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YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

Swedbank har yrkat att hovrätten ska förklara att rättskraften av hovrätten över Skåne 

och Blekinges dom den 5 juni 2018 i mål T 859-17 omfattar frågan huruvida 

Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning i samband med att Netsama och STHM 

med banken i oktober 2008 ingick vissa ramavtal och därmed sammanhängande 

ränteswapavtal och på grund av detta saknar rätt till betalning enligt avtalen eller är 

skadeståndsskyldig gentemot Netsama och STHM.      

 

Netsama, STHM och Melitho har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. 

 

Hovrätten har avgjort målet utan huvudförhandling. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

Avtalen och de två rättegångarna 

I oktober 2008 träffade Swedbank ramavtal med Netsama respektive STHM och på 

grundval av ramavtalen träffade banken separata avtal om ränteswappar (nedan kallat 

derivatavtal) med dessa bolag. Derivatavtalen var uppbyggda på kvartalsvisa avstäm-

ningar då nettofordran fastställdes. Melitho tecknade sedan år 2014 borgen som för 

egen skuld för Netsamas respektive STHMs förpliktelser mot banken. 

 

I det tidigare målet ansökte Swedbank år 2015 om stämning mot en bostadsrätts-

förening samt mot bl.a. Netsama och STHM som borgensmän och tvisten rörde främst 

om banken hade rätt att få betalt för de krediter som banken hade lämnat till före-

ningen. Netsama och STHM ansökte om genstämning mot Swedbank med yrkande i 

första hand om skadestånd på grund av vårdslös rådgivning i samband med att STHM 

och Netsama ingick avtalen ovan med Swedbank. Skadeståndet för respektive bolag 

beräknades efter de nettobetalningar som förfallit periodvis och som bolagen betalat 

till banken fram till januari 2016. Hovrätten över Skåne och Blekinge fann i sin dom 

att Swedbank inte varit vårdslös i sin rådgivning och att det inte heller i övrigt fanns 

grund för genkäromålet varför det lämnades utan bifall.  

 

Swedbank har i detta mål uppgett att banken sagt upp ramavtalen till upphörande per 

den 25 maj 2015 och yrkat att tingsrätten ska förplikta Netsama respektive STHM 
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samt Melitho som borgensman att till banken betala vissa belopp som avser netto-

värdena per upphörandedagen den 25 maj 2015 av utestående derivatavtal. Bolagen 

har motsatt sig respektive yrkande och invänt i första hand att banken på grund av 

vårdslös rådgivning vid ingåendet av derivatavtalen inte har rätt att tillgodogöra sig 

betalning motsvarande Netsamas och STHMs förluster. I andra hand har bolagen 

hävdat att Netsama och STHM har motfordringar på skadestånd orsakade av den 

vårdslösa rådgivningen och att skadorna motsvarar bankens yrkanden i målet.  

 

Hovrättens utgångspunkter 

Mellandomsfrågan innebär förenklat om påståendet om den vårdslösa rådgivningen är 

rättskraftigt prövat i den första rättegången i förhållande till de finansiella avtalen i 

deras helhet.  

 

Vid bedömningen är det genkäromålet i det tidigare målet som är av intresse och då 

hävdade Netsama och STHM att de hade fordringar i anledning av derivatavtalen 

grundad på nettobetalningar som erlagts av bolagen fram till januari 2016.  

 

I detta mål gör Swedbank gällande fordringar som ska ha uppstått den 25 maj 2015 

och som motsvarar derivatavtalens utestående värden på den dagen. Bolagen invänder 

i sin tur att Netsama och STHM samt Melitho som borgensman inte är skyldiga att 

betala dessa fordringar. Swedbank gör alltså gällande betalningsskyldighet för ej 

erlagda betalningar och betalningsskyldigheten ska ha uppstått vid en annan tid än de 

erlagda nettobetalningarna som Netsama och STHM grundade sitt genkäromål på i det 

tidigare målet.  

 

Detta är utgångspunkterna för hovrättens fortsatta prövning. 

