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Sammanfattning 
Borgen är en vanlig säkerhet som lämnas vid kreditgivning. För aktiebolag finns möjligheten 

att ingå skötselborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets 

skulder. Vanligtvis innebär ägandet av aktiebolag inget personligt betalningsansvar för dess 

ägare, men när en skötselborgen lämnas som säkerhet för bolagets skulder kan bolagets ägare 

bli drabbade personligen om bolaget går i konkurs och inte kan betala sina skulder. När ett 

bolag går i konkurs och sedan upplöses, så upphör det i princip att existera som juridisk 

person. Kvar finns då en borgenär som vill ha täckning för sin fordran, och en borgensman 

som borgat för fordringen, men huvudgäldenären finns inte längre. Tidigare har 

underskottskonkurser lett till att borgenären inte ansetts ha någon att göra preskriptionsavbrott 

hos, varpå borgensmannen har blivit tvungen att infria sitt åtagande, trots att borgenären inte 

gjort preskriptionsavbrott gentemot huvudgäldenären. I och med att den nya ABL infördes har 

synen på detta förändrats, och HD kommer under år 2017 att pröva vad som faktiskt ska gälla 

för borgensmäns ansvar efter en konkurs.  

I denna uppsats får läsaren följa en diskussion om hur borgensåtagande påverkas av 

huvudgäldenärs konkurs. I uppsatsen behandlas först borgen och särskilt skötselborgens något 

annorlunda hantering. Vidare behandlas reglerna om preskription med avseende på borgen 

och i synnerhet hur reglerna om accessorisk preskription tidigare har behandlats, respektive 

hur de behandlas idag, vilket belyses med olika fall från rättspraxis. Enligt regler i ABL finns 

det möjlighet att återuppta ett likvidationsförfarande om det föreligger särskilda skäl. I 

uppsatsen diskuteras om en borgenärs behov av preskriptionsavbrott borde utgöra ett sådant 

särskilt skäl för att fortsätta en likvidation. Att något är möjligt att genomföra måste dock inte 

innebära att det är rimligt eller ändamålsenligt. Därför kommer det, efter en genomgång av 

rättspraxis och doktrin, att föras ett resonemang om rimligheten i att låta en likvidation fortgå 

för att en borgenär ska kunna göra preskriptionsavbrott. Huvudgäldenärens konkurs påverkar 

även borgensmannen i fråga om dennes regressmöjligheter, och därav kommer borgenärens 

rätt att göra preskriptionsavbrott ställas mot borgensmannens regressrätt. 

  



2 

 

Författarens ord 
Det är en mycket speciell känsla som infinner sig hos mig som författare när jag inser att mitt 

verk är färdigställt. Vägen till denna punkt har varit både oväntad och slingrig. Ibland har 

vägen tagit en förvånande vändning, medan det i andra fall har varit jag själv som avvikit från 

vägen. Vid färdigställandet av denna uppsats tycks jag dock ha funnit den igen, och nu har jag 

gått i mål. I detta ögonblick är jag otroligt stolt. Detta ögonblick är ett jag vill dela med mig 

av genom att rikta ett tack till de fina människor jag har i min omgivning. De har alla hjälpt 

till i uppbyggnaden av denna uppsats på sina egna unika vis. Om det så har varit fråga om att 

hjälpa till att finna vägen igen, i de stunder när jag vandrat allt för långt ifrån den, att ge 

konstruktiv kritik eller några uppmuntrande ord, så har allas era bidrag varit lika uppskattade. 

Ni vet vilka ni är, ni underbara människor. 

Jag vill dock rikta ett extra tack till en person som har varit särskilt betydelsefull för denna 

uppsats. Jag vill rikta ett tack till min största supporter, mannen som tycker att allt jag gör är 

alldeles säreget fantastiskt och som inför mig hyser en villkorslös beundran och kärlek. Jag 

vill säga tack till dig, morfar. Alla lämnar vi avtryck i denna värld, och nu finns ett av våra på 

tryck. Jag älskar dig. 

 

 

Kristin Lindblom 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett borgensåtagande är accessoriskt till en huvudfordran. Enligt 8 § 2 st. PreskL ska ett 

borgensåtagande preskriberas när huvudfordringen preskriberas. Det är ett uttryck för 

borgensåtagandets accessoriska karaktär. HD har dock gjort en annorlunda tolkning kring 

paragrafens lydelse. I NJA 2005 s. 44 uttalade domstolen att ett borgensåtagande inte ska 

preskriberas om huvudgäldenären är ett aktiebolag som gått i konkurs innan dess att 

huvudfordringen blivit preskriberad. I fallet inleder HD sin argumentation med att konstatera 

att principen om borgensåtagandets accessoritet inte är absolut, utan är befäst med undantag. 

En situation där undantag från huvudprincipen råder är då huvudfordringen blir föremål för ett 

offentligt ackord. Ett offentligt ackord medför att återbetalningskravet blir sänkt för 

huvudgäldenären, men gentemot borgensmannen kan borgenären rikta krav i enlighet med 

fordringens ursprungliga storlek. Därmed är inte borgensåtagandets accessoriska karaktär 

absolut. Av den anledningen kan det inte utan undantag antas att ett borgensåtagande har 

upphört därför att kravet mot huvudgäldenären inte längre är gällande. Resonemanget 

föranledde bedömningen att 8 § 2 st. PreskL inte borde kunna tillämpas i situationer då 

huvudgäldenären är ett aktiebolag som gått i konkurs. HD motiverade detta bland annat 

genom uttalanden att en ordagrann tolkning av 8 § 2 st. PreskL hade lett till ”svårlösta 

praktiska komplikationer”.
1
  Domstolens tolkning skiljer sig således från paragrafens 

ordalydelse, vilket kan medföra att borgensinstitutets rättsområde blir något svårtolkat. 

Borgen är en vanligt förekommande säkerhet.
2
 Sedan 1930-talet har rättsfall rörande borgen 

blivit färre på grund av att borgensinstitutet av naturliga skäl har övergått till att bli 

banksfärens expertområde. Bankerna, som ofta brukar borgen som säkerhet, har blivit 

skickliga på att hantera företeelsen. Bankerna har utvecklat gemensamma riktlinjer och 

därmed skapat en stor sakkunskap på området och på så vis har många tvister i domstol 

kunnat undvikas. En lösning genom ett domstolsförfarande tycks vara något som bankerna 

endast använder i nödfall.
3
 I november år 2016 har HD dock meddelat prövningstillstånd i ett 

mål som gäller skötselborgen, mål nr. Ö 1853-16. Frågan som ska prövas är, likt den som togs 

upp i NJA 2005 s. 44, om en borgenär ska kunna kräva att ett borgensåtagande fullgörs om 

huvudgäldenären har upplösts efter underskottskonkurs. I mål nr. Ö 1853-16 har den 

                                                 
1
 NJA 2005 s. 44, på s. 65. 

2
 Mellqvist & Persson, Fordran & skuld, s. 31. 

3
 Lennander, Kredit och säkerhet: lärobok i krediträtt, s. 41 f. 
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fordringsägande banken, genom stämningsansökan till tingsrätt i september år 2015, krävt att 

den till fordringen kopplade borgensmannen ska infria sitt borgensåtagande eftersom 

huvudgäldenären inte längre var förmögen att betala. Huvudgäldenären var ett aktiebolag som 

gått i konkurs år 1997. Sedan förteget försattes i konkurs togs bankens fordran upp vid 

edgångssammanträdet samma år, men efter det tillfället har inga ytterligare 

preskriptionsavbrytande åtgärder vidtagits gentemot huvudgäldenären. Däremot hade flera 

preskriptionsavbrytande åtgärder företagits gentemot borgensmannen. Borgensmannen hävdar 

nu att denne, trots drygt 38 påminnelser om åtagandet från banken, inte längre är bunden av 

sitt åtagande eftersom huvudfordringen är preskriberad. Tingsrättens domslut går i 

förevarande fall emot vad HD uttalat i NJA 2005 s. 44. Tingsrättens beslut i mål nr Ö 1853-16 

koncentrerades kring paragrafen 25:50 ABL, vilken trädde i kraft den 1 januari år 2006, ett år 

efter att domen i NJA 2005 s. 44 förkunnats. Enligt paragrafen ska likvidationsprocessen 

fortsätta efter avslutad konkurs om särskilda skäl uppkommer. Tingsrätten menade att ett 

sådant skäl borde innefatta situationen då en borgenär vill göra ett preskriptionsavbrott, varför 

en likvidator skulle ha utsetts på begäran av borgenären, så att borgenären genom meddelande 

till likvidatorn hade kunnat avbryta preskriptionen. Tingsrätten konstaterade att NJA 2005 s. 

44, i och med införandet av 25:50 ABL, inte längre var aktuell som prejudikat och att 8 § 2 st. 

PreskL därför var tillämplig enligt en ordagrann tolkning. Preskriptionsfristen hade därmed 

börjat löpa i och med edgångssammanträdet år 1997. Tingsrätten ansåg att banken hade 

underlåtit att göra ett preskriptionsavbrott och därmed hade en preskription inträffat. 

Tingsrättens ståndpunkt var således att ett år skulle ha varit tillräcklig tid för banken att inse 

att 25:50 ABL skulle omfatta preskriptionsavbrytande åtgärder, och att 8 § 2 st. PreskL 

därmed skulle tillämpas. Bankens agerande tyder på att de uppfattade det som tillräckligt att 

vidta preskriptionsavbrytande åtgärder enbart gentemot borgensmannen. Enligt NJA 2005 s. 

44 skulle sådana åtgärder ha varit tillräckliga. Det rådande rättsläget är alltså så pass oklart att 

bankerna, som normalt är mycket kunnig inom området, nu vänder sig till domstol för att få 

tvisten avgjord. Det råder en osäkerhet kring hur 8 § 2 st. PreskL ska tolkas. Till dess att 

domen kommer finner jag det intressant att undersöka vilket utfall rättsläget pekar åt i 

dagsläget. 
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1.2 Problemformulering 

Bakgrunden till denna uppsats är att det i nuläget får sägas vara oklart om ett 

preskriptionsavbrott kan göras mot en gäldenär som har upplösts efter underskottskonkurs, 

och vilken effekt det kommer att ge borgensåtagandet. Det är för borgensinstitutet en fråga av 

stort intresse, eftersom ett jakande svar leder till att skötselborgensmän kan krävas på 

fullgörande trots att deras regressfordringar är värdelösa, och ett nekande svar leder till att 

borgenärers säkerhet i borgen blir värdelös. Mot bakgrund av detta utgår jag ifrån följande 

omständigheter. I) Ett aktiebolag beviljas lån från ett kreditmarknadsbolag. II) För bolagets 

lån borgar bolagets ägare (fysisk person) så som för egen skuld genom en så kallad 

skötselborgen. III) Bolaget upplöses efter en underskottskonkurs.  

Det finns tre nyckelfrågor som bör behandlas.  

1. Enligt vilken rättslig grund kan en borgensman vara fortsatt ansvarig för en 

borgensförbindelse när huvudgäldenären har upplösts genom underskottskonkurs? 

Vilka rättsliga konsekvenser får det i så fall för skötselborgen? 

2. Hur ska ett preskriptionsavbrott göras med rättslig verkan mot en huvudgäldenär som 

har upplösts genom underskottskonkurs? 

3. Bör regeln i 8 § 2 st. PreskL ges en ordagrann tolkning när situationen ser ut som ovan 

beskrivits? 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur en skötselborgensmans 

ansvar påverkas i förhållande till huvudfordringen, och hur det kan förändras genom 

rättspraxis. Därav ämnar jag undersöka om det föreligger några skillnader i domstolens 

behandling av just skötselborgen, i förhållande till borgensåtaganden som ställs av någon som 

inte är involverad i huvudgäldenärens verksamhet. 

När jag började mitt arbete med uppsatsen var min uppfattning, vilket framgår av bakgrunden, 

att rättsläget är oklart i fråga om hur preskriptionsavbrytande åtgärder låter sig göras i en 

situation då huvudgäldenären har gått i konkurs. Denna oklarhet har medfört en del huvudbry 

kring hur just skötselborgen påverkas, och under arbetets gång har jag uppfattat en viss 

särbehandling av skötselborgen i rättspraxis. Rättsfallen som behandlar skötselborgen är få, 

och det är därför svårt att utreda vad som tycks gälla för skötselborgen. Jag vill särskilt 

understryka att jag inte ämnar vinkla de fakta jag finner för att bekräfta min inledande 

uppfattning. Det hade enligt min mening stridit mot uppsatsen undersökande syfte. 
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Mitt önskemål vid skrivandet av denna uppsats är att den ska kunna läsas och förstås av någon 

med grundläggande juridiska kunskaper, men att dessa inte behöver vara av någon större 

omfattning. Jag förutsätter inte att min läsare har spetskompetens inom nedan behandlade 

områden, varför jag kommer att förklara företeelserna på ett, förhoppningsvis, klargörande 

och grundläggande vis. Med det sagt hoppas jag ändå att denna uppsats även kan intressera 

dem som kan mycket om borgensinstitutet. 

1.4 Metod och material 

För att på bästa sätt tillgodose uppsatsens syfte så använder jag främst källor från svensk rätt. 

Lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin kommer att ligga som grund för de mer 

informativa kapitlen i uppsatsen. Denna typ av metod är av naturliga skäl vanligt 

förekommande för rättsvetenskapliga uppsatser inom juridik, eftersom dessa källor ligger till 

grund för den lagstiftning som finns idag. 

På borgensinstitutets rättsområde är den rättsliga regleringen av intet omfattande storlek, och 

den lagstiftning som finns är i många fall föråldrad.
4
 Av den anledningen får rättspraxis en 

stor betydelse för att söka förstå det rådande rättsläget. Av naturliga skäl kommer jag därför 

att behandla ett antal tongivande rättsfall. Jag har inriktat min uppsats mot skötselborgen, 

vilket är en typ av borgen som inte återfinns i samma omfattning i rättspraxis, så därmed kan 

även domar från underrätterna vara av intresse. Jag har även valt att behandla sådan 

rättspraxis som inte handlar om just skötselborgen, men som jag ändå har funnit viktig för att 

läsaren ska få en helhetsbild av rättsläget. Att använda rättspraxis som inte enbart behandlar 

skötselborgen tillåter läsaren att reflektera över den särställning som ett 

skötselborgensåtagande eventuellt kan ha. Den rättspraxis som behandlas i uppsatsen har ett 

vitt tidsmässigt spann, men är icke desto mindre av hög relevans för att beskriva rättsläget 

idag.
5
 

De källor jag använder för referensramens uppbyggnad är ämnade att bygga upp en stomme 

av information för att läsaren ska få en uppfattning om de olika ämnesområdena. 

Referensramen kommer därför främst att vara deskriptiv. Emellertid förekommer vissa 

jämförande kommentarer för att det inte ska bli en allt för stor differens mellan uppsatsens 

deskriptiva del och uppsatsens analytiska del. Att en författare gör kommenterar till delar av 

                                                 
4
 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 23. 

5
 Se Lehrberg, Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 15, där författaren beskriver att 

det för fall som rör förutsättningsfrågor ofta finns en viss tidlöshet, vilket medför att sådan rättspraxis kan vara 

relevant mycket länge. 
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en text finner jag själv vara av nytta för att hålla läsaren fokuserad och lättare förstå viktiga 

slutsatser som författaren vill göra. När referensramen sedan övergår till analys kommer den 

deskriptiva metoden att upphöra. I analysen kommer läsaren att mötas av mina egna 

tolkningar av det rådande rättsläget, vilka i sin tur mynnar ut i mina egna slutsatser. 

Problemformuleringen kommer i analysen att diskuteras dels ur ett perspektiv på hur 

rättsläget ser ut idag, och dels ur ett perspektiv på hur jag menar att rättsläget möjligen bör se 

ut.  

För att uppnå syftet med denna uppsats kommer jag att beskriva det rådande rättsläget sådant 

som jag uppfattar att det är. Detta låter sig bäst genomföras de lege lata, alltså genom att 

beskriva hur lagen tolkas idag. För att läsaren ska få en djupare förståelse kommer ett de lege 

ferenda-resonemang att föras, främst i uppsatsens analytiska del, vari jag kommer att ge min 

syn på hur de för uppsatsen relevanta rättsreglerna bör tolkas, grundat på de olika rättskällorna 

som kommer att behandlas i referensramen.
6
 

Svensk doktrin är av högsta relevans eftersom de svenska författarna förmodligen är de som 

är mest förtrogna med den svenska rätten. Emellertid förekommer inslag av nordisk doktrin, 

vilket jag motiverar med att några av de betydande författarna från Sverige har hänvisat till 

nordisk doktrin i sin litteratur. Jag har försökt att upprätthålla en variation bland valen av 

litteratur för att på så vis ge en diversitet och skapa fler utgångspunkter för en analys. Dock 

finns det vissa författare som har fått ett större utrymme därför att deras verk på området har 

varit särskilt betydelsefulla. Den viktigaste doktrinen på senare tid har skrivits av Walin år 

1984, med tillägg av Ingvarsson år 2013. Ingvarsson har under 2000-talet skrivit två 

betydande verk på området vilka därför kommer att få ett större utrymme i denna uppsats.
7
 I 

flera av domstolens domar refereras även till Lindskog, varför även dennes verk kommer att 

representeras i större utsträckning än andras. 

1.4.1 Terminologi 

Av tydlighetsskäl vill jag i detta avsnitt nämna några ord om de termer som kommer att 

användas i denna uppsats, och hur de ska förstås. Jag har valt att följa den terminologi som 

återfinns i doktrinen, eftersom jag anser att den ger en bra beskrivning av de rättsförhållanden 

som skapas i samband med ett borgensåtagande. Enligt doktrinens terminologi benämns 

kreditgivaren som borgenären, löftesmannen som borgensmannen och gäldenären som 

                                                 
6
 Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och instruktioner, s. 32, se även Lehrberg, Praktisk 

juridisk metod, s. 203 f. 
7
 Se t.ex. Lennander, Kredit och obeståndsrätt, s. 42, där dessa verk omnämns som viktiga för området. 
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huvudgäldenären. Gäldenären benämns huvudgäldenär, eftersom även borgensmannen är en 

potentiell gäldenär till borgenären, till dess att borgensmannen blir befriad från sitt åtagande. 

Den fordran som borgenären har mot huvudgäldenären benämns huvudfordran. 

Huvudgäldenärens fordringsförhållande till borgenären benämns huvudförbindelsen, medan 

borgensmannens förbindelse till borgenären benämns borgen, borgensavtalet eller 

borgensförbindelsen.
8
 Själva säkerheten brukar benämnas borgensåtagandet.

9
 Om 

borgensmannen behöver infria sitt borgensåtagande får denne en regressfordran gentemot 

huvudgäldenären.
10

 Som nyss nämnts så benämns borgensmannens åtagande ibland endast 

borgen. Ordet borgen kan även syfta på det så kallade borgensinstitutet, vilket i det fallet är en 

term som beskriver alla de regler som behandlar borgensåtaganden. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsens frågeställning är sprungen ur ett problem som främst finns inom svensk 

jurisdiktion. Problemet regleras av svensk rätt och problemet skulle även kunna vara skapat 

av svensk rätt. Med det sagt kommer jag främst att använda mig av de svenska rättskällorna, 

och inte gå in på EUs rättskällor. 

