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Symbolförklaring 
 

B Hf  G 

 

Pilen symboliserar den huvudfordring, Hf, som finns mellan borgenären, B, och 

gäldenären, G. 

 

B  

  Bm 

 

Pilen symboliserar borgensmannens, Bm, åtagande gentemot borgenären, B. 

 

B  B 

  Bm  EBm 

 

Pilen symboliserar att borgenären, B, kan kräva borgensmannen, Bm, eller efterbor-

gensmannen, EBm, på fullgörelse. 

 

B  

 

  Bm 

 

Pilen symboliserar att det borgensåtagande som borgensmannen, Bm, har gjort 

samtidigt blir en huvudfordring i förhållande till ett efterborgensåtagande. 

 

 G 

 

Bm  

 

EBm 

 

Pilarna symboliserar vilka som har regressrätt mot vilka. 
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

”Den som går i borgen, går i sorgen” lyder ett gammalt svenskt ordspråk. Redan i 

landskapslagarna från 1200-talet återfinns borgen. Den nu gällande lagstiftningen är 

från 1734. 

 

Borgen är ett avtal där en person, gentemot en annan, tar på sig ansvar för infriandet av 

en förpliktelse, som en tredje person har ådragit sig. En borgensförbindelse kan avse ett 

lån, men numera är borgen också ofta en förutsättning för ett telefonabonnemang eller 

ett hyresavtal. En rapport från Konsumentverket1 visar att många borgensmän inte är 

medvetna om vilket ansvar de tar på sig, utan tror att borgen är en ren formalitet, 

liknande att bevittna en namnteckning. Ungefär var tionde person måste infria sitt 

borgensåtagande, vilket kan få stora konsekvenser för borgensmannen. 

 

Borgensmeningen i bankernas formulär avser proprieborgen.2 I dessa formulär finns 

information om vad ett borgensåtagande innebär och vilka konsekvenser ett borgensåta-

gande kan medföra. Trots detta uppkommer ibland tvister mellan banken och borgens-

mannen, när denne avkrävs sitt borgensansvar. 

 

När det gäller efterborgen, finns flera olika rättsföljder, beroende på vilka förutsättnin-

gar som föreligger. Är en efterborgensmening utformad på ett visst sätt i ett formulär, är 

betydelsen oftast inte entydig, utan borgensåtagandet kan få en överraskande innebörd 

om situationen blir en annan än den utformaren hade i tankarna. 

 

Detta gör det angeläget att söka på ett fylligt sätt klargöra vad ett borgensåtagande 

innebär, vilka möjligheter borgenären har att kräva fullgörelse av borgensmännen samt 

vilka möjligheter en borgensman har att kräva kompensation av medborgensmän, när ett 

borgensåtagande har infriats. 

 

                                                 
1 Rapport 1993/94:26 
2 Se bilagor 
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1.2 Problemformulering 

Vid vilken tidpunkt, med vilket belopp och i vilken ordning har borgenären möjlighet 

att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen? 

Vilket är det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen? Vem har 

regressrätt mot vem, i vilken ordning och med vilket belopp? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en sammanställning av texter om borgen och 

därigenom ge en redogörelse för vad ett borgensåtagande och ett efterborgensåtagande 

innebär samt vilka följder dessa åtaganden får i olika situationer. 

 

1.4 Metod 

Jag har valt att som metod förena två olika tillvägagångssätt för att uppnå syftet. Det 

ena tillvägagångssättet innebär att jag har studerat lagtext, rättsfall samt juridisk littera-

tur. Det andra tillvägagångssättet innebär att jag, genom ett antal fiktiva fall, beskriver 

innebörden av ett borgensåtagande i olika situationer. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera enbart på borgensmän som är fysiska personer. 
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2 Borgen 

 

 

2.1 Allmänt 

Reglerna om borgen återfinns i 10 kapitlet i handelsbalken, som hädanefter förkortas 

HB. Borgen regleras i 8-12 §§ och dessa paragrafer, med undantag av 11 §, har inte 

ändrats sedan 1734, då lagen trädde i kraft.3 Förutom dessa regler i HB, finns det även 

speciella bestämmelser som reglerar borgen, till exempel 15:14 föräldrabalken, 2:25-26 

utsökningsbalken, förordningen 1851:55 s 4 angående sättet för uppsägning av förbin-

delser, för vilka flera är ansvariga samt förordningen 1855:82 s 1 angående löftesmans 

rätt att uppsäga och betala gäld m.m. Dessutom gäller allmänna bestämmelser om rätts-

handlingar, främst lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-

hetsrättens område, AvtL. 

 

Merparten av de regler som gäller för borgen, finns ej i författningar, utan vilar på 

oskriven rätt.4 Den rättspraxis som tidigare funnits, har varit gammal, men på senare år 

har HD avgjort många fall som rör borgen och borgensåtaganden. 

 

Den äldre doktrinen gav en definition av borgen, som har övergetts av den modernare 

litteraturen. Den definition som oftast har använts, är Hasselrots definition som lyder 

”ett löfte varigenom en person gentemot en annan åtar sig en personlig förpliktelse till 

säkerhet för tredje mans förpliktelse”. Numera är definitionen något modifierad och 

utgör snarare en beskrivning av huvudfallet för borgen, än en definition av borgen.5 

 

Det som kännetecknar borgen är, enligt Ingvarsson, accessoritet, kumulativ intercession 

samt det negativa kriteriet. Med accessoritet menas att ett rättsförhållande är beroende 

av ett annat rättsförhållande. Borgensåtagandet är alltså beroende av en huvudför-

bindelse och anknyter därmed till skuldförhållandet mellan borgenären och gäldenären. 

Det finns dock inte någon lagregel som uttryckligen fastställer borgens accessoritet.6 

                                                 
3 11 § ändrades i samband med tillkomsten av lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) 
4 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 37 
5 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 35 f 
6 A a s 38 f 
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Innebörden av kumulativ intercession är att borgensmannen inträder, intercederar, i ett 

materiellt rättsförhållande som är okänt för denne och ger borgenären en ökad säkerhet.7  

 

Det finns inte några formregler för hur borgen skall ingås. De flesta borgensavtal ingås 

med en bank som kreditgivare och enligt bankens formulär.8 Ett borgensavtal kan ingås 

antingen efter överenskommelse med gäldenären och kallas då anmodad borgen, eller 

utan gäldenärens medverkan, även kallad oanmodad borgen.9 

 

2.2 Olika borgenstyper 

 

2.2.1 Grundläggande begrepp 

Primärt ansvar innebär att det inte görs någon skillnad mellan flera betalningsansvariga 

i fråga om vem som måste infria sin förpliktelse först, utan båda parter har ansvar i 

första hand. Vid en sådan situation befinner sig parterna på samma nivå, eller med ett 

annat uttryck, på samma plan. Att befinna sig på samma nivå, är dock inte specifikt för 

ett visst partsförhållande, utan kan förekomma i förhållandet mellan flera borgenärer, 

mellan flera gäldenärer, liksom mellan en gäldenär och en eller flera borgensmän. 

 

Subsidiärt ansvar innebär att borgensmannens ansvar kommer i andra hand, efter 

gäldenärens ansvar. Det är alltså gäldenären som först skall stå till svars, innan det blir 

borgensmannens tur att infria sin förpliktelse. 

 

Solidariskt ansvar innebär att var och en som svarar för en förpliktelse, till exempel en 

gemensam skuld, kan krävas på hela betalningen. Ett solidariskt ansvar kan vara primärt 

eller subsidiärt. Ett solidariskt ansvar kan förekomma i förhållandet mellan flera 

gäldenärer, mellan en gäldenär och en borgensman, eller mellan flera borgensmän 

sinsemellan. 

 

Delat ansvar innebär att var och en som svarar för en förpliktelse, svarar endast för en 

del av skulden, i form av ett bestämt belopp eller i form av kvotdelar. Delat ansvar kan 

förekomma i förhållandet mellan flera gäldenärer eller mellan flera borgensmän. 

                                                 
7 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 46 
8 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 39 
9 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 28 
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Ett borgensåtagande är antingen av typen enkel borgen eller av typen proprieborgen. 

Dessa två typer kan aldrig förekomma samtidigt vid ett och samma borgensåtagande. 

Däremot kan de övriga borgenstyperna som nämns nedan, förutom att de har sina egna 

speciella karaktäristika, vara antingen en enkel borgen eller en proprieborgen. Både vid 

enkel borgen och vid proprieborgen gör borgensmannen sitt åtagande gentemot borge-

nären. 

2.2.2 Enkel borgen10 

 

B  Hf  G 

 

  Bm 

 

Enkel borgen regleras i 10:8 HB. Föreligger enkel borgen, medför detta att borgenären 

måste styrka gäldenärens oförmåga att fullgöra sin förpliktelse, innan borgensmannen 

kan avkrävas ett infriande av sitt åtagande. Detta visar att borgensmannens förpliktelse 

är subsidiär i förhållande till gäldenärens förpliktelse. Enkel borgen presumeras vara 

huvudregeln, men framstår idag mer som ett undantag, eftersom enkel borgen inte 

längre är lika vanlig som tidigare. 

2.2.3 Proprieborgen11 

 

B  Hf  G 

 

  Bm 

 

Proprieborgen är idag i det ekonomiska livet den vanligaste formen av borgen. Proprie-

borgen regleras i 10:9 HB och det som kännetecknar proprieborgen är orden ”såsom för 

egen skuld”. Proprieborgen innebär att borgenären kan, vid tidpunkten för huvudförbin-

delsens fullgörande, välja att först vända sig till borgensmannen istället för till gäldenä-

ren. Borgensmannen svarar nämligen primärt och solidariskt med gäldenären.  

                                                 
10 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 57 f, Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter,  
s 51 ff, Mellqvist & Persson: Fordran och skuld, s 51 f, Walin: Borgen och tredjemanspant, s 29 f 
11 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 51 ff, Mellqvist & Persson: Fordran och skuld, s 52 f, 
Walin: Borgen och tredjemanspant, s 29 f 
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2.2.4 Efterborgen12 

 

B  Hf  G 

 

  Bm 

 

  EBm 

 

Efterborgen kan även kallas för överborgen. Efterborgen är en borgen som säkerställer 

en annan borgensförbindelse. Detta medför att det borgensåtagande som borgens-

mannen, Bm, har åtagit sig i förhållande till borgenären, samtidigt blir den 

huvudfordran för vilken efterborgensmannen, EBm, går i borgen. En efterborgensman 

gör sitt åtagande gentemot borgenären. Huruvida det rör sig om ett primärt eller 

subsidiärt ansvar för efterborgensmannen, beror på om denne ingår en enkel borgen 

eller en proprieborgen. Borgenstypen är således avgörande för om efterborgensmannen 

svarar på samma nivå som borgensmannen, eller ej. Är borgensåtagandet som 

efterborgensmannen tar på sig en enkel borgen, svarar efterborgensmannen subsidiärt, 

det vill säga Bm och EBm befinner sig inte på samma nivå. Däremot svarar efterbor-

gensmannen primärt med borgensmannen vid ett efterborgensåtagande av typen 

proprieborgen och således befinner sig borgensmännen då på samma nivå. 