 

Bolagens invändning om att Swedbank inte har någon fordran 

Vid den första rättegången gällde genkäromålet periodiskt förfallande belopp som då 

redan hade betalats. Enligt Ekelöf m.fl. bör domen över ett delbelopp inte ha rättskraft  

i en senare process rörande ett annat delbelopp och anger som exempel hyra för olika 

kvartal, olika amorteringar av ett lån eller köpeskilling som ska betalas i rater. Detta 
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gäller även om det aktuella avtalets giltighet har ifrågasatts redan i den första rätte-

gången. Det kan visserligen förefalla opraktiskt att frågan om ett avtals ogiltighet ska 

kunna tas upp till prövning även i en senare rättegång om senare delbelopp men den 

som vill ha frågan om ett avtals giltighet slutligt avgjord kan väcka en fastställelse-

talan. Se Ekelöf m.fl., Rättegång III (27 aug. 2018, version 8, JUNO), s. 176 ff. Jämför 

även bl.a. Nordh, Processens ram i tvistemål (28 mars 2019, version 4, JUNO), s. 95 f 

och Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m. (27 maj 2020, JUNO), kommentaren till 17 

kap. 11 § under rubriken Prejudicialfrågor. 

 

Derivatavtalen är uppbyggda med kvartalsvisa avstämningar och med betalnings-

skyldighet som fastställs vid en viss tidpunkt beroende på ränteläget. Detta innebär 

enligt hovrätten att betalningarna faller in under kategorin periodiskt förfallande 

belopp eller förpliktelser. Principen att domen över ett delbelopp inte har någon rätts-

kraft i en senare rättegång rörande ett annat delbelopp bör därför kunna tillämpas och 

detta även om denna rättegång gäller de slutliga beloppen efter avtalens uppsägning. 

 

I detta fall är situationen i och för sig den omvända jämfört med t.ex. en talan om 

betalning av hyresbelopp då det var de betalningsskyldiga Netsama och STHM som 

var genkäranden i den första rättegången. Swedbank har hävdat att det bör krävas att 

Netsama och STHM hade räknat fram hela beloppet i den första rättegången eftersom 

alla fordringar var förfallna till betalning vid tidpunkten för domen i det målet. 

Hovrätten konstaterar dock att Netsama och STHM inte kunde väcka fullgörelsetalan 

avseende hela beloppet eftersom enbart vissa belopp då var förfallna och betalda. 

Deras uppdelning var inte godtycklig utan de har betalat delbeloppen allt eftersom 

beloppen har förfallit. I den situationen bör inte krävas av Netsama och STHM att de i 

den första rättegången istället skulle ha väckt en fastställelsetalan.  

 

Hovrättens slutsats är därför att rättskraften av domen från hovrätten över Skåne och 

Blekinge inte omfattar frågan om Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning.  

 

Bolagens invändning om motfordran på grund av Swedbanks skadeståndsskyldighet 

De påstådda skadorna motsvarar betalningarna/betalningsskyldigheten enligt derivat-

avtalen. Hovrätten anser att det redan av den anledningen inte finns skäl att behandla 
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invändningen om skadestånd annorlunda än invändningen om att Netsama och STHM 

inte är betalningsskyldiga. Även i denna del anser således hovrätten att rättskraften av 

den tidigare domen inte hindrar prövningen av påståendet om vårdslös rådgivning. 

  

Melithos borgensansvar 

En lagakraftvunnen dom mellan borgenären och huvudgäldenären har rättskraft till 

förmån men inte till nackdel för en borgensman (se bl.a. NJA 2015 s. 346 p. 11). 

Det innebär att den bedömning som hovrätten gjort ovan även gäller till förmån för 

Melitho.  

 

Sammanfattning 

Hovrättens prövning innebär således att hovrätten besvarar mellandomsfrågan på 

samma sätt som tingsrätten och att tingsrättens dom ska fastställas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2021-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kerstin Elserth (referent) och Maria Billing 

samt tf. hovrättsassessorerna Ulrika Lundgren och Josefine Rosén. 
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DOMSLUT 

 

1. Tingsrätten förklarar att rättskraften av Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 

den 5 juni 2018 i mål nr T 859-17, dels i förhållande till Netsama Fastighets AB 

och STHM Holding AB, dels i förhållande till Melitho AB, inte omfattar frågan 

om Swedbank AB (publ) har varit vårdslös i sin rådgivning i samband med att 

Netsama Fastighets AB och STHM Holding AB med Swedbank AB (publ) i 

oktober 2008 ingick vissa ramavtal och därmed sammanhängande ränteswapavtal 

och på grund av detta (1) saknar rätt till betalning enligt avtalen eller (2) är 

skadeståndsskyldig gentemot Netsama Fastighets AB och STHM Holding AB. 

 

2. Tingsrätten förklarar målet i övrigt vilande i avvaktan på att denna mellandom 

vinner laga kraft. 