Borgensåtagandets innebörd kan varieras på ett flertal olika vis, men för att uppnå syftet med 

denna uppsats har jag valt att endast kortfattat beskriva variationerna för att lämna mer 

utrymme åt en längre utläggning kring skötselborgen. Uppsatsen koncentreras kring 

skötselborgen, vilket förekommer vid kommersiell borgen, och därför kommer 

borgensrelationer för konsumentkrediter inte att behandlas i större utsträckning än att det 

omnämns i jämförande syfte. I framställningen kan rättsfall med en eller flera borgensmän 

förekomma. Fokus för denna uppsats är emellertid inte flera borgensmäns inbördes 

förhållanden, utan förhållandet mellan borgensåtagandet, huvudåtagandet och preskriptionen. 

Därav kommer jag inte att särskilt gå in på frågor om medborgensmäns relationer. Andra 

associationsformer, som handelsbolag, kommer att nämnas i jämförande syfte, men de 

kommer däremot inte att behandlas mer ingående, eftersom den respektive särregleringen 

hade kunna inverka på analysens och slutsatsens rimlighet. Andra så kallade borgensliknande 

säkerheter kommer inte att behandlas. Borgen som är föremål för specialpreskription kommer 

inte att behandlas, dock förekommer det i fall från rättspraxis, men då har 

specialpreskriptionen en underordnad betydelse. 

                                                 
8
 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 40. 

9
 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 35. 

10
 Lehrberg, Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 115. 
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Det finns mycket rättspraxis att läsa kring borgen. En sökning på ordet borgen via Zeteo ger 

1 200 träffar. Därmed menar jag att en vanlig rättsfallsundersökning inte låter sig göras inom 

tidsramen för denna uppsats. Metoden för urvalet av rättspraxis baseras därför främst på de 

rättsfall som fått stort utrymme i den doktrin som ligger till grund för uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Dispositionen för denna uppsats har jag valt utefter att läsaren ska få en djupare förståelse för 

de olika områdena jag ämnar förklara. På det viset menar jag själv att det blir enklare för en 

läsare att senare följa en analys. Jag ämnar att i varje kapitel utgå ifrån en allmän inblick i 

respektive område, för att sedan övergå till att bli mer specifik.
11

 

Jag har valt att dela upp referensramen i fyra olika block: borgen, preskription, ABL samt 

rättspraxis. Således möter läsaren först kapitlet om borgensåtagandet. Detta, eftersom 

uppsatsen till stor del handlar om borgensåtagandet, men även därför att jag själv anser att de 

senare kapitlen bör ses i ljuset av borgensinstitutet för att läsaren på bästa vis ska kunna förstå 

de följande blocken och hur problematiken som beskrivs i problemformuleringen uppstår. 

Sedan följer ett kapitel om preskription där jag kommer att förklara dess innebörd, men 

tonvikten kommer att läggas på preskription av borgen. Efter kapitlet om preskription följer 

ett kortare kapitel om paragrafen 25:50 ABL, där paragrafens innebörd kommer att diskuteras. 

Enligt min åsikt skulle det kunna vara av intresse för läsaren att få en inblick i hur paragrafen 

har förändrat rättsläget i fråga om preskription och borgen. Dessa fyra block ska sedan knytas 

ihop genom ett avslutande kapitel innehållande rättspraxis som berör de borgen, preskription 

och ABL. I samma kapitel förekommer även viktiga artiklar där några av fallen har 

kommenterats. 

Avslutningsvis kommer jag att föra en analys kring hur preskription av huvudfordringar hos 

aktiebolag som gått i konkurs ser ut idag, och hur det påverkar borgensansvaret. En viss 

spekulation om domstolens framtida dom i mål nr. Ö 1853-16 kommer att föras i analysen 

och jag kommer att diskutera några av de konsekvenser som utfallet kan medföra för 

skötselborgen specifikt. 

  

                                                 
11

 Se Jensen m.fl., Att skriva juridik: regler och råd, s. 26 om en tematisk disposition. 
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2 Borgen 

2.1 Allmänt om borgen 

2.1.1 Definition 

Borgen är en personell säkerhet som utgörs av att en borgensman genom avtal förbinder sig 

att fullborda annan persons förpliktelse, skulle denne inte förmå göra det själv.
12

 Att ingå 

borgen innebär att borgensmannen åtar sig att svara för att inte bara återbetala själva 

huvudförbindelsen, utan även eventuella tillkommande kostnader som ränta och andra 

avgifter.
13

   

Utformningen av ett borgensåtagande kan variera beroende på parternas behov, vilket gör det 

något komplicerat att finna en precis definition av begreppet.
14

 Definitionen blir ofta för vid, 

vilket medför svårigheter med att avgränsa borgensåtagandet från andra säkerheter, som 

bankgaranti eller försäkring. Att göra en avgränsning genom att endast ange att andra 

säkerheter inte ska inkluderas i begreppet skapar dessvärre inte en tydligare definition.
15

 Trots 

att det finns olika utformningar av ett borgensåtagande, så är de i grunden uppbyggda på 

samma vis. Borgensåtagandet är ett förhållande där det normalt är tre parter inblandade. Dessa 

är borgenären, huvudgäldenären och borgensmannen. Borgensåtagandets existens utgörs av 

en förbindelse som i sin tur är knuten till ett annat förhållande utanför borgensmannens och 

huvudgäldenärens avtalsrelation. Resultatet blir att borgensåtagandet är ett åtagande som är 

accessoriskt till ett åtagande i ett annat rättsförhållande.
16

 Accessoritet och kumulativ 

intercession är två egenskaper som är typiska för borgen. Borgensåtagandets accessoriska 

karaktär kommer att diskuteras mer ingående nedan.
17

 Kumulativ intercession innebär att 

borgensmannen, när denne infriar sitt åtagande, inträder i ett rättsförhållande som tidigare 

varit främmande för denne. Typiskt för borgen är också att borgensmannen har regressrätt 

mot huvudgäldenären,
18

 vilket kommer att förklaras mer utförligt nedan.
19

  

  

                                                 
12

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 25. 
13

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 44. 
14

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 38. 
15

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 35 f. 
16

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 38. 
17

 Se kapitel 2.1.5. 
18

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 57. 
19

 Se kapitel 2.1.6. 
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2.1.2 Syftet med borgen 

Borgensinstitutets primära funktion är att verka som kompletterande betalningssäkerhet om 

huvudgäldenären inte kan betala. Borgensmannens åtagande ska utgöra en ökad säkerhet för 

borgenären.
20

 Med det perspektivet kan det anas vilken typ av balans som råder mellan de tre 

parterna – borgenärens skydd är det som utgör borgens syfte. Om borgensmannen vill ha en 

bättre säkerhet för sitt åtagande än vad regressrätten ger, kan denne be huvudgäldenären att 

ställa en annan form av säkerhet.
21

 En rädsla från kreditgivarens sida är att kredittagaren beter 

sig illojalt gentemot kreditgivaren om kredittagarens ekonomi skulle bli kritiskt dålig. 

Exempelvis skulle kredittagaren kunna försöka överlåta sina tillgångar till andra. Skulle en 

konkurs för ett bolag bli aktuell finns det sällan kvar något utdelningsöverskott, varpå en 

konkursgäldenärs borgensman gärna vill frias från sitt åtagande.
22

 

2.1.3 Regelverk 

Reglerna om borgen återfinns primärt i handelsbalkens tionde kapitel där 8-11 §§ HB är av 

störst relevans. Enkel borgen beskrivs i 10:8 HB och innebär att borgensmannen åtar sig att 

fullgöra huvudgäldenärens prestation om denne själv inte förmår göra det när fordringen 

förfaller till prestation. Vid enkel borgen är borgensmannens åtagande subsidiärt, med vilket 

avses att borgenären i första hand måste vända sig till huvudgäldenären för att få betalt. I 

andra hand kan borgenären kräva att borgensmannen fullgör huvudgäldenärens prestation. För 

proprieborgen, vilken beskrivs i 10:9 HB, åtar sig borgensmannen betalningsansvar så som 

för egen skuld. Vid proprieborgen gäller istället att borgenären kan rikta ett direkt krav mot 

borgensmannen att fullgöra huvudgäldenärens förpliktelser på fordringens förfallodag.
23

 I 

10:11 HB beskrivs situationen då flera borgensmän borgar för ett åtagande. Om inget annat är 

avtalat mellan borgensmännen är presumtionen att deras ansvar är solidariskt, vilket innebär 

att borgenären, om huvudgäldenären inte kan fullgöra sin prestation, fritt kan välja vilken av 

borgensmännen denne vill rikta krav mot. 10:12 HB innehåller en regel om då 

borgensmannen går i borgen för en annan person, och inte för en skuld, men paragrafen anses 

inte längre tillämplig eftersom man numer anser att det alltid är fråga om att borga för någon 

annans skuld. I övrigt är AvtLs regler tillämpliga på borgensförbindelser, men dock med vissa 

undantag som AvtLs regler för svarstid och bundenhet.
24

 

                                                 
20

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 71. 
21

 Lehrberg (Gorton), Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 134. 
22

 Lehrberg, Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 40. 
23

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 21 ff. 
24

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 40. 
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2.1.4 Borgensavtalet 

Borgensavtalet bör egentligen benämnas borgensavtalen, eftersom ett och samma 

borgensåtagande har två olika avtalsförhållanden. Det finns ett avtalsförhållande mellan 

borgensmannen och huvudgäldenären, och ett avtalsförhållande mellan borgensmannen och 

borgenären.
25

 

Precis som för andra avtal finns det generellt inga formkrav för hur ett borgensåtagande ska 

ingås.
26

 Normalt ingås det muntligen, för att sedan bekräftas genom ett skriftligt avtal.
27

 

Ingåendet av borgensåtagandet sker genom att borgenären eller huvudgäldenären omber 

någon att bli borgensman. Det är vanligt att huvudgäldenären är den som uppsöker en 

blivande borgensman och omber denne att åta sig ett borgensåtagande. Det tycks inte 

föreligga några hinder mot att en person tecknar borgen för någon annans framtida affärer, 

eller till och med tecknar ett borgensåtagande in blanco, men borgensåtagandet ska 

korrespondera mot en identifierbar huvudförbindelse för att borgen ska anses vara giltig.
28

  

När borgensmannen lovar huvudgäldenären att ingå ett borgensavtal under premissen att 

huvudgäldenären får ett lån av borgenären, anser vissa att detta är att se som ett föravtal till 

borgensavtalet.
29

 Borgensmannens bundenhet uppkommer inte direkt när borgensmannens ger 

sin accept till gäldenären, utan först när borgenären har fått kännedom om att borgensmannen 

har accepterat att bli borgensman.
30

 Borgensmannens eventuella betalningsskyldighet 

aktualiseras först då borgenären har överfört lånesumman till huvudgäldenären.
31

 

Borgensmannens löfte om att ingå borgen kan vara av benefik eller onerös natur. Ett benefikt 

borgenslöfte innebär att borgensmannen ingår borgensförbindelsen utan att få något i gengäld. 

Ett oneröst åtagande innebär att borgensmannen gör någon form av förtjänst genom att ingå 

avtalet. Typexemplet för ett oneröst åtagande är att borgensmannen får ekonomisk ersättning 

av huvudgäldenären, men förtjänsten kan också utgöras av att borgensmannen genom 

åtagandet får andra fördelar. Som exempel kan nämnas att en VD, som genom att ingå 

borgensavtal, ger sitt företag möjlighet att i framtiden ingå avtal om försäljning med 

huvudgäldenären. Skillnaden mellan dessa två typer av borgensåtaganden är möjligheten att 

återkalla åtagandet vid ett föravtalsstadium. Ett benefikt borgenslöfte bör kunna återkallas 

                                                 
25

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 39. 
26

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 39. 
27

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 48 f. 
28

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 78. 
29

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 48. 
30

 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, s. 39 f. 
31

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 49. 
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precis som ett löfte om gåva kan, men det gäller inte onerösa åtaganden. När väl löftet har 

mottagits av borgenären är det ett bindande avtal, oavsett löftestyp.
32

 Skulle en borgensman 

avlida så övergår ansvaret för åtagandet på dödsboet.
33

 

2.1.5 Borgensåtagandets accessoriska karaktär 

Borgensåtagandet är accessoriskt till huvudfordringen, eftersom borgensåtagandet existerar på 

grund av att huvudåtagandet existerar.
34

 Borgensåtanandets accessoriska karaktär innebär att 

borgensmannen svarar för den summa som motsvaras av huvudfordringen. Om 

huvudfordringen minskar på grund av att huvudgäldenären gör en avbetalning på skulden, så 

minskar också borgensmannens betalningsskyldighet i motsvarande mån.
35

 I lagtext kommer 

accessoriteten sällan till uttryck. I 8 § 2 st. PreskL anas accessoriteten genom lagregelns 

uttryck att preskription av en huvudfordran även ska omfatta borgen. Accessoriteten kan även 

utläsas i 6 § 2 st. PreklL, vari verkningen av att inte anmäla sin fordran i tid innebär en förlust 

av rätten att utkräva sin fordran och att sådan förlust även omfattar borgen. I några fall har 

även domstolen använt sig av uttrycket accessorisk preskription.
36

 Emellertid tycks inte 

uttrycket kunna användas helt problemfritt. Dels kan en borgensman borga för ett ogiltigt 

åtagande, och dels kan ett borgensåtagande kvarstå trots att huvudfordringen har tagit en 

annan form. Detta kan resultera i att en borgensman kan bli bunden av ett borgensåtagande 

trots att huvudförbindelsen är ogiltig, även om det kan ifrågasättas om sådana åtaganden 

verkligen bör benämnas borgen.
37

 

2.1.6 Regressrätt 

Regressrätt är en ekonomisk uppgörelse mellan den som de facto har gjort en utbetalning i 

någon annans ställe, och den som egentligen var betalningsskyldig enligt det bakomliggande 

rättsförhållandet.
38

 När en borgensman infriar sitt åtagande får denne en regressrätt gentemot 

huvudgäldenären, vilken är en säkerhet för borgensmannen. Om borgensmän inte skulle ha 

regressrätt så skulle borgensinstitutet riskera att förlora sin praktiska betydelse.
39

 Till 

huvudgäldenärens förtjänst kan regressrätten medföra att huvudgäldenären inte behöver 

uppbringa någon annan säkerhet för att borgensmannen ska gå med på att gå i borgen.
40

 

                                                 
32

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 52. 
33

 Lundgren, Borgen och säkerheter i lös egendom, s. 14. 
34

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 38. 
35

 Lennander, Kredit och säkerhet, s. 45 f. 
36

 Se t.ex. NJA 1996 s. 560, NJA 2005 s. 44 och NJA 2014 s. 107. 
37

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 40 ff. 
38

 Lehrberg (Gorton), Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 129. 
39

 Smith, Garantirett 3, Garantikrav og garantistvern, s. 270. 
40

 Lehrberg, (Gorton) Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 129. 
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Grundläggande för borgensmannen i fråga om regressanspråk är att denne ska hållas skadelös 

av gäldenären.
41

 Detta kan förklaras av att borgensåtagandets syfte inte är att överta 

huvudgäldenärens skuld, utan att finnas som en säkerhet för borgenären.
42

 

För att det ska bli fråga om regressrätt för en borgensman krävs att borgenären har rätt att med 

rättsliga medel framtvinga betalning från borgensmannen, samt att borgensmannens betalning 

befriar huvudgäldenären från betalningsskyldighet gentemot borgenären.
43

 Borgensmannens 

regressrätt har blivit en erkänd huvudregel genom rättspraxis. Grunden till regressrätten har 

debatterats, och vissa menar att regressrätten uppstår på grund av subrogation, vilket innebär 

att borgensmannen, när denne infriar sitt åtagande, inträder i borgenärens ställning gentemot 

huvudgäldenären och på så vis får ett krav på huvudgäldenären.
44

 Andra menar dock att detta 

är felaktigt, eftersom borgenären sällan har tänkt sig att överta skulden, och därför grundas 

regressrätten endast på att dess ändamålsenlighet.
45

 Borgensmannen och huvudgäldenären kan 

också sluta avtal om regressrätt, vilket utgör en rättighet för borgensmannen vid sidan av den 

regressrätt som uppstår i och med borgensåtagandet. Om en borgensman får kompensation 

enligt en avtalad regressrätt, träder den avtalade regressrätten i stället för den egentliga 

regressrätten.
46

  

2.1.7 Förmånsrätt 

En viktig fråga för borgensmannen är om denne, i fall av infriande av borgensåtagandet, 

inträder i borgenärens ställe och därmed åtnjuter samma förmånsrätter, som exempelvis pant. 

I rättsfallet NJA 1915 s. 426 ansåg majoriteten att borgensmannen skulle ges både regressrätt 

och förmånsrätt. En slutsats av rättsfallet är att borgensmannen får förmånsrätt endast i det fall 

denne övertar fordringen, till skillnad från att genom subrogation få borgenärens förmånsrätt. 