2.2.5 Kontraborgen13 

 

B  Hf  G 

 

  Bm 

 

   KBm 

 

En synonym till kontraborgen är underborgen. Kontraborgen innebär att borgen ställs 

för den risk som en borgensman har åtagit sig. Kontraborgen är alltså ett åtagande 

gentemot en annan borgensman och inte mot borgenären. Detta medför att borgenären 

inte har någon rätt att rikta sitt krav på fullgörelse mot kontraborgensmannen. 

                                                 
12 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 53, Walin: Borgen och tredjemanspant, s 31 f 
13 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 52 f, Walin: Borgen och tredjemanspant s 33 
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2.2.6 Fyllnadsborgen14 

Fyllnadsborgen är en borgen som kan tas i anspråk för den del av en förpliktelse som 

inte kan fullgöras ur ställda realsäkerheter, till exempel pant. Enligt Walin torde 

fyllnadsborgen regelmässigt få verkan som proprieborgen, vad gäller det som återstår 

att betala sedan säkerheten har realiserats. Detta medför att borgenären inte behöver 

angripa gäldenären i vidare mån än genom realisation av säkerheten. 

2.2.7 Generell borgen15 

En generell borgen avser gäldenärens samtliga förpliktelser, som denne har när förbin-

delsen tecknas, samt alla kommande förpliktelser, gentemot borgenären. En generell 

borgen medför alltså ett mycket långtgående ansvar för borgensmannen. Den generella 

borgen används när borgensmannen har fullgod och löpande insikt i gäldenärens 

ekonomiska förhållanden. 

 

2.3 Huvudförbindelsens och borgensåtagandets förändring och/eller 

upphörande 

 

2.3.1 Orsaker till huvudförbindelsens förändring och/eller upphörande 

I doktrinen delas orsakerna till en förpliktelses förändring och/eller upphörande in i tre 

huvudgrupper. Den första är åtgärder, eller brist på åtgärder, på borgenärens sida, den 

andra åtgärder, eller brist på åtgärder, på gäldenärens sida samt, till sist, att förpliktelser 

förändras eller upphör oberoende av någons aktivitet eller brist på aktivitet.16 

 

Borgenären kan ensidigt, frivilligt eller genom tvång, åstadkomma att en förpliktelse 

förändras eller upphör. Ett exempel på detta är att borgenären efterger sitt anspråk. 

Dessutom kan borgenärens passivitet leda till att förpliktelsen upphör eller förändras 

genom preskription.17 

 

                                                 
14 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 32 
15 Lennander: Tolkning av borgensförbindelse, m.m., vid eftergift av borgensansvar, JT 1989-90 s 516, 
Walin: Borgen och tredjemanspant, s 88 
16 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 78 
17 A a s 79 f 
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När det gäller gäldenären, får det anses vara normalfallet att huvudförbindelsen upphör 

genom att gäldenären fullgör sin prestation. Dessutom kan betalningsförpliktelsen 

upphöra eller förändras på grund av avbetalning, uppsägning eller jämkning.18 

 

Huvudförbindelsen kan även upphöra eller förändras på grund av offentligt ackord, 

skuldsanering, kvittning eller konfusion, det vill säga att borgenär och gäldenär har 

blivit samma person. Dessa omständigheter kan inträffa på både borgenärens och 

gäldenärens sida. Dessutom kan huvudförbindelsen upphöra på grund av att det helt 

enkelt har blivit omöjligt för gäldenären att prestera.19 

 

Upphörandet och/eller förändringen kan även bero på att huvudförbindelsen är ogiltig 

som en följd av tvång, svek eller ocker, att någon av de inblandade parterna är omyndig, 

eller på grund av underskriftsförfalskning eller innehållsförfalskning.20 

2.3.2 Orsaker till borgensåtagandets förändring och/eller upphörande 

Som tidigare nämnts, är borgen accessorisk till huvudförbindelsen mellan gäldenären 

och borgenären. Detta medför att borgensåtagandets förändring och/eller upphörande är 

en konsekvens av att huvudförbindelsen har förändrats och/eller upphört. Betalar 

gäldenären huvudförbindelsen, medför detta att borgensåtagandet inte tas i anspråk, 

utan det upphör. Orsakerna till en borgensförbindelses upphörande och/eller förändring 

kan även vara självständiga. Dessa orsaker kan till exempel vara att borgensförbin-

delsen är ogiltig som en följd av tvång, svek eller ocker, att borgensförbindelsen är 

tidsbegränsad, att någon av de inblandade parterna är omyndig, eller på grund av 

underskriftsförfalskning eller innehållsförfalskning. Även borgenären kan åstadkomma 

att ett borgensåtagande förändras eller upphör. Till exempel kan borgenärens passivitet 

leda till att borgensförbindelsen upphör eller förändras genom preskription.21 

                                                 
18 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 89 f 
19 A a s 79, 89, 93 
20 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 63 ff 
21 A a s 63 ff 
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2.3.3 Gäldenärens eller borgensmannens död 

10:10 HB reglerar vad som gäller vid gäldenärens eller borgensmannens död. För 

borgensansvaret har borgenärens död inte någon principiell betydelse. Dör gäldenären, 

är det dödsboet som skall prestera så långt godset räcker, och räcker inte detta, skall 

borgensmannen stå för resten. 

 

Är det borgensmannen som dör, skall borgenären, av gäldenären, fordra en ny borgens-

man. Kan gäldenären skaffa en ny borgensman, går den avlidne borgensmannens 

dödsbo fritt. Om gäldenären däremot misslyckas med att hitta en ny borgensman, måste 

borgenären genast söka fullgörelse från gäldenären, och om denne inte kan fullgöra helt, 

måste bristen täckas av den avlidnes gods. Denna regel har tidigare i praxis gällt endast 

enkel borgen, men HD har i NJA 2000 s 97 slagit fast att ett dödsbo efter en avliden 

proprieborgensman är skyldigt att betala den avlidnes skuld på grund av ett 

borgensåtagande. 

2.3.4 Preskription 

2.3.4.1 Accessorisk preskription av en borgensförbindelse 

En förpliktelse kan alltså upphöra eller förändras genom preskription. Preskription 

medför att en förpliktelse upphör eller förändras efter det att en viss lagbestämd tidsfrist 

har löpt ut. Borgenären kan förhindra att preskription inträder, genom att vara aktiv och 

se till att preskriptionsavbrott inträffar.22 

 

Preskription innebär att fordringen inte längre kan göras gällande. Detta medför inte att 

fordran därmed blir ogiltig, utan den kvarstår.23 Enligt 8 § preskriptionslagen 

(1981:130), PreskL, medför preskription att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin 

fordran. Detta gäller inte bara den preskriberade huvudfordringen, utan såväl en 

proprieborgen som en enkel borgen vars ändamål är att säkerställa en huvudfordring.  

 

Föreligger solidariskt ansvar mellan flera gäldenärer till en och samma skuld, och om 

denna preskriberas i förhållande till någon av gäldenärerna, stadgar 9 § PreskL att var 

och en av de andra i fortsättningen svarar endast för sin andel. Detta gäller för personer 

som svarar för en och samma skuld på ett och samma plan. Huvudregeln är att 

                                                 
22 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 79 
23 A a s 80 



 15

andelarna beräknas efter huvudtalet, men det kan genom avtal bestämmas något annat. 

Detta avtal skall gälla om borgenären har fått kännedom om det senast sex månader före 

preskriptionen.24 

 
Exempel 

Före 

  G1 

B    300 000 kr  G2 

  G3 

 

Den totala skulden uppgår till 300 000 kr. På grund av det solidariska ansvaret kan B utkräva hela 

beloppet, 300 000 kr, av vilken G som helst, eller välja att fördela beloppet mellan de olika G på vilket 

sätt som helst. 

 

Efter 

  G1 – 100 000 kr 

B    300 000 kr  G2 – 100 000 kr 

  G3 – 100 000 kr 

 

 

Om G1: s skuld preskriberas, svarar G2 och G3 i fortsättningen endast för sina andelar, det vill säga 100 

000 kr vardera. Detta medför att, trots att den totala fordringen fortfarande uppgår till 300 000 kr, B kan 

utkräva endast 200 000 kr totalt av de två kvarvarande gäldenärerna och dessutom högst 100 000 kr av 

var och en av dem. 

 

Däremot reglerar inte 9 § PreskL vilken verkan som preskriptionen, i förhållande till en 

av flera huvudgäldenärer, har på borgen för huvudfordringen, utan lösningen får sökas 

genom tolkning av borgensmannens avtal med borgenären. Skulle svaret inte finnas i 

avtalet, menar Walin att frågan får avgöras enligt vad som bör anses vara tyst förutsatt. 

En möjlig lösning är att borgensansvaret kvarstår såvitt angår borgenärens rätt att utfå 

de andelar av skulden som belöper på resterande gäldenärer. Nackdelen med denna 

lösning är att borgensmannen får ett fortsatt, om än minskat, ansvar trots att 

borgensmannens regressrätt har försämrats genom att borgensmannen fått färre 

gäldenärer att rikta sitt regresskrav mot.25 

                                                 
24 Walin: Borgen och tredjemanspant s 298 f 
25 A a s 299 f 



 16

Vidare tillämpas 9 § PreskL analogt när två eller flera personer svarar solidariskt som 

borgensmän på ett och samma plan. Om ansvaret för den ene av borgensmännen faller 

bort på grund av preskription, svarar de övriga borgensmännen därefter endast för sina 

andelar. Det ovan nämnda gäller även om det finns gäldenärer på tre plan, det vill säga 

huvudgäldenärer, borgensmän för dessas åtagande samt efterborgen för ett eller flera av 

borgensåtagandena. Om ett borgensåtagande av en solidariskt ansvarig efterborgensman 

preskriberas, blir som regel ansvaret delat för kvarstående efterborgensmän på samma 

plan.26 

 
Exempel 

Före 

B    300 000 kr  G 

  Bm1 

  Bm2 

  Bm3 

 
Den totala skulden uppgår till 300 000 kr. På grund av det solidariska ansvaret kan B utkräva hela 

beloppet, 300 000 kr, av vilken Bm som helst, eller välja att fördela beloppet mellan G och de olika Bm 

på vilket sätt som helst. 
 
