten av skiljeklausuler.76 Generalklausulen anses vara den viktigaste 
paragrafen i avtalslagen.77 Vid tillkomsten av 36 § var ett av syftena med generalklausulens 
tillkomst att uppnå större parallellitet mellan civilrättslig och näringsrättslig lagstiftning.78   
 
36 § avtalslagen är uppbyggd på så sätt att den ger upplysning om generella 
bedömningsgrunder istället för att precisera konkreta fall och ange exakta rekvisit. Paragrafen 
är uppbyggd på följande sätt: 
  

1. Prövning avser specifika avtalsförhållanden. 
2. Avtalsvillkoret skall vara oskäligt. 
3. Oskäligheten kan bero på både själva avtalsinnehållet men också på omständigheter 

vid avtalets tillkomst samt senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt. 
4. Då ett avtalsförhållande åsidosätts består som regel resterande delen av avtalet.   
5. Avtalsvillkoret behöver inte åsidosättas utan kan även jämkas så att det blir skäligt.  
6. Åsidosättandet eller jämkningen av ett avtalsvillkor kan göra så att avtalet i övrigt 

förändras, jämkas eller lämnas utan avseende.  
7. Hänsyn tas till partsställning, samt till de i en underlägsen situation, exempelvis 

konsumenter.79 
 

HD har gjort ett antal uttalande på hur 36 § i avtalslagen skall tolkas i fall rörande borgen, 
vilka framkommer i nedanstående rättsfall. 

                                                 
75 Prop 1975/76:81 om ändringar i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
76 Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2003, s. 144 f.  
77 Grönfors, Avtalslagen, 1989, s. 174. 
78 Prop 1975/76:81 s. 102 ff.  
79 Ramberg s. 146 f.  
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9.1 Rättsfall NJA 1994 s. 381 
 
I detta rättsfall från 1994 var frågeställningen som HD fick ta ställning till ett 
kontokortsföretags informationsskyldighet gentemot en borgensman. I det fall försumlighet 
ansågs föreligga yrkades på jämkning enligt 36 § avtalslagen.  
 
Lars F var ensam ägare för ett företag till vilket en kontokortskredit beviljades 1984 av 
Eurocard. Lars F ingick en borgensförbindelse ”så som för egen skuld” för fullgörande av 
gäldenärens ”samtliga nuvarande och framtida förpliktelser” gentemot Eurocard. 1988 sålde 
Lars F alla aktier i företaget, men underrättade inte Eurocard att han inte längre var ägare för 
rörelsen. Under det följande året beställde gäldenärsföretaget tre tilläggskort, vilka var 
anslutna till det aktuella kontot. Efter ytterligare några månader kom gäldenärsföretaget i 
dröjsmål med betalningar, vissa betalningar gjordes dock och krediten fortsatte att utnyttjas. I 
september 1989 sade Eurocard upp krediten och i samband med det informerades Lars F om 
att gäldenärsbolagets dröjsmål med betalning och att den aktuella skulden uppgick till 
222 798 kr.  
 
Såsom visats i tidigare rättsfall80 uppkommer ett kontraktsförhållande mellan borgensman och 
borgenär när en borgensförbindelse ingås, vilken innefattar ömsesidiga förpliktelser. När Lars 
F inte informerat Eurocard om att gäldenärsbolaget bytt ägare ansågs Lars F inte ha uppfyllt 
sina förpliktelser. HD: s dom visade inte heller på att det fanns andra sätt som Eurocard fått 
kännedom om ägarbytet och att Lars F inte längre var verksam i bolaget. Eurocard måste 
därför kunna utgå från att Lars F haft kännedom om kreditens utveckling. Redan på denna 
grund kunde det inte anses att Eurocard har agerat försumligt gentemot Lars F. Detta innebar 
således att betalningsskyldigheten inte till någon del skulle jämkas.  
 
 

9.2 Rättsfall NJA 1996 s. 19 
 
Frågan som HD tog ställning i detta rättsfall var om bristerna i en banks kreditprövning inte 
hade ansetts vara av det mera kvalificerade slag som hade kunnat medföra att 
borgensmannens ansvar till någon del faller bort. 
 
Makarna H hade fått en kredit i banken, vilken makarna L hade gått i generell borgen för. 
Makarna L yrkar i HD att denna borgensförbindelse bort fallit bort på grund av att makarna 
H: s ekonomiska situation inte kunnat hantera krediten plus att banken bort ha insett detta och 
informerat makarna L om den höga risken som förelåg med borgensförbindelsen.  
 
Enligt 2 kap 13 § bankrörelselagen får en bank bara bevilja kredit till en låntagare då denne på 
goda grunder kan anses förväntas fullgöra låneförbindelsen. Utöver detta krävs säkerhet i fast 
eller lös egendom eller i borgen. Banken kan avstå från sådan säkerhet om de inte anser att det 
behövs eller om det finns andra skäl att avstå från säkerheten. För att kunna följa denna 
bestämmelse måste bankerna göra en tillfredsställande kreditprövning för att klarlägga 
låntagarens ekonomiska status och dennes förmåga att betala. Bankerna bör således inte 

                                                 
80 Se NJA 1992 s. 351. 
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bevilja kredit mot säkerhet, som redan från början framstår som troligt att säkerheten måste 
tas i anspråk för att krediten skall kunna återbetalas.81  
 
Vid tiden för lånet, då även tecknandet av borgensförbindelsen, var makarna H redan kunder i 
banken på nära 700 000 kronor. De ansågs vara mycket skötsamma med en fast årsinkomst 
och säkerhet i en av makarnas byggnadsrörelse. Enligt bankmannen som beviljade krediten 
lades stor vikt vid realsäkerhetens värde och något mindre roll spelade makarnas likvida 
medel. Enligt HD: s bedömning torde banken ha gjort en mer grundläggande kreditprövning 
än den som gjordes. Således beviljade banken krediten till makarna H i strid mot den ovan 
nämnda bestämmelsen. Makarna L har dock inte visat att bestämmelsen åsidosatts på det mer 
kvalificerade sättet som krävs för att borgensåtagandet skall, till någon del, falla bort. På 
frågan om banken hade åsidosatt sin informationsskyldighet kunde sägas att vid tidigare 
tillfällen då makarna L gått i borgen, även då för makarna H, hade information lämnats om 
borgensåtagandets natur. Att banken därutöver inte informerat makarna L om makarna H: s 
inkomstförhållande kunde inte anses påverka borgensmännens betalningsskyldighet. Här 
spelade troligen omständigheten att en av borgensmännen och gäldenären var bröder en 
avgörande roll.                               
 
 

9.3 Rättsfall NJA 1997 s. 524 
 
En privatperson hade gått i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om 
skadestånd. Frågan var om betalningsskyldighet enligt borgensåtagandet skulle jämkas med 
hänsyn till omständigheterna. I enlighet med leasingavtalet hade företaget hyrt ut en lastbil till 
gäldenären, dennes sambo och hennes mor gick i borgen så som för egen skuld för åtagandet. 
Efter att gäldenären slutat betala enligt leasingavtalet återtogs bilen, vilken senare såldes. 
 