Den senare slutsatsen ligger i linje med 3 § FRL, där det stadgas att förmånsrätten består även 

om en fordran överlåts, eller på annat sätt övergår, till någon annan.
47

 Dock får 

borgensmannen endast rätt till sådan säkerhet som ställts vid ingåendet av förbindelsen.
48

 

Enligt propositionen
49

 innebär de principer som angivits i 3 § FRL att en ny borgenär ska 

kunna åtnjuta samma förmånsrätt som den tidigare borgenären när fordringen övergår mellan 

                                                 
41

 Lehrberg, (Lindskog) Borgen: förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, s. 117. 
42

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 57. 
43

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 60. 
44

 Lindskog, Regressrätt: om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, s. 204. 
45

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 72. 
46

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 58. 
47

 Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter, s. 81. 
48

 Lundgren, Borgen och säkerheter i lös egendom, s. 17. 
49

 Prop. 1970:142, på s. 111 f. 
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dem. Det sagda ska även gälla för en borgensman, med innebörden att denne, efter infriande 

av sitt åtagande, i princip har samma förmånsrätt som den tidigare borgenären ägde, utan att 

särskild överlåtelse måste göras.
50

 Även i förarbetena syns spår av den princip som fastslås i 

NJA 1915 s. 426.
51

 När Almén uttalade sig om frågan år 1916, stod hans svar i linje med vad 

som står att läsa i 3 § FRL idag. Almén menade att den förmånsrätt som kunde medfölja en 

fordran uppstod på grund av själva fordringen, och inte på någon personlig egenskap hos 

gäldenären.
52

 

2.1.8 Skötselborgen 

Skötselborgen, eller ägarborgen, benämns den borgen där ett bolags ägare har borgat för 

bolagets skulder. För skötselborgen finns inga tydliga definitioner på vad begreppet faktiskt 

skulle innebära, till skillnad från det vanliga borgensåtagandet, men säkerheten brukar 

användas när det är nödvändigt för bolaget med tanke på dess verksamhet.
53

 I doktrinen kring 

borgen görs en distinktion mellan borgen i konsumentförhållanden respektive borgen i 

kommersiella förhållanden. I en kommersiell borgen innefattas fall då intressenter i ett 

aktiebolag borgar för bolagets skulder, samt fall då en privatperson borgat för annans lån med 

avseende på kommersiell verksamhet.
54

 Därmed bör skötselborgen innefattas i begreppet 

kommersiell borgen. Kommersiell borgen innebär oftast att någon borgar för en juridisk 

person, medan konsumentborgen oftast innebär att någon borgar för en fysisk person.
55

 Vid en 

skötselborgen finns det en intressegemenskap mellan borgensman och huvudgäldenär, oavsett 

om borgensmannen får direkt eller indirekt nytta av borgensåtagandet.
56

 Själva åtagandet ska 

dock ges samma innebörd som ett vanligt borgensåtagande. Skötselborgen innebär oftast 

samma ansvar som en proprieborgen.
57

 Trots att skillnad görs mellan kommersiell borgen och 

konsumentborgen i både doktrin och rättspraxis, återfinns ingen distinktion mellan de båda i 

gällande rätt.
58

  

                                                 
50

 Walin, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m., s. 34. 
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Ramberg menar att lojalitetskravet som borgenären har gentemot borgensmannen borde vara 

större i borgensförhållanden där borgensmannen inte har något gemensamt intresse med 

huvudgäldenären, och att misskötsel av lojalitetsplikten i motsvarande mån borde lätta 

borgensmannens ansvar. En sådan syn tas inte upp i fråga om kommersiella krediter på grund 

av den normalt goda insynen i huvudgäldenärens ekonomi. Det kan anses naturligt att en 

kommersiell borgen omfattas av den affärsrisk som kommersiell verksamhet generellt är 

utsatt för.  Enligt Ramberg är borgensförbindelser, där ett aktiebolags intressenter borgar för 

bolagets åtaganden och därmed eliminerar det begränsade betalningsansvaret, utgör en grupp 

av kommersiella transaktioner och bör därför inte vara i behov av samma skydd som de som 

inte är kommersiella.
59

 

Som en fördel för skötselborgen brukar anges att den motiverar borgensmannen att sköta 

företaget på bästa möjliga vis, eftersom åtagandet innebär ett personligt betalningsåtagande 

för borgensmannen tillika bolagsmannen. Fördelen för borgensmannen är dock inte lika 

tydlig, och skötselborgen har därför kritiserats för att vara oskälig.
60

 Finansinspektionen har 

utgett riktlinjer för hur kreditgivare bör bete sig i fråga om skötselborgen, och menar att 

kreditgivaren inte ska medge en skötselborgen med mindre än att borgensmannen har en god 

insikt i huvudgäldenärens ekonomi och en insyn i huvudgäldenärens och borgenärens 

förhållande. Som typexempel anges när en aktieägare i ett fåmansbolag tecknar en 

borgensförbindelse för bolagets åtaganden.
61

 Kommersiell borgen kan ses som positivt för 

alla tre parter, eftersom det finns en vinning för dem alla. Bolaget, tillika huvudgäldenären, 

kan enkelt och snabbt ordna en säkerhet och därmed få ett lån, borgensmannen har bra insyn i 

huvudgäldenärens ekonomi och kan sköta all kontakt med banken, och banken får en signal 

om att bolagets ägare är övertygad om att bolaget har en bärande affärsidé.
62

 

2.1.9 När blir borgensmannen befriad från sitt åtagande? 

2.1.9.1 Huvudförbindelsens påverkan på borgensåtagandets giltighet 

Huvudregeln är att ett borgensåtagande inte binder borgensmannen om huvudförbindelsen är 

ogiltig.
 

Detta, eftersom ett borgensåtagande existerar på grund av att det finns en 

huvudförbindelse, och att binda en borgensman vid ett åtagande där huvudförbindelsen är 

ogiltig hade därför stridit emot borgens ändamål. Det hade dessutom blivit alltför betungande 

för borgensmannen om denne skulle hållas ansvarig att undersöka huvudförbindelsens 
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giltighet.
63

 Befrielse från åtagandet förutsätter dock att ogiltigheten i huvudavtalet var något 

som borgensmannen inte kände till.
64

 Det vore märkligt om en borgensman blev bunden 

gentemot borgenären om huvudförbindelsen var ogiltig på grund av omständigheter som 

borgensmannen inte känt till. Om en borgensman i ett sådant läge ändå anses vara bunden vid 

sina förpliktelser så kan denne inte rimligtvis ha kvar något regresskrav gentemot 

huvudgäldenären, eftersom dennes avtal är ogiltigt. Om borgensmannen och borgenären är 

införstådda med huvudåtagandets ogiltighet, bör dock en bundenhet för borgensmannen 

uppstå.
65

 

Novation av huvudförbindelsen är en annan företeelse som påverkar borgensmannens 

bundenhet. Att huvudförbindelsen genomgår en novation medför att borgensmannens ansvar 

upphör, om denne inte har förbundit sig att svara för den nya förbindelsen. Detta gäller inte 

sådana borgensåtaganden som benämns generella, eftersom de även innefattar 

huvudgäldenärens framtida förbindelser.
66

 

2.1.9.2 Borgenärens påverkan på borgensmannens bundenhet 

I ett borgensavtalsförhållande har även borgenären skyldigheter. Borgenären ska informera 

borgensmannen om vad borgensåtagandet innebär, och borgenären ska även göra en 

kreditprövning av huvudgäldenärens keditvärdighet för att försäkra samtliga parter om att 

krediten som huvudgäldenären ska mottaga har en rimlig chans att bli återbetald av 

huvudgäldenären. För kommersiella förhållanden anges det i 8:1 lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse att kreditgivaren ska genomföra en kreditprövning och endast medge 

kredit om det är troligt att kredittagaren kan återbetala krediten. Borgenären ska enligt 

Finansinspektionens allmänna råd
67

 även göra en kreditprövning av borgensmannens 

ekonomi.  

En kreditgivares åsidosättande av gällande rättsprinciper utgör en sådan väsentlig brist att 

borgensmannen kan gå helt fri från betalningsansvar enligt förutsättningsläran. Detta framgår 

bland annat av NJA 1993 s. 163, där domstolen menade att borgenären inte gjort en 

tillfredsställande kreditprövning. I fallet gjorde HD en tolkning av de förutsättningar som 

borde gälla vid ett normalt borgensavtal, och konstaterade att underlåtenhet att uppfylla 

sådana normala förutsättningar i kvalificerade fall leder till att en borgensman kan göras fri 
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från sitt åtagande.
68

 Emellertid bör det inte finnas någon möjlighet att frigöra borgensmannen 

om situationen är sådan att borgensmannen själv insåg, eller borde ha insett, att 

huvudgäldenärens ekonomi inte tillät fullgörande av låneförbindelsen. Det gäller till exempel 

då borgensmannen har en bättre insyn i huvudgäldenärens ekonomi än vad banken har.
69

 Om 

borgensmannen ändå väljer att ingå borgensavtal är det rimligt att anta att huvudgäldenärens 

ekonomi var relativt god.
70

  

I några fall har skötselborgen underkänts på grund av kreditgivarens bristande omsorg när 

denne medgav kredit till borgensmannen. I NJA 1999 s. 408 behandlades borgensmannens 

bundenhet av skötselborgen. Ett par bedrev aktiebolag med ett helägt dotterbolag, och 

dotterbolaget beviljades ett lån om 7 442 000 kr till verksamheten, för vilket moderbolaget 

borgade. Till moderbolagets åtagande fick paret själva ingå en generell proprieborgen, som 

säkerhet för koncernens nuvarande och framtida förpliktelser. Beloppet för borgensåtaganden 

var obegränsat. När båda bolagen gick i konkurs år 1994 riktades betalningskrav mot paret för 

restskulden på lånet om 4 297 636 kronor jämte ränta. Paret motsade sig ett betalningsansvar 

å den storleksordningen, och anförde bland annat att banken hade försummat sina åtaganden 

genom att inte göra en korrekt kreditprövning, samt att banken hade underlåtit att på ett 

tillfredställande vis informera paret om vad borgensåtagandet innebar. Paret yrkade att 

betalningsansvaret skulle jämkas enligt 36 § AvtL, eftersom borgensåtagandet var oskäligt 

med tanke på senare inträffade omständigheter, som en finanskris med förhöjda räntor vilket 

resulterade i en förändring av lånet, samt att kravet som banken ställt på en obegränsad 

personlig borgen var oskälig med tanke på Finansinspektionens allmänna råd.  

I HD åberopades av kreditgivaren ett utlåtande av Kleineman, i vilket Kleineman anförde att 

ett borgensåtagande som det aktuella är av kommersiell natur, vilket medför en risk som en 

näringsidkare får vara beredd att ta. Finansinspektionens råd borde därför inte tolkas på ett vis 

som medför att endast bolag med god ekonomi skulle ha möjlighet att få kapitalinsatser. Det 

finns så pass stora fördelar med att bedriva aktiebolag att företagare kan vara beredda att 

frånträda det skydd från personligt betalningsansvar som bolagsformen medför. Om väl en 

näringsidkare väljer att ingå borgensavtal ska denne vara bunden av det. Utgångspunkten för 

kreditgivarens bedömning ska baseras på kredittagarens affärsidé, vid sidan av dennes egna 

säkerheter. Domstolen bör inte använda 36 § AvtL som ett reglage för skälighetsbedömning i 
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fråga om vilka risker medborgarna bör ta. Att företagare tar stora risker är inte en fråga som 

ska regleras av domstolarna genom skälighetsbedömning, då risktagande är en naturlig del av 

näringslivet. Om jämkning av borgensåtagandet ska ske intill borgensmännens 

betalningsförmåga så medför det konsekvensen att borgensmännen inte blir utsatta för någon 

affärsrisk, vilket innebär att en bristande betalningsförmåga utgör en möjlighet för 

borgensmännen att bedriva näringsverksamhet utan personligt risktagande. Det skulle kunna 

leda till att kreditgivare i framtiden kräver att näringsidkare ska bedriva verksamhet inom en 

associationsform med personligt betalningsansvar, och att företagare därmed väljer att byta 

till en sådan associationsform.  

HD betonade vikten av att avtal ska hållas, eftersom det annars kan medföra negativa 

konsekvenser för dem som i framtiden söker lån. Som ägare av dotterbolaget hade paret haft 

full insyn i bolagets finanser och mot den bakgrunden fattat beslutet att ådra sig den risk som 

ett borgensåtagande medför. Jämkning enligt 36 § AvtL bör därför göras restriktivt. Däremot 

var paret småföretagare, vilket medför att de intog en underlägsen ställning gentemot 

banken.
71

 Enligt propositionen som föranledde tillkomsten av 36 § AvtL, skulle 

jämkningsmöjligheten verka för att uppnå en bättre parallellitet mellan civilrättslig- respektive 

näringsrättslig lagstiftning. Banken var dessutom skyldig att följa Finansinspektionens 

allmänna råd vilka avfattades i ett liknande syfte. Vid en samlad bedömning var det HDs 

uppfattning att det måste ha varit uppenbart för banken att parets ekonomiska situation inte 

var sådan att den tillät återbetalning av ett lån av den storlek som beviljats. Banken hade 

således, genom att bevilja lånet, gått emot Finansinspektionens allmänna råd varför 

borgensåtagandet måste anses som oskäligt och därmed skulle jämkas.  

Två justitieråd var skiljaktiga och anförde att paret hade haft full insyn i bolagets verksamhet 

och därmed själva måste ha insett att de inte skulle kunna återbetala lånet. Ett av syftena med 

skötselborgen är att eliminera kreditgivarens risker som annars medförs av aktiebolagets 

befriande av det personliga betalningsansvaret. En kreditprövning ska således inte göras 

endast utifrån borgensmännens personliga betalningsförmåga, utan en samlad bedömning ska 

göras där även bolagets betalningsförmåga ska tas med i bedömningen. 

När fråga är om skötselborgen tycks således borgensmannens kännedom om branschen 

motverka en underlägsen ställning gentemot banken, eftersom borgensmannen då har samma 

förutsättningar som kreditgivaren att göra en rimlig riskbedömning. Borgensåtagandet verkar 
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inte utgöra en förmildrande omständighet, eftersom en jämkning hade medfört en förändrad 

riskfördelning parterna emellan.
72

  

Vidare ska borgenären tillse att borgensmannens regressrätt bevaras genom att hålla 

borgensmannen informerad om förändringar i huvudgäldenärens ekonomi som kan äventyra 

dennes förmåga att återbetala lånet.
73

 Borgenärens skyldighet att tillvarata borgensmannens 

regressrätt blev en erkänd princip genom NJA 1992 s. 351. I fallet erhöll ett bolag inom 

restaurangbranschen ett banklån för vilket en proprieborgen ställdes som säkerhet av en 

kollega inom samma bransch. När förfallodagen passerades hade lånet inte återbetalts av 

bolaget, varpå banken skickade en påminnelse i ett försök att indriva betalningen. Efter att 

påminnelsen hade skickats vidtog banken ingen ytterligare åtgärd, och borgensmannen 

underrättades inte om situationen förrän två år efter att fordringen hade förfallit till betalning 

då banken krävde att borgensmannen skulle infria sitt åtagande.  Vid den tidpunkten hade 

bolaget gått i konkurs, och bolagets ägare hade flyttat utomlands. Borgensmannen vägrade att 

betala, och anförde bland annat att borgensåtagandet skulle ogiltigförklaras därför att banken 

misskött sin vårdplikt om borgensmannens regressrätt. HD anförde att borgenären har en 

skyldighet att tillvarata borgensmannens regressrätt, och att detta innefattar att borgenären 

håller borgensmannen informerad om händelser som kan inverka på dennes regressrätt. 

Omfattningen av borgenärens skyldigheter kan variera från fall till fall, men borgensmannens 

underlägsna ställning får betydelse om borgenären är ett kreditinstitut. Underlåter borgenären 

att genomföra sina skyldigheter kan borgensmannen befrias från sitt betalningsansvar om det 

kan bevisas att borgenärens underlåtenhet har orsakat att borgensmannens regressrätt har 

skadats.
74

  

Det framgår av fallet att borgenären har en skyldighet att underrätta borgensmannen om 

omständigheter som kan komma att påverka dennes regressrätt. Däremot begränsas 

borgenärens skyldighet av borgensmannens egen möjlighet att erhålla sådan information. För 

skötselborgen blir läget därför annorlunda, eftersom en skötselborgensmannen har en öppen 

insyn i bolagets ekonomi, och insynen är troligtvis bättre än borgenärens. En 

skötselborgensman kan själv införskaffa sig sådan information som omtalas i de två ovan 

nämnda fallen.
75

 Det borde medföra att borgenärens påverkan på borgensmannens bundenhet, 

i fråga om att borgensmannens regressrätt har blivit kompromissad, är svår att applicera på 
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skötselborgen. Vissa menar dock att det inte är kreditgivaren som ska bedöma vilken risk som 

kredittagaren ska utsätta sig själv för. Så länge borgensmannen har fått rätt information så bör 

denne göra en egen riskavvägning. I NJA 2005 s. 44 lades stor vikt vid borgensmannens 

kunskap inom branschen, vilket motiverade att denne borde ha insett vilket risktagande 

borgensåtagandet medförde. Slutsatsen av det anförda blir således att om det är en ägare som 

gått i borgen för sitt bolag, så uppluckras kravet på till exempel informationsplikt.
76

 

2.1.10 Skyddet för borgensmannen 

För konsumentbetonade borgensåtaganden finns en i sammanhanget omfattande reglering 

genom konsumentskyddet i bland annat KKöpL och KKredL. Det är inte en orimlig tanke att 

den som ingår borgen är i behov av ett större skydd än huvudgäldenären, eftersom 

borgensmän sällan får en direkt fördel av att ingå borgen. Skyddet som borgensmannen får 

genom att borgensåtagandet är accessoriskt ger förvisso borgensmannen en utökad 

invändningsrätt, men det är kanske inte ett tillräckligt skydd. Således är det möjligt att 

borgensmän i kommersiella förhållanden faktiskt har ett sämre skydd än borgensmän i 

konsumentförhållanden.
77

 Ingvarsson anför i en artikel
78

 att just skötselborgen hamnar utanför 

det skydd som domstolen valt att ge borgensåtaganden i kommersiella sammanhang, och att 

skötselborgen därmed har ett svagare skydd som inte nås av en analogisk skyddstillämpning. 

Dock finns det riktlinjer framtagna av Finansinspektionen i fråga om borgensåtaganden.
79

 

Bankerna är inte tvingade att följa Finansinspektionens allmänna råd, men under 90-talet 

avgjordes ett antal rättsfall där domsluten baserades på att kreditgivarna hade underlåtit att 

följa Finansinspektionens allmänna råd vilket fick till följd att en jämkning av villkoren för 

borgensåtagandet blev aktuellt. Tidigare var det ovanligt att en borgensmans åtagande skulle 

jämkas. Domstolen utgick ifrån den bindande verkan ett avtal har, och borgensmän kunde 

därmed bli återbetalningsskyldiga för stora belopp. För de fall då en privatperson går i borgen 

för en annan privatperson, intar borgensmannen en underlägsen ställning och därmed är 

jämkning enligt 36 § AvtL ofta tydligt applicerbar på grund av borgensmannens ställning. När 

det däremot gäller kommersiella krediter ser rättsläget inte likadant ut, vilket exemplifieras 

genom NJA 2005 s. 44. Inom svensk rättspraxis råder en restriktiv tillämpning av 

jämkningsmöjligheter. Huvudregeln är att borgensmannen är bunden av sitt åtagande trots att 

borgensåtagandet omfattar ett stort belopp som inte alls motsvaras av borgensmannens privata 
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ekonomi. I fallet NJA 1997 s. 524 vann en borgensman dock framgång med jämkning av 

borgensåtagande för ett kommersiellt leasingavtal. Borgensmannen var mamma till 

leasetagarens sambo. Borgensmannen krävdes på betalning efter att leasetagaren slutat betala 

leasingavgifterna. Det belopp som borgensmannen skulle återbetala blev överraskande stort 

på grund av en skadeståndsklausul i avtalet. HD menade att en jämkning av borgensåtagandet 

enligt 36 § AvtL skulle genomföras på grund av att banken inte kunde ha gjort en tillräcklig 

kreditprövning av borgensmannen, vilket stod i strid mot Finansinspektionens allmänna råd. 

Borgensmannen hade inte haft någon insyn i leasetagarens verksamhet, och hennes ekonomi 

förmådde inte återbetalning av borgensåtagandet. Detta är således ett av de fall där domstolen 

har gett Finansinspektionens allmänna råd en civilrättslig verkan. Ingvarsson menar att 

Finansinspektionens regler i kombination med 36 § AvtL kan fylla ut oskälighetsrekvisitet.
80
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3 Preskription 

 3.1 Allmänt om preskription 

3.1.1 Definition 

Preskription är ett rättsligt institut som med juridiska medel anger inom vilken tidsram 

rättshandlande parter kan agera gentemot varandra för att kunna ta tillvara sina rättigheter.
81

 

Effekten av preskription är att borgenären förlorar sin rätt att göra anspråk gentemot 

gäldenären, medan gäldenären befrias från sin skyldighet att prestera.
82

 Det hindrar dock inte 

att parterna frivilligt fullgör sina skyldigheter utanför preskriptionens tidsram.
83

  

Allmän preskriptionstid är enligt 2 § 1 st. PreskL tio år.
 