Efter 

B  G – 300 000 kr 

  Bm1 – 100 000 kr 

  Bm2 – 100 000 kr 

  Bm3 – 100 000 kr 

 
Om Bm1: s skuld preskriberas, svarar Bm2 och Bm3 därefter endast för sina andelar, det vill säga 100 

000 kr vardera. Detta medför, trots att den totala fordringen fortfarande uppgår till 300 000 kr, kan B 

utkräva endast 200 000 kr totalt av de två kvarvarande Bm och dessutom högst 100 000 kr av var och en 

av dem. Det skulle alltså kunna sägas att de två Bms skuld har blivit delad.  

 

En preskriberad fordran kan dock användas vid ett kvittningsförfarande enligt 10 § 

PreskL. Detta brukar förklaras med att det, trots preskriptionen, finns kvar en obligatio 

naturalis, det vill säga en naturlig fordran.27 

 

                                                 
26 Walin: Borgen och tredjemanspant s 300 f 
27 A a s 297 
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Huvudregeln för preskriptionstiden återfinns i 2 § PreskL. Där stadgas att preskriptions-

tiden är 10 år, men gäller det en näringsidkares fordran mot en konsument är preskrip-

tionstiden, enligt andra stycket, tre år. I allmänhet räknas preskriptionstiden från 

fordringens uppkomst. När det gäller borgen, sägs inte något uttryckligen i paragrafen 

vad gäller den tioåriga preskriptionstiden. Däremot står det klart uttryckt att den kortare 

preskriptionen även gäller borgen för en fordran som avses i andra stycket.28 

 

Av 12 § PreskL kan e contrario utläsas att ett avtal om en förlängning av den tioåriga 

preskriptionstiden i princip är giltigt. Är det avtalat om en mycket lång preskriptionstid, 

finns möjligheten att avtalet kan anses oskäligt, och därmed jämkas med stöd av 36 § 

AvtL. Walin anser att en förlängning av huvudförbindelsens preskriptionstid ej kan 

åberopas mot borgensmannen om denne inte känt till denna vid borgensåtagandets 

ingående eller senare medverkat till förlängning. Lindskog är dock av motsatt åsikt 

därför att frågan gäller accessorisk preskription.29 

2.3.4.2 Självständig preskription av en borgensförbindelse 

När det gäller borgensåtagandets självständiga preskription, räknas preskriptionstiden 

från borgensåtagandets tillkomst. Denna tidpunkt kan dock ibland vara svår att 

fastställa, exempelvis om borgensförbindelsen lämnas till gäldenären, som i sin tur ger 

den till borgenären. Om det skulle dröja någon tid innan huvudförbindelsen blir klar, 

förlängs inte den självständiga preskriptionstiden mot borgensmannen. Det skulle alltså 

kunna inträffa att borgensåtagandet preskriberas före huvudfordringen. Detta är fallet 

om huvudfordringen och borgensåtagandet har kommit till vid olika tidpunkter, men det 

skulle även kunna inträffa om borgenären har avbrutit preskriptionen gentemot 

gäldenären, men missat att göra det mot borgensmannen. Situationen kan även vara den 

omvända, att huvudfordringen uppkommer betydligt tidigare än borgensåtagandet. Vid 

en sådan situation löper en självständig preskriptionstid för borgensåtagandet, men detta 

kan även bli föremål för en accessorisk preskription och därmed preskriberas tidigare 

med stöd av 8 § 2 st PreskL. Detta lagrum är sannolikt direkt tillämpligt även om 

borgen har tecknats på olika plan. Walins åsikt är att det bör antas att ett borgensåta-

gande är underkastat självständig preskription enligt tioårsregeln, trots att borgensans-

varet inte kan göras gällande för huvudfordran som har preskriberats. Walin jämför med 

det fall att någon ställer sig som borgensman för växlar, som en firma diskonterar. 

                                                 
28 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 279 f 
29 A a s 286 
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Växelrätten kan komma att preskriberas med återverkan på borgensansvaret, men 

borgensförbindelsen behåller sin giltighet under tio år.30 

2.3.4.3 Preskription av regressfordran 

Det lagrum som är tillämpligt på preskription av en regressfordran är, förutom 2-3 §§31 

även 4 § PreskL, som uttryckligen gäller preskription av regressrätt. 4 § förefaller vara 

avsedd att gälla för två eller flera gäldenärer som svarar för en och samma skuld. För att 

en gäldenär ska lyckas med sitt regresskrav mot en medgäldenär, förutsätts att 

huvudfordran inte var preskriberad mot medgäldenären, redan när den förste gäldenären 

infriade sitt åtagande. Det går följaktligen inte att, genom att betala hela skulden, 

återuppliva en, i förhållande till de övriga gäldenärerna, redan preskriberad fordran. Har 

en gäldenär blivit krävd före preskriptionstidens utgång, är denne inte skyldig att, efter 

tidens utgång, betala mer än sin andel, om borgenären har försummat att hålla 

huvudfordringen vid liv mot regressansvariga medgäldenärer. Trots att 4 § synes passa 

bäst på regressförhållandet mellan gäldenärer, är den även avsedd att tillämpas när en 

borgensman regressar mot gäldenären eller annan borgensman. Detsamma gäller för den 

som har tecknat efterborgen och regressar mot gäldenären, mot en borgensman som står 

före, eller en borgensman som står på samma plan som efterborgensmannen själv.32 

 

2.3.5 Subrogation 

Subrogation är att träda in i samma rättsliga ställning som en annan person tidigare 

hade.33 Borgensmannen subrogeras i borgenärens rätt att göra fordringen gällande mot 

gäldenären, genom att infria sitt borgensåtagande.34 Den förmånsrätt som borgenären 

åtnjuter, gäller även för borgensmannen enligt 3 § förmånsrättslagen (1970:979). Syftet 

med subrogation är att borgensmannen skall få samma skydd som borgenären hade.35 

En del praktiska svårigheter kan uppkomma när borgensmannen subrogeras i borge-

närens rättigheter och det rör sig om flera borgensmän samt löpande skuldebrev. Alla 

borgensmän måste nämligen samtycka till att skuldebrevet lämnas ut till någon utav 

dem, om skulden enligt skuldebrevet har lösts. Samtidigt gäller att för att en 

borgensman skall kunna utnyttja en eventuell regressrätt mot övriga borgensmän, måste 

                                                 
30 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 287 ff 
31 2 § reglerar en fordrans preskriptionstid, 3 § reglerar preskriptionstiden av en fordran på skadestånd i 
anledning av brott 
32 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 291 ff 
33 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 67 
34 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 183 
35 A a s 191 
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skuldebrevet finnas hos den borgensman som vill regressa. En lösning på detta problem 

är att en tredje part, till exempel en bank, förvarar skuldebrevet.36 

 

2.3.6 Novation 

Med novation menas ”förnyelse av tidigare uppkommet skuldförhållande”, eller om det 

ses ur gäldenärens synvinkel, ”förnyelse av tidigare åtagen förpliktelse”. En novation 

sker då nya förpliktelser träder i stället för de ursprungliga förpliktelserna. För en 

borgensman kan en novation vara av stor betydelse, eftersom novationen kan skapa 

frågan om borgensmannen har ansvar för den nya förpliktelsen eller ej. Novationen kan  

nämligen medföra att omständigheter, till exempel tänkbara invändningar, som är 

hänförliga till den ursprungliga förpliktelsen, inte längre är relevanta.37 Ett exempel på 

novation är att ett skuldebrev byts ut mot ett annat, samtidigt som det senare reglerar 

samma skuldförhållande som tidigare, men på ett något avvikande sätt. 

                                                 
36 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 189 f 
37 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 63 f 
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3 Borgensmännens ansvar 

 

 

3.1 Allmänt 

Finns flera borgensmän, är de sinsemellan solidariskt ansvariga enligt 10:11 HB. 

Tidigare var huvudregeln att ansvaret var delat efter antalet borgensmän. Vid skulde-

brevslagens tillkomst, blev presumtionen omkastad, och numera gäller att ansvaret är 

solidariskt.38 Solidariskt ansvar innebär att var och en som svarar för en förpliktelse, till 

exempel en gemensam skuld, kan krävas på hela betalningen. 

 

Huruvida borgensmannens ansvar, i relationen till gäldenären, är primärt eller 

subsidiärt39, råder delade meningar om i doktrinen. Det som diskuteras i doktrinen är 

om borgensmannen ansvarar samtidigt med eller efter gäldenären, vid den tidpunkt när 

borgenären kräver fullgörelse. Mellqvist och Persson är av den uppfattningen att det 

solidariska ansvaret mellan borgensmännen är primärt, men att borgensansvaret som 

sådant, det vill säga borgensmannens ansvar i förhållande till gäldenärens ansvar, kan 

vara subsidiärt, till exempel i form av en enkel borgen.40 

 

Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av borgensmännen 

Tidpunkt 

Det borgensmannen skall svara för, är att den säkerställda förpliktelsen fullgörs.41 Har 

gäldenären ställt även pant som säkerhet för sin fordran, måste panten tas i anspråk före 

infriandet av ett enkelt borgensåtagande. Om det däremot är ställt pant samt proprie-

borgen, kan borgenären välja mellan att kräva gäldenären på betalning, att kräva att 

borgensmannen infriar sitt åtagande, eller att panten realiseras, i den ordning borgenären 

själv vill.42 

                                                 
38 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 55 
39 Begreppen förklaras under 2.2.1 
40 Mellqvist & Persson: Fordran & skuld, s 50 
41 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 142 f 
42 Bergström & Lennander: Kredit och säkerhet, s 59 
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Belopp 

Har borgensmannen inte begränsat sitt ansvar, svarar denne för gäldenärens hela 

skuld.43 Borgensmannen är dock inte skyldig att prestera mer än gäldenären. Detta 

medför att borgensmannen kan, mot borgenären, framställa samma invändningar beträf-

fande gäldenärens förpliktelse, som gäldenären själv kan göra.44 

 

Turordning 

Det inbördes solidariska ansvaret innebär att borgenären kan, när huvudfordran är 

förfallen, kräva fullgörelse hos vilken av borgensmännen som helst. 

 

3.2 Regressrätt 

3.2.1 Allmänt 

Regress är ett krav på kompensation för den prestation som en person har utfört i en 

annans ställe. För att ett regresskrav skall kunna utkrävas, måste den prestation som 

regresskravet avser, ha utförts.45 Regressrätten finns inte reglerad i lagtext, men 

principen att en borgensman har rätt att vända sig till gäldenären eller sina medborgens-

män med sina krav, har vuxit fram i praxis och sedvänja. Det finns dock vissa undantag 

från denna princip, och i doktrinen finns olika åsikter vad gäller regressrättens grunder 

samt omfattning.46 När det gäller borgen, kan två olika situationer uppkomma, vad 

gäller regress. Den ena är förhållandet mellan borgensmannen och gäldenären, den 

andra det inbördes förhållandet mellan borgensmännen. 