______________________ 
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BAKGRUND 

 

Swedbank AB (publ) (Swedbank) har väckt talan mot Netsama Fastighets AB 

(Netsama), STHM Holding AB (STHM) 1 och Melitho AB (publ) (Melitho)2 och 

begärt betalning enligt nedan. 

 

Såvitt nu är relevant har Swedbank och bolagen varit parter i ett tidigare förfarande 

genom Helsingborgs tingsrätts mål T 3320-15 (dom den 23 februari 2017). 

Helsingborgs tingsrätts dom överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge i 

mål T 859-17 som meddelade dom den 5 juni 2018.3 Genom Högsta domstolens beslut 

att inte meddela prövningstillstånd har hovrättsdomen vunnit laga kraft.4 

 

I det tidigare målet var bolagen svaranden. STHM kom dock att såsom genkärande 

begära att Swedbank till STHM skulle betala 15 431 161 kr jämte viss ränta, medan 

Netsama såsom genkärande kom att begära att Swedbank till Netsama skulle betala 

7 621 561 kr jämte viss ränta. Bolagen åberopade till stöd för sin talan att Swedbank 

hade varit vårdslös vid den rådgivning som lämnades till bolagen i samband med att de 

tecknade vissa stängningsbara ränteswapavtal år 2008. Den vårdslösa rådgivningen 

ledde till att bolagen ingick avtalen och orsakade därigenom bolagen skada 

motsvarande de nettobelopp som bolagen hade betalt till Swedbank under avtalets 

dittillsvarande löptid. I första hand hade Swedbank därför, enligt bolagens mening, en 

skadeståndsskyldighet gentemot bolagen motsvarande de yrkade beloppen. Alternativt 

var de aktuella avtalen på grund av den vårdslösa rådgivningen ogiltiga enligt 33 § 

lagen (1915:1218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(avtalslagen) varvid erlagda nettobetalningar skulle återbetalas. Swedbank hade alltså i 

andra hand en återbetalningsskyldighet gentemot bolagen motsvarande de yrkade 

beloppen. I tredje hand medförde den vårdslösa rådgivningen att avtalsvillkoren skulle 

                                                
1 Netsama och STHM benämns tillsammans ”bolagen”. 
2 Bolagen och Melitho benämns tillsammans ”svarandena”. 
3 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom benämns ”hovrättsdomen”. 
4 Det förfarande som inleddes vid Helsingborgs tingsrätt och som renderade i den lagakraftvunna 
hovrättsdomen benämns ”det tidigare målet”. 
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jämkas enligt 36 § avtalslagen, med återbetalningsskyldighet motsvarande de yrkade 

beloppen som följd. 

 

Genom hovrättsdomen ogillades bolagens talan i det tidigare målet. Fråga har i 

enlighet med vad som utvecklas nedan uppkommit om bolagen – och Melitho – även i 

nu aktuellt mål kan göra gällande att Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning.       

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Swedbanks yrkanden i nu aktuellt mål är att tingsrätten ska förplikta Netsama och 

Melitho att solidariskt till Swedbank betala 2 914 062,53 kr, samt att tingsrätten ska 

förplikta STHM och Melitho att solidariskt till Swedbank betala 5 812 000 kr. På 

beloppen har begärts ränta enligt en årlig räntesats om 2,4 procent från den 25 maj 

2015 till dess betalning sker. 

 

Svarandena har bestritt käromålet i dess helhet. Yrkade kapitalbelopp och yrkad ränta 

har vitsordats som skäliga i och för sig. 

 

GRUNDER 

 

Swedbank 

 

I oktober 2008 ingick Swedbank ramavtalen med bolagen. På grundval av ramavtalen 

ingick Swedbank och bolagen separata avtal om ränteswappar.  

 

Den 18 juni 2014 tecknade Melitho borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för 

bolagens förpliktelser gentemot Swedbank. 

 

Swedbank sade den 21 maj 2015 upp ramavtalen till upphörande per den 25 maj 2015, 

den s.k. upphörandedagen, eftersom bolagen var i dröjsmål med betalning avseende 

annan förbindelse gentemot Swedbank och att bolagen hade underlåtit att vidta rättelse 
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inom två dagar efter skriftlig erinran därom. Som en följd härav fastställde Swedbank 

nettovärdet per upphörandedagen av samtliga utestående derivatavtal för Netsama till  

–2 914 063,53 kr och för STHM till –5 812 000 kr. Bolagen är skyldiga att vid 

anfordran erlägga betalning till Swedbank motsvarande de fastställda negativa 

nettovärdena. Melitho svarar på grund av borgensförbindelserna solidariskt för dessa 

belopp. Beloppen är förfallna till betalning men har ännu inte erlagts. Swedbank har 

därför förfallna fordringar hos var och en av svarandena om i målet yrkade belopp. På 

yrkade belopp utgår dröjsmålsränta enligt avtal med 2,4 procent. 

