
Stina är 20 år och pluggar vid universitetet när hennes studiekompis Kim berättar att han behöver 
glasögon. De kostar 1900 kronor och ska betalas inom en vecka. Kim kan få låna pengar av 
studentkåren, ett handlån, men behöver en borgensman och undrar om Stina vill ställa upp.

Stina tycker att det känns självklart att skriva på ett papper som gör så att Kim kan få låna pengar 
till sina glasögon. Hon följer med Kim till studentkåren där han fyller i en låneansökan och hon 
skriver på som borgensman. Kim får pengarna till sitt bankkonto inom fem dagar och de ska betalas 
tillbaka inom två månader. Terminen är snart slut och Kim har fått ett sommarjobb så han är säker 
på att kunna betala tillbaka i tid.

När höstterminen börjar får Stina ett brev från studentkåren som vill att hon betalar in Kims lån plus 
ränta. Stina har inga pengar och försöker få tag i Kim, men får på studentexpeditionen veta att han 
har hoppat av utbildningen.

Varför vill studentkåren att Stina ska betala?
När Stina skrev på som borgensman så skrev hon på att hon godkänner att hon blir betalningsskyldig 
om Kim inte återbetalar sitt lån. Stina kan bli betalningsskyldig för hela eller delar av lånet beroende 
på hur mycket Kim betalat.

Vad händer om Stina inte betalar in lånet?
Om inte Stina betalar så har studentkåren möjlighet att skicka ärendet till Kronofogden och få ett 
beslut som kan ligga till grund för indrivning, utslag.

Har Stina möjlighet att få tillbaka sina pengar om hon betalar till studentkåren?
När Stina har betalat tillbaka lånet kan hon i sin tur söka pengarna av Kim. Betalar han inte frivilligt 
kan hon skicka ärendet till Kronofogden. 

Vad hade Stina kunnat göra för att undvika att hamna i den här situationen?
Om Stina hade vetat vad det innebär att vara borgensman hade hon kanske varit lite mer försiktig 
och sagt nej till Kim. Ibland kan det vara svårt att säga nej men ska du gå i borgen är det viktigt att 
du litar på den personen till 100 procent och även tänker hur er relation kommer att påverkas om 
borgensmannen blir betalningsskyldig.