 

3.2.2 Borgensmannens regressrätt mot gäldenären 

Som nämnts ovan, har borgensmannen ett regresskrav mot gäldenären, när borgens-

mannen har fullgjort gäldenärens prestation. Det är dock inte säkert att borgensmannen 

når framgång med sitt krav. Hade gäldenären uppfyllt sin prestation, hade borgensman-

nens åtagande inte blivit aktuellt, men eftersom borgensmannen måste prestera tyder det 

på att gäldenären inte kan prestera till borgenären och därmed inte heller till borgens-

mannen. 

                                                 
43 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 30 samt s 150 f 
44 A a s 159 
45 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 57 
46 A a s 58 
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Lindskog förespråkar en distinktion mellan subrogationsgrundad och avtalsgrundad 

regress som förklaringsmodell vad gäller borgensmannens regressrätt mot gäldenären. 

Regresskravet är subrogationsgrundat vid oanmodad borgen, och vid anmodad borgen 

kan kravet också vara avtalsgrundat. Att regresskravet är subrogationsgrundat medför 

att borgensmannens rättigheter i princip skall vara likställda med borgenärens rättig-

heter. När borgensåtagandet infrias, sker en rättighetsövergång från borgenären till 

borgensmannen, vilket, enligt Lindskog, leder fram till att borgensmannen skall ställas i 

samma läge som en fordringsförvärvare. För anmodad borgen menar Lindskog att den 

grundläggande principen bör vara att gäldenären skall hålla borgensmannen skadeslös 

med endast den begränsning som följer av att det har förutsatts att borgensmannen har 

agerat aktsamt och lojalt mot gäldenären.47 Walin är dock av en annan åsikt. Han anser 

att det är infriandet av borgensförpliktelsen som är den gemensamma grunden för 

regressrätten, men med i stort sett lika rättsföljder som de Lindskog förespråkar.48 

 

Det råder inte några stridigheter om att borgensmannen har rätt att kräva gäldenären på 

vad som har betalats i dennes ställe samt direkta utlägg i anledning av infriandet av 

förbindelsen. Däremot diskuteras vilka övriga kostnader som borgensmannen kan kräva 

ersättning för. Det varierar mellan en miniminivå, där endast ersättning för kapital och 

ränta skall utgå, och en maximinivå som innebär att borgensmannen hålls skadeslös.49 

 

3.2.3 Borgensmannens regressrätt mot annan borgensman 

Regressrätt mot vem? 

För att en borgensman skall ha regressrätt mot övriga borgensmän, krävs att borgens-

mannen har uppfyllt en prestation till en större del än vad som egentligen ankommer på 

denne. För att en borgensman skall kunna regressa mot en medborgensman, behöver 

inte huvudfordran vara förfallen i sin helhet. Walin menar att under vissa förutsättningar 

har en borgensman rätt att regressa omedelbart mot en medborgensman på samma plan. 

Ett exempel på en sådan förutsättning är att en amortering har förfallit till betalning, och 

borgensmannen infriar gäldenärens förpliktelse i den delen. Detta gäller dock endast om 

den andre borgensmannen inte hotas av krav på motsvarande betalning. Dock ställer sig 

Walin mer tveksam till om en borgensman kan regressa genast, om borgensmännen står 

                                                 
47 Lehrberg m fl: Borgen, s 115, 126 
48 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 202 
49 Ingvarsson: Borgensliknande säkerhetsrätter, s 73 
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på samma plan och om en borgensman inte har betalt mer än vad som motsvarar hans 

andel, borgensmännen emellan.50 

 

Turordning 

Borgensmännens inbördes regressrätt, kan skilja sig åt i fall där borgen tecknas 

successivt. Dock gäller att om samtliga borgensmän har undertecknat en och samma 

proprieborgensförbindelse, bör den borgensman som infriar åtagandet ha regressrätt mot 

de övriga borgensmännen, oberoende av i vilken ordning borgensmännen har skrivit 

under borgensförbindelsen.51 

 

Det kan även förekomma att ytterligare en borgensman skriver under en helt ny 

borgensförbindelse. De frågor som på grund av detta förfarande uppkommer, är om den 

nye borgensmannen har full regressrätt gentemot de tidigare borgensmännen, eller om 

den nye borgensmannen själv skall svara för viss andel vad gäller förhållandet mellan 

borgensmännen samt huruvida de tidigare borgensmännen som infriat skulden har 

regressrätt mot den nye borgensmannen. Walin menar att i detta fall går regressrätten ut 

på att den nye borgensmannen skall, borgensmännen emellan, svara för viss andel av 

huvudfordran. Vad som gäller i denna sak är dock omstritt i doktrinen, när det gäller 

nordisk rätt.52 

 

Har en särskild borgensmening tecknats efter en redan existerande borgensmening, kan 

avsikten vara att den nye borgensmannen skall stå som efterborgensman. Denna 

presumtion är motiverad när den nya borgensförbindelsen fungerar som en förstärkning 

i förhållande till den existerande borgensmeningen samt har tillkommit efter huvudford-

ringens uppkomst. Däremot är presumtionen inte lika berättigad om de båda borgens-

meningarna har tecknats redan innan huvudavtalet har ingåtts mellan borgenären och 

gäldenären.53 

 

Rättspraxis har visat att om särskilda borgensförbindelser utfärdas vid ett och samma 

tillfälle, föreligger ömsesidig regressrätt mellan de olika borgensmännen. Har borgens-

förbindelserna däremot tecknats vid olika tillfällen, har den senare tillkomna borgens-

mannen full regressrätt mot de tidigare borgensmännen. Däremot gäller inte det 

                                                 
50 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 209 f 
51 A a s 210 f 
52 A a s 211 f 
53 A a s 213 f 
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omvända, att en tidigare borgensman har full regressrätt mot en senare borgensman. Det 

har i doktrinen diskuterats huruvida det för regressrätt krävs att den nye borgensmannen 

känner till de tidigare borgensmännen.54 

 

Belopp 

Om borgensmännen befinner sig på samma nivå och är två till antalet, motsvarar 

regressen den del som överstiger hälften av åtagandet. Om det finns ännu fler borgens-

män, tillämpas 2 § 2 st SkbrL analogt, vilket innebär att regressen skall delas upp på 

borgensmännen i proportion till deras ansvar. 

 
Exempel 

A och B har tillsammans tecknat borgen för 100 000 kr. Har borgensmännen inte avtalat om delat ansvar, 

gäller det solidariska ansvaret mellan borgensmännen. De skall, på grund av det solidariska ansvaret, 

svara för 50 000 kr vardera. Antag att A tvingas betala hela skulden, 100 000 kr. A har då regressrätt mot 

B med 50 000 kr. Antag istället att borgensåtagandet endast behöver infrias med 75 000 kr. A betalar 75 

000 kr och har i denna situation regressrätt mot B med 37 500 kr. 

 

A, B, C och D har tillsammans tecknat borgen för 100 000 kr. Har borgensmännen inte avtalat om delat 

ansvar, gäller det solidariska ansvaret mellan borgensmännen. De skall, på grund av det solidariska 

ansvaret, svara för 25 000 kr vardera. Antag att A tvingas betala hela skulden, 100 000 kr. A har då 

regressrätt mot var och en av B, C och D med 25 000 kr. Antag istället att borgensåtagandet endast 

behöver infrias med 75 000 kr. A betalar 75 000 kr, och har i denna situation regressrätt mot var och en av 

B, C och D med ¼ av 75 000 kr, det vill säga med 18 750 kr. 

3.2.4 Ansvar och regress vid begränsade borgensförbindelser 

Ett borgensåtagande med begränsat ansvar kan utformas på olika sätt, vilket medför att 

det kan uppkomma olika tolkningsfrågor. Varje enskilt borgensåtagande måste därför 

tolkas individuellt efter vad som har kommit till uttryck, eller vad som annars, efter 

omständigheterna får antas vara avsett.55 

 

Doktrinen ger olika svar på hur dessa åtaganden skall tolkas. Detta beror delvis på att 

rättspraxis har utvecklats i vissa delar, sedan den äldre litteraturen skrevs. Det som 

diskuteras är hur en avbetalning som gäldenären gör påverkar borgensåtagandet. Walin 

menar är det viktigt att skilja mellan den verkan som en sådan avbetalning har, vad 

                                                 
54 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 213 
55 A a s 220 
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gäller borgensmannens ansvar mot borgenären och dess verkan mellan borgensmännen 

inbördes. En avbetalning av gäldenären medför sannolikt att borgensmännens ansvar 

mot borgenären minskar proportionellt, om borgensmännen svarar för hela skuldbe-

loppet enligt ett särskilt bestämt sätt, eller om det med hjälp av kvotdelar bestämts på 

annat sätt.56 

 

När det gäller borgen för kvotdelar av sammanlagt gäldenärens hela skuld, menar Walin 

att en borgensman som infriar sitt ansvar, helt eller till en viss del, naturligtvis får 

regressa mot gäldenären.  

 

Om två borgensmän svarar för hälften var, menar Walin att borgenären inte kan välja 

vilken utav borgensmännen som skall få befrias från sitt ansvar.57 

 

Vidare är Walins mening den att om borgensmännens ansvar är begränsat till bestämda 

belopp, torde en avbetalning som gäldenären gör, inte reducera en borgensmans ansvar, 

så länge den resterande skulden inte understiger respektive borgensmans ansvarsbelopp. 

Emellertid skall borgensmännen inte svara för mer än vad som återstår av skulden. En 

avbetalning som gäldenären gör, oavsett om den är frivillig, eller görs på grund av 

exempelvis ett exekutivt förfarande eller genom konkurs, skall vara till fördel för alla 

borgensmän och därmed beaktas vid bestämmande av varje borgensmans slutliga 

skuld.58 

 

Walin delar den tidigare uppfattningen att en nytillkommen borgensman har regressrätt 

mot tidigare borgensmän, men menar att det finns ett förbehåll som innebär att den 

nytillkomne borgensmannen, vilken har fullgjort sitt begränsade ansvar, genom 

regressen inte får tränga ut borgenären.59 Den nye borgensmannen med begränsat 

ansvar bör inte få bättre ställning än en tidigare borgensman med obegränsat ansvar som 

har gjort en delbetalning.60 

                                                 
56 RH 86:96 
57 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 224 
58 A a s 222 f 
59 RH 86:125 
60 Walin: Borgen och tredjemanspant, s 225 
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Walin slutar med att redogöra för situationer där borgensmännens åtaganden motsvarar, 

understiger eller överstiger huvudfordringens belopp. Om åtagandena motsvarar 

huvudfordringens belopp, föreligger, vid proprieborgen, solidariskt ansvar mellan varje 

enskild borgensman och gäldenären vad gäller det belopp för vilket varje borgensman 

svarar. Ansvaret mellan borgensmännen bör fördelas i proportion till deras åtaganden. 