En av borgensmännen, gäldenärens sambos mor, drev frågan vidare i HD där hon hävdade att 
skadeståndet var oskäligt i förhållande till henne. Med hänsyn till borgensavtalets och 
leasingavtalets innehåll, omständigheterna vid borgensavtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt ansåg borgensmannen att villkoren var oskäliga i 
förhållande till henne, samt att hon i rollen av underlägsen part behövde skydd gentemot 
bolaget. Borgensmannen åberopade därutöver att bolaget brustit i sin skyldighet att utföra en 
tillfredsställande kreditprövning, då borgensförbindelsen inte utgjorde en betryggande 
säkerhet för krediten. Vidare hade bolaget brustit i sin informationsplikt rörande innebörden 
av borgensåtagandet då det ingicks. 
 
Bolaget replikerade på påståendet att borgensförbindelsen inte skulle täcka krediten, att 
lastbilen ansågs vara tillräcklig så som säkerhet för leasingavtalet och att borgensförbindelsen 
skulle täcka en eventuell minskning av värdet på bilen. Då lastbilens värde hade sjunkigt så 
pass mycket att det medförde att kraven på borgensmännen blev större än vad någon kunde 
förutse vid borgensavtalets ingång, kunde det inte anses åligga bolaget att betala 
värdeminskningen. Bolaget ansåg även att borgensmannen torde ha en större insikt i 
leasingtagarens förmåga att uppfylla leasingavtalet på grund av sin nära relation till denne. 
Gäldenären borde även ha informerat borgensmannen om innebörden av borgensåtagandet.  
 

                                                 
81 Prop. 1983/84:146 s. 11 ff.  
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HD fann, så som de tidigare domstolarna, att villkoren om skadestånd i leasingavtalet i sig 
inte var oskäliga. Det åvilade således borgensmannen att påvisa att villkoren var oskäliga för 
just henne. Enligt Finansinspektionens allmänna råd från 1991, vilka kan tjäna som 
vägledning vid bedömning även av tidigare mål, behandlas frågan då ”en fysik person går i 
borgen för fullgörandet av ett kommersiellt avtal utan att den tilltänkte borgensmannen har ett 
väsenligt inflytande över kredittagarens verksamhet. En borgensförbindelse under sådana 
omständigheter bör enlig de allmänna råden accepteras endast om en kreditprövning av 
borgensmannen ger vid handen att borgensförbindelsen utgör en betryggande säkerhet för 
krediten.”82 I detta fall hade borgensmannen, i form av privatperson, ingått ett kommersiellt 
förhållande utan något vinstintresse och utan att delta i rörelsen eller ha någon insikt i den. 
Borgensmannen levde även i tron att lastbilen primärt skulle tas i anspråk då leasingtagaren 
försummat sina skyldigheter. Att stycket om skadestånd stod undanskymt och svårt att tyda i 
leasingavtalet gör att bolaget anses skyldiga att uppmärksamma borgensmannen om risken 
med en sådan klausul. På grund av detta ansåg HD att borgensförbindelsen skulle jämkas 
enligt 36 § avtalslagen.  
 
 

9.4 Rättsfall NJA 1999 s. 408    
 
Som säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser gentemot en bank ingick ägarna en generell 
proprieborgen utan begränsningar av beloppet. Frågan som HD fick ta ställning till var om 
möjlighet att jämka betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen förelåg.              
 
Leif S och Ann-Christin S gick 1991 i borgen så som för egen skuld för fastighetsbolagets 
nuvarande och framtida förpliktelser. Borgensmännen var ensamma ägare av 
fastighetsbolaget vilket gjorde att de hade full insyn. De drev även bolaget för eget 
vinningssyfte och var beredda, att för egen räkning, ta risker. HD påpekade dock att 
borgensmännen var småföretagare med begränsade tillgångar vilket gjorde att de gentemot 
banken fick en underlägsen ställning vid ingåendet av borgensförbindelsen.  
 
Den ekonomiska ställning som borgensmännen hade i november 1991 innebar att de inte hade 
någon möjlighet att betala det kreditbelopp, om de enligt åtagandet själva krävdes på 
betalning, som banken beviljade bolaget. Trots detta beviljade banken en till ansvarsbeloppet 
obegränsad borgensförbindelse. Detta måste anses strida mot finansinspektionens allmänna 
råd, bland annat rörande kreditprövning. På grund av det ovan sagda och det faktum att 
beloppet måste anses oskäligt betungande för borgensmännen bör betalningsskyldigheten 
jämkas. 
 

                                                 
82 NJA 1997 s. 524 HD: s domskäl s. 533. 
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10 Preskription 
 

10.1 Allmänt 
 
Den generella huvudregeln angående preskriptionstid av en fordran finns i preskriptionslagen 
(1981:130) 2 § 1 st. Paragrafen innehåller tre stycken och förutom huvudregeln finns i andra 
stycket en regel för situationer rörande konsumentförhållanden där kortare preskriptionstid 
föreskrivs.83 Tredje stycket avser pensionsfordringar där preskriptionstiden återigen är ställd 
till tio år.84

 
Det vanliga är att preskriptionstiden för en fordran börjar vid dess tillkomst. Undantag finns 
dock för fordran på pensioner då tiden räknas ”från den dag fordringen tidigast kan göras 
gällande”.85  
 
En borgensförbindelse kan generellt preskriberas på två olika sätt. Antingen preskriberas den 
accessoriskt eller självständigt. Med accessorisk preskription menas att borgensåtagandet 
preskriberas på grund av att huvudfordringen har preskriberats, även om preskriptionstiden 
för själva borgensförbindelsen ej gått ut. 86  Anledningen till detta förfarande är att om 
borgenären efter att huvudfordringen preskriberats fortfarande har rätt att kräva 
borgensmannen, kan preskriptionen förbigås genom borgensmannens regressrätt gentemot 
gäldenären. En möjlighet hade förvisso kunnat vara att regressrätten, men ej borgensansvaret, 
preskriberades med huvudförbindelsen. Detta skulle dock innebära att borgensmannen 
riskerar att bli lidande, vilket strider mot tanken att regressrätten är av överordnad natur.87

 
Själva borgensförbindelsen i sig kan även den bli föremål för preskription. 88  
Preskriptionstiden räknas i det fallet från den dag borgensmannen förbinder sig som 
borgensansvarig.89 Detta gäller oavsett när huvudförbindelsen ingås eller ingåtts.90 Hur lång 
preskriptionstiden är för själva borgensförbindelsen är beroende av huvudfordringens natur. 
Generellt kan sägas att en huvudfordran och ett borgensåtagande som rör samma fordran har 
samma preskriptionstid.91 Trots att det är endast i andra stycket av 2 § som det regleras att 
paragrafen gäller borgen såväl som vanliga fordringar, har HD i en dom från 2000 92  
förtydligat att ”andra stycket är en modifikation av första stycket, enligt vilket 
borgensåtaganden normalt preskriberas självständigt efter tio år.” 93  Den i andra stycket 
stadgade konsumentbestämmelsen gäller mot borgensman oavsett om denne är privatperson 
eller ej.94