Preskriptionstiden börjar löpa från och 

med att den rättsliga relationen uppstår, vilket enligt svensk rätt är tiden för fodringens 

tillkomst.
84

 Avtal som anger att preskriptionstiden ska vara längre än tio år är enligt 12 § 

PreskL inte giltiga. I lagtext nämns inget om att avtala om en kortare preskriptionstid, och 

sådana avtal bör således vara giltiga. Dock påverkar sådana avtal borgensmannens regressrätt, 

eftersom denne inte genom subrogation kan inträda i borgenärens position och därmed få 

betalt av gäldenären.
85

 När preskriptionen väl har inträffat kan borgenären inte längre kräva 

att huvudgäldenären respektive borgensmannen ska fullgöra sitt åtagande, vilket framgår av 8 

§ 1 st. PreskL. Emellertid kan en fordran kvittas trots att den har preskriberats, vilket framgår 

av 10 § PreskL, vilket beror på att det anses kvarstå en obligatio naturalis.
86

 Preskription 

torde även kunna omfatta ytterligare biförpliktelser som räntebetalningar.
87

 

3.1.2 Syftet med preskription 

Preskriptionsinstitutets syften är flera. Preskription reglerar förhållandet mellan gäldenär och 

borgenär, men den har också en samhällsfunktion. Dess syfte som helhet är att skapa ordning 

bland civilrättsliga förbindelser, vilket tar sig uttryck i att det inte är önskvärt att fordringar 

ska existera oreglerade under en mycket lång tid. Det hade skapat ovisshet för individen, och 

det hade blivit svårt för lagstiftningen att hantera sådana fordringar.
88

  Att fordringar upphör 

om preskriptionsavbrott inte görs, skapar bättre ordning genom att preskriptionen tvingar 
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parterna att agera om de är måna om en fordrans fortsatta existens.
89

 Preskription medför en 

positiv effekt för gäldenären, eftersom denne kan göra sig av med gammalt bevismaterial en 

tid efter att preskription har inträffat. Detta får även positiva effekter för samhället. Genom att 

tidigare avtalsparter inte längre kan använda gamla kvitton eller avtal som bevis för att det har 

funnits en fordran, så behöver domstolen inte ägna sig åt godtycklig bevisvärdering av 

bevismaterial, vilket bidrar till att färre domar innehåller domskäl där bevisen har låg 

bevisvärdighet. Samhället kan därigenom få en bättre tilltro till domstolsväsendet.
90

 

Preskription kan även ses ur ett existentiellt perspektiv, nämligen att den tid som förlöper 

förändrar rättssubjekts uppfattning om olika förhållanden. Därmed behövs preskriptionen för 

att reglera den konserverande effekt som tiden kan ge ett rättsförhållande, när de 

rättshandlande parterna, efter viss passerad tid, har en annan uppfattning om 

rättsförhållandet.
91

 

Innan preskription inträffar är borgenären troligtvis mån om att göra preskriptionsavbrott 

gentemot gäldenären (klargörandeeffekten), eller ännu hellre att förmå gäldenären att infria 

sitt åtagande innan preskriptionstiden löpt ut (indrivningseffekten). Gäldenären å sin sida kan 

efter det att preskriptionsfristen löpt ut, vara fortsatt mån om att spara dokumentation kring 

avtalet eftersom det kan behövas som bevismedel om invändningar gentemot preskriptionen 

skulle uppstå (bevarandeeffekten). Ett ytterligare intresse för gäldenären är att gäldenär inte 

ska kunna krävas på en fordran för all framtid, vilket hade skett om det inte fanns några regler 

om preskription (befriandeintresset).
92

 Borgenärsintresset, vars kärna är att borgenären ska 

vara bevarad sin materiella rätt, inkluderar även borgenärens intresse av att kunna göra 

preskriptionsavbrott på ett enkelt vis.
93

 

3.1.3 Accessorisk preskription 

Enligt 8 § 2 st. PreskL preskriberas borgensåtagandet accessoriskt med huvudfordringen. Den 

accessoriska preskriptionen innebär att borgen bortfaller om dess huvudfordran har 

preskriberats.
94

 Borgenären ska således inte kunna kräva att borgensmannen fullgör sitt 

åtagande när huvudfordringen har preskriberats, vilket gäller för enkel borgen såväl som för 
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proprieborgen.
95

 Det får även effekten att borgensmannen inte kan utöva sin regressrätt 

gentemot huvudgäldenären. Det innebär att ett borgensåtagande kan preskriberas samtidigt 

som huvudförpliktelsen preskriberas, trots att den självständiga preskripionsfristen för 

borgensåtagandet inte har löpt ut.
96

 Det sagda bör även gälla andra nivåer av borgen, som 

efterborgen eller överborgen, i fall då huvudborgensförbindelsen preskriberas.
97

 

Utan accessorisk preskription hade en preskriberad fordran kunnat hållas vid liv gentemot 

huvudgäldenären genom att borgensmannen tvingats infria sitt åtagande till borgenären, och 

sedan utövat sin regress mot huvudgäldenären, vilket inte ansetts önskvärt.
98

 En komplicerad 

situation framstår emellertid om borgensmannens regressrätt har blivit värdelös på grund av 

att huvudgäldenären är insolvent. En borgenär kan då uppfatta att det är lönlöst att framställa 

krav mot huvudgäldenären eftersom denne ändå inte är förmögen att betala. Om en borgenär 

av denna anledning underlåter att göra preskriptionsavbrott gentemot huvudgäldenären 

kommer huvudfordringen till slut att preskriberas. Det har i sådana situationer ifrågasatts om 

borgenären verkligen måste genomföra preskriptionsavbrott hos både borgensmannen och 

huvudgäldenären. Ett argument som kan framföras av gäldenären är att 8 § 2 st. PreskL inte 

ska tillämpas, eftersom det endast leder till att borgensmannen undviker sitt betalningsansvar. 

Borgenärens argument slås dock ned av Lindskog, vilken menar att det måste föreligga starka 

skäl för att åsidosätta regeln i 8 § 2 st. PreskL. En borgenärs underlåtenhet att genomföra ett 

preskriptionsavbrott hos gäldenären ska inte befria borgenären från konsekvensen av sin 

underlåtenhet.
99

 Holmboe delar Lindskogs uppfattning, men menar att situationen bör 

behandlas annorlunda i det fall då huvudgäldenären har upphört att existera, som när ett 

aktiebolag upplöses efter en konkurs. Då bör borgensmannen inte undslippa sitt ansvar genom 

att åberopa preskription.
100

 Att det ändå är borgenären som ska tillkännas konsekvensen av att 

ha underlåtit att göra ett preskriptionsavbrott är även Jacobsons åsikt, vilken menar att detta 

kan tänkas baseras på ett outtalat skuldresonemang.
101
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Om huvudgäldenärens preskriberade fordran skulle återupplivas har frågan ställts om också 

borgensmannens åtagande bör återupplivas. Därom har svaret blivit nekande. En borgensman 

som har blivit meddelad om preskriptionen ska kunna åberopa detta i rätten.
102

 

Det råder olika åsikter om vilken part som utgör skyddsobjektet för regeln i 8 § 2 st. PreskL. 

Vissa menar att den accessoriska preskriptionen skyddar huvudgäldenären från att bli 

betalningsskyldig för borgensmans regresskrav, trots att huvudgäldenärens fordran har blivit 

preskriberad, vilket talar för att det är huvudgäldenären som skyddas.
103

 Den ståndpunkten har 

bekräftats i domstol.
104

 Risken är annars att borgensmannen kan få sin fordran infriad genom 

regress mot huvudgäldenären, trots att huvudgäldenärens fordran mot borgenären är 

preskriberad.
105

 Fordringen skulle på så vis hållas vid liv trots preskription. Lindskog har i en 

artikel anfört att syftet med den accessoriska preskriptionen är att bevara borgensmannens 

regressrätt mot huvudgäldenären.
106, 107

 

3.1.4 Närstående parter med intressegemenskap 

Det finns åsikter om att anspråk mellan parter som är närstående inte ska kunna preskriberas. 

Till dessa åsikter kan NJA 1987 s. 259 tillföra ett intressant inslag. Rättsfallet tar upp frågan 

om hur man bör se på en nära intressegemenskap mellan två aktiebolag, vilket förekommer 

inom koncerner. HD stadgade att bolagens inbördes relation inte uteslöt preskription, men en 

intressegemenskap ska beaktas i fråga om vilka preskriptionsavbrytande åtgärder som 

tillfogas bolag som har en sådan intressegemenskap genom att de respektive bolagens 

behörighet att erkänna skulder skulle kunna ställas lägre när det gäller närstående bolag. 

Lindskog menar dock att det är ett felaktigt tankesätt, eftersom parternas relation inte ska 

inverka på om ett anspråk kan preskriberas eller ej. Emellertid kan partsrelationen ha 

betydelse för hur uttrycklig en preskriptionsavbrytande åtgärd måste vara, och det är därför 

inte är otänkbart att en nära partsrelation kan medföra att preskriptionstiden förskjuts.
108
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3.2 Preskriptionsavbrott 

Preskription kan enligt 5 § PreskL avbrytas genom tre olika handlingstyper. Den första 

handlingstypen utförs av gäldenären själv, genom att gäldenären erkänner fordringen antingen 

muntligen, skriftligen, eller genom konkludent handlande.
109

 Preskription avbryts enligt 

handlingstyp två när gäldenären får en skriftlig påminnelse skickad till sig från borgenären. 

Den tredje handlingstypen som föregår preskriptionsavbrott är att borgenären åberopar 

fordringen vid domstol eller annan motsvarande exekutiv myndighet. Detsamma gäller när en 

borgenär åberopar en fordran i samband med ett konkursförfarande.
110

 När ett 

preskriptionsavbrott genomförs får det konsekvensen att en ny preskriptionsfrist börjar löpa, 

vilket framgår av 6 § PreskL. Den nya fristen börjar löpa från och med att 

preskriptionsavbrottet har gjorts enligt 5 § PreskL. 

Vid ett konkursförfarande finns det ett flertal möjligheter för en borgenär att vidta 

preskriptionsavbrytande åtgärder. Borgenären genomför till exempel ett preskriptionsavbrott 

genom att ansöka om konkurs för gäldenären, och även när borgenären bevakar en fordran i 

konkurs. Detsamma gäller för efterbevakning. Gäldenären anses erkänna borgenärens 

fordringar om gäldenären beedigar en konkursboupptäckning där fordringen tas upp.
111

 När 

ett preskriptionsavbrott görs i och med ett konkursförfarande, så löper ingen preskriptionstid 

under förfarandet. Först när konkursen avslutas påbörjas en ny preskriptionsfrist.
112

 Ibland 

förekommer tvister om fordringar i konkurs, vilket kan leda till en ny domstolsprocess som 

avslutas efter att konkursen har avslutats. Då börjar preskriptionstiden löpa från och med att 

fordringen har blivit fastställd av domstol.
113

  

Enligt den tidigare gällande förordningen (1862:10 s. 1) om tioårig preskription och om 

kallelse å okända borgenärer, kunde en borgenär företa preskriptionsavbrytande åtgärder 

gentemot en gäldenär som inte gick att lokalisera genom att anmäla aktuell fordran till 

domstol, eller motsvarande, och få detta noterat i Post- och Inrikes Tidningar. Genom den nya 

PreskL behöver borgenären endast anhängiggöra fordringen i domstol, eller vid motsvarande 

myndighet, för att ett preskriptionsavbrott ska anses genomfört. Att borgenären väcker talan 

vid domstol när gäldenären är oanträffbar ger dock inte en full preskriptionstid när gäldenären 
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inte kan delges händelsen. Åtgärden medför en ettårsfrist enligt 7 § PreskL. Delgivning kan 

normalt ske med stöd av delgivningslag (2010:1932).  

3.2.1 Mottagaren av preskriptionsavbrott i fråga om borgen 

Borgenären behöver göra preskriptionsavbrott hos huvudgäldenären såväl som hos 

borgensmannen för att försäkra sig om att varken fordran eller säkerhet går honom förlorad.
114

 

En borgensman är inte behörig att ta emot ett preskriptionsavbrott som gäller 

huvudförpliktelsen, eftersom borgensmannen normalt sett inte anses företräda 

huvudgäldenären.
115

 Enligt förarbetena
116

 kan det dock verka preskriptionsavbrytande om 

någon annan än gäldenären betalar en del av fordringen, om det skett på borgenärens initiativ. 

I NJA 1907 s. 406 gjorde en borgenär ett preskriptionsavbrott mot en borgensman, men 

dödsboet, som var huvudgäldenär, ansågs inte ha blivit delgivet avbrottet. Enligt Lindskog är 

det endast genom särskild åtgärd som borgenären kan genomföra ett preskriptionsavbrott hos 

borgensmannen som även träffar huvudgäldenären.
117

 

Motsvarande slutsatser kan dras om det fall då borgenären gör en preskriptionsavbrytande 

åtgärd hos huvudgäldenären. Ett sådant avbrott medför inte preskriptionsavbrott hos 

borgensmannen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. Som exempel på sådana 

omständigheter kan tänkas att ett bolag är huvudgäldenär, och för bolagets skulder har dess 

ägare tillika verkställande direktör borgat. I ett sådant fall skulle ett preskriptionsavbrott 

kunna anses ha gjorts även hos borgensmannen, om preskriptionsavbrottet riktas mot ägaren i 

egenskap av verkställande direktör och därmed representant för bolaget.
118

 Så blev också 

resultatet i RH 1996:111, där två bolagsägare borgat för ett lån som bolaget hade upptagit. 

När en engagemangspecifikation tillställdes bolagets två ägare, i egenskap av ställföreträdare 

för bolaget, ansåg rätten att borgensmännen såväl som huvudgäldenären hade emottagit ett 

preskriptionsavbrott. Däremot var rättens argumentation något annorlunda i NJA 1990 s. 35, 

där en ställföreträdare för ett bolag hade borgat för bolagets skuld. När ställföreträdaren 

verkställde en betalning uppkom fråga ifall det var att se som ett erkännande av både 

huvudgäldenärens och borgensmannens skuld. Rätten ansåg att det endast var ett erkännande 

från bolagets sida. HD uttalade att ett preskriptionsavbrott ska ske särskilt gentemot 

borgensmannen för att det ska inverka på dennes åtagande. Denna åsikt konstaterades några år 
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senare genom NJA 1994 s. 95, där HD anförde att en betalning från huvudgäldenären inte var 

att betrakta som preskriptionsavbrytande för borgensmannen.
119

 Lindskog tillägger att 

avgörandet i RH 1996:111 inte är förenligt med NJA 1994 s. 95, men medger att situationen 

var något speciell, eftersom det var borgensmannen som utförde preskriptionsavbrottet mot 

gäldenären. Men det anser inte Lindskog ska vara tillräckligt för preskriptionsavbrott av 

borgensåtagande.
120

 Om borgensmannen gör en betalning blir det dock alltid fråga om ett 

avbrott i den självständiga preskriptionen.
121

 Att gäldenären betalar bör inte ses som att även 

borgensmannen erkänner fordringen, men Hasselrot menar att om borgensmannen erlägger en 

betalning med huvudgäldenärens vetskap, så kan betalning från borgensmannen verka 

preskriptionsavbrytande.
122

 

En intressant fråga angående tillvägagångssättet för att åstadkomma ett preskriptionsavbrott 

uppstår då det inte längre finns någon gäldenär att meddela om preskription. Detta kan 

förekomma, för fysiska personer, när gäldenären dör eller inte går att hitta, och för juridiska 

personer när de har blivit upplösta. Om gäldenären är en fysisk person som avlider innan 

borgenären har hunnit meddela denne om preskriptionsavbrott, borde borgenären kunna 

meddela boets företrädare om preskription. I rättspraxis tycks det vara möjligt att i sådana 

situationer kringgå reglerna i 5 § PreskL, och istället ge meddelandet till en annan person som 

har anvisats av gäldenären eller som av annan anledning kan anses vara behörig. I NJA 2005 

s. 843 fick en borgenär bifall för att ett preskriptionsavbrott hade skett genom ett meddelande 

som denne skickat till en tredje part, efter anvisning av gäldenären. För associationer räcker 

det att preskriptionsavbrottet har meddelats associationen som sådan. Om gäldenären är 

försatt i konkurs finns det enligt 5 § PreskL inget hinder emot att gäldenären tar emot ett 

meddelande om preskriptionsavbrott.
123
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3.3 Preskription av borgen 

3.3.1 Preskription av borgensåtagandet 

Trots att borgensåtagandet är accessoriskt så är borgensåtagandet en förpliktelse som 

preskriberas självständigt. Självständig preskription i enlighet med 2 § 1 st. PreskL, träffar 

borgensåtagandet efter tio år, om inga preskriptionsavbrytande åtgärder företas. Om 

borgensförbindelsen utlovas före huvudförbindelsens färdigställande, kan preskriptionstiden 

för borgensförbindelsen redan ha börjat löpa, vilket leder till att borgensåtagandet 

preskriberas tidigare än huvudförbindelsen. Preskriptionsfristen för ett borgensåtagande är 

således inte till denna del beroende av tidpunkten för huvudgäldenärens 

betalningsutfästelse.
124

 Borgensåtagandet kan även preskriberas därför att borgenären inte gör 

preskriptionsavbrott mot borgensmannen, eftersom borgensåtagandets inte simultant med 

huvudförpliktelsen emottar preskriptionsavbrott om borgenären enbart gjort 

preskriptionsavbrott mot huvudförbindelsen.
125

 På grund av den accessoriska preskriptionen 

kan en borgenär därför förlora sitt anspråk mot både huvudgäldenären och borgensmannen 

om preskriptionsavbrott enbart görs gentemot borgensmannen.
126

 Den accessoriska 

preskriptionen bör anses tillämplig även i fall då det rör sig om en efterborgen eller 

överborgen.
127

 Enligt förarbetena
128

 har det ansetts viktigt att upprätthålla principen om att ett 

borgensåtagande ska preskriberas om huvudfordringen preskriberas, eftersom det är 

huvudgäldenären som ska belastas med den slutgiltiga betalningsskyldigheten. 

3.3.2 Preskription av huvudfordran 

Hur preskriptionen av huvudfordringen påverkar borgensåtagandet är en viktig del av denna 

uppsats. Som nämnts tidigare är lagstiftningen på området inte särskilt vägledande, eftersom 

konsekvensen för ett borgensåtagande, när huvudfordringen preskriberas, endast nämns i 8 § 

2 st. PreskL. Vilken rättsverkan paragrafen har är dessutom omstridd. Därav får rättspraxis, i 

vanlig ordning beträffande borgen, belysa det rådande rättsläget. Några principiellt viktiga 

rättsfall från 1900-talet kommer därför att behandlas nedan, för att ge en förståelse för synen 

på borgensmannens bundenhet då huvudgäldenärens fordran ifrågasätts. 