Därmed kan en borgensman, mot övriga borgensmän, få regressrätt för vad denne har 

betalt för mycket. Om gäldenären avbetalar på skulden, vilket medför att borgensåta-

gandena därefter tillsammans överstiger det restbelopp som kvarstår, ändras inte 

fördelningsgrunden borgensmännen emellan. När det gäller borgensåtaganden som 

tillsammans understiger huvudfordringen, kan borgenären även här kräva varje 

borgensman inom ramen för vad denne tagit på sig. Sker en minskning av huvud-

fordringen, genom en betalning från gäldenären eller en borgensman, och de totala 

borgensåtagandena därefter motsvarar eller överstiger huvudfordringen, kan det bli 

aktuellt med regressrätt borgensmännen sinsemellan. Slutligen kan borgenären, om det 

sammanlagda borgensansvaret överstiger huvudfordringen, kräva någon eller några utav 

borgensmännen, så länge beloppet ligger inom åtagandets omfattning. Detta kan göras 

primärt vid proprieborgen och subsidiärt vid enkel borgen. Den slutliga fördelningen av 

ansvaret skall ske mellan borgensmännen i proportion till deras ansvarsbelopp. Denna 

regel gäller sannolikt utan inskränkning om skulden inte är fixerad eller maximerad.61 

 

                                                 
61 Walin: Borgen och tredjemanspant s 227 f 
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4 Analys 

 

 

4.1 Inledning 

Efter att i första delen ha redogjort för doktrinen, kommer denna del av uppsatsen, 

genom olika typsituationer, att visa exempel på olika borgenssituationer som kan 

föreligga och vilka konsekvenser dessa situationer får för inblandade parter. 

 

4.2 Situation 1 

4.2.1 Förutsättning 
 

B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T, Bm U 

 

Huvudfordringens belopp är 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet är av typen enkel borgen. 

 

4.2.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S, Bm T och Bm U har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.2.2.1 Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan kräva fullgörelse av borgensmännen först när det är konstaterat att 

gäldenären inte kan betala, eftersom borgensåtagandet är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, om inte 

annat är avtalat, kan B kräva antingen Bm S, Bm T eller Bm U på hela beloppet, 300 

000 kr. B har även rätt att fördela kravet på valfritt sätt mellan de olika Bm. B kan till 

exempel kräva 150 000 kr av Bm S, 90 000 kr av Bm T och 60 000 kr av Bm U. 
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Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 

 

4.2.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva var och en av de övriga två på mer än dennes andel, det vill säga 

1/3 av det av Bm S erlagda beloppet, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas 

upp proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 100 000 kr och mot Bm U med 100 000 kr, 

eftersom Bm S har betalat en större del än vad som egentligen ankommer på Bm S, och 

ansvaret för den överstigande delen skall delas upp proportionellt mellan borgens-

männen. Om Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 50 

000 kr av Bm T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för 

den del som ej fullgörs av Bm U i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag istället att B riktar krav mot Bm S med 190 000 kr och mot Bm T med 110 000 

kr och att dessa två betalar respektive summa till B. Vars och ens regressrätt mot de 

övriga borgensmännen grundar sig på den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. 
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Belopp 

Ansvaret skall delas upp proportionellt mellan borgensmännen. Detta medför att varje 

borgensman skall betala 100 000 kr. Både Bm S och Bm T har betalat mer än vad som 

ankommer på dem. Bm S har därför regressrätt mot Bm U med 90 000 kr och Bm T har 

regressrätt mot Bm U med 10 000 kr. Om Bm U inte kan betala, skall Bm S och Bm T 

svara i lika mån för den del som ej fullgörs av Bm U. Detta medför att Bm S har 

regressrätt mot Bm T på hälften av den summa som Bm S har fått betala för mycket, det 

vill säga regressbeloppet lyder på 45 000 kr. Bm T har i sin tur regressrätt mot Bm S på 

hälften av den summa som Bm T har fått betala för mycket, det vill säga regress-

beloppet lyder på 5 000 kr. 

 

Exempel III 

Regressrätt mot vem? 

Antag nu att B riktar krav mot Bm S med 130 000 kr, mot Bm T med 90 000 kr och mot 

Bm U med 80 000 kr och att alla tre betalar respektive belopp. Vars och ens regressrätt 

mot de övriga borgensmännen, grundar sig på den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

Ansvaret skall delas upp proportionellt mellan borgensmännen. Detta medför att varje 

borgensman skall betala 100 000 kr. Bm S har betalat 30 000 kr mer än vad som 

ankommer på denne. Detta medför att Bm S har regressrätt mot var och en av Bm T och 

Bm U med 15 000 kr. Om både Bm T och Bm U betalar 15 000 kr till Bm S, medför 

detta att Bm T nu har betalat 105 000 kr, vilket är 5 000 kr mer än vad som ankommer 

på denne. Bm T har då regressrätt med 5 000 kr men endast mot Bm U, eftersom det är 

den ende av de tre borgensmännen som ännu inte har betalat en summa överstigande 

dennes andel av det gemensamma borgensåtagandet. 

4.2.2.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 100 000 kr, har Bm S regressrätt med 100 000 kr 

mot G. 
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4.2.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S, Bm T och Bm U har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.2.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan kräva fullgörelse av borgensmännen först när det är konstaterat att 

gäldenären inte kan betala, eftersom borgensåtagande är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, således kan B 

kräva antingen Bm S, Bm T eller Bm U på maximalt 210 000 kr, eftersom det är det 

belopp borgensåtagandet täcker. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm. 

B kan till exempel kräva 70 000 kr av Bm S, 90 000 kr av Bm T och 50 000 kr av Bm 

U. Borgenärens fordran på de resterande 90 000 kr kvarstår mot gäldenären. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 

 

4.2.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 210 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva var och en av de övriga två på mer än deras andel, det vill säga 

1/3 av det av Bm S erlagda beloppet, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas 

upp proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 
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Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 70 000 kr och mot Bm U med 70 000 kr, eftersom 

Bm S har betalat en större del än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret 

för den överstigande delen skall delas upp proportionellt mellan borgensmännen. Om 

Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 35 000 kr av Bm 

T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för den del som 

ej fullgörs av Bm U i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

4.2.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 70 000 kr, har Bm S regressrätt med 70 000 kr 

mot G. 

 

4.2.4 En borgensman har begränsat sitt åtagande 
Bm S, Bm T och Bm U har tillsammans tecknat borgen. Bm U har begränsat sitt 

borgensåtagande till 50 000 kr, de övriga två har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.2.4.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan kräva fullgörelse av borgensmännen först när det är konstaterat att 

gäldenären inte kan betala, eftersom borgensåtagande är en enkel borgen. 

 

Belopp 

B kan inte kräva mer än 50 000 kr av Bm U, eftersom denne har begränsat sitt 

borgensåtagande. B har dock rätt att kräva Bm S och Bm T på 300 000 kr, eftersom 

dessa borgensmän inte har begränsat sina åtaganden. B har även rätt att fördela kravet 

mellan Bm. B kan till exempel kräva 180 000 kr av Bm S och 120 000 kr av Bm T. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 
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4.2.4.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva mer av Bm U än dennes begränsade borgensåtagande. Den 

summa som återstår svarar Bm S och Bm T för i enlighet med 2 § 2 st SkbrL, det vill 

säga, de skall betala hälften vardera. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T och Bm U, eftersom Bm S har betalat en större del än 

vad som egentligen ankommer på Bm S. Bm S har regressrätt mot Bm U med 50 000 

kr, eftersom denne har begränsat sitt åtagande till den summan. Mot Bm T har Bm S 

regressrätt med 125 000 kr, eftersom det återstår 250 000 kr och Bm S och Bm T svarar 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL, för denna summa med hälften 

vardera. Om Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 25 

000 kr av Bm T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för 

den del som ej fullgörs av Bm U. 

 

4.2.4.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 300 000 kr, har Bm S regressrätt med 300 000 kr 

mot G. I detta exempel uppgår Bm U: s regressrätt maximalt till 50 000 kr. 
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4.3 Situation 2 

4.3.1 Förutsättning 
B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T, Bm U 

 

Huvudfordringens belopp är 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet är av typen proprieborgen. 

 

4.3.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S, Bm T och Bm U har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.3.2.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären på förfallodagen välja 

att kräva fullgörelse av de av gäldenären och borgensmännen hos vilken/vilka B har 

störst möjlighet att få betalt för fordringen. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, om inte 

annat är avtalat, kan B kräva antingen G, Bm S, Bm T eller Bm U på hela beloppet, 300 

000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm eller mellan G och de tre 

Bm, eftersom åtagandet är en proprieborgen. B kan till exempel kräva 50 000 kr av G, 

100 000 kr av Bm S, 90 000 kr av Bm T och 60 000 kr av Bm U. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännens ansvar är primärt, såväl i förhållande till G på grund av proprieborgen, 

som sinsemellan, eftersom borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har 

undertecknat ett och samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 
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4.3.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva de övriga två på mer än deras andel, det vill säga 1/3 av det av 

Bm S erlagda beloppet, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp propor-

tionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 100 000 kr och mot Bm U med 100 000 kr, 

eftersom Bm S har betalat en större del än vad som egentligen ankommer på Bm S, och 

ansvaret för den överstigande delen skall delas upp proportionellt mellan borgensmän-

nen. Om Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 50 000 

kr av Bm T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för den 

del som ej fullgörs av Bm U i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

4.3.2.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 100 000 kr, har Bm S regressrätt med 100 000 kr 

mot G. 
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4.3.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S, Bm T och Bm U har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.3.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären på förfallodagen välja 

att kräva fullgörelse av de av gäldenären och borgensmännen hos vilken/vilka B har 

störst möjlighet att få betalt för fordringen. 

 

Belopp 

Ansvaret mellan G och Bm är solidariskt, således kan B kräva antingen G på hela 

beloppet, 300 000 kr, eller kräva Bm S, Bm T eller Bm U på maximalt 210 000 kr, 

eftersom det är det belopp borgensåtagandet täcker. B har även rätt att fördela kravet 

mellan de olika Bm, eller mellan G och de tre Bm. B kan till exempel kräva 70 000 kr 

av Bm S, 90 000 kr av Bm T och 50 000 kr av Bm U.  

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de undertecknat ett och samma 

borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 

 

4.3.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 210 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva de övriga två på mer än deras andel, det vill säga 1/3 av det av 

Bm S erlagda beloppet, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp propor-

tionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 
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Bm S har regressrätt mot Bm T med 70 000 kr och mot Bm U med 70 000 kr, eftersom 

Bm S har betalat en större del än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret 

för den överstigande delen skall delas upp proportionellt mellan borgensmännen. Om 

Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 35 000 kr av Bm 

T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för den del som 

ej fullgörs av Bm U i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

4.3.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 70 000 kr, har Bm S regressrätt med 70 000 kr 

mot G. 