 

Frågan om Swedbank är skadestånds- eller åtebetalningsskyldig gentemot bolagen, 

bl.a. på grund av påstådd vårdslös rådgivning i samband med att bolagen ingick 

ränteswapavtalen med Swedbank i oktober 2008, har blivit rättskraftigt avgjord genom 

hovrättsdomen.  

 

Svarandena 
 

Swedbank har under år 2008 lämnat rådgivning till bolagen om derivatkontrakt, 

benämnda stängningsbara ränteswapkontrakt. Kontrakten hade höga nominella belopp 

om 50 och 100 miljoner kr. Löptiden var fem respektive tio år. Den långa löptiden har 

ökat riskerna väsentligt.  

 

Kontrakten har varit komplexa och förenade med hög risk. Det borde följa redan av att 

bolagen har erlagt cirka 24 miljoner kr under kontrakten. Swedbank har inte lämnat 

någon adekvat riskupplysning. Swedbank har således underlåtit att förvissa sig om att 

bolagens företrädare Thomas Melin fått fullt klart för sig vilka risker som är förenade 

med att ingå stängningsbara ränteswapkontrakt. Swedbank har till och med förringat 

risken; i lämplighetsbedömningarna som Swedbank har upprättat tillsammans med 

bolagen när kontrakten ingicks angavs att transaktionen syftade till riskavtäckning. 

Swedbank har även muntligen förringat risken med kontrakten. 
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Att Swedbank har förringat risken är inte någon förutsättning för att lämna Swedbanks 

talan utan bifall. Det är tillräckligt att Swedbank inte har lämnat erforderlig 

riskupplysning. 

 

De aktuella transaktionerna saknar koppling till ett fastighetsbolags verksamhet. De 

aktuella kontrakten utgör spekulation i den rörliga räntans utveckling och avviker från 

en normal transaktion i ett fastighetsbolag. Även denna omständighet talar med styrka 

för att bolagen inte skulle ha genomfört transaktionerna om de hade erhållit erforderlig 

upplysning om risken för omfattande förluster. 

 

Swedbank har inte haft fog för uppfattningen att bolagen var tillräckligt medvetna om 

riskerna. Swedbank har således inte kunnat avstå från att lämna erforderlig 

riskupplysning. Swedbank har därmed brutit mot sin aktsamhetsnorm. 

 

Swedbank är bolagens kontraktspart i de avtal som den vårdslösa rådgivningen hänför 

sig till. Mot bakgrund av den vårdslösa rådgivningen kan Swedbank inte ha rätt att från 

bolagen tillgodogöra sig betalning motsvarande de förluster som bolagen har lidit 

under kontrakten. Kontraktens ingående är en följd av den vårdslösa rådgivningen. 

Detta följer inte av någon uttrycklig bestämmelse i parternas skrivna avtal utan av 

gällande allmänna principer i svensk rätt. 

 

Under alla förhållanden har bolagen en fordran på skadestånd orsakad av den vårdslösa 

rådgivningen. Skadan uppgår till motsvarande belopp som Swedbank yrkar ersättning 

för. Swedbanks betalningskrav under derivatkontrakten jämte ramavtal utgör bolagens 

förlust under kontrakten och motsvarar således bolagens skadeståndskrav mot 

Swedbank till följd av den vårdslösa rådgivningen. Fordringarna ska avräknas mot 

varandra innebärande att inget belopp ska dömas ut mot bolagen. Således kan inte 

heller något belopp utdömas mot borgensmannen Melitho. 

 

Hovrättsdomens rättskraft hindrar inte svarandena från att åberopa, eller tingsrätten 

från att pröva, Swedbanks vårdslösa rådgivning även i nu aktuellt mål. 
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MELLANDOMSTEMA 

 

På parternas eget initiativ väcktes frågan om särskild dom (mellandom) beträffande 

frågan om hovrättsdomens rättskraft avseende svarandenas bestridandegrunder. I 

enlighet med tingsrättens beslut den 10 december 2019 ska tingsrätten nu pröva 

följande fråga genom mellandom. 