I det äldre fallet NJA 1913 s. 355 hade en borgensman infriat sitt borgensåtagande och betalat 

borgenären. Emellertid var borgensmannen inte medveten om att huvudförbindelsen hade 
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preskriberats, varpå borgensmannen inför rätten yrkade att borgenären skulle återbetala vad 

borgensmannen utgivit. HD ansåg att borgensmannen var berättigad att återfå det han betalat 

till borgenären, på grund av att borgensmannen inte hade haft någon vetskap om att fodringen 

hade preskriberats. Betalningen ansågs som oriktig, och skulle därmed återgå till 

borgensmannen. Det sagda skulle numer strida mot principen om condictio indebiti, och det är 

därför inte sannolikt att det hade blivit fråga om återbetalning om det istället var 

huvudgäldenären som återbetalade lånet efter preskriptionen.
129

  

I NJA 1935 s. 199 hade en arrendator arrenderat mark av kronan, men arrendatorn förmådde 

inte erlägga full betalning i enlighet med arrendekontraktet på grund av att denne gått i 

konkurs ett år innan arrendekontraktets utgång. Som säkerhet för kontraktet fanns tre 

borgensmän som tecknat solidarisk borgen så som för egen skuld. När arrendatorn gått i 

konkurs riktade kronan anspråk mot borgensmännen, men inte gentemot arrendatorn. För 

kontraktet gällde specialpreskription om två år. Borgensmännen invände att fordringen hade 

preskriberats på grund av att kronan inte gjort något preskriptionsavbrott gentemot 

arrendatorn. Argumentet lämnades utan avseende, och borgensmännen förpliktades att 

utbetala den summa de borgat för. I det här fallet kunde alltså en borgensman hållas ansvarig 

för sitt åtagande trots att huvudgäldenären gått i konkurs. Det är troligt att domstolen ansåg 

borgensmännen betalningsskyldiga därför att de hade en avtalsbaserad regressrätt.
130

  

Domen NJA 1935 s. 199 har det referats till i NJA 1986 s. 198, där HD antog att domslutet i 

1935 års fall grundades på att regressrätten för borgensmännen var underkastad en allmän 

tioårig preskriptionstid, och inte specialpreskription
131

 som fordringsägarens fordran var 

underkastad. Således var borgensmannens skyddsintresse, att bevara dennes regressrätt, inget 

hinder mot att frångå principen om att borgenären måste göra preskriptionsavbrott även hos 

huvudgäldenären. En hyresgäst hade enligt 12:61 JB en två år lång preskriptionsfrist att väcka 

talan mot en hyresvärd på grund av ett oriktigt vräkningsbeslut. Den före detta hyresgästen 

väckte talan inom fristen gentemot två borgensmän, vilka hade tecknat proprieborgen för 

hyresvärdens företrädare. Hyresgästen väckte dock aldrig talan mot hyresvärden, vilket ledde 

till att huvudfordringen preskriberades. Frågan som uppkom i rätten var om hyresgästen, trots 

preskription av huvudfordringen, hade rätt att kräva borgensmännens infriande av skulden. 
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Borgensmännen hävdade att borgensåtagandet blivit preskriberat i och med att 

huvudfordringen preskriberades. Samtliga tre instanser menade att borgensmännens ansvar 

fortfarande existerade trots att huvudfordringen hade preskriberats. HD anförde att den äldre 

principen som fastslagits genom NJA 1935 s. 199 vägde tyngre än regeln i 8 § 2 st. PreskL. 

Den avvägning som gjordes mellan borgenärens, borgensmännens och huvudgäldenärens 

intressen i 1935 års fall ansågs fortfarande ändamålsenlig, varför det inte fanns någon 

anledning att ändra på principen genom att tillämpa 8 § 2 st. PreskL. Den nya PreskL hade 

dittills inte motiverat en ändring av den princip som fastslagits i 1935 års fall, varför 

borgensmännen ansågs bundna av åtagandet. Angående regressrätten menade HD att 

borgensmännen hade kvar sin regressrätt med stöd av 1935 års rättsfall, eftersom domstolen 

då uttalat att det nog var meningen att regressfordringen skulle ha en tio år lång 

preskriptionsfrist. När borgensmännen nu hade kvar sin regressfordran, menade domstolen att 

borgensmännen var bundna av sina åtaganden. 

3.3.3 Preskription av regressfordran 

Ur preskriptionshänseende anses regressfordringen uppkommen redan innan borgensmannen 

infriar sitt åtagande, men för att borgensmannen inte ska förlora sin regressrätt på grund av att 

dess preskriptionstid löper ut, stadgas det i 4 § PreskL att en regressfordran inte preskriberas 

förrän tidigast ett år efter att huvudfordringen preskriberats.
132

 Detta är ett skydd för 

borgensmannens regressfordran och benämns regressintresse.
133

 Den preskriptionstid som 

sedan följer för regressfordringen är densamma som gällde för den fordran som infriats.
134

 

Det har i flera rättsfall från HD konstaterats att en borgenär är skyldig att bevara 

borgensmannens regressrätt. Om regressrätten inte skyddas kan borgensmannens ansvar 

reduceras eller bortfalla helt.
135

 För att uppnå det krav som ställs enligt 4 § PreskL krävs att 

fordringen har betalats innan dess att huvudfordringen har preskriberats. 

Beträffande regressanspråket menar Lindskog att det subrogationsgrundade anspråket, vilket 

uppkommer då borgensmannen infriar sitt åtagande, och därmed inträder i borgenärens 

ställning gentemot huvudgäldenären, börjar löpa från och med att huvudgäldenären ingår 
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avtal med borgenären.
136

 Den avtalsgrundade regressrätten börjar däremot gälla från och med 

borgensmannens och huvudgäldenärens avtal.
137

  

I både NJA 1935 s. 199 och NJA 1986 s. 198 har domstolen gjort en övervägning av de tre 

borgenstypiska parternas intressen, och tycks ha kommit fram till att så länge borgesmannen 

har kvar sin regressrätt så har borgensmannens intresse blivit tillgodosett. Det har däremot 

inte fästs någon vikt vid huruvida regressfordringen har något värde eller ej. Det säger även 

något intressant om domstolens syn på regressfordringens uppkomst, vilken tycks vara att 

regressfordringen uppkommer självständigt, eftersom borgensmannen ansågs ha haft kvar 

regressrätten trots att huvudfordringen hade blivit preskriberad.
138
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4 Aktiebolagslagen 

4.1 Bolagets upplösning och dess påverkan på rättssubjektet 

Likvidation och konkurs regleras i 25 kapitlet ABL. En avveckling av ett aktiebolag kan, ur 

aktieägarnas eller styrelsens synvinkel, ske frivilligt eller tvångsvis. Den frivilliga 

avvecklingen baseras på att aktieägarna eller styrelsen fattar beslut om bolagets avveckling på 

bolagsstämman enligt 25:1 ABL. Tvångslikvidation kan däremot bli resultatet av flera olika 

händelser, som att bolaget drabbas av kapitalförlust eller att det i bolagsordningen står angivet 

att bolaget ska likvideras.
139

 

Konkurs innebär ett tvångsförfarande, som inleds efter att en konkursansökan skickats in till 

behörig tingsrätt av antingen gäldenären själv eller av bolagets borgenärer.
140

 Om tingsrätten 

anser att det finns grund för att en konkurs ska inledas, så förlorar aktiebolaget rådigheten 

över sina tillgångar och sin rättshandlingsförmåga.
141

 Bolaget har dock kvar egenskapen av 

rättssubjekt, men benämns nu konkursgäldenären. Rådigheten över rörelsen överförs till ett 

konkursbo, vilket agerar som självständigt rättssubjekt å bolagets vägnar. Enligt 11:18 KL 

anses konkursen avslutad när rätten har fattat beslut om utdelning. Om det sker en utdelning, 

har fordringar som är kopplade till borgen en oprioriterad ställning enligt 18 § FRL. Utdelning 

till dem med oprioriterade fordringar sker i ungefär 4 % av konkurserna. Finns det inga 

tillgångar att dela ut, avskrivs konkursen i enlighet med 10:1 KL, och då anses bolaget 

upplöst. I och med upplösningen anses bolaget som juridisk person normalt ha slutat att 

existera, vilket beskrivs i 25:50 1 meningen ABL.
142

 

Vid första anblick kan tyckas att skrivelsen i 25:41 ABL, om att bolaget upplöses, även 

indikerar att rättssubjektet upphör att existera. Sandström menar dock att lagstiftningen, 

genom att inte ordagrant ange att rättssubjektet upplöses, lämnar en osäkerhet kring när 

bolaget faktiskt slutar att existera.
143

 I en intressant kontrast står följande. Ett aktiebolag bildas 

enligt 2:3-4 ABL genom att en eller flera stiftare beslutar att bilda ett aktiebolag, signerar en 

stiftelseurkund och skickar in den till Bolagsverket. När Bolagsverket har fattat beslut om 

registrering, uppstår aktiebolaget som rättssubjekt. Emellertid ges inte den motsatta effekten 

genom att skicka in en ansökan om avregistrering till Bolagsverket – rättssubjektet påverkas 

inte av detta. Anledningen är att det ska finnas ett utrymme för de till bolaget hörande 
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ägodelarna, som tidigare varit okända, att avvecklas innan dess att bolaget slutligen upphör att 

existera som juridisk person. Skulle sådana tillgångar uppkomma så återuppstår bolaget för att 

hantera dessa. Att det är samma bolag som återuppstår för att hantera tillgångarna innebär att 

ett upplöst bolag ändå anses vara ägare till egendomen. Ytterligare exempel på när ett bolag 

kan anses behöva återuppstå, är för att kunna föra talan i domstol. Då kan konkursboet föra 

talan i domstol, men sådana situationer är ovanliga eftersom det inte finns några medel kvar i 

boet att betala i ersättning med, om konkursbolagets talan inte skulle vinna bifall.
144

 

4.2 Angående 25:50 ABL 

Som framgår av uppsatsens bakgrund har effekten av 25:50 ABL diskuterats i mål nr. Ö 

1853-16. I paragrafen står att läsa följande.  

”Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen 

avslutas. Finns det efter konkursens avslutande tillgångar som inte omfattas av konkursen eller väcks talan mot 

bolaget eller uppkommer det av annat skäl behov av en likvidationsåtgärd, skall allmän domstol på ansökan av 

den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart. Kallelse till den första 

bolagsstämman efter beslutet skall ske enligt 44 § andra stycket.” 

Paragrafen innebär alltså att ett beslut om likvidation ska fattas om något av rekvisiten som 

anges i paragrafen uppfylls. Beslut om likvidation fattas av rätten varpå en likvidator utses, 

vilken ska företräda bolaget. Om rätten dröjer med att utse likvidator är det tills vidare 

bolagets VD och styrelse som ska företräda bolaget.
145

 Därefter återuppstår bolaget som ett 

bolag i likvidation.
146

 Regeln är kopplad till den situation som beskrivs i 11:18 KL, alltså att 

konkursen ska anses som avslutad efter att rätten har fattat ett beslut om utdelning enligt 11:7 

KL.
147

 Enligt 11:18 KL ska en konkurs anses avslutad även om det skulle finnas tvistigheter 

kring en fordran som gjorts gällande i konkursen. Enligt 25:50 ABL ska däremot bolaget efter 

rättens beslut gå i likvidation. Då upplöses bolaget först efter att en slutredovisning har 

presenterats på stämman i enlighet med 25:41 ABL. Om bolaget efter ett konkursförfarande 

avslutas utan överskott anses bolaget vara upplöst, vilket innebär att bolaget förlorar sin 

partshabilitet. Enligt paragrafen kan dock även ett bolag som upplösts utan överskott 

återuppväckas genom ett likvidationsförfarande, vilket medför att bolaget kan återfå 

partshabilitet i den utsträckning som situationen kräver. Det är dock oklart vilken möjlighet 
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ett genom konkurs upplöst aktiebolag har att vara part i en rättegång. Den vanligaste 

situationen då paragrafen tillämpas är då ett gäldenärsbolag vinner framgång i en talan i en 

tvist som konkursboet valt att inte delta i.
148

 I propositionen
149

 tas frågan upp om partshabilitet 

och rättshandlingsförmåga hos ett genom konkurs upplöst bolag, men det ansågs inte var rätt 

sammanhang att ta upp frågan vid översynen av ABL, och att det vore bättre att återuppta 

frågan i ett annat, större sammanhang. Beträffande möjligheten för ett bolag som upplösts 

efter en underskottskonkurs att återuppstå, beskrivs i propositionen endast den situation då det 

har tillkommit nya tillgångar efter konkursens avslut. Detta jämställs med skyldigheten att 

ingå ett likvidationsförfarande om konkursen avslutas med överskott och det tycktes därmed 

rimligt att ett aktiebolag skulle kunna återuppstå även efter en underskottskonkurs.
150

 I 

propositionen till den nya ABL framgår endast att Lagrådet har önskat en utvidgning av 

möjligheterna för en likvidationsåtgärd som inte enbart skulle innefatta det fall då det efter en 

konkurs tillkommer nya tillgångar.
151

 Tingsrätten menar i mål nr. Ö 1853-16 att paragrafen 

finns för att täcka in övriga fall då det finns andra skäl att tillsätta en likvidator än de som är 

uttryckligen beskrivna i ABL, vilket tycks vara i linje med Lagrådets uttalade önskan.
152

 

Lindskog menar att det inte är problematiskt att vidta preskriptionsavbrytande åtgärder hos ett 

aktiebolag som upplösts, med hänvisning till 25:44 ABL. Behovet av att låta likvidationen 

fortsätta enligt bestämmelsen i 25:44 ABL behöver inte vara kopplat till aktiebolaget i sig, 

utan kan utgöras av en borgenärs behov av att genomföra ett preskriptionsavbrott. Borgenären 

sänder då ett meddelande till den som företräder bolaget, rimligtvis en likvidator, och genom 

meddelandet om preskriptionsavbrott så återuppstår bolaget. Det ter sig således inte svårare 

att göra ett preskriptionsavbrott mot ett bolag efter en konkurs, än innan en konkurs. 

Angående underskottskonkurser ska dessa göras enligt 25:50 ABL.
153
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5 Rättspraxis 

5.1 Accessorisk preskription i rättspraxis 

5.1.1 Accessorisk preskription av säkerhetsrätter 

5.1.1.1 Tredjemanspant 

I fallet NJA 1996 s. 560 behandlas frågan om en borgenär har rätt att utfå pantsatt egendom 

som ställts av tredje man som säkerhet för ett borgensåtagande, när huvudfordringen har 

preskriberats. I fallet hade ett aktiebolag år 1972 beviljats en checkkredit för vilken bolagets 

ägare borgade. Borgenären krävde ytterligare säkerhet i form av pantsättning, vilket ställdes 

av bolagsägarens fru genom pantsättning av en fastighet som ägdes av paret. Bolaget 

upplöstes efter en konkurs år 1975, varefter inga fler preskriptionsavbrytande åtgärder vidtogs 

mot huvudgäldenären. När banken sedan hävdade bättre rätt till panten invände pantsättaren 

att det inte längre fanns någon fordran mot huvudgäldenären, och att banken därför inte hade 

rätt att kräva ut panten. HD anförde att det fanns likheter mellan tredjemanspant och borgen, 

och att samma principer, med vissa undantag, kunde tillämpas i båda fallen. HD ansåg att det 

inte undantagslöst gick att tillämpa 8 § 2 st. PreskL, vars tillämpning hade inneburit att även 

bankens panträtt blivit preskriberad. Enligt 11 § PreskL stadgas att preskription inte 

inskränker borgenärens rätt att ta ut säkerhet som denne har i panträtt, vilket även bekräftades 

av 6:4 JB. Tillämpningen medför dock att pantsättaren inte längre har någon regressrätt mot 

huvudgäldenären. Parterna hade emellertid inte varit förhindrade att träffa ett särskilt avtal om 

regressanspråk för att säkra pantsättarens regressrätt. Ett avtal hade även kunnat träffas med 

borgenären om att panten inte skulle tas i anspråk om pantsättaren förlorat sin regressrätt. 

Borgenären kan dessutom bli ersättningsskyldig om den försummar pantsättarens regressrätt 

enligt NJA 1992 s. 351. Således ansågs borgenären ha rätt att ta panten i anspråk. 

5.1.1.2 Borgen för konsumentkredit 

I NJA 2014 s. 107 hade en privatperson år 1991 ställt proprieborgen som säkerhet för annan 

privatpersons lån från en bank. Huvudgäldenären avled år 2001, och bouppteckningen 

avslutades med underskott. Borgenären ansökte hos KFM om verkställighet mot 

huvudgäldenär och borgensman år 1993, men utslaget verkställdes aldrig. Borgensmannen 

utfärdade år 2008 betalningar i enlighet med åtagandet. År 2011 ansökte borgenären åter igen 

om verkställighet mot borgensmannen. Borgensmannen invände att fordringen blivit 

preskriberad. KFM verkställde inte utslaget, eftersom borgenären inte hade bevisat att 

huvudfordringen inte blivit preskriberad. HD behandlade frågan om 8 § 2 st. PreskL kunde 
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tillämpas då huvudgäldenären avlidit innan dess att huvudfordringen preskriberats. HD 

anförde att det vid ett borgensåtagande är meningen att huvudgäldenären är den som slutligen 

ska bära bördan av förpliktelsen, och att det motiverar att borgensmannens fordran bör 

preskriberas när huvudgäldenärens fordran preskriberas. Efter huvudgäldenärens död upphör 

fordringarna mot denne inte att existera, vilket manifesteras i att borgenären har rätt till 

efterutdelning från dödsboet om nya tillgångar upptäcks. Dödsboet ska då återupptas och 

genomföra en tilläggsbouppteckning enligt 20:10 ÄB. Det sagda gäller även om en borgenär 

riktar preskriptionsavbrott mot dödsboet. HD tog upp fallet NJA 2005 s. 44, där 8 § 2 st. 

PreskL inte hade ansetts tillämplig därför att preskriptionsavbrott inte ansågs kunna ha skett i 

vanlig ordning, men tillade att 25:50 ABL numera behövde beaktas vid bedömningen. 

Bedömning blev att 8 § 2 st. PreskL var tillämplig trots att huvudgäldenären avlidit och att 

även preskription av borgensfordringen skulle omfattas. Då preskriptionsavbrott senast gjorts 

år 1993 var borgenärens fordringar på både huvudgäldenär och borgensman preskriberade. 

5.1.2 NJA 2005 s. 44 

De två bröderna V.J. och L.J. bedrev näringsverksamhet där affärsidén var handel och 

transport av olja. Mellan åren 1959 till 1968 förvärvade bröderna ytterligare två bolag, och 

anskaffade en aktiemajoritet i ett tredje bolag. Koncernen benämns J-gruppen. För att 

ytterligare kunna expandera sin verksamhet ansökte bröderna år 1979 om beställarstöd. 

Beställarstödet var ett statligt finansierat stöd för varv- och rederinäringen, som innebar att en 

redare kunde beställa ett skepp och få en statlig garant på 70 % av skeppets värde om köpet 

behövde finansieras med en kredit. De resterande 30 % finansierades med ett statligt lån. 

Staten fick säkerhet för sin regressrätt genom inteckning i det fartyg som beställdes. För att 

beställarstödet skulle beviljas krävde staten att bröderna tecknade borgensförbindelse med 

solidariskt betalningsansvar så som för egen skuld. Borgensförbindelsen skulle gälla samtliga 

J-gruppens skulder som grundades på statens regressanspråk, som en följd av den 

kreditgaranti som lämnats av staten. Efter att bröderna undertecknat borgensförindelsen 

beviljade staten en kreditgaranti för en beställning av tre fartyg, samt stöd för en 

nybyggnation av ytterligare ett fartyg. Några år därefter hamnade J-gruppen på obestånd och 

staten fick infria sina garantier gentemot kreditgivarna. Bröderna försattes i personlig konkurs 

på grund av borgensförbindelsen de utfärdat. År 2000 väckte Riksgäldskontoret talan mot den 

ena brodern, V.J., och yrkade att denne skulle betala 235 827 739 kr jämte ränta. Käromålet 

bestreds av V.J., vilken anförde fem punkter för varför käromålet inte skulle gillas. Under 

punkten tre, vilken var den som senare behandlades i HD, argumenterade V.J. för att 
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fordringen var preskriberad eftersom huvudfordringen hade bortfallit genom att bolagen i J-

gruppen gått i konkurs, och därmed hade borgensåtagandet preskriberats accessoriskt. Om 

huvudfordringarna inte skulle anses ha upphört att existera, så hade de preskriberats därför att 

borgenären inte hade vidtagit preskriptionsavbrytande åtgärder. Att staten sänt kravbrev till de 

före detta styrelseledamöterna innebär inget preskriptionsavbrott då ett upplöst bolag inte kan 

underrättas om något. Staten genmälde att huvudfordringen inte har upphört att existera, och 

att den heller inte preskriberats. Det var statens inställning att en huvudfordran inte kan 

preskriberas. Om den kan preskriberas invänder staten mot preskription av huvudfordran 

därför att preskriptionsavbrytande åtgärder har vidtagits i samband med konkursen. Efter att 

bolagen gått i konkurs har staten inte haft möjlighet att företa preskriptionsavbrytande 

åtgärder genom att väcka talan vid domstol, men däremot har staten skickat kravbrev till de 

som ägde bolagen innan bolagen upplöstes. 