4.3.4 En borgensman har begränsat sitt åtagande 
Bm S, Bm T och Bm U har tillsammans tecknat borgen. Bm U har begränsat sitt 

borgensåtagande till 50 000 kr, de övriga två har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.3.4.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären på förfallodagen välja 

att kräva fullgörelse av de av gäldenären och borgensmännen hos vilken/vilka B har 

störst möjlighet att få betalt för fordringen. 

 

Belopp 

B kan inte kräva mer än 50 000 kr av Bm U, eftersom denne har begränsat sitt 

borgensåtagande. B har dock rätt att kräva Bm S och Bm T på 300 000 kr, eftersom 

dessa borgensmän inte har begränsat sina åtaganden. B har även rätt att fördela kravet 

mellan Bm. B kan till exempel kräva 180 000 kr av Bm S och 120 000 kr av Bm T. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

borgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle. 
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4.3.4.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T och mot Bm U i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st 

SkbrL. 

 

Turordning 

Bm S kan kräva de övriga två borgensmännen i den ordning Bm S själv vill. Bm S har 

dock inte rätt att kräva mer av Bm U än dennes begränsade borgensåtagande. Den 

summa som återstår svarar Bm S och Bm T för i enlighet med 2 § 2 st SkbrL, det vill 

säga, de skall betala hälften vardera. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T och Bm U, eftersom Bm S har betalat en större del än 

vad som egentligen ankommer på Bm S. Bm S har regressrätt mot Bm U med 50 000 

kr, eftersom denne har begränsat sitt åtagande till den summan. Mot Bm T har Bm S 

regressrätt med 125 000 kr, eftersom det återstår 250 000 kr och Bm S och Bm T svarar 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL, för denna summa med hälften 

vardera. Om Bm U inte kan fullgöra sitt åtagande har Bm S rätt att kräva ytterligare 25 

000 kr av Bm T, eftersom Bm S och Bm T i en sådan situation skall svara i lika mån för 

den del som ej fullgörs av Bm U. 

 

4.3.4.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Samtliga borgensmän har även regressrätt mot gäldenären, om de tvingas infria sina 

borgensåtaganden. Borgensmännen har rätt att kräva det belopp som de själva har 

infriat. Har till exempel Bm S betalat 300 000 kr, har Bm S regressrätt med 300 000 kr 

mot G. I detta exempel uppgår Bm U: s regressrätt maximalt till 50 000 kr. 
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4.4 Situation 3 

4.4.1 Förutsättning 
B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T 

 

  EBm 1, EBm 2 

 

Huvudfordringens belopp är på 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och Bm S och Bm T är av typen enkel borgen. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och EBm 1 och EBm 2 är av typen enkel 

borgen. 

 

4.4.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 300 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.4.2.1 Borgenärens möjligheter att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan kräva fullgörelse av Bm S och Bm T först när det är konstaterat att 

gäldenären inte kan betala, eftersom borgensåtagandet är en enkel borgen. Sedan det är 

konstaterat att varken G, Bm S eller Bm T kan betala, kan B kräva att efterborgen tas i 

anspråk, eftersom även efterborgensåtagandet är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, om inte 

annat är avtalat, kan B kräva antingen Bm S, Bm T respektive EBm 1 eller EBm 2 på 

hela beloppet, 300 000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm 

respektive de olika EBm. B kan till exempel kräva 180 000 kr av Bm S och 120 000 kr 

av Bm T. 
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Turordning mellan borgensmännen inom ett och samma borgensmanspar 

B kan kräva fullgörelse av Bm S och Bm T respektive av EBm 1 och EBm 2 i den 

ordning B själv vill, eftersom borgensmännen inom vart och ett av borgensmansparen 

befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och samma borgensavtal 

vid ett och samma tillfälle. 

 

4.4.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken 

Bm S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom de senare 

inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medborgensmän med Bm S och 

Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att rikta sitt 

regresskrav mot. Om B förgäves har krävt Bm S och Bm T och därefter krävt till 

exempel EBm 2, så har EBm 2 regressrätt såväl mot sin medborgensman, EBm 1, som 

sina gäldenärer Bm S och Bm T. 

 

Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 150 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 300 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 2 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande 

efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer och därmed gäldenärssolidariska 

i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 därför 
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fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela det av EBm 1 

erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medborgensmän på samma 

nivå som EBm 2. Sannolikt är denna regressrätt föga värd, eftersom B har måst visa att 

Bm S och Bm T ej kan betala, ty efterborgensmännens åtagande är en enkel borgen. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 150 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dess-

utom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 300 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 250 000 kr av Bm S och 50 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 

sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 50 000 kr, och Bm S har regressrätt 

mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 150 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

4.4.2.3 Borgensmannens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 150 000 

kr, har Bm S regressrätt med 150 000 kr mot G. 
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4.4.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 210 000 kr 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.4.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan kräva fullgörelse av Bm S och Bm T först när det är konstaterat att 

gäldenären inte kan betala, eftersom borgensåtagandet är en enkel borgen. Sedan det är 

konstaterat att varken G, Bm S eller Bm T kan betala, kan B kräva att efterborgen tas i 

anspråk, eftersom även efterborgensåtagandet är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Ansvaret gentemot borgenären mellan borgensmännen respektive efterborgensmännen 

är solidariskt, således kan B kräva antingen Bm S eller Bm T, respektive EBm 1 eller 

EBm 2 på maximalt 210 000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm 

respektive de olika EBm. B kan till exempel kräva 130 000 kr av Bm S och 80 000 kr 

av Bm T. Borgenärens fordran på de resterande 90 000 kr kvarstår mot gäldenären. 

 

Turordning mellan borgensmännen inom ett och samma borgensmanspar 

B kan kräva fullgörelse av Bm S och Bm T respektive av EBm 1 och EBm 2 i den 

ordning B själv vill, eftersom borgensmännen inom vart och ett av borgensmansparen 

befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och samma borgensavtal 

vid ett och samma tillfälle. 

 

4.4.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 210 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken 

Bm S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom EBm 1 

och EBm 2 inte har gått i borgen för G: s skuld mot B och alltså ej är medborgensmän 

med Bm S och Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att 

rikta sitt regresskrav mot. 
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Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 105 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 210 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 2 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande 

efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer och därmed gäldenärssolidariska 

i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 fortfarande 

kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T. Sannolikt är denna regressrätt föga värd, 

eftersom B har måst visa att Bm S och Bm T ej kan betala, ty efterborgensmännens 

åtagande är en enkel borgen. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 105 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen, i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 210 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 165 000 kr av Bm S och 45 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 
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sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 45 000 kr, och Bm S har regressrätt 

mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 105 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

4.4.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 105 000 

kr, har Bm S regressrätt med 105 000 kr mot G. 
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4.5 Situation 4 

4.5.1 Förutsättning 
B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T 

 

  EBm 1, EBm 2 

 

Huvudfordringens belopp är på 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och Bm S och Bm T är av typen enkel borgen. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och EBm 1 och EBm 2 är av typen proprie-

borgen. 

 

4.5.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 300 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.5.2.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan först när det är konstaterat att gäldenären inte kan betala, kräva 

antingen Bm S, Bm T, EBm 1 eller EBm 2. B behöver inte kräva Bm S eller Bm T före 

efterborgensmännen; detta på grund av det första borgensåtagandet är en enkel borgen, 

vilket medför att gäldenärens oförmåga att betala först måste fastställas innan 

borgensåtagandet kan tas i anspråk. Efterborgensåtagandet däremot, är en proprie-

borgen, vilket medför primärt och solidariskt ansvar med gäldenären, som i detta fall är 

Bm S och Bm T. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, liksom 

ansvaret mellan gäldenären och proprieborgensmännen, om inte annat är avtalat, kan B 

kräva antingen Bm S och Bm T respektive EBm 1 och EBm 2 på hela beloppet, 300 000 

kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm, eller mellan de olika EBm 
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respektive mellan de olika Bm och de olika EBm. B kan till exempel kräva 180 000 kr 

av Bm S och 120 000 kr av EBm 2. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

efterborgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle, samtidigt som efterborgensmännen och 

de två Bm också befinner sig på samma nivå på grund av att efterborgensmännen är 

proprieborgensmän och Bm S och Bm T är gäldenärer vad gäller Bm S och Bm T: s 

åtagande mot B. 

4.5.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 300 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 

2, i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande 

efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer, och därmed gäldenärsso-

lidariska i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 

därför fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela det av EBm 1 

erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medborgensmän på samma 

nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 150 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 300 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2.  
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EBm 1 kan till exempel kräva 250 000 kr av Bm S och 50 000 kr av EBm 2. Då får 

EBm 2 i sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 50 000 kr, och Bm S har 

regressrätt mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 150 000 kr, som Bm S 

totalt har måst erlägga. 

4.5.2.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 150 000 

kr, har Bm S regressrätt med 150 000 kr mot G. 

 

4.5.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 210 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.5.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Borgenären kan först när det är konstaterat att gäldenären inte kan betala, kräva 

antingen Bm S, Bm T, EBm 1 eller EBm 2. B behöver inte kräva Bm S eller Bm T före 

efterborgensmännen; detta på grund av det första borgensåtagandet är en enkel borgen, 

vilket medför att gäldenärens oförmåga att betala först måste fastställas innan 

borgensåtagandet kan tas i anspråk. Efterborgensåtagandet däremot, är en proprie-

borgen, vilket medför primärt och solidariskt ansvar med gäldenären, som i detta fall är 

Bm S och Bm T. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän är solidariskt, liksom 

ansvaret mellan gäldenären och proprieborgensmännen, om inte annat är avtalat, kan B 

kräva antingen Bm S och Bm T respektive EBm 1 eller EBm 2 på maximalt 210 000 kr. 

B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm, eller mellan de olika EBm 

respektive mellan de olika Bm och de olika EBm. B kan till exempel kräva 120 000 kr 

av Bm T och 90 000 kr av EBm 2. Borgenärens fordran på de resterande 90 000 kr 

kvarstår mot gäldenären. 
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Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse av de olika borgensmännen i den ordning B själv vill, eftersom 

efterborgensmännen befinner sig på samma nivå därför att de har undertecknat ett och 

samma borgensavtal vid ett och samma tillfälle, samtidigt som efterborgensmännen och 

de två Bm också befinner sig på samma nivå på grund av att efterborgensmännen är 

proprieborgensmän och Bm S och Bm T är gäldenärer vad gäller Bm S och Bm T: s 

åtagande mot B. 

 

4.5.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 210 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 2 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T, eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande 

efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer, och därmed gäldenärs-

solidariska i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 

därför fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela det av EBm 1 

erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medborgensmän på samma 

nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 105 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 210 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 165 000 kr av Bm S och 45 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 

sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 45 000 kr, och Bm S har regressrätt 
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mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 150 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

4.5.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel EBm 1 betalat 105 

000 kr, har EBm 1 regressrätt med 105 000 kr mot Bm S eller Bm T. 
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4.6 Situation 5 

4.6.1 Förutsättning 
B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T 

 

  EBm 1, EBm 2 

 

Huvudfordringens belopp är på 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och Bm S och Bm T är av typen proprieborgen. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och EBm 1 och EBm 2 är av typen enkel 

borgen. 