 

                                                 
83 Walin s. 289. 
84 Prop. 1979/80:119 om preskriptionslag mm, s. 94. 
85 Walin s. 282. 
86 Preskiptionslagen 8 § 2 st.   
87 Lindskog s. 505 f. 
88 NJA 2000 s. 569. 
89 Prop. 1979/80:119 s. 92 
90 Lindskog s. 375. 
91 Walin s. 291. 
92 NJA 2000 s. 569. 
93 NJA 2000 s. 569 s. 573. 
94 Prop. 1979/80:119 s. 92. 
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Paragrafen är tillämplig även i de fall då borgensförbindelsen gäller ett flertal olika typer av 
skulder, det vill säga om borgen har ställts för en gäldenär med skulder av privat natur samt 
sådana som berör näringsverksamhet. I dessa fall avgörs preskriptionstidens längd av vilken 
av fordringarna som medför att borgensmannens ansvar måste infrias. Detta är dock inte alltid 
möjligt att avgöra, exempelvis om åtagandet är en generell borgen. I dessa situationer bestäms 
preskriptionstidens längd utav vilken huvudsaklig karaktär gäldenärens skulder har.95  
 
 

10.2 Preskriptionsavbrott 
 
Preskriptionstiden kan förlängas genom att den första preskriptionstiden avbryts och en ny 
tidsperiod påbörjas.96 Detta är betydelsen av preskriptionslagen 6 §. I 5 § stadgas vad som 
krävs för att ett preskriptionsavbrott ska anses föreligga. För att avbrott ska ske gäller att 
gäldenären erkänner fordringen skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Med 
konkludent handlande åsyftas här till exempel att amortering eller ränta har betalats. 
Erkännandet kan göras av annan än gäldenären förutsatt att det är på uppdrag av denne eller i 
alla fall med dennes samtycke. Vad gäller erkännande av annan än gäldenären har HD utrett 
frågan i ett dom från 1994, se nedanstående rättsfall. Preskriptionen kan även avbrytas om 
rättslig åtgärd på grund av fordringen har påbörjats på borgenärens initiativ hos domstol, 
myndighet eller motsvarande.97  
 
Det här anförda, angående preskriptionsavbrott, gäller huvudförbindelsens fordring. Om 
preskriptionstiden för huvudfordringen avbryts och en ny tidsperiod påbörjas, medför detta 
dock att även den för borgensförbindelsen accessoriska preskriptionstiden avbryts. Det vill 
säga även borgensansvaret förlängs i denna mening. För att den självständiga 
borgensförbindelsens preskriptionstid ska avbrytas krävs dock att borgenären även vidtagit 
preskriptionsavbrytande åtgärd gentemot borgensmannen.98 När en preskriptionsavbrytande 
åtgärd verkställts påbörjas den nya tidsperioden från den dag som avbrottet skett.99

 
 

10.2.1 Rättsfall NJA 1994 s. 95 
 
I målet hade make gått i borgen så som för egen skuld när makan skrivits som köpare vid 
avbetalningsförvärv av en fritidsbåt.  Säljarens rätt enligt köpeavtalet pantförskrevs till visst 
företag och besatts vid tiden för målet av det kärande bolaget. I juli 1982 upprättades 
köpeavtalet för båten och fram till augusti 1988 har betalningar skett. Därefter har en skuld 
uppstått som bolaget yrkar att makan, i egenskap av köpare, ska förpliktas att betala. 
Bestridandet mot detta utgick i första hand ifrån att svarande ej ansåg sig vara köpare för 
båten och i andra hand att skulden skulle ha varit preskriberad. Bolaget genmälde på detta att 
skulden förföll till betalning i november 1988 och därmed skulle den inte ha varit 
preskriberad. Svaranden framhöll vidare att hennes namn endast lånats ut vid själva 
kontraktsskrivandet, all avisering och alla betalningar har gjort av borgensmannen, det vill 
säga maken. Det första krav som var direkt riktat till makan kom i juni 1989.  
                                                 
95 Prop. 1979/80:119 s. 93. 
96 Walin s. 291. 
97 Prop. 1979/80:119 s. 97. 
98 Lindskog s. 80. 
99 Prop. 1979/80:119 s. 97. 
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Samtliga instanser bortser ifrån förstahandsinvändningen att makan ej skulle vara bunden till 
avtalet. HD bedömer sedan att det var ostridigt att reglerna om treårspreskription, 
preskriptionslagen 2 § 2 st., var tillämpliga samt att någon preskriptionsavbrytande åtgärd 
gentemot svaranden ej gjorts mellan november 1982 och november 1988. Det hade ej heller 
ifrågasatts från någon av parterna att gjorda aviseringar hade ställts till den aktuelle 
borgensmannen.  
 
I förarbetena till preskriptionslagens 5 § har förtydligats att preskriptionsavbrott kan inträda 
även när annan än gäldenären företar vissa rättshandlingar. Om exempelvis ett räntebelopp 
betalas för gäldenärens räkning av tredje person kan avbrott i preskriptionstiden anses 
uppkommit. En förutsättning för detta är dock att betalningen ska ha skett på uppdrag av 
gäldenären eller åtminstone med dennes samtycke. HD påpekade här att denna princip dock ej 
tillämpas helt utan vidare. Om någon exempelvis gått i solidarisk borgen till gagn för annan, 
kan gäldenärs betalning ej medföra ett erkännande av borgensmannens förpliktelse och att den 
självständiga preskriptionen för denna avbryts. Detta oavsett om borgensmannen haft 
kännedom om betalningen eller ej.  
 
I det aktuella målet ansågs köparen och borgensmannen vara solidariskt ansvariga för 
avbetalningsköpet. Att köparen hävdade att det var borgensmannen som, dem emellan, var 
helt ansvarig kunde, menade HD, ej lämnas utan avseende. Anledningen till detta var att 
käranden, som hade att påvisa att preskriptionsavbrott ej uppkommit, inte hade motbevisat 
svarandens yttranden. Sammanfattningsvis ansågs inte borgensmannens betalningar motsvara 
erkännande av gäldenärens skuld, vilket medförde att preskriptionsavbrott ej hade skett.  
 