Tingsrätten kom fram till att fordringarna mot huvudgäldenären inte hade preskriberats efter 

att bolaget upplösts år 1989. Då talan väcktes mot V.J. den 20 mars 2000 var fordringar för tre 

av skeppen ännu inte preskriberade, varför ett preskriptionsavbrott därmed hade skett och 

V.J.s borgensansvar var således inte preskriberat. Hänsyn togs dock till V.J.s ekonomiska 

situation, och det anfördes att dennes deklarerade inkomst vid tillfället för borgensåtagandet, 

vilken uppgick till 2 000 000 kr, inte korresponderade mot den stora summa som borgats för. 

Efter att bolagen försatts i konkurs fanns det inte fog för att tro att V.J.s inkomst skulle 

förbättras. Det skulle därmed vara oskäligt att hålla V.J. ansvarig för hela beloppet. Efter 

jämkning enligt 36 § AvtL bestämdes V.J.s betalningsansvar till 3 000 000 kr. 

Hovrätten resonerar kring kravbrevens effekt på preskriptionen och kom fram till att de var 

preskriptionsavbrytande eftersom det hade konstaterats att huvudgäldenärens fordringar 

fortfarande existerade. Hovrätten menade att det inte var aktuellt med någon jämkning av 

borgensåtagandet, eftersom V.J. hade haft full insyn i bolagets affärer och kände till 

branschen väl. Dessutom hade V.J. haft höga inkomster under 1990-talet. V.J.s 

betalningsansvar fastställdes till 192 000 000 efter att en av fordringarna i enlighet med 

tingsrättens bedömning bekräftades preskriberad. 

HD diskuterade först principen om borgensåtagandets accessoritet och konstaterade att 

huvudregeln är att borgensåtagandet bortfaller när huvudförbindelsen försvinner.  Principen är 

emellertid inte absolut, vilket bland annat framgår av borgenärens rätt att utfå betalning av 

borgensmannen när huvudgäldenärens fordran blir föremål för ackord eller skuldsanering. 
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Ackord och skuldsanering minskar inte borgensmannens betalningsåtagande i samma mån 

som det minskar huvudgäldenärens. Huvudgäldenärens konkurs och oförmåga att betala har 

likheter med det som föranlett undantagen i lagrummen om ackord och skuldsanering, och 

därför borde konkursen utgöra ett typfall då ett undantag borde göras. Således skulle bolagets 

upplösning inte inverka på borgensåtagandets aktualitet. På frågan om borgensåtagandet har 

preskriberats enligt regeln i 8 § 2 st. PreskL, anger HD att regeln om accessorisk preskription 

av borgensåtagandet existerar för att skydda huvudgäldenären från borgensmannens 

regresskrav och tillägger ”låt vara att följden blir att borgensmannen undkommer sitt 

åtagande”.
154

 De regressfordringar som staten har mot V.J. är att anse som huvudfordringar, 

eftersom det rör sig om en underborgen, och 8 § 2 st. PreskL skulle därför i och för sig kunna 

tillämpas. Emellertid menade HD att det var uppenbart att nyss nämnda regel inte skulle 

appliceras på förevarande situation, eftersom det var fråga om ett bolag som upplösts och 

därför inte kunde emotta preskriptionsavbrytande åtgärder. I domen står att läsa följande. 

 ”Finns det ingen gäldenär kan det rimligen inte heller finnas någon skuld. Denna princip äger giltighet även om 

utdelning sker sedan konkursen avslutats. Utdelning är en konkursrättslig reglering som inte alls medför att det 

upplösa bolaget eller dess skulder ”återuppstår”. Endast i några mycket speciella undantagssituationer har detta 

ansetts kunna ske tillfälligtvis. Någon sådan situation föreligger inte här.”
155

  

Att applicera paragrafen på detta specifika fall hade gått emot dess syfte, och en tillämpning 

hade medfört negativa konsekvenser så som rättsförluster och andra svåra praktiska 

komplikationer. Dessa risker var så pass allvarliga att det inte skulle gå att tillämpa 8 § 2 st. 

PreskL på en situation som den förevarande, där ett aktiebolag som huvudgäldenär har 

upplösts innan fordringen preskriberades mot bolaget. Således kan huvudfordringen inte anses 

som preskriberad i samband med bolagets upplösning, och därmed har någon accessorisk 

preskription av borgensåtagandet inte skett. Därmed fastställer HD hovrättens domslut.  

5.1.2.1 Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder 

Ingvarsson har i en artikel
156

 kommenterat domen, och menar att det i sig inte är konstigt att 

HD uttalat att fordringar kan leva vidare efter att en juridisk person har upplösts med tanke på 

allmänna konkursrättsliga regler. När en fordran tas upp vid edsammangången i samband med 

en konkurs, så anses fordringen därmed erkänd av gäldenären och fordringen fortsätter att 

existera i tio år enligt allmänna regler om preskription. För borgensmannens del spelar det 

ingen roll om denne har infriat sitt åtagande innan eller efter en konkurs, eftersom denne ändå 
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har rätt till återbetalning enligt reglerna i 5:4-7 KL, samt att borgensmannen övertar 

förmånsrätten till eventuella säkerheter som har ställts för lånet enligt 3 § FRL.  

Angående 8 § 2 st. PreskL menar Ingvarsson att paragrafen borde ha tillämpats enligt dess 

ordalydelse. Borgensmannens regressfordran existerar därför att det i slutändan är 

huvudgäldenären som ska bära det ekonomiska ansvaret för fordringen. Att huvudgäldenären 

är insolvent påverkar inte regressfordringens existens. Om den accessoriska preskriptionen 

ignoreras, övervältras huvudgäldenärens ansvar åter tillbaka på borgensmannen. Det handlar 

därmed om en avvägning mellan borgenärens intresse av att få betalt, och borgensmannens 

intresse av att bli skadefri. Det kan ifrågasättas om det är rimligt att en borgensman, genom 

upprepade preskriptionsavbrott från borgenären, kan vara betalningsskyldig i många år 

framåt, när det i normalfallet är huvudgäldenären, och inte borgensmannen, som har haft nytta 

av borgensförbindelsen. Därmed menar Ingvarsson att borgenären borde ha förlorat sin 

kravrätt. Angående domens tillämpbarhet för andra associationsformer som ekonomiska 

föreningar, anför Ingvarsson att 11:19 EFL är identisk med motsvarande regler i ABL, varför 

fallet borde kunna tillämpas även på ekonomiska föreningar. Av HDs slutsats att 8 § 2 st. 

PreskL måste åsidosättas därför att det annars hade lett till praktiskt svårlösta situationer och 

stora rättsförluster, drar Ingvarson slutsatsen att en lagändring är högst önskvärd.  

5.1.2.2 Kan ett genom konkurs upplöst aktiebolag aldrig återuppstå? 

Även Lindskog har uttalat sig om domen.
157

 Lindskog ifrågasättet att det inte skulle vara 

möjligt att genomföra en sådan åtgärd ställer sig Lindskog dock frågande till. När domen 

avfattades gällde fortfarande 1975 års ABL, enligt vilken 13:43 ABL stadgade att ett bolag 

ska återuppstå om det finns ett sådant behov. Lindskog menar att det är självklart att ett sådant 

behov kan bestå av att göra en preskriptionsavbrytande åtgärd. Meddelandet om 

preskriptionsavbrott skulle då tilldelas en företrädare för bolaget, exempelvis en likvidator. 

Emellertid omfattade inte 13:43 ABL aktiebolag som upplösts efter underskottskonkurs, men 

enligt en ändamålstolkning menar Lindskog att även sådana situationer skulle inkluderas 

genom en analog tolkning – en annorlunda tolkning hade varit allt för lagpositivistisk. Frågan 

om ett preskriptionsavbrott kan ske hos ett aktiebolag som upplösts genom 

underskottskonkurs hade ett stort prejudikatsintresse, med besvarades inte alls genom HDs 

dom. Lindskog menar att det var ett lagstiftarmisstag att inte ha inkluderat 

underskottskonkurser i 13:43 ABL, eftersom det finns en sådan bestämmelse för handelsbolag 

i 2:45 HBL. Detta får till följd att NJA 2005 s. 44 inte kan anses vägledande för liknande fall 
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där istället ett handelsbolag är huvudgäldenär. Av detta frågar sig Lindskog om 8 § 2 st. 

PreskL måste tillämpas olika för olika associationsformer.  

Lindskog har diskuterat frågan om det ska finnas undantag från regeln i 8 § 2 st. PreskL där 

det stadgas att borgenären måste göra preskriptionsavbrott hos gäldenären för att vara bevarad 

sin rätt mot borgensmannen. Anledningen till att regeln har ifrågasatts grundas på situationen 

då borgensmannens regressrätt är värdelös därför att gäldenären är insolvent. Dock blir det en 

avvägning mellan borgenärens skyddsintresse å ena sidan, och borgensmannens 

skyddsintresse å andra sidan, i diskussionen om att göra ett undantag för accessorisk 

preskription i lagtext. Slutsatsen är att borgenären ändå bör göra preskriptionsavbrott mot 

gäldenären eftersom det annars hade stridit mot 8 § 2 st. PreskL, och att det i sin tur hade 

medfört svåra gränsdragningsproblem. I den nya ABL har lagstiftaren förtydligat att 25:50 

även inkluderar underskottskonkurser. Hur HDs dom ska verka vägledande mot bakgrund av 

detta är därmed svårt att se. Att observera är dock att domstolen hade kunnat använda sig av 

en analogi från 13:43 ABL, men valde att inte göra det.
158

  

5.1.2.3 Utgör preskription av huvudfordran hinder mot verkställighet av en tidigare meddelad dom 

mot en borgensman? 

År 2004 skrev Isgren med flera en artikel
159

 som bland annat behandlade accessorisk 

preskription enligt 8 § 2 st. PreskL. De tycks ha haft en annan syn på rättsläget. De förklarade 

att regeln om accessorisk preskription får till följd att när ett bolag upplöses så finns det inte 

längre någon huvudgäldenär att göra preskriptionsavbrott hos, och att borgensmannen därmed 

blir befriad från sin förpliktelse efter tio år. Därmed ifrågasätter de om inte ett undantag från 8 

§ 2 st. PreskL bör göras med hänsyn till borgenären. De menar att eftersom accessorisk 

preskription finns till för att skydda huvudgäldenären, så finns det efter en konkurs inte längre 

ett syfte att skydda en part som inte existerar. Borgensmannen får sitt skydd tillgodosett 

genom den självständiga preskriptionen. Att borgensmannen undslipper betalningsansvar för 

en skuld på grund att huvudgäldenären inte kunde betala framstår som stötande. De tar upp en 

diskussion förd av Lindskog, där borgenärens skyldighet att bevara borgensmannens 

regressrätt ifrågasätts i fall då borgensmannens regressrätt är värdelös.
160

 Frågan rör varför en 

borgenär ska behöva göra ett preskriptionsavbrott när borgenären har vetskap om att 

huvudgäldenären är insolvent, där Lindskogs slutsats är att borgenären i vart fall inte ska 
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befrias från konsekvensen av att inte ha gjort ett preskriptionsavbrott. Lindskog motiverar 

detta med att det måste föreligga starka skäl för att åsidosätta regeln om accessorisk 

preskription. Isgren menar emellertid att denna slutsats inte kan användas när det inte längre 

finns någon gäldenär. Isgren vänder sig mot Lindskogs slutsats om att accessorisk 

preskription skyddar både gäldenär och borgensman, och menar att borgensmannen istället är 

skyddad genom borgenärens skyldighet att tillvarata borgensmannens regressrätt. Om 

borgensmannen skulle få sin regressrätt skyddad av både borgenärens ansvar och av 

accessorisk preskription, så blir borgensmannens skydd starkare än vad denne gjort sig 

förtjänt av med tanke på att borgensåtagandet är självvalt. Enligt synen att huvudgäldenären 

är skyddsobjektet för 8 § 2 st. PreskL, är ett starkt skäl att åsidosätta regeln att skyddsobjektet 

inte längre existerar. Borgensmannen bör stå risken för att huvudgäldenären går i konkurs, 

och därför ska borgensmannen fortsatt vara bunden av sitt åtagande. Slutsatsen av detta är att 

accessorisk preskription inte bör appliceras på fall då huvudgäldenären inte längre existerar. 

Som en alternativ lösning framför Isgren att den svenska lagen i denna fråga kunde utformas 

efter den finska motsvarigheten, där borgensmannens ansvar reduceras i motsvarighet till vad 

borgenären utfår vid gäldenärens konkurs.
161

 

5.1.3 Mål nr. Ö 1853-16 

Målerifirman Peter Olsson AB (nedan Målerifirman) hade ett borgensåtagande som säkerhet 

för ett lån om 75 000 kr, ställt av bolagets ägare Peter Olsson. Bolaget försattes i konkurs den 

28 april 1997, varvid ett edgångssammanträde hölls och borgenärens, Nordea Bank AB 

(nedan Nordea), fordran togs upp. Efter edgångssammanträdet vidtogs inga 

preskriptionsavbrytande åtgärder gentemot Målerifirman. Nordea fortsatte dock att påminna 

borgensmannen om skulden. 

Den 15 september 2015 ansökte Nordea om verkställighet mot Olsson för ett utslag som 

gjorts av KFM den 20 maj 1998. Olsson invände mot verkställighet med hänvisning till att 

skulden hade preskriberats när huvudgäldenären gått i konkurs, och att Olssons 

borgensåtagande därmed hade preskriberats. KFM biföll invändningen den 23 mars 2015. 

Nordea överklagade KFMs beslut till tingsrätten. Nordea anförde att de hade gjort 

preskriptionsavbrott gentemot huvudgäldenären så länge de kunnat, men att det efter 

konkursens avslut inte fanns någon likvidator att meddela om preskriptionsavbrott. Efter 

konkursens avslut har Nordea kontinuerligt gjort preskriptionsavbrott mot borgensmannen. 
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Olsson anförde mot detta att Nordea hade underlåtit att göra preskriptionsavbrott gentemot 

huvudgäldenären trots att de haft möjlighet att göra det med stöd av 25:50 ABL. 

Tingsrätten utgick ifrån 3:21 UB, där de stadgas att verkställighet inte ska genomföras om det 

föreligger hinder mot det. Ett sådant hinder är preskription. Tingsrätten konstaterar att det är 

ostridigt att något preskriptionsavbrott gentemot huvudgäldenären inte har skett, men har 

sedan att pröva om ett preskriptionsavbrott kan ha gjorts genom att göra preskriptionsavbrott 

gentemot borgensmannen. Först belyses det undantag som gjorts i NJA 2005 s. 44, där HD 

ansåg att 8 § 2 st. PreskL om accessorisk preskription för borgensåtagande inte skulle gälla 

när huvudgäldenären var ett aktiebolag som gått i konkurs. Detta ställdes sedan mot 25:50 

ABL, där det stadgas att om det finns behov av en likvidationsåtgärd efter konkursen, så ska 

allmän domstol besluta om likvidation. Paragrafen har harmoniserats med 25:44 ABL, i 

vilken det stadgas att en likvidation ska fortsätta om det uppkommer behov av en 

likvidationsåtgärd. I propositionen till 25:44 ABL stadgas att behoven skulle vara av sådan art 

att en ställföreträdare behövde tillsättas ett upplöst bolag. Därefter refererades till Lindskogs 

artikel
162

 där Lindskog anför att 25:50 ABL borde innefatta behovet av att göra ett 

preskriptionsavbrott. Högsta domstolen gjorde en liknande tolkning i NJA 2014 s. 107, där 

frågan dock gällde ett dödsbo. Prejudikatsvärdet av NJA 2005 s. 44 har dessutom ifrågasatts 

genom Svea hovrätts dom den 2 juli 2015 i mål nr. T 1437-15, varför tingsrätten konstaterade 

att 25:50 ABL borde inkludera fler situationer än de som anges i lagtexten, så som behovet av 

att göra ett preskriptionsavbrott. Därmed var NJA 2005 s. 44 inte längre vägledande i frågan, 

och tingsrätten bedömde att 8 § 2 st. PreskL var tillämpbar om Nordea hade haft möjlighet att 

göra ett preskriptionsavbrott. Preskriptionstiden enligt allmän preskription är tio år, och då 

konkursen beslutats den 28 april 1997 hade preskriptionstiden inte löpt ut förrän den 28 april 

2007. Den nya ABL infördes den 1 januari 2006, vilket innebar att banken hade haft drygt ett 

år på sig att genomföra ett preskriptionsavbrott gentemot huvudgäldenären, vilket borde ha 

varit tillräckligt mycket tid. Att endast Olsson tilldelats preskriptionsavbrytande åtgärder var 

inte tillräckligt för att bryta preskriptionen mot huvudgäldenären. Hovrätten instämde med 

tingsrätten. HD meddelade prövningstillstånd. 
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6 Analys 

6.1 Skötselborgens särställning 

6.1.1 Inledande ord 

I uppsatsen har givits särskilt utrymme för skötselborgen, och för att besvara 

problemformuleringen är det därför ändamålsenligt att först identifiera eventuella skillnader 

som framkommit kring skötselborgen i förhållande till andra typer av borgen. Utpekandet av 

de företeelser som eventuellt kan sägas utgöra en särställning för skötselborgen kommer i 

huvudsak att följa referensramens disposition. 

6.1.2 Särställning avseende borgenärens ansvar 

6.1.2.1 Borgenärens vårdplikt 

Som framgått tidigare har borgenären ett ansvar för borgensmannens förpliktelse.
163

 En av 

dessa skyldigheter är att borgenären ska genomföra en kreditprövning av huvudgäldenärens 

ekonomi i enlighet med vad som kan sägas vara god kreditgivningssed, vilket framgår av 8:1 

lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt Finansinspektionens allmänna råd om 

borgen. Om borgenären åsidosätter dessa skyldigheter kan det få till följd att borgensmannen 

befrias från sitt åtagande, vilket också blev utfallet av NJA 1999 s. 408, då borgensmännen 

befriades från ansvar på grund av att borgenären inte ansågs ha gjort en tillfredsställande 

kreditprövning av borgensmännens betalningsförmåga. Fallet i fråga borde dock utgöra ett 

undantag i fråga om skötselborgen. Av doktrinen framstår det som tydligt att i de fall då 

borgensmannen har god insyn i huvudgäldenärens ekonomi, så ska borgensmannen, oavsett 

otillfredsställande kreditprövning av denne, vara bunden av sitt åtagande, vilket konstateras av 

Lehrberg.
164

 Kleineman beskriver i ett utförligt inlägg i nyss nämnda dom, att kommersiella 

borgensåtaganden innebär ett risktagande som näringsidkare får vara beredda att ta om de tror 

sig ha en bärkraftig affärsidé.
165

 Därmed vore det att tillföra en obalans till partsförhållandena 

som råder vid borgen – borgensmannens risk hade förminskats så pass mycket att det 

naturliga risktagande, som det innebär att bedriva näringsverksamhet, hade upphört. Paret 

påstod att de inte fått förklarat för sig vad borgensåtagandet innebar, vilket jag låter stå 

oemotsagt. Enligt min åsikt måste det dock stå klart för den som bedriver näringsverksamhet i 

ett aktiebolag vad det innebär att vara personligt betalningsansvarig, eftersom 

associationsformen i sig skyddar ägaren från personligt betalningsansvar. Kleineman anför att 
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borgenärens kreditprövning ska baseras på en kombination av betalningsförmåga och en bra 

affärsidé.
166

 Detsamma måste ju rimligen ligga till grund även för en borgensmans beslut om 

att ingå borgen, och framförallt om borgensmannen borgar för ett lån för vilket det är 

uppenbart att dennes privatekonomi inte tillåter återbetalning av. Att bedriva 

näringsverksamhet innebär, som framgått av flera källor i doktrinen, ett naturligt risktagande. 