 

4.6.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 300 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.6.2.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom det första borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären på förfallo-

dagen välja att kräva fullgörelse av de av gäldenären och borgensmännen, hos 

vilken/vilka B har störst möjlighet att få betalt för fordringen. För att kunna kräva 

efterborgensmännen, måste B utan framgång ha krävt Bm S och Bm T, eftersom 

efterborgensåtagandet är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän på samma nivå är 

solidariskt, om inte annat är avtalat, kan B kräva antingen G, Bm S eller Bm T på hela 

beloppet, 300 000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm eller mellan 

G och de två Bm, eftersom åtagandet är en proprieborgen. B kan till exempel kräva 50 

000 kr av G, 120 000 kr av Bm S och 130 000 kr av Bm T. Om det konstateras att vare 

sig Bm S eller Bm T kan betala, kan B kräva antingen EBm 1 eller EBm 2 på hela 

beloppet, 300 000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan de två EBm. 
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Turordning mellan borgensmännen 

Eftersom det första borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären kräva 

fullgörelse av Bm S och Bm T i den ordning B själv vill, eftersom borgensmännen, på 

grund av proprieborgen är primärt och solidariskt ansvariga för borgensåtagandet, såväl 

i förhållande till G som sinsemellan. Bm S och Bm T måste krävas utan framgång, 

innan B kan kräva fullgörelse av EBm 1 och EBm 2 i valfri ordning, eftersom efterbor-

gensåtagandet är en enkel borgen. 

 

4.6.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken 

Bm S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom de senare 

inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medborgensmän med Bm S och 

Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att rikta sitt 

regresskrav mot. Om B förgäves har krävt Bm S och Bm T och därefter krävt till 

exempel EBm 2, så har EBm 2 regressrätt såväl mot sin medborgensman, EBm 1, som 

sina gäldenärer Bm S och Bm T. 

 

Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 150 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 300 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 2 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T, eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande 
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efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer, och därmed gäldenärs-

solidariska i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 

därför fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela det av EBm 1 

erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medborgensmän på samma 

nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 150 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 300 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 250 000 kr av Bm S och 50 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 

sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 50 000 kr, och Bm S har regressrätt 

mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 150 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

4.6.2.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 150 000 

kr, har Bm S regressrätt med 150 000 kr mot G. 
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4.6.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 210 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.6.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom det första borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären på 

förfallodagen välja att kräva fullgörelse av de av gäldenären och borgensmännen hos 

vilken/vilka B har störst möjlighet att få betalt för fordringen. För att kunna kräva 

efterborgensmännen, måste B utan framgång ha krävt Bm S och Bm T, eftersom 

efterborgensåtagandet är en enkel borgen. 

 

Belopp 

Ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän på samma nivå är solidariskt, 

således kan B kräva antingen G på hela beloppet, 300 000 kr, eller kräva Bm S eller Bm 

T på maximalt 210 000 kr, eftersom det är det belopp borgensåtagandet täcker. B har 

även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm. B kan till exempel kräva 70 000 kr av 

Bm S och 140 000 kr av Bm T. Om det konstateras att vare sig Bm S eller Bm T kan 

betala, kan B kräva antingen EBm 1 eller EBm 2 på maximalt 210 000 kr. B har även 

rätt att fördela kravet olika mellan de två EBm. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

Eftersom det första borgensåtagandet är en proprieborgen, kan borgenären kräva 

fullgörelse av Bm S och Bm T i den ordning B själv vill, eftersom borgensmännen, på 

grund av proprieborgen är primärt och solidariskt ansvariga för borgensåtagandet, såväl 

i förhållande till G som sinsemellan. Bm S och Bm T måste krävas utan framgång, 

innan B kan kräva fullgörelse av EBm 1 och EBm 2 i valfri ordning, eftersom efterbor-

gensåtagandet är en enkel borgen. 

 

4.6.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 210 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T på grund av den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken Bm 
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S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom de senare inte 

har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medborgensmän med Bm S och Bm 

T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att rikta sitt 

regresskrav mot. Om B förgäves har krävt Bm S och Bm T och därefter krävt till 

exempel EBm 2, så har EBm 2 regressrätt såväl mot sin medborgensman, EBm 1, som 

sina gäldenärer Bm S och Bm T. 

 

Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 105 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1, sedan det visats att vare sig Bm S 

eller Bm T kunnat betala, betalar 210 000 kr till B. EBm 1 har då regressrätt mot EBm 2 

i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har dessutom regress-

rätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det fordringsförhållande efter-

borgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer, och därmed gäldenärssolidariska i 

förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, har EBm 1 därför 

fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela det av EBm 1 

erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medborgensmän på samma 

nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 
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Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 105 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § st SkbrL. EBm 1 har dessutom 

regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 210 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 1 

kan till exempel kräva 165 000 kr av Bm S och 45 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i sin 

tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 45 000 kr, och Bm S har regressrätt mot 

Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 105 000 kr, som Bm S totalt har måst 

erlägga. 

 

4.6.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 105 000 

kr, har Bm S regressrätt med 105 000 kr mot G. 



 55

4.7 Situation 6 

4.7.1 Förutsättning 
B  Hf  G 

 

  Bm S, Bm T 

 

  EBm 1, EBm 2 

 

Huvudfordringens belopp är 300 000 kr och förfallodagen är den 10 juni 2002. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och Bm S och Bm T är av typen proprieborgen. 

Borgensåtagandet i relationen mellan B och EBm 1 och EBm 2 är av typen proprie-

borgen. 

 

4.7.2 Borgensåtagandet motsvarar huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 300 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 300 000 kr. 

 

4.7.2.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom båda borgensåtagandena är en proprieborgen, kan borgenären på förfallodagen 

välja att kräva fullgörelse av de av gäldenären, borgensmännen och efterborgensmännen 

hos vilken/vilka B har störst möjlighet att få betalt för fordringen. 

 

Belopp 

Eftersom ansvaret gentemot borgenären mellan flera borgensmän på samma nivå samt 

mellan gäldenär och proprieborgensmän är solidariskt, om inte annat är avtalat, kan B 

kräva antingen G, Bm S, Bm T, EBm 1 eller EBm 2 på hela beloppet, 300 000 kr. B har 

även rätt att fördela kravet mellan de olika Bm, de olika EBm eller mellan G och de två 

Bm och/eller de två EBm, eftersom båda borgensåtagandena är en proprieborgen. B kan 

till exempel kräva 50 000 kr av G, 100 000 kr av Bm S, 90 000 kr av Bm T och 60 000 

kr av EBm 1. 
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Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse i den ordning B själv vill, eftersom borgensmännens ansvar är 

primärt, såväl i förhållande till G på grund av proprieborgen, som sinsemellan samt 

eftersom EBm är primärt och solidariskt ansvariga för borgensåtagandet, såväl i 

förhållande till Bm, eftersom dessa är gäldenärer med avseende på den fordran som 

efterborgensmännen har gått i borgen för, som sinsemellan. 

 

4.7.2.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 300 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken 

Bm S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom de senare 

inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medborgensmän med Bm S och 

Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att rikta sitt 

regresskrav mot. 

 

Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 150 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1 betalar 300 000 kr till B. EBm 1 har 

då regressrätt mot EBm 2 i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 

1 har dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det 

fordringsförhållande efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer och därmed 

gäldenärssolidariska i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, 

har EBm 1 därför fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela 
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det av EBm 1 erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medbor-

gensmän på samma nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 150 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 300 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 250 000 kr av Bm S och 50 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 

sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 50 000 kr, och Bm S har regressrätt 

mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 150 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

Exempel III 

Regressrätt mot vem? 

Antag istället att B riktar sitt krav mot Bm S med 170 000 kr och mot EBm 1 med 130 

000 kr och att dessa två betalar respektive summa till B. Vars och ens regressrätt mot 

sin medborgensman, det vill säga Bm T respektive EBm 2, grundar sig på den princip 

som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Bm S har inte någon regressrätt mot EBm 1 och/eller 

EBm 2, eftersom de senare inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är 

medborgensmän med Bm S och Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon 

övrig borgensman att rikta sitt regresskrav mot. EBm 1 har däremot regressrätt mot 

såväl Bm S som Bm T, ty dessa båda är gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s 

borgensåtagande gäller. 
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Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. EBm 1 kan däremot kräva såväl EBm 2 som Bm S och Bm T, och då i den 

ordning EBm 1 önskar, ty Bm S och Bm T är såsom gäldenärer solidariskt ansvariga 

såväl sinsemellan som i förhållande till efterborgensmännen. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 20 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

EBm 1 har visserligen inte betalat en större del än vad som egentligen ankommer på 

EBm 1 men eftersom B nu har fått hela sin fordran infriad och EBm 2 därför ej riskerar 

att utsättas för ytterligare krav från B, har EBm 1 rätt att utöva regress mot sin 

medborgensman EBm 2 med halva det av EBm 1 betalda beloppet, det vill säga 65 000 

kr. Vidare har såväl EBm 1 som EBm 2 regressrätt mot gäldenärerna i det fordrings-

förhållande för vilka de gått i efterborgen, det vill säga mot Bm S och Bm T, och då för 

hela det belopp efterborgensmannen har betalat. 

 

Exempel IV 

Regressrätt mot vem? 

Antag nu att B riktar sitt krav mot Bm S med 130 000 kr och mot EBm 1 med 170 000 

kr och att dessa två betalar respektive summa till B. Vars och ens regressrätt mot sin 

medborgensman, det vill säga Bm T respektive EBm 2, grundar sig på den princip som 

uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Bm S har inte någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, 

eftersom de senare inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medbor-

gensmän med Bm S och Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig 

borgensman att rikta sitt regresskrav mot. EBm 1 har däremot regressrätt mot såväl Bm 

S som Bm T, ty dessa båda är gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgens-

åtagande gäller. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 
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mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. Bm S kan endast kräva Bm T, 

vilket medför att det inte finns någon turordning att ta hänsyn till. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 20 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 20 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna och EBm 2. EBm 1 kan till exempel 

kräva 8 000 kr av Bm S, 5 000 kr av Bm T och 7 000 kr av EBm 2. 

 

Bm S har visserligen inte betalat en större del än vad som egentligen ankommer på Bm 

S men eftersom B nu har fått hela sin fordran infriad och Bm T därför ej riskerar att 

utsättas för ytterligare krav från B, har Bm S rätt att utöva regress mot sin medbor-

gensman Bm T med halva det av Bm S betalda beloppet, det vill säga 65 000 kr. 