 

10.3 Preskription av regressrätt 
 
Preskriptionslagen 2 och 3 § § är även grundläggande för regressanspråks längd. Det vill säga 
huvudfordringens natur avgör preskriptionstiden för regressrätten. Dessa regleringar 
kompletteras dock av lagens 4 §, vilken föreskriver en särskild frist för regressfordran. Om en 
gäldenär betalar en fordran som annan gäldenär har samma ansvar för, preskriberas inte den 
förste gäldenärens regressrätt förrän tidigast ett år efter att betalningen av huvudfordringen 
skett.100 I förarbetena till lagen preciseras att huvudfordringen ej får ha varit preskriberad i 
förhållande till den som regressanspråket avser för att paragrafen ska bli gällande. Regeln 
gäller för såväl solidariskt ansvariga gäldenärer som borgensman i förhållande till antingen 
medborgensman eller huvudgäldenären. 101   Ettårsperioden påbörjas, enligt 4 §, från 
tidpunkten för huvudfordringens betalning.102

 
 

10.4 Preskription av borgensförbindelse för hyresfordran 
 
Regleringen avseende preskription av hyresfordringar är beroende på vem som är hyresgäst 
och vilket syfte hyresgästen har med hyresåtagandet. Preskriptionslagen 2 § 2 st. föreskriver 

                                                 
100 Walin s. 296 f. 
101 Prop. 1979/80:119 s. 96. 
102 Walin s. 297. 
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treårig preskriptionstid ”för fordran mot konsument, om fordringen avser vara, tjänst eller 
annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit 
konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.”103 Denna paragraf är tillämplig i de fall ett 
hyresförhållande inbegriper en konsumentfordran samt när borgen har ställt för ett sådant 
hyresförhållande. 104  Avgörande är alltså huruvida hyrestagaren är konsument eller inte. 
Vidare har det även betydelse vad hyresobjektet har tänkt användas till. För att regeln ska 
kunna tillämpas förutsätts att det är fråga om användning för huvudsakligen enskilt bruk.105 
HD har i mål NJA 2000 s. 569, se nedan, avgjort fråga angående preskription av 
borgensförbindelse för hyresfordran. 
 
Vid hyresåtagande som inte inbegriper konsumentförhållande är det hyreslagen, det vill säga 
JB 12 kap., som ska tillämpas. JB 12 kap. 61 § innehåller en särskild 
preskriptionsbestämmelse som medför en preskriptionstid om endast två år.106 Tillämpningen 
av denna paragraf har visats i NJA 1986 s. 198 som finns refererat nedan.   
    
 

10.4.1 Rättsfall NJA 2000 s. 569 
 
Målet avsåg konsument som av näringsidkare 1988 hyrde lägenhet och säkerhet i form av 
borgensförbindelse tecknades av hyresgästens mor. Under perioden oktober 1995 till april 
1996 underlät hyresgästen att betala hyran och denne flyttade även från lägenheten någon 
gång i mars 1996. Hyresvärden krävde att borgensmannen skulle förpliktas att betala den 
uppkomna hyresskulden men denne bestred med grund att borgensåtagandet måste anses vara 
preskriberat. 
 
I domskälen diskuteras dels att en borgensförbindelse kan preskriberas både accessoriskt och 
självständigt, dels de olika preskriptionstider som finns i preskriptionslagen 2 § HD påpekade 
att det i juridisk litteratur har hävdats att en borgensförbindelse för skulder i ett varaktigt 
avtalsförhållande, som exempelvis ett hyresförhållande, där prestation ska ske i framtiden och 
där betalningsskyldigheten följer borgenärens fullgörande, bör ha en preskriptionstid på 10 år. 
Detta även om den treåriga preskriptionstiden som föreskrivs i andra stycket omfattar 
huvudfordringen. En av anledningarna till denna ståndpunkt är att en preskriptionstid på tre år 
för själva borgensförbindelsen i ett löpande rättsförhållande inte sällan skulle medföra att 
borgensförbindelsen preskriberas innan huvudfordringen uppkommit. HD slår dock fast att 
lagtexten inte ger stöd vare sig för att den självständiga preskriptionstiden är tio år för borgen 
för framtida fordringar mot konsument eller för att borgensåtagandets preskriptionstid inte ska 
börja löpa förrän huvudfordringens preskriptionstid påbörjas. 2 § 2 st. ansågs i det här aktuella 
fallet vara tillämplig då det rörde sig om en hyreslägenhet som hyrdes av privatperson för 
beboende. Preskriptionstiden för den självständiga borgensförbindelsen bestämdes alltså till 
tre år, vilket medförde att det självständiga borgensåtagandet var preskriberat trots att 
huvudfordringen inte var det.  
 
 

                                                 
103 Lindskog s. 412. 
104 Prop. 1997/98:46 ändringar i hyreslagen mm, s. 22 
105 Lindskog s. 417. 
106 NJA 1986 s. 198 s. 200. 
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10.4.2 Rättsfall NJA 1986 s. 198 
 
En näringsidkare hyrde 1974 av hyresvärd en lokal och detta hyreskontrakt överläts 1976 till 
annan näringsidkare. 1980 vräktes den nya hyresgästen från lokalen av värden som 
företräddes av ett fastighetsägarföreningsföretag. I målet väckte hyresgästen talan mot 
direktörerna i detta företag med grunden att dessa hade tecknat en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för skada som kunde förorsakas motpart på grund av vräkning framkallad av 
ansökan från företaget. Direktörerna bestred talan och anförde bland annat att tiden för 
fordringsanspråket var preskriberat. Tillämplig preskriptionsbestämmelse för 
hyresförhållande finns i JB 12 kap. 61 §, vilken stadgar att hyresvärd eller hyresgäst som, på 
grund av hyresförhållande, vill framställa fordringsanspråk, ska göra det inom två år från det 
att hyresgästen lämnade lägenheten. Talan hade väckts mot borgensmännen, men ej 
hyresvärden, inom den i JB föreskrivna preskriptionstiden. Möjligheten att kräva ersättning 
från hyresvärden hade således preskriberats. Rätten att rikta ersättningsanspråk mot 
borgensmännen anses dock ej falla bort på det sätt som regleras i preskriptionslagen 8 § andra 
stycket, det vill säga accessorisk preskription. HD stödde sig på ett fall från 1935 och ansågs 
inte att uttalandena i förarbetena till preskriptionslagen medför att den ståndpunkt som 
upprättades genom det rättsfallet behöver omprövas. Utgången i förevarande mål blev alltså 
att hyresgästens rätt att kräva anspråk från borgensmännen ej hade preskriberats och dessa 
ålades att ersätta den skada som hyresgästen lidit. 
 
 

10.5 Preskription av borgensförbindelse för pensionsfordran 
 
Preskriptionslagen 2 § 3 st. gäller pensionsfordringar som ej regleras av särskilda 
preskriptionsbestämmelser, som till exempel i försäkringsavtalslagen. Undantaget i detta 
stycke innebär att preskriptionstiden börjar räknas från den dag som fordringen tidigast kan 
göras gällande. Utgångsläget beror dock i praktiken på om förfallodagen för fordringen är 
avtalad eller inte. Finns en avtalad förfallodag räknas preskriptionstiden från den dagen. I fall 
då inget finns avtalat börjar preskriptionstiden från den dag då gäldenären kan krävas på 
betalning. 107 Anledningen till detta förfarande är att en av pensionsfordringarnas egenskaper 
är att de förfaller till betalning betydligt senare än deras, enligt preskriptionslagen, tidpunkt 
för tillkomst.108 Denna bestämmelse är, på samma sätt, även tillämplig för borgensåtaganden 
och andra liknande åtaganden som åsyftar pensionsförpliktelser.109 Även denna rättsfråga har 
behandlats av HD i nedanstående rättsfall, NJA 1990 s. 35. 
 