Det borde därmed inte enbart åligga borgenären att göra en riskbedömning. I detta menar jag 

att även borgensmannen borde göra samma riskbedömning som åläggs borgenären – det 

verkar endast naturligt att den som riskerar ett personligt betalningsansvar gör det på goda 

grunder, vilket i förevarande fall tar sig uttryck i att de tror på sin affärsidé.  Majoriteten i HD 

tog hänsyn till att paret var småföretagare, vilket gjorde att de intog en underlägsen ställning 

till banken. Troligtvis föranledde det en tolkning som jag menar påminner om den mer 

skyddande inställningen som rätten har till konsumenter, och därmed kan sägas vara mer 

konsumentvänlig, eftersom det för konsumentkrediter föreligger ett större skyddsbehov på 

grund av att de intar en underlägsen ställning. Småföretagandet ansågs av HD inta en liknande 

underlägsen ställning. Enligt Ingvarsson ska dock en god kännedom om branschen, som en 

företagare måste sägas ha, motverka en underlägsen ställning gentemot en bank. Att döma av 

HDs dom skulle småföretagande verka för en underlägsen ställning. Det ska inte ignoreras att 

småföretagare, i jämförelse med stora aktiebolag, knappast har samma ekonomiska muskler 

och kanske inte heller samma kunskaper. Därmed kan jag hålla med i HDs bedömning att det, 

i förhållande till större bolag, är fråga om en underlägsen ställning. Emellertid borde inte en 

småföretagare inta en underlägsen ställning i samma mån som en konsument gör. Med 

utgångspunkten i att det för en konsument är naturligt att denne har en underlägsen ställning 

eftersom konsumenter generellt inte har någon branschkunskap, borde samma villkor inte 

lättvindigt kunna antas när fråga är om småföretagare. Att småföretagare i viss mån är 

underlägsna andra näringsidkare är förvisso sant, men för att jämka ett borgensåtagande 

baserat på en underlägsen ställning borde det krävas någon särskild omständighet, vilket i och 

för sig skulle kunna utgöras av att banken inte iakttagit Finansinspektionens allmänna råd om 

borgen. Men, då det är tveksamt om HD hade jämkat borgensåtagandet om paret hade bedrivit 

verksamhet i större skala, måste slutsatsen dras att småföretagande, i kombination med att inte 

följa Finansinspektionens allmänna råd, föranleder en jämkning av borgensåtaganden. 

Doktrinen pekar åt att en underlägsen ställning inte är något som generellt kan antas om 

borgensmän, och i synnerhet inte skötselborgensmän, men genom HDs rättspraxis tycks det 
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föreligga ett undantag för småföretagande. Att det inom juridiken finns utrymme för att ta 

hänsyn till svagare parter är viktigt av många anledningar. Vad som utgör en svagare part 

beror på vem motparten är, och en avvägning av vilken partsbalans som ska råda måste alltid 

göras. Detta bör, i fråga om borgen, ställas mot vem som egentligen är skyddsobjektet för en 

borgen. Av den doktrin jag har behandlat så nämns ofta att syftet med borgen är att vara en 

säkerhet för en kredit. Dock är säkerheten till för borgenären, vilket bör innebära att 

borgenären ska tilldelas en prominent roll som skyddsobjekt.
167

 Det tycks för mig som att det 

glöms bort en aning i fallet. Något som frekvent nämns i båda rättspraxis och doktrin är att en 

skötselborgensman har god insyn i huvudgäldenärens ekonomi och en kunskap om branschen. 

Det låg till grund för Kleinemans, justitierådens och Ingvarssons uttalanden om att 

skötselborgensmän inte bör anses ha en underlägsen ställning. Således blir min slutsats 

angående borgenärens krav i fråga om kreditprövning, att det är tveksamt om borgenärens 

krav är lika högt ställda som vid annan typ av borgen där borgensmannen är någon som 

saknar insyn i bolagets ekonomi. Borgenärens krav i fråga om kreditprövning kan nog sägas 

vara lägre ställda, vilket måste utgöra en särställning för skötselborgen. 

En annan av borgenärens skyldigheter är att tillvarata borgensmannens regressrätt. NJA 1992 

s. 351 är ett rättsfall som det ofta refereras när fråga är om borgensmannens regressrätt. I 

fallet hade borgenären underlåtit att under två års tid underrätta borgensmannen om att de 

fordringar han borgat för inte betalades av huvudgäldenären. Det ska tilläggas att det inte var 

fråga om en typisk skötselborgen, eftersom borgensmannen inte längre var verksam i bolaget. 

Enligt domen ska borgenären informera borgensmannen om viktig information som denne 

inte kan ta reda på själv, vilket borgensmannen inte längre hade möjlighet att göra. Helldén 

anför att en skötselborgensman däremot kan hålla sig informerad om huvudgäldenärens 

förehavanden.
168

 Det framstår som självklart för en typisk skötselborgen. Att borgenären ska 

hålla borgensmannen informerad är till skydd för borgensmannen, men när borgensmannen 

har bättre möjlighet än borgenären att skaffa sådan information så finns det inte längre någon 

anledning att hålla borgenären informationsskyldig. Således blir min slutsats att även i fråga 

om informationsskyldighet för att bevara borgensmannens regress är kravet lägre ställt på 

borgenären. Att skötselborgensmannen håller sig själv informerad om huvudgäldenärens 

förehavanden är naturligt vid bedrivandet av näringsverksamhet, så därför bör tilläggas att det 

lägre ställda kravet på borgenären inte bör medföra ett högre krav på borgensmannen. Icke 
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desto mindre utgör detta ännu en sänkning av borgenärens skyldigheter i fråga om 

skötselborgen och sammanfattningsvis innebär skötselborgen att lägre krav ställs på 

borgenären i fråga om dennes skyldigheter. 

6.1.3 Särställning avseende skyddet för borgensmannen 

6.1.3.1 Jämkningsmöjligheter 

Ett skydd för skötselborgensmän är möjligheten att jämka åtagandet enligt 36 § AvtL. Dock 

framgår det av både doktrin och rättspraxis att det inte är helt självklart att tillämpa paragrafen 

på avtal om skötselborgen. Ingvarsson nämner att ett vanligt förekommande argument mot att 

tillämpa jämkning på skötselborgensavtal är att det är naturligt att borgensmannen utsätts för 

en marknadsrisk.
169

 Jag antar att det är ett argument som anförs mot bakgrund av att 

skötselborgensmän också är näringsidkare, och att de genom att bedriva näringsverksamhet 

väljer att utsätta sig för en marknadsrisk. Hur detta transmitteras till ett borgensåtagande 

beskrivs sällan, men eftersom borgensåtagandet ingås för att bevilja ett lån till bolaget skulle 

det kunna sägas utgöra en del i ett led av affärsmässiga beslut.
170

 Att borgenärens krav sänks 

bekräftas även av Ramberg, vilken menar att misskötsel av borgenärens skyldigheter endast i 

fall då borgensmannen inte har något gemensamt intresse med huvudgäldenären kan föranleda 

ett större skyddsbehov.
171

 Kleineman menar att det är upp till näringsidkaren att bedöma vilka 

risker denne bör ta, och att en jämkning snarare skulle betyda att näringsidkaren inte utsätts 

för någon risk alls. Även HD anför i NJA 1999 s. 408 att jämkning ska göras restriktivt. 

Ingvarsson har anfört att skyddet för skötselborgen är svagare än skyddet för andra former av 

kommersiell borgen.
172

 Detta är jag beredd att hålla med om. Konsumenter har sedan länge 

utgjort en grupp med högre skyddsbehov än näringsidkare. Näringsidkare får delvis skydd av 

att det genom rättspraxis har ställts krav på att borgenären ska agera på ett visst sätt, men som 

jag nämnt tidigare är dessa krav lägre ställda när fråga är om skötselborgen. Tillsammans med 

jämkning av borgensåtaganden brukar anföras att borgenären inte följt Finansinspektionens 

allmänna råd. De krav som ställs är dock redan sänkta eftersom skötselborgensmän har 

tillgång till information om huvudgäldenären. Således är både skyddet enligt 

Finansinspektionens regler och jämkningsmöjligheterna sämre för skötselborgen. I NJA 1999 

s. 408 nämnde HD att förhoppningen med 36 § AvtL var att uppnå en bättre parallellitet 

mellan civilrättslig lagstiftning och näringsrättslig lagstiftning. Det framstår därför underligt 
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att det huvudsakliga argument som anförts mot en jämkning är att skötselborgesmän utsatt sig 

för en marknadsrisk. Det är svårt att se hur en parallellitet ska uppnås om marknadsrisken, 

som är naturlig i näringsverksamhet, utgör ett hinder mot jämkning. 

6.1.4 Särställning avseende preskriptionsavbrott 

6.1.4.1 Mottagaren av preskriptionsavbrott 

Ett borgensåtagande kan preskriberas accessoriskt med huvudförbindelsen, men även 

självständigt. Borgenären måste genomföra preskriptionsavbrott mot huvudgäldenär och 

borgensman separat för att försäkra sig om att både fordran och säkerhet för fordran inte 

preskriberas.
173

 Dock menar Lindskog att det skulle vara möjligt att, om det finns särskilda 

omständigheter, genomföra preskriptionsavbrott endast hos huvudgäldenären men som även 

skulle få preskriptionsavbrytande verkan för borgensmannen.
174

 Hovrätten bekräftade 

Lindskogs åsikter i RH 1996:111, där ett krav riktat till borgensmännen också ansågs 

preskriptionsavbrytande för huvudgäldenären. Det ligger i skötselborgens natur att 

borgensmannen har en intressegemenskap med huvudgäldenären. Det kan därför verka 

naturligt att en borgenär uppfattar att den sänder preskriptionsavbrott till borgensmannen 

såväl som huvudgäldenären, om dessa är, respektive företräds av, samma person. Borgenären 

skulle i så fall inte behöva sända två separata krav, vilket kanske är smidigare. Jag menar 

dock att en konsekvens av detta blir att den intressegemenskap som redan finns, blir än 

närmre om borgensmannen och huvudgäldenären blandas ihop. Från borgenärens perspektiv 

blir borgensman och huvudgäldenär samma person, men vid betraktande av deras åtaganden 

kan detta inte vara riktigt. Det illustreras då gäldenären går i konkurs och inte kan betala 

huvudfordringen. Då är det knappast intressant för borgenären att hävda annat än att 

borgenärens åtagande är skilt från huvudgäldenären och därmed kvarstår. Jag skulle därför gå 

så långt som att säga att en sammanblandning av huvudgäldenär och borgensman hade främjat 

en ordagrann tolkning av 8 § 2 st. PreskL. Om borgensman och huvudgäldenär har en så pass 

nära gemenskap att preskriptionsavbrott kan göras till en och samma person borde också 

huvudgäldenärens konkurs få samma effekt även för borgensmannen. Jag anser att man bör 

iaktta försiktighet om man betraktar två skilda rättssubjekt som samma person. Att 

skötselborgen, som Lindskog menar, skulle utgöra en särskild omständighet som kan 

föranleda att förfarandet vid ett preskriptionsavbrott inte fullföljs enligt ett normalt förfarande, 
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vänder jag mig därför emot. Det måste föreligga en risk för att förutsebarheten blir försämrad 

för skötselborgensmän, om inte preskriptionsförfarandet följer det normala förfarandet. 

HD har i NJA 1987 s. 259 fastslagit att, även om en nära inbördes relation inte utesluter att 

preskription är möjligt, så ska parternas inbördes relationer tas i beaktning. Fallet gällde 

visserligen inte borgen, men det är ändå intressant att observera att en intressegemenskap är 

något som kräver övervägande av rätten. Även Lindskog menar att en när partsrelation kan 

påverka hur uttryckligt ett preskriptionsavbrott måste vara.
175

 Det verkar därför som att den 

närstående relationen ändå påverkar synen på hur preskriptionsavbrott bör företas.  

6.1.5 Avslutande ord angående skötselborgens särställning 

I flera av rättsfallen gällande skötselborgen påpekas att en skötselborgensman har god insyn 

huvudgäldenärens ekonomi och en branschkunskap. Dessa argument föranleder i flera fall att 

borgenärens skyldigheter blir mindre omfattande. En skötselborgensman kan inte förvänta sig 

framgång i en talan om att borgenären inte gjort en tillräcklig kreditprövning av 

borgensmannens respektive huvudgäldenärens ekonomi. Utifrån perspektivet att 

skötselborgensmannen själv har den bästa insynen i både sin egen och bolagets ekonomi, 

anser jag dock inte att det sänkta kravet på borgenären är något som är särskilt betungande för 

skötselborgensmannen. Vad ett sänkt krav för borgenären faktiskt innebär är dock en annan 

fråga. Ett sänkt krav kan knappast innebära att borgenären helt underlåter att göra en 

kreditprövning. Jag har vidare svårt att tro att ens en bristfällig kreditprövning är tillräckligt 

för borgenären att företa, sett ur kreditgivningsinstitutets synvinkel. Om en bristfällig 

kreditprövning företas är möjligheterna dåliga för borgenären att göra en rimlig 

riskbedömning. Går sedan huvudgäldenären i konkurs och borgensmannen inte har möjlighet 

att återbetala lånet, ens under en hel livstid, så kan knappast skötselborgensmannens goda 

insyn vara en förmildrande omständighet för att borgenären inte gjort en tillräcklig 

kreditprövning. Min poäng är att, även om det kan verka naturligt att borgenärens krav sänks 

så finns det ingen anledning att argumentera för att de bör göra det, eftersom det inte gynnar 

någon av parterna. Jag menar dock att det sänkta kravet på borgenären inte nödvändigtvis 

måste påverka skötselborgensmannen negativt, eftersom det inte går att förneka att 

borgensmannen har en bättre insyn i bolagets ekonomi än borgenären. Men borgenären är den 

som verkar inom kreditgivningsbranschen och är därför den som har bäst kännedom om just 

den branschen. En näringsidkare skulle kunna vara väldigt entusiastisk till att expandera sin 

verksamhet, och vara mycket kompetent inom sitt område, men det innebär inte att denne 
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måste vara lika kunnig inom kreditgivningsbranschen. Det finns återigen ingen anledning att 

sänka borgenärens krav, eftersom det borde förväntas av borgenären att bidra med sin 

expertkunskap på området. Borgenärens krav gentemot skötselborgensmannen må vara 

sänkta, men en standard borde kunna upprätthållas genom kreditgivningsinstitutens egna 

intressen. Kravet som kan ställas på skötselborgensmannen borde vara att visa en rättvisande 

bild av sitt företag, och att skötselborgensmannen är insatt i bolagets ekonomi, men 

skötselborgensmannen borde inte hållas ansvarig som expert inom ekonomisk rådgivning. 

När fråga istället är om jämkning av skötselborgensavtal, anförs även där argumentet att 

borgenären har en god insyn och kunskap. Det medför att det är svårare för en 

skötselborgensman att vinna framgång i en talan om jämkning, trots att borgenären inte har 

följt Finansinspektionens allmänna råd. Både jämkningsmöjligheten och Finansinspektionens 

råd verkar, efter min behandling av olika rättsfall, vinna sämre en genomslagskraft för 

skötselborgensmän. Jag menar att argumentationen måste föras längre än att tala om ett 

medvetet risktagande för näringsidkare. När ett lån som lyder på mångmiljonbelopp beviljas 

en huvudgäldenär, med en privatpersons ekonomi som säkerhet, måste det vara få 

borgensmän som faktiskt skulle kunna fullgöra sådana förpliktelser. Bara räntebetalningarna 

hade troligtvis förstört en genomsnittlig persons privatekonomi. Härom blir det dock mer 

komplicerat att föra en argumentation. Frågan som måste ställas är om det är rimligt att 

medge så pass stora lån med en fysisk persons privata ekonomi som säkerhet. Frågan är dock 

något snedvriden, eftersom det i normalfallet är huvudgäldenären som står i fokus för 

borgenärens bedömning för om ett lån ska beviljas, men om det ska vara någon mening med 

att kräva borgen som säkerhet måste även borgensmannens ekonomi granskas i samma 

utsträckning. Jag håller med Kleineman när denne anför att parterna måste gå med på en viss 

risk, eftersom det annars endast hade varit möjligt att medge lån till företag som är finansiellt 

starka. Det hade även inneburit att nyetablerade företag med ett litet startkapital aldrig hade 

kunnat låna pengar, och därmed kanske inte heller kunnat växa och bli lönsamma. Det hade 

verkat hämmande på svenskt näringsliv, och därför anser jag att det inte generellt ska sägas 

vara orimligt att kräva borgen av fysiska personer även som lyder på mycket stora belopp. 

Mot bakgrund av detta menar jag att det snarare är fråga om borgensmannens vilja till 

risktagande som kan tala för att jämkning används restriktivt, än borgensmannens insyn i 

bolagets ekonomi. 
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6.2 Preskription av skötselborgen 

6.2.1 Preskriptionsavbrott 

Som nämnts tidigare så finns det tendenser till att intressegemenskapen kan påverka 

borgensmannen i fråga om hur uttryckligt ett preskriptionsavbrott måste vara, och om 

borgensmannen kan ta emot preskriptionsavbrott som också får rättslig verkan för 

huvudgäldenären. Det leder diskussionen till frågan om ifall ett preskriptionsavbrott kan göras 

hos en huvudgäldenär som upplösts efter konkurs, och hur det ska göras. HD anförde i NJA 

2005 s. 44 att ett aktiebolag som upplösts genom konkurs inte kunde bli föremål för 

preskriptionsavbrott i vanlig ordning. Någon förklaring till varför det inte går angavs inte. 

Rimligen grundar det sig i att det inte längre finns någon att sända meddelande om 

preskriptionsavbrott till. I mål nr. Ö 1853/16 uttalar tingsrätten att preskriptionsavbrott kan 

göras genom att tillsätta en likvidator i enlighet med 25:50 ABL. En tydlig skillnad mellan 

fallen är att möjligheten till preskriptionsavbrott spelar en avgörande roll i mål nr. Ö 1853/16, 

medan frågan inte ens tas upp i NJA 2005 s. 44. Inte heller Isgren diskuterar möjligheten till 

preskriptionsavbrott. Förvisso hade 25:50 ABL ännu inte införts i dess nuvarande utförande 

när domen i NJA 2005 s. 44 och Isgrens artikel författades, men som Lindskog nämner i sin 

artikel
176

 hade HD kunnat inkludera preskriptionsavbrott som en sådan åtgärd som föranledde 

att en likvidator skulle tillställas även enligt ABLs dåvarande form. Den förändring som nu 

har gjorts i ABL är så pass liten att det i retroperspektiv nästan ter sig underligt att HD valde 

att hellre göra ett undantag från accessorisk preskription än att inkludera preskriptionsavbrott 

som en åtgärd som motiverade en fortsatt likvidation. Enligt en ändamålstolkning anser jag, i 

likhet med Lindskog, att både den gamla och den nya versionen av ABL skulle vara lika 

mottagliga för en sådan utvidgning genom en tolkning ratio legis. Varken Isgren eller HD 

verkade intresserade av en sådan lösning, vid tiden då domen NJA 2005 s. 44 förkunnades. 