 

4.7.2.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 150 000 

kr, har Bm S regressrätt med 150 000 kr mot G. 

 

4.7.3 Borgensåtagandet är lägre än huvudfordringens belopp 
Bm S och Bm T har tecknat borgen för 210 000 kr. 

EBm 1 och EBm 2 har tecknat borgen för 210 000 kr. 

 

4.7.3.1 Borgenärens möjlighet att kräva fullgörelse av de olika borgensmännen 
Tidpunkt 

Eftersom båda borgensåtagandena är en proprieborgen, kan borgenären på förfallodagen 

välja att kräva fullgörelse av de av gäldenären, borgensmännen och efterborgensmännen 

hos vilken/vilka B har störst möjlighet att få betalt för fordringen. 
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Belopp 

B kan kräva antingen G på hela beloppet, 300 000 kr eller Bm S, Bm T, EBm 1 eller 

EBm 2 på maximalt 210 000 kr. B har även rätt att fördela kravet mellan G, de två Bm 

och/eller de två EBm. B kan till exempel kräva 100 000 kr av G, samt fördela resterande 

200 000 kronor mellan de fyra borgensmännen genom att exempelvis kräva 20 000 kr 

av Bm S, 50 000 kr av Bm T, 30 000 kr av EBm 1 och 100 000 kr av EBm 2. 

 

Turordning mellan borgensmännen 

B kan kräva fullgörelse i den ordning B själv vill, eftersom borgensmännens ansvar är 

primärt, såväl i förhållande till G på grund av proprieborgen, som sinsemellan samt 

eftersom EBm är primärt och solidariskt ansvariga för borgensåtagandet, såväl i förhål-

lande till Bm, eftersom dessa är gäldenärer med avseende på den fordran efterborgens-

männen har gått i borgen för, som sinsemellan. 

 

4.7.3.2 Det inbördes regressförhållandet mellan de olika borgensmännen 
Exempel I 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot Bm S och Bm S betalar 210 000 kr till B. Bm S har då 

regressrätt mot Bm T i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. Varken 

Bm S eller Bm T har någon regressrätt mot EBm 1 och/eller EBm 2, eftersom de senare 

inte har gått i borgen för G: s skuld till B och alltså ej är medborgensmän med Bm S och 

Bm T. Om Bm T ej kan betala, har Bm S ej någon övrig borgensman att rikta sitt 

regresskrav mot. 

 

Turordning 

Bm S kan endast kräva Bm T, vilket medför att det inte finns någon turordning att ta 

hänsyn till. 

 

Belopp 

Bm S har regressrätt mot Bm T med 105 000 kr, eftersom Bm S har betalat en större del 

än vad som egentligen ankommer på Bm S, och ansvaret skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 
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Exempel II 

Regressrätt mot vem? 

Antag att B riktar sitt krav mot EBm 1 och EBm 1 betalar 210 000 kr till B. EBm 1 har 

då regressrätt mot EBm 2 i enlighet med den princip som uttrycks i 2 § 2 st SkbrL. EBm 

1 har dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T eftersom dessa är gäldenärer i det 

fordringsförhållande efterborgen avser. Bm S och Bm T är alltså gäldenärer och därmed 

gäldenärssolidariska i förhållande till EBm 1 och EBm 2. Om EBm 2 inte kan betala, 

har EBm 1 därefter fortfarande kvar sin regressrätt mot Bm S och Bm T avseende hela 

det av EBm 1 erlagda beloppet, till skillnad mot om Bm S och Bm T varit medbor-

gensmän på samma nivå som EBm 2. 

 

Turordning 

EBm 1 kan kräva sina gäldenärer, Bm S och Bm T, samt sin medborgensman EBm 2 i 

den ordning EBm 1 själv vill. EBm 1 har dock inte rätt att kräva EBm 2 på mer än 

dennes andel, eftersom ansvaret för borgensåtagandet skall delas upp proportionellt 

mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. 

 

Belopp 

EBm 1 har regressrätt mot EBm 2 med 105 000 kr, eftersom EBm 1 har betalat en större 

del än vad som egentligen ankommer på EBm 1, och ansvaret skall delas upp 

proportionellt mellan borgensmännen i enlighet med 2 § 2 st SkbrL. EBm 1 har 

dessutom regressrätt mot Bm S och Bm T med totalt 210 000 kr, eftersom dessa båda är 

gäldenärer i det fordringsförhållande EBm 1: s borgensåtagande gäller. EBm 1 har även 

rätt att fördela kravet mellan de båda gäldenärerna, Bm S och Bm T, och EBm 2. EBm 

1 kan till exempel kräva 165 000 kr av Bm S och 45 000 kr av EBm 2. Då får EBm 2 i 

sin tur regressrätt mot Bm S och Bm T för dessa 45 000 kr, och Bm S har regressrätt 

mot Bm T för det belopp, utöver den egna andelen 105 000 kr, som Bm S totalt har 

måst erlägga. 

 

4.7.3.3 Borgensmännens regressrätt mot gäldenären 
Bm S och Bm T har regressrätt mot G. Vidare har EBm 1 och EBm 2 regressrätt mot 

Bm S och Bm T, om de förra tvingas infria sina borgensåtaganden. Borgensmännen har 

rätt att kräva det belopp som de själva har infriat. Har till exempel Bm S betalat 105 000 

kr, har Bm S regressrätt med 105 000 kr mot G. 
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5 Sammanfattning 

 

Borgen är ett avtal där en person, gentemot en annan, tar på sig ansvar för infriandet av 

en förpliktelse, som en tredje person har ådragit sig. Den nu gällande lagstiftningen är 

från 1734. Merparten av de regler som gäller för borgen, finns ej i författningar, utan 

vilar på oskriven rätt. Den rättspraxis som tidigare funnits, har varit gammal, men på 

senare år har HD avgjort många fall som rör borgen och borgensåtaganden. 

 

Det finns inte några formregler för hur borgen skall ingås. De flesta borgensavtal ingås 

dock med en bank som kreditgivare och enligt bankens formulär. Borgensåtagandet är 

beroende av en huvudförbindelse och anknyter därmed till skuldförhållandet mellan 

borgenären och gäldenären. Borgen är alltså accessorisk till huvudförbindelsen. 

 

Ett borgensåtagande är antingen av typen enkel borgen eller av typen proprieborgen. 

Dessa två typer kan aldrig förekomma samtidigt vid ett och samma borgensåtagande. 

Däremot kan de övriga borgenstyperna, förutom att de har sina egna speciella 

karaktäristika, vara antingen en enkel borgen eller en proprieborgen. Både vid enkel 

borgen och vid proprieborgen gör borgensmannen sitt åtagande gentemot borgenären. 

 

Borgensåtagandets upphörande är beroende av att huvudförbindelsen upphör. En 

förpliktelse kan förändras eller upphöra beroende på åtgärder, eller brist på åtgärder på 

borgenärens sida, på gäldenärens sida eller oberoende av någons aktivitet eller brist på 

aktivitet. Ett borgensåtagande kan även upphöra eller förändras genom preskription, 

subrogation eller novation. 

 

Finns flera borgensmän, är de in dubio primärt och solidariskt ansvariga. Det inbördes 

solidariska ansvaret innebär att borgenären kan, när huvudfordran är förfallen, kräva 

fullgörelse hos vilken av borgensmännen som helst. Har borgensmannen inte begränsat 

sitt ansvar, svarar denne för gäldenärens hela skuld. Regress är ett krav på 

kompensation för den prestation som en person har utfört i en annans ställe. För att ett 

regresskrav skall kunna utkrävas, måste den prestation som regresskravet avser, ha 

utförts. Regressrätten finns inte reglerad i lagtext, men principen att en borgensman har 

rätt att vända sig till gäldenären eller sina medborgensmän med sina krav, har vuxit 

fram i praxis och sedvänja. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Exempel 1 

Borgensåtagande 

För fullgörandet av kredittagarens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot 
kreditgivaren, tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld på de villkor som anges i 
detta borgensåtagande. Borgensåtagandet gäller för kredittagarens alla förpliktelser –  
t ex dennes egna borgensåtagande gentemot kreditgivaren vid varje tidpunkt med de 
begränsningar som anges nedan och i Allmänna villkor och enligt de bestämmelser i 
övrigt som finns intagna nedan och i Allmänna villkor, som jag tagit del av. 
 
ATT GÅ I BORGEN SÅSOM FÖR EGEN SKULD 
Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att kredittagaren betalar sin 
skuld samt räntor, avgifter och kostnader. 
 
Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot kreditgivaren, kan 
borgensman därför direkt krävas på betalning av kreditgivaren. Om två eller flera 
tecknat borgen kan kreditgivaren fritt välja vem eller vilka som kreditgivaren vill kräva 
på betalning. I fråga om beloppsbegränsad borgen gäller likväl den bestämda 
begränsningen. En borgensmans åtagande kvarstår oberoende av om en eventuell 
intressegemenskap med kredittagaren upphör. Åtagandet kan medföra att borgensmans 
tillgångar, inklusive – under vissa hänsynstaganden – bostaden, måste säljas. 
 
Beträffande den ordningsföljd enligt vilken kreditgivaren får ta säkerhet (pant, borgen 
med mera) i anspråk och borgensmans rätt till eventuell pant med mera hänvisas till 
”Allmänna villkor” för krediten. 
 
 

7.2 Exempel 2 

Att gå i borgen såsom för egen skuld – information 
Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att kredittagaren betalar sin 
skuld samt upplupna räntor, avgifter och kostnader. Om kredittagaren inte uppfyller sitt 
åtagande kan borgensmannen därför direkt krävas på betalning av banken. 
Borgensåtagandet kan därför medföra att borgensmans tillgångar, inklusive – under 
vissa hänsynstaganden – bostaden måste realiseras. Finns det flera borgensmän kan 
banken fritt välja att kräva hela betalningen av en eller flera av borgensmännen. 
Är borgen begränsad, ansvarar borgensmännen inte för mer än vad som framgår av 
borgensåtagandet. Borgensåtagandet kvarstår oberoende av om en eventuell 
intressegemenskap med den ursprunglige kredittagaren upphör. 
 
Beträffande borgensmans rätt till eventuell pant m m hänvisas till ”Allmänna villkor” 
för krediten. 
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Borgensåtagande 

Jag bekräftar att jag tagit del av ovanstående information innan jag härmed 
tecknar min borgen. 
För fullgörandet av kredittagarens förpliktelser enligt ovan angiven kredit tecknas 
härigenom borgen såsom för egen skuld. 
 
För borgensförbindelsen gäller de bestämmelser som anges i ”Allmänna villkor” på 
omstående sida. 
Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat om inte utrymmet för beloppsbegränsning 
nedan är ifyllt. 
 
 
 
 
Publicerade med tillstånd 
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