 

10.5.1 Rättsfall NJA 1990 s. 35  
 
Rättsfallet rörde två makar som givit en tredje person garanti för att ett företag skulle fullgöra 
pensionsåtagande till denne. I domskälen framkom att HD ansåg att den, i avtalet mellan 
parterna, nedtecknade garantiförpliktelsen var att jämställa med ett borgensåtagande. Detta 
medförde att preskriptionslagen 2 § 3 stycket ansågs tillämplig i fallet. Vidare sades att 
förarbetena till lagen förespråkade en tolkning av denna paragraf så att rätt till pension, eller 

                                                 
107 Prop. 1979/80:119 s. 94. 
108 Lindskog s. 410. 
109 NJA 1990 s. 35 s. 40. 
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annan motsvarande rättighet, till följd av ett borgensåtagande, eller liknande förpliktelse, går 
förlorad om ingen preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits inom tio år från det att en fordran 
till följd av rättigheten tidigast har kunnat göras gällande. Detta innebar att om åtgärd som 
bryter preskriptionstiden inte vidtagits angående det först utfallande beloppet inom 
tioårsperioden från fordringens tillkomst preskriberas även övriga framtida belopp. 
 
I målet hade till en början vissa utbetalningar skett, vilket dock ej ansågs medföra att 
preskriptionsavbrott i garantiåtagandet ansågs genomfört. Detta hänvisade HD till 
bestämmelsen i preskriptionslagen som säger att avbrott måste göras särskilt i 
borgensåtagandet även om det åtagits gentemot huvudförbindelsen.  
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11 Analys av rättsläget och slutdiskussion  
 
Borgensinstitutet regleras av fem paragrafer i HB 10 kap. vilka inte varit föremål för 
modernisering sedan tillkomsten 1734. Tre av de fem paragraferna har dock, i vissa 
avseenden, utretts grundligt genom praxis av HD sedan 1990. Den fjärde av dessa rättsregler 
har, under de senaste 20 åren, ej behandlats av HD. Det är 11 § som reglerar borgensmäns 
solidariska ansvar. Varför denna rättsregel inte har tagits upp torde vara på grund av att 
rättsläget här är att anse som klart. Den femte, och sista, av paragraferna anses emellertid 
sakna praktisk betydelse för dagens svenska samhälle. 
 
Formen enkel borgen anses, som tidigare nämnts, vara huvudregeln beträffande de olika 
typerna av borgen. Under senare tid har dock denna form använts alltmer sällan vilket 
föranleder frågan, som bland annat tas upp av Bergström och Lennander, varför denna 
huvudregel upprätthålls. En annan anledning till att ställa sig denna fråga är att en kredit blir 
dyrare om enkel borgen används i stället för proprieborgen. Vid enkel borgen måste kostnader 
för de indrivningsåtgärder som är nödvändiga för att borgensmannen ska kunna krävas räknas 
med. Bergström och Lennander anser att detta kan besvaras med att frågan inte är av sådan 
betydelse att en särskild lagrevision ska göras enbart på grund av den. Detta anser även vi 
vara ett rimligt synsätt. Frågan bör dock bli aktuell om en allmän revision av borgensinstitutet 
skulle komma på tal. I rättsfallet NJA 1990 s. 245 framhöll emellertid HD att någon 
lagstiftning avseende borgensinstitutet ej är att vänta inom den närmaste framtiden. 
 
Vad vidare beträffar nämnda rättsfall påpekade såväl de institutioner som i målet lämnade 
yttranden som HD att användandet av enkel borgen skulle kunna tänkas öka om de hårda krav 
för när en gäldenär anses vara insolvent lättades. Utfallet i målet medförde en lindring i dessa 
krav, avseende vid vilken tidpunkt en gäldenär som försatts i konkurs ska anses vara insolvent. 
Tidigare har det krävts att en slutdelning i konkursen kommit till stånd men HD: s dom hade 
till följd att om viss utredning gjorts innan konkursen är avslutad kan denna vara tillräcklig 
som grund för att borgensmannen ska tvingas infria sitt åtagande. Detta innebär att tidpunkten 
för fastställande av gäldenärens insolvens kan flyttas fram i tiden jämfört med hur det var 
tidigare. 
 
Den förändring beträffande användandet av enkel borgen som förutsågs kan, av oss, dock ej 
skönjas. Detta tror vi beror på att det fortfarande är både betydligt mer komplicerat och dyrare 
för borgenären att lyckas få betalning från borgensmannen vid enkel borgen i förhållande till 
proprieborgen.   
 
 

11.1 Giltighet  
 
Något som måste anses märkligt är avsaknaden av hänvisningar i nyare litteratur till NJA 
2000 s. 97. Målet medförde en förändring av rättsläget beträffande tillämpningen av HB 10 
kap. 10 §. Regeln har genom tidigare avgöranden ansetts tillämplig endast i fall avseende 
enkel borgen men i och med denna dom ska regeln även omfatta proprieborgensmans död. 
Detta har ej uppmärksammats i litteraturen om borgen annat än av Walin som dock tagit med 
rättsfallet i en not.  
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Utfallet i målet bör kunna ses som ett led i anpassningen av rättsläget till det nutida samhället 
där det till största delen, som sagt, är proprieborgen som används. Genomgången av de två 
paragraferna visar även på att HD inser problemet med den ålderdomliga lagstiftningen och 
att tolkningen av denna måste revideras.  
 
 

11.2 Avräkningsordning 
 
Den fråga som varit aktuell för denna uppsats avser hur avräkning på en fordran skall ske vid 
de situationer när det finns flera fordringar mellan samma borgenär och gäldenär. Detta 
regleras av HB 9 kap. 5 § eller vid rättslig tvångsåtgärd, exempelvis utmätning, av UB 13 kap. 
13 §. Det för frågan betydelsefulla målet NJA 1986 s. 454 bringade klarhet i rättsläget. I målet 
visades, genom de yttranden som inhämtades av HD, att det i praktiken fanns vissa olikheter i 
synen på det rådande rättsliga förhållandet. Domen medförde dock ett förtydligande vilket 
innebar att frivillig avbetalning av fordran som delvis täcks av ett borgensåtagande, 
oberoende av om det är fråga om skattefordran eller ej, får räknas av efter borgenärs önskan 
så vida överenskommelse om annat ej skett med gäldenären. Detsamma gäller när medel 
influtit via utmätning, men här gjordes ett särskilt uttalande vad gäller skattefordringar. I fråga 
om dessa ska i normalfallet den äldsta fordringen avräknas först, men HD stadgade att det ej 
finns hinder för att avsteg från detta normalfall får göras, det vill säga nyare fordringar får 
avräknas först om så önskas.  
 