Istället baseras både artikeln och domen på argument om rimlighet. Det utgör en stor kontrast 

till vad tingsrätten kom fram till i mål nr. Ö 1853/16, där det istället görs en 

ändamålsbedömning som baseras på lagtext. En liknande tolkning görs även i NJA 2014 s. 

107, där i princip samma argument anförs. HD anför i NJA 2014 s. 107 att en 

dödsboutredning kan återupptas i enlighet med 20:10 ÄB, och att detta även kan gälla om en 

borgenär behöver bevaka en fordran. NJA 2014 s. 107 handlar förvisso inte om aktiebolag, 

och ABLs regler är vitt skilda från dem i ärvdabalken, men argumentationen i de båda fallen 

bygger på samma princip om att det finns en möjlighet att återuppta respektive verksamhet 
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när det finns behov, och ett sådant behov kan vara preskriptionsavbrott. Även Lindskog anser 

att preskriptionsavbrott ska kunna göras mot ett aktiebolag. Det tyder på att rättsläget har 

förändrats sedan NJA 2005 s. 44, och att preskriptionsavbrott nu är möjligt att genomföra hos 

ett aktiebolag som gått i konkurs.  

När ett bolag går i konkurs får de borgenärer som har fordringar i bolaget bevaka sina 

fordringar för att få möjlighet till utdelning. Både bevakningsförfarandet och att borgenärens 

fordran tas upp vid edgångssammanträdet ses då som ett preskriptionsavbrott av fordringen, 

varför det enligt allmänna preskriptionsrättsliga regler därpå följer en ny tioårig 

preskriptionstid. Eftersom fordringarna tillskrivs en ny preskriptionstid, måste det vara så att 

fordringarna fortsätter att existera, trots att huvudgäldenären upplöses, vilket bland annat 

konstateras i NJA 2014 s. 107. Den rättsliga grunden för att göra ett preskriptionsavbrott blir 

således att fordringarna fortsätter att existera, och därför måste det finnas en möjlighet för 

borgensmannen att göra preskriptionsavbrott. Det finns inga andra rättsliga medel för en 

borgenär att söka få ut sin rätt.  

Förändringen som gjorts i 25:50 ABL är så pass liten att den därför måste sägas vara extra 

tydlig. Även lagrådet har i propositionen påpekat att det var fråga om just ett förtydligande.
177

 

Numer anges explicit att paragrafen är tillämplig på konkurser utan överskott. Det blir således 

ur denna paragraf som modus operandi för preskriptionsavbrott får hämtas. När en borgenär 

behöver göra ett preskriptionsavbrott så ska detta utgöra ett skäl för en fortsatt likvidation 

enligt 25:50 ABL, om vilket allmän domstol fattar beslut. Likvidatorn ska anmäla fortsatt 

likvidation till bolagsverket, tillkalla en bolagsstämma och meddela samtliga aktieägare om 

åtgärden enligt 25:44 2 st. ABL. Enligt Lindskogs beskrivning av hur ett preskriptionsavbrott 

åstadkoms för ett aktiebolag som upplösts, ska borgenären endast skicka ett krav till bolagets 

företrädare.
178

 Således borde rimligtvis samma förfarande vara tillämpligt vid en 

underskottskonkurs. Enligt Lindskogs påpekande är detta ett enkelt förfarande. Förfarandet 

verkar nog enkelt för borgenären, om allt denne behöver göra är att sända ett krav till bolagets 

företrädare. Däremot kan jag inte påstå att förfarandet som helhet är enkelt. Det säger sig 

självt att det inte finns några tillgångar kvar i ett konkursbo när konkursen avlutas med 

underskott. Om nya tillgångar skulle upptäckas kan dessa delas ut senare, men det kan 

knappast vara vanligt förekommande. Ändå ska likvidationsförfarandet fortgå. Finns det flera 

borgenärer, vilket det ofta gör, hade det inneburit att likvidationsförfarandet skulle fortgå till 
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dess att varje borgensman fått sin fordran infriad. Det skulle således kunna pågå under en 

mycket lång tidsperiod. Jag ställer mig frågande till om det är önskvärt att 

likvidationsförfaranden inte ska kunna avslutas inom en överskådlig framtid. Om detta blir 

praxis vid varje underskottskonkurs föreställer jag mig att en stor del av likvidatorernas 

arbetsbelastning skulle skiftas till att hålla konkursförfaranden igång. Det borde göra deras 

arbete svårare, om flera konkurser pågår väldigt länge utan att avvecklas. Det borde bli en hög 

arbetsbelastning och dessutom svårt att samordna likvidatorernas arbete. Ur 

preskriptionshänseende anser jag att det måste gå emot flera av de samhällsfrämjande effekter 

som Lindskog tar upp. Inte minst bevarandeeffekten, då varken borgenärer eller gäldenärer 

men trygghet kan göra sig av med dokumentation om gamla fordringar. Det strider dessutom 

mot preskriptionens syfte i fråga om överskådlighet.
179

 I den gamla ABL omfattades inte 

underskottskonkurser uttryckligen. Inte heller i förarbetena till den nya ABL nämns 

preskriptionsavbrott som exempel på en extra likvidationsåtgärd. Därför undrar jag om 

Lindskogs förklaring på hur ett preskriptionsavbrottsförfarande bör gå till är något förenklad.  

Fordringens existens bör även diskuteras utifrån syftet med preskription. Preskriptionen 

verkar enligt min efterforskning tjäna ett samhälleligt intresse, genom att göra civilrättsliga 

fordringar överskådliga. Överskådligheten har sin grund i att det inte är önskvärt att fordringar 

existerar för länge, eftersom bevismaterialen för deras existens blir gamla och även riskerar 

att försvinna om en lång tid passerar. Om sedan en fordran vars bevismaterial har förstörts 

eller försvunnit, tas upp i ett domstolsförfarande blir det svårt för domstolen att fatta ett 

bevisbaserat beslut, vilket kan göra att domskälen blir svårförståeliga om de inte baseras på 

säkra bevis. Domstolen hade då fått tillgå rimlighetsbedömningar, vilket skulle kunna leda till 

en misstro till rättssystemet från allmänheten, om domstolen kommer fram till ett beslut som 

förvisso baseras på principer, men som ändå inte verkar rimligt. Syftet med preskription har 

positiva effekter för både borgenär och gäldenär, och tycks därför inte vara till skydd för den 

ena parten mer än för den andra. Således kan det inte sägas att preskription ska ske, eller inte 

ske, med hänsyn till preskriptionens skyddsobjekt, eftersom det inte verkar finns ett 

skyddsobjekt som är i behov av större skydd än något annat. Min slutsats är således att 

rättsläget nu indikerar att det är möjligt för en borgenär att vidta preskriptionsavbrott mot ett 

aktiebolag som gått i konkurs, genom ett fortsatt likvidationsförfarande. Eftersom 

borgenärens fordran kan få en ny preskriptionsfrist vid ett konkursförfarande, och därmed inte 

preskriberas då huvudgäldenären går i konkurs, måste en borgenär också ha en möjlighet att 
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bevaka sin rätt. Däremot anser jag inte att de medel en borgenär har att göra 

preskriptionsavbrott med är ändamålsenliga. Om det fastställs att fordringen fortsätter att 

existera borde det, av de regler som fortfarande är tillämpliga i 10 kapitlet HB, också följa att 

borgensmannen blir bunden av sitt åtagande. Borgensmannens åtagande utgör säkerhet för en 

fordran, inte för en person, och borde därmed fortsatt existera så länge fordringen gör det. Att 

borga för en annan person, vilket tidigare ansågs möjligt i enlighet med 10:12 HB, anses inte 

längre vara förenligt med borgensåtagandets syfte. Att borgensåtagandet preskriberas i och 

med en konkurs skulle inte vara förenligt med att fordringen inte preskriberas efter konkurs.  

6.2.2 Tillämpning av 8 § 2 st. PreskL 

Om så ett preskriptionsavbrott kan göras, så måste även 8 § 2 st. PreskL kunna tillämpas. 

Detta bekräftas av tingsrättens dom i mål nr. Ö 1853/16 och med visst stöd av NJA 2014 s. 

107. Tillämpningen bör ske enligt paragrafens ordalydelse. Att tillämpa paragrafen enligt dess 

ordalydelse gör rättsläget något klarare, eftersom paragrafen är tydligt utformad och inte tycks 

kräva något undantag, vilket ju förespråkades i NJA 2005 s. 44, men som numer tycks vara 

överspelat. En tillämpning av paragrafen ter sig enligt min åsikt ändamålsenlig, eftersom 

effekten av att tillämpa paragrafen åtminstone borde uppfylla klargörandeeffekten, 

indrivningseffekten och borgenärsintresset, då borgenärer på ett enkelt vis kan förstå 

paragrafens innebörd.
180

 En tillämpning av paragrafen innebär dock att det blir svårare att 

överskåda fordringsförhållanden. Även borgensmannen blir ju, i likhet med gäldenären, 

föremål för en långlivad fordran varför paragrafens tillämpning påverkar samtliga parter. 

Syftet med accessorisk preskription är i huvudsak att skydda huvudgäldenären från att 

borgensmannen, efter huvudfordringens preskription, ska kunna kräva huvudgäldenären på 

betalning genom borgensmannens regressrätt.
181

 Lindskog har dock anfört att det skydd som 

paragrafen medför även skulle kunna avse borgensmannens regressrätt. Det har Isgren vänt 

sig emot, med hänvisning till att borgensmannen är skyddad av borgenären genom de 

principer som fastställts i rättspraxis.
182

 Övervägande skäl talar därmed för att skyddsobjektet 

för den accessoriska preskriptionen är huvudgäldenären. Enligt Isgren skulle det faktum att 

huvudgäldenären inte längre existerar efter upplösning genom underskottskonkurs, innebära 

att det inte längre finns något skyddsobjekt att ta hänsyn till. Det skulle enligt Isgren motivera 

att 8 § 2 st. PreskL inte alls ska tillämpas om gäldenären upplösts, eftersom borgensåtagandet 

är självvalt och att borgensmannen därför ska stå risken för att huvudgäldenären går i 
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konkurs. På vissa punkter håller jag med Isgren. Borgensåtagandet är, som alla avtal ska vara, 

produkten av den fria viljan att ingå avtal. Hur mycket fri vilja det de facto är fråga om vid 

benefik borgen kan naturligtvis diskuteras, eftersom en vanligt förekommande komponent i 

ett benefikt borgensavtal brukar vara någon form av godhet. Däremot borde skötselborgen 

vara av onerös natur, eftersom borgensmannens bolag hamnar i en bättre ställning vilket 

också gynnar borgensmannen. Det är borgensmannen som har kontroll över bolagets 

förehavanden, och som nämnts tidigare utgör borgensmannens särskilda insyn i bolaget en 

särställning för skötselborgen, med följden att borgenärens krav sänks. Det skulle kunna 

argumenteras för att borgensmannens insyn i bolaget även i detta fall ska påverka 

skötselborgensmannens risk. Naturligtvis påverkas bolagets framgång av dess ägares kunskap, 

men ibland kan inte ens de mest framgångsrika entreprenörerna rädda en stundande konkurs. 

En av de stora fördelarna med att bedriva verksamhet i aktiebolag är att bolagets skulder 

normalt inte drabbar ägarens privatekonomi. Ur ägarsynpunkt är det således endast 

konkursrisken som ägaren klart kan sägas få stå för. Om ägaren tecknar skötselborgen 

förändras dock denna bild, eftersom ägarens privatekonomi också drabbas av bolagets 

konkurs. Borgensåtagandet är onekligen självvalt, och i ett normalt borgensförhållande är 

borgensmannen medveten om att det finns en risk att denne kan behöva infria sitt åtagande. 

Att det sagda skulle vara ett argument för att inte tillämpa 8 § 2 st. PreskL förstår jag däremot 

inte. Det måste ju rimligtvis alltid vara borgenären som står risken för att fordringarna 

preskriberas. I detta håller jag således med Lindskogs anförande om att undantag från regeln 

skulle skapa svårartade gränsdragningsproblem. Jag menar att det, med en sådan tillämpning 

som Isgren förespråkar, hade blivit svårt att sätta en gräns för vilka borgensförhållanden som 

skulle omfattas av regeln. Skulle det endast gälla skötselborgen, eller all typ av onerös 

borgen? Borgensåtagandet är subsidiärt, och den slutgiltiga bördan av fordringsförhållandet 

borde bäras av gäldenären, och inte vältras över på borgensmannen, vilket det gör om man 

inte tillämpar PreskLs regler enligt den av lagstiftaren tänkta ordningen. Borgensmannens 

bundenhet av fordringen leder dock till att det, efter borgensmannens infriande, finns kvar en 

värdelös regressrätt. För borgensmannen är det naturligtvis inte önskvärt, eftersom tanken är 

att det är huvudgäldenären som ska bära det slutgiltiga ansvaret för huvudförbindelsens 

betalning. 

Om borgensmannens bundenhet är rimlig eller ej måste dock också behandlas ur perspektivet 

för borgens syfte. Av den information jag har behandlat under uppsatsen progress, framgår det 

ofta vad borgen utgör säkerhet för. Borgen utgör säkerhet för en fordran. Däremot har jag 
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sällan funnit någon diskussion om vem borgen utgör säkerhet för. Både borgenären och 

gäldenären har nytta av borgen – borgenären försäkrar sig om att fordringen blir betald och 

gäldenären får ett stöd om denne inte kan lösa fordringen. Emellertid behöver gäldenären 

återbetala fordringsbeloppet till borgensmannen om borgensmannen har infriat gäldenärens 

skuld. Således kan den fördel som borgenären får genom ett borgensåtagande, vara större än 

den säkerhet som gäldenären får. Till denna diskussion ska dock tilläggas att gäldenären, 

genom ett borgensåtagande, ges en bättre möjlighet att få ett lån av borgenären då borgenären 

blir mer villig att låna ut pengar om det finns en säkerhet för lånet. Klart är dock att det är 

borgenären som är den som kräver en säkerhet. Det framgår av att borgensavtalet anses slutet 

mellan borgensman och gäldenär, men även mellan borgensman och borgenär. Ville 

gäldenären ha en säkerhet för sin fordran skulle denna kunna avtala om det utanför 

borgenärens och gäldenärens avtalsförhållande. Att binda en borgensman till borgenären 

genom avtal hade helt enkelt inte varit nödvändigt. Teorin stöds av Gorton, vilken också har 

uttryckt att det bör vara borgenärsskyddet som utgör borgens syfte.
183

 Om syftet med 

borgensåtagandet är till för borgensmannens skydd, borde således slutsatsen bli att 

borgensmannen är bunden vid sitt åtagande så länge fordringen existerar.  

Ett ytterligare argument som talar för att borgensmannen ska vara bunden av åtagandet efter 

att huvudgäldenären gått i konkurs är det motsatta alternativet, alltså att borgensmannen inte 

är bunden, skulle påverka borgenärens inställning till att bruka borgen som säkerhet. Om 

borgensmannen inte bli bunden av sitt åtagande när gäldenären inte kan betala (i detta fall 

efter konkurs) så utgör säkerheten inte längre ett tillfredsställande skydd. Det hade troligtvis 

medfört att borgenärer i framtiden skulle kräva ytterligare säkerhet, som exempelvis pant. 

Pant som säkerhet har flera fördelar, men det är däremot inte säkert att en gäldenär har 

möjlighet att ställa en sådan pant. Ser man särskilt på skötselborgen, där det inte är ovanligt 

att krediten som borgats för lyder på ett mycket högt belopp, kan det bli svårt att finna en 

tillfredsställande pant. I NJA 2005 s. 44 fastställdes beloppet till 192 000 000 kr, och en pant 

som motsvarar det beloppet skulle kanske inte vara helt enkel att finna. Som de argument som 

anges som fördel för skötselborgen nämns bland annat att det är ett snabbt och smidigt sätt för 

ägaren att få in nytt kapital i bolaget.
184

 Det kan vara förödande för borgensmannens ekonomi 

om bolaget går i konkurs, men ett växande näringsliv bör må bra av att det finns bolag som är 

beredda att satsa på sina affärsidéer. 
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7 Slutsats 
Av denna framställning blir slutsatsen att borgensmannen kan bli bunden av sitt åtagande på 

grund av att borgenärens fordran inte preskriberas i samband med huvudgäldenärens konkurs. 

Den rättsliga grunden för borgensmannens bundenhet utgörs således av preskriptions- och 

fordringsrättliga principer samt att skyddsobjektet för borgen torde vara borgenären. För 

fordringens fortsatta existens måste borgenären dock genomföra preskriptionsavbrott i 

förhållande till huvudgäldenär så väl som borgensman. Detta medför att borgensmannen kan 

bli bunden av sitt åtagande under många år framåt. Om borgensmannen har möjlighet att 

infria sitt åtagande har han kvar en värdelös regressrätt. Kan borgensmannen inte infria sitt 

åtagande kan det bli fråga om ett åtagande som denne får leva med hela livet. För 

skötselborgensmän kan det bli ett hårt slag, eftersom det ofta handlar om stora belopp. 

Skötselborgensmännens skydd som främst utgörs av det skydd som borgenären tillhandahåller 

är lägre ställt, men med tanke på borgensmannens unika insyn i bolagets ekonomi är det 

egentligen inte en ojuste sänkning av borgenärens krav.  

Tillvägagångssättet för en borgenär som vill göra ett preskriptionsavbrott verkar i nuläget vara 

att denne får meddela bolagets företrädare härom, vilket leder till ett fortsatt 

likvidationsförfarande. Det är enligt mig inte en tillfredsställande lösning då det bör strida mot 

preskriptionens ändamål om överskådlighet och ordning. I denna framställning finns inte 

utrymme för ett längre utlägg om en alternativ lösning, men enligt mig vore det nödvändigt att 

lagstiftaren gör en översyn av borgensinstitutets regler, framförallt när det gäller något så pass 

viktigt som borgensmannens bundenhet då huvudgäldenären gått i konkurs. En önskvärd 

förändring skulle vara att det, istället för att bli fråga om ett fortsatt likvidationsförfarande i 

enlighet med 25:50 och 25:44 ABL, blev fråga om ett preskriptionsförfarande som innebar 

någon form av förenklat likvidationsförfarande, där likvidatorn inte behöver kalla till stämma 

och underrätta samtliga aktieägare. Först om nya tillgångar upptäcks hade det behövt bli fråga 

om ett likvidationsförfarande. 

Jag menar att det finns fler fördelar med att tillämpa 8 § 2 st. PreskL enligt en ordagrann 

lydelse, än att det genom rättspraxis utvecklas någon form av undantag för regeln. Paragrafen 

är tydligt formulerad enligt de önskemål som framförts i propositionen, och en ordagrann 

tillämpning skulle därför inte förta det egenvärde som finns i att ha en tydlig lagstiftning. 

Undantag gör översynen av rättstillämpningen snårig, och både paragrafen och prejudikaten 

skulle bli svåra att tillämpa för andra associationer. Problemet med preskriptionsavbrottet, 
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som jag ser det, ligger inte i 8 § 2 st. PreskL utan i det tillvägagångssätt som i nuläget finns 

till hands för borgenären att göra ett preskriptionsavbrott.  
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