Utgången i målet medförde ett, anser vi, logiskt synsätt. Det skulle kännas märkligt om 
gäldenären ej gavs rätt att bestämma vilken del av fordring som ska avräknas. Underlåter 
gäldenären att utnyttja denna rätt, måste det även anses naturligt att valrätten övergår till 
borgenären. 
 
 

11.3 Regressrätt 
 
HD har genom ett antal rättsfall fastslagit prejudikat om hur regressrätt inom 
borgensförbindelser skall tillämpas. Ett av de mest betydelsefulla rättsfallen är NJA 1992 s. 
351. Den första frågan som HD fastställde i detta mål, vilket resulterade i ett prejudikat där 
det fastslogs att det uppkommer ett kontraktsförhållande mellan borgensmannen och 
borgenären då ett borgensavtal ingås. Detta kontraktsförhållande medför förpliktelser för båda 
parter, om dessa förpliktelser inte uppfylls kan detta påverka borgensavtalet, exempelvis 
genom att borgensmannens betalningsskyldighet faller bort. För det andra utredde HD 
subrogationsproblematiken då de meddelar att borgensmannen inträder i borgenärens rätt 
gentemot gäldenären. Den tredje och sista frågan som HD tog ställning till handlade om 
borgenärens informationsskyldighet. HD stadgade att i de fall en borgenär åsidosätter vad 
som kan begäras av honom, bör borgensmannen bli fri från sitt betalningsansvar mot 
borgenären om försummelsen orsakat borgensmannen skada i fråga om regressrätt.          
 
I rättsfallet NJA 2000 s. 482 tog HD upp frågor som handlar om när ett borgensåtagande skall 
anses infriat. I HD: s uttalande konstaterades att ”en borgensman har regressrätt mot 
gäldenären, om han helt eller delvis har infriat sitt borgensåtagande genom betalning eller 
genom ett åtagande som borgenären har godtagit till fullgörelse av huvudgäldenären och som 
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har medför att gäldenären i motsvarande mån har lösts från sin skuld.”110 HD resonerade på så 
sätt att borgensåtagandet ansågs vara infriat på grund av ett förlikningsavtal. Trots att inte 
hela borgensbeloppet var erlagt till betalning, en avbetalningsplan hade upprättats enligt 
förlikningsavtalet, ansågs det vara en ekonomisk uppoffring för borgensmännen vilket ansågs 
räcka för att borgensåtagandet skulle anses infriat. Borgensmännen ansågs således ha rätt att 
omedelbart kräva hela beloppet regressivt från gäldenären.  
 
Detta medför en hel del frågetecken: det första rör frågan om när ett borgensansvar anses vara 
infriat. HD besvarar denna fråga med att borgensåtagandet helt eller delvis infriats genom 
betalning eller genom ett åtagande som borgenären har godtagit till fullgörelse av 
huvudgäldenären och som har medför att gäldenären i motsvarande mån har lösts från sin 
skuld. Vi anser det onödigt att ifrågasätta HD: s uttalande på denna punkt. Det som däremot 
borde ifrågasättas är hur borgensmannen kan kräva ett större belopp, regressivt, än det som 
han, fram till den tidpunkten, lagt ut. Vi anser att i fall där det upprättas en avbetalningsplan 
för borgensåtagandet borde något motsvarande upprättas för regressen. För det andra anser vi 
att då gäldenären har medel för att betala hela beloppet regressivt torde dessa medel användas 
för att betala fordringen. På detta sätt flyttas endast betalningsskyldigheten från att 
borgensmännen skall infria sitt åtagande till att gäldenären skall betala borgensmännen 
regressivt. För det tredje föreligger det en risk att borgensmännen inte fullföljer betalningen, 
enligt förlikningsavtalet, då de erhållit betalning regressivt. Detta aktualiserar frågan om 
vilken rättslig grund ett förlikningsavtal innehar, detta lämnar vi dock därhän. Risken med 
HD: s resonemang torde kunna vara att syftet med borgen går förlorat.  
 
Såsom NJA 2000 s. 557 avgjordes i HD är det svårt att se att något egentligt 
prejudikatintresse kan ha förelegat i de frågor som prövades i denna instans. Principen om 
borgensmannens subrogationsrätt var redan tidigare väl befäst och några viktiga principiella 
frågor prövades inte. I fallet uttalar HD en princip som gäller då en borgensman har infriat sitt 
borgensåtagande genom subrogation. I dessa fall övertar borgensmannen såväl fordringen mot 
huvudgäldenären som den eventuella pant som ställts för skulden. Detta måste även gälla i 
detta fall, då inte något undantag från subrogationsprincipen avtalats. På grund av detta har 
inte borgensmännens rättigheter försämrats vilket gör att de inte har lidit skada och kan därför 
inte kräva skadestånd.      
 
Det som är anmärkningsvärt är att detta mål tycks ha handlat om olika frågor, vilka samtliga 
biföll borgenärens talan, i de olika instanserna. TR prövade verkan av sekundärpantsättningen, 
verkan av återpantsättningen samt "borgensmännens förutsättningar om pantens värde". HovR 
prövad endast verkan av den sekundära pantsättningen. Borgensmännen åberopade i HD, 
förutom sekundärpantsättningen och återpantsättningen, upplysningsplikt beträffande det nya 
lånet samt pantsättningarna.111  
 
Frågan om upplysningsplikt torde ha varit den mest intressanta i målet men HD nöjer sig med 
att konstatera att borgensmännen inte lidit någon skada genom att de inte underrättats om 
pantsättningen. Ingen notis togs till bristande upplysningsplikten rörande det nya lånet. Det är 
anmärkningsvärt att HD inte behandlar något så förefallande grundläggande som en av de 
yrkade grunderna från borgensmännen. Även frågan om borgenären bort underrätta 
borgensmännen om gäldenärens insolvens kunde ha varit intressant. En sådan underrättelse 
kan ibland bidra till att borgensmannen kan ingripa och förhindra en exekutiv försäljning, 
vilket kan medföra en värdeminskning som en sådan ofta leder till.  
                                                 
110 NJA 2000 s. 482 HD: s domskäl s. 487.  
111 http://www.ibainst.se/rattsfall.htm 
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En annan fråga som bör påpekas och som tas upp i målet är borgenärens ”skyldighet” mot 
borgensmännen. Det har tidigare gjorts gällande att borgenären skulle kunna göra sig skyldig 
till kontraktsbrott som föranleder skadeståndsansvar i fall då han tillexempel efterskänker en 
ställd säkerhet till vilken borgensmannen har regressrätt. Detta är dock felaktigt. Borgenären 
har ingen sådan skyldighet som kan leda till kontraktsbrottspåföljder om den inte fullgörs. 
Borgenärens skyldighet ligger bland annat i att ta hänsyn till regressrätten, detta är uteslutande 
en form av borgenärsförpliktelse. Om en sådan förpliktelse inte fullgörs leder det till att 
borgenären inte kan kräva att borgensmannen presterar.112  
  
Det förvånar oss att detta mål togs upp i HD då det saknade prejudikatvärde. Som ovan nämnt 
har de olika instanserna utrett olika frågor. Frågan om subrogation som togs upp av HD hade 
tidigare utretts och hade inget behov av att utredas på nytt. Frågorna som rörde 
upplysningsplikten hade tidigare inte behandlats och borde därför tagits upp till prövning av 
HD.  
 
I rättsfallet NJA 1989 s. 739 har HD jämställt en förbindelse enligt 19 § 
bostadsfinansieringsförordningen med ett borgensavtal som tillkommit efter anmodan av 
gäldenär. Kommunen har således rätt att regressivt kräva borgensmännen på det utbetalade 
beloppet. Att jämställa en sådan förbindelse med ett anmodat borgensavtal torde vara till 
borgensmannen nackdel. Även att borgensmännen inte har blivit informerade om likställelsen 
missgynnar dem. Denna problematik torde kunna undvikas efter införandet av 
finansinspektionens allmänna råd, om bland annat informationsskyldighet. Om dessa hade 
varit i bruk vid det aktuella faller torde borgensmännens betalningsskyldighet fallit bort.    
 
 

11.4 Bortfall av ansvar 
 
Någon generell slutsats från NJA 1997 s. 58 måste anses vara svår att dra. Huruvida ett 
borgensåtagande påverkas när en borgenärs överlåtbara rätt överlåts är till stor del beroende 
på omständigheterna i övrigt. HD kommenterar att förbindelsen i allmänhet ej bör påverkas 
men att hänsyn måste tas till borgensmannens avsikt vid ingåendet av förbindelsen. I just 
detta fall var det av betydelse att det handlade om ett fortlöpande affärsförhållande. Vår åsikt 
vad gäller denna fråga är att rättsfallet ej i någon högre utsträckning förtydligade gällande rätt 
och att rättsläget fortfarande är att anse som relativt oklart. 
 
Vad som rör frågan om kreditprövning och informationsskyldighet har, som tidigare hänvisats 
till, finansinspektionen utfärdat allmänna råd vilka ger direktiv hur bankerna bör hantera 
dessa frågor. HD har fastslagit att dessa råd även bör vara vägledande vid bedömning av dessa 
frågor i domstol. Detta gör att bankernas vägledning får mer tyngd och följs troligen till större 
utsträckning. 
 
I frågan om bankernas informationsskyldighet spelade det faktum att borgensmännen och 
gäldenären är närstående in i bedömningen om ansvaret borde jämkas. I NJA 1993 s. 163 
ansåg HD att borgensmännen, på grund av sitt syskonförhållande, borde ha haft insyn i 
gäldenärens näringsverksamhet. Likaså att de var bosatta i samma stad som verksamheten 
pekar på en större insyn. HD: s bedömning av detta fall resulterade i att ingen av de tre 

                                                 
112 http://www.ibainst.se/rattsfall.htm 

  41 
 



åberopade punkterna jämkades. Detta medför således att informationsskyldigheten anses vara 
mindre sträng i de fall då borgensmännen har insikt eller anses har insikt i gäldenärens 
ekonomi.    
 
I rättsfallet NJA 1998 s. 852 visar HD på att omständigheterna i det enskilda fallet spelar en 
avgörande roll vid bedömningen av hur pass sträng informationsskyldigheten från borgenären 
skall vara. I detta fall ansåg HD att borgensmannen, trots sin anställning hos gäldenärsbolaget, 
inte haft insyn i bolagets ekonomi. Omständigheterna kring borgensåtagandet, det tidigare 
leasingavtalet, kunde inte medföra en skyldighet att borgensmannen skulle hålla sig 
informerad om hur krediten hade skötts. Leasingbolaget kunde inte förutsätta att 
borgensmannen höll sig informerad om bolagets ekonomi efter det att hans anställning 
avslutats. Genom att inte informera borgensmannen har bolaget misskött sina åtagande, enligt 
leasingavtalet har leasingbolaget eftersatt sin informationsskyldighet. På grund av detta 
jämkades borgensåtagandet av HD.    
 
Då en borgensförbindelse ingås uppkommer ett kontraktsförhållande mellan borgensmannen 
och borgenären vilket innefattar ömsesidiga förpliktelser. I de fall borgenären gjort sig 
skyldig till försummelse, så att borgensmannens regressrätt helt eller delvis går förlorad skall 
detta återverka på borgensmannens skyldighet att infria borgensförbindelsen. Borgenären 
anses vidare ha en skyldighet att underrätta borgesmannen om förhållanden som kan påverka 
regressen, om det inte kan förutsättas att borgensmannen själv håller sig underrättad därom.  
 
I detta fall, NJA 1998 s. 852, har borgenärsbolaget inte informerat borgensmannen att 
gäldenären misskött sina åtaganden enligt leasingavtalet, genom detta har borgenärsbolaget 
eftersatt sin informationsskyldighet gentemot borgensmannen. Detta gäller oberoende om 
borgensmannen avslutat sin anställning hos gäldenären eller ej. Borgenärsbolagets bristande 
information har inte föranlett någon skada för borgensmannen.   
 
Slutsatsen som kan dras av detta rättsfall är att trots att informationsskyldigheten inte har 
uppfyllts måste skada har uppkommit för att borgensmannens skyldighet skall inskränkas. 
Detta anser vi vara självklart då det följer förutsättningarna för en traditionell 
skadeståndsbedömning.   
 
 

11.5 Jämkning enligt 36 § avtalslagen  
 
Tillämpningen av 36 § avtalslagen inom borgensförbindelser gör det möjligt att, som tidigare 
nämnts, frångå huvudregeln om att ingångna avtal skall hållas. Risken för att minska 
rättssäkerheten gör att denna generalklausul bör användas restriktivt.     
 
I rättsfallet NJA 1999 s. 408 visar HD just på hur komplicerad tillämpningen av 36 § 
avtalslagen är, de specifika förutsättningarna från fall till fall har en avgörande betydelse för 
om jämkning skall tillåtas eller ej. Det är således omöjligt att formulera en huvudregel för hur 
och när jämkning enligt 36 § avtalslagen skall tillämpas. Vi anser att 36 § avtalslagen skall 
vara utformad på detta sätt. Om generalklausulen skall fungera går det inte att reglera enskilda 
fall utan det är omständigheterna från fall till fall som blir avgörande.         
  
I rättsfallet NJA 1997 s. 542 har HD utrett vilken betydelse en banks kreditprövning har och 
vilka skyldigheter som föreligger. De slutsatser som kan dras från detta avgörande är för det 
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första att kraven på en tillfredsställande kreditprövning blir hårdare då en privatperson borgar 
för ett kommersiellt avtal. Under sådana omständigheter skall även särskild hänsyn tas till 
borgensmannens insyn i bolaget och om borgensmannen har några andra intressen i bolaget, 
exempelvis intresset av vinst. För det andra bör det faktum att borgensmannen har en 
underlägsen ställning gentemot borgenären påverkar bedömningen av jämkning. Något som 
torde ha kunnat påverka HD i detta fall var borgensmannens ålder, 64 år, vilket resulterar i att 
hon endast hade ett år kvar i sitt yrkesverksamma liv. Detta var något som TR tog ställning till 
men i HD fördes aldrig något resonemang därom. För att få praxis på området och ge 
finansinspektionens allmänna råd mer tyngd är det, enligt vår åsikt, bra att HD tar upp denna 
fråga. Att bankerna har en skyldighet att göra en tillfredsställande kreditprövning, av 
gäldenären ger borgensmannen en större trygghet vilket stämmer bra överens med de olika 
konsumentskyddande lagstiftningarna. Även det faktum att borgenärens skyldighet minskas 
då borgensmannen har insikt i gäldenärens ekonomi, uppfattar vi, som naturlig.          
 
Även i rättsfallet NJA 1994 s. 381 har HD konstaterat hur strängt 36 § avtalslagen skall 
tillämpas. Här lade HD ett stort ansvar på borgensmannen, på grund av att ett avtal ingåtts 
mellan borgensmannen och borgenären. Detta avtal innebar att borgenären var skyldig att se 
till att borgensmannens regressrätt gentemot gäldenären inte går förlorad. Det har ansetts 
ytterst viktigt att borgensmannen underrättas om förhållanden som kan vara av vikt för 
regressrättens utövande, i de fall han inte själv kan förutsättas hålla sig informerad om den 
saken. I fall där borgenären inte uppfyller de krav som ställs för att borgensmannens rätt skall 
gå förlorad kan denne bli fri från sitt åtagande. Vad som krävs för att borgensansvaret skall 
falla bort beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I detta fall kunde inte Eurocard 
anses ha försummat sin informationsplikt då de inte haft vetskap om ägarbytet av 
gäldenärsbolaget. HD utreder även i detta fall finansinspektionens allmänna råd, denna gång 
rörande informationsplikt. Att borgenären har en skyldighet att informera borgensmannen om 
ändringar i gäldenärens ekonomi, som kan påverka borgensmannens regressrätt, anser vi 
hänger väl ihop med konsumentskyddande regler. De allmänna råden från finansinspektionen 
efterlevs, även i detta avseende, vilket i sin tur leder till rättspraxis på området.      
 
I rättsfallet NJA 1996 s. 19 tas de tre ovanstående frågorna upp. De slutsatser som kan dras 
utifrån detta fall torde det bli att för det första är det väldigt svårt att genom 36 § avtalslagen 
få ett avtal eller en del av ett avtal jämkat. Det bör även nämnas att då borgensmannen och 
gäldenären har en nära relation, i detta fall syskon, bli inte bankens informationsskyldighet 
lika sträng. Det som däremot bör påpekas lite extra är att HD anser att banken inte har 
uppfyllt sin skyldighet att göra en fullgod kreditprövning. Men att bristerna i denna inte är så 
pass allvarliga att det medfört att borgensmannens regress påverkats. Därför skall inte 
borgensåtagandet jämkas. Även här anser vi att regeln i 36 § avtalslagen är bra, det torde dock 
vara mycket svårt att från fall till fall tillämpa den.   
 
 

11.6 Preskription 
 
Rättsläget rörande preskription av borgensåtaganden torde anses vara tämligen klart. De 
tillämpliga reglerna är de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen, så vida det ej 
finns speciella preskriptionsregler i, för enskilda fall, ändamålsenliga lagar. 
Preskriptionslagen är betydligt nyare än regleringen runt borgen, den är relativt detaljerad och 
i det avseendet även tydlig.  
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Verkan av ett preskriptionsavbrott tycks vara oproblematiskt i såväl teori som praktiken. Vad 
som däremot utgör ett avbrott är mera klarlagt i litteraturen än i HD: s praxis. För att en 
preskriptionsavbrytande åtgärd ska föreligga krävs att gäldenären och/eller borgensmannen, 
beroende av vilken preskriptionstid som ska avbrytas, erkänner borgenärens fordring skriftligt, 
muntligt eller genom konkludent handlande. Rättsfallet, NJA 1994 s. 95, som här tagits upp 
påvisar problemet att bedöma om en fordran har erkänts konkludent. Rättsfallet visar att det 
ställs höga krav på borgenären som ska bevisa att annan än gäldenären gjort ett erkännande av 
dennes skuld. Detta är en form av konkludent handlande som tas upp i förarbetena och som 
HD diskuterar vidare i målet. Från 1980-talet och framåt finns det dock inga mål som tagit 
upp skriftliga eller muntliga erkännande. Detta torde emellertid vara något som skulle kunna 
medföra rättsliga tvister.  
 
Preskription av hyresfordran samt pensionsfordran är speciellt reglerade i preskriptionslagen. 
Fall där borgensåtaganden har gjorts för sådana fordringar har behandlats av HD. Preskription 
av borgensförbindelse för hyresfordran har tagits upp både avseende tvist mot näringsidkare, 
NJA 1986 s. 198, och konsumenttvist, NJA 2000 s. 569. I båda dessa fall handlade 
resonemanget mycket om accessorisk preskription jämfört med en borgensförbindelses 
självständiga preskription och målen har därmed fört med sig att denna del av rättsområdet, 
måste anses vara klarlagt. Angående pensionsfordringar klargjordes i NJA 1990 s. 35 att om 
preskriptionsavbrytande åtgärd ej företagits inom preskriptionstiden för det först utfallande 
beloppet så preskriberas även övriga framtida utbetalningar. Ut över detta har, under den 
senaste tiden, inga frågeställningar runt preskription av borgensåtagande för pensionsfordran 
tagits upp till prövning.  
 
  

11.7 Övergripande slutsats  
 
Sammantaget anser vi att rättsläget avseende borgen är klart. I det stora hela är 
borgensförbindelser väl reglerat, detta torde bero på borgensinstitutets långa historia. Även 
dess flitiga användande och ständiga utveckling har givit god klarhet och kunskap inom detta 
rättsområde.    
  
De oklarheter som dock förekommer finns på detaljnivå. Detta beror på den snabba 
utvecklingen av samhället vilken ej återspeglas i motsvarande takt inom rättsskipningen. 
Detta är dock inget som är unikt inom rättsområdet borgen utan ett ständigt problem inom 
hela rättsvetenskapen. Dessa problem anser vi torde vara svåra att reglera med tanke på dess 
oförutsägbarhet, vilket leder till att dessa problem måste bedömas från fall till fall.  
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