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 5 juni 2018 i mål nr T 859-17 meddelat en 

dom som har vunnit laga kraft. Omfattar rättskraften av denna dom – dels i 

förhållande till Netsama och STHM, dels i förhållande till Melitho – frågan om 

Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning i samband med att Netsama och STHM 

med Swedbank i oktober 2008 ingick vissa ramavtal och därmed sammanhängande 

ränteswapavtal och på grund av detta (1) saknar rätt till betalning enligt avtalen eller 

(2) är skadeståndsskyldig gentemot Netsama och STHM? 

 

Parterna har getts tillfälle att slutföra talan i denna del. Målet har i denna del avgjorts 

utan huvudförhandling med stöd av bestämmelsen i 42 kap. 18 § första stycket 5 

rättegångsbalken. 

 

UTVECKLING AV TALAN I MELLANDOMSTEMAT 

 

Swedbank 

 

Frågan om Swedbank har lämnat vårdslös rådgivning i samband med att bolagen 

ingick de aktuella avtalen med Swedbank är rättskraftigt avgjord genom 

hovrättsdomen. Bolagen yrkade i det tidigare målet skadestånd av Swedbank 

(alternativt återbetalning enligt 33 eller 36 §§ avtalslagen) genstämningsvis, på den 

grunden att banken hade lämnat vårdslös rådgivning i samband med att bolagen ingick 

aktuella avtal med Swedbank i oktober 2008. Saken i det tidigare målet omfattade dels 

rättsföljderna skadeståndsskyldighet respektive ogiltighet och jämkning (och därav 
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föranledd återbetalningsskyldighet), dels alternativa och samtidigt ekonomiskt 

likvärdiga rättsföljder som man rimligen kan begära att bolagen skulle ha gjort 

gällande vid sidan av de ursprungliga yrkandena. Hovrättsdomens rättskraft omfattar 

också en utvidgning av de rättsföljder som bolagen yrkade i det tidigare målet. 

Rättskraften omfattar följaktligen skadeståndsbelopp som medför ett totalt sett högre 

skadeståndsbelopp än det som yrkades tidigare. Därvid saknar det betydelse att nu 

aktuell tvist endast avser den del av beloppet som går utöver vad som yrkades tidigare. 

Det är ändå fråga om en och samma rättsföljd. Vad bolagen anför om att de belopp 

som är aktuella i detta mål avser en annan tidsperiod än de nettobelopp som låg till 

grund för bolagens skadeståndsyrkanden i det tidigare målet saknar i sammanhanget 

betydelse. Det är nämligen inte fråga om periodiskt förfallande belopp eller 

prestationer utan om en och samma påstådda skada. 

 

Det är i och för sig riktigt att räntebetalningarna enligt ränteswapavtalen skulle ske 

periodiskt. Swedbank begär emellertid i detta mål inte betalning av utestående ränta 

avseende vissa specifika ränteperioder. I stället begär Swedbank betalning av belopp 

motsvarande vissa negativa nettovärden som har fastställts i enlighet med § 6 D i de 

allmänna villkoren. Det är således felaktigt att Swedbanks talan rör andra delposter än 

de som bolagens skadeståndstalan i det tidigare målet avsåg. Swedbanks talan rör över 

huvud taget inga periodiskt förfallande belopp. Inte heller i det tidigare målet yrkade 

bolagen betalning av periodiskt förfallande belopp utan skadestånd alternativt 

ogiltighet eller jämkning (och därav föranledd återbetalningsskyldighet). Det sätt på 

vilket bolagen beräknade de yrkade beloppen medförde inte att beloppen därigenom 

också kom att bli periodiskt förfallande. 

 

Swedbanks yrkanden i detta mål avser inte heller perioden 2015–2018 och 

ackumulerade belopp för denna period. Swedbanks talan avser betalning av belopp 

motsvarande vissa negativa nettovärden som har fastställts av Swedbank per 

upphörandedagen, dvs. den 25 maj 2015. Nettovärdena har fastställts efter en 

beräkning av marknadsvärdena på de utestående ränteswapavtalen per 

upphörandedagen. Marknadsvärdena har i sin tur beräknats utifrån vad Swedbank på 
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upphörandedagen hade varit tvunget att betala till någon annan svensk affärsbank om 

denna inträdde som part i stället för bolagen i vart och ett av de utestående 

ränteswapavtalen. Därvid har varje sådant belopp fastställts av Swedbank på grund av 

genomsnittet av kvoteringar från minst två sådana banker.   

 

Rättsföljden icke-betalningsskyldighet på grund av påstådd vårdslös rådgivning är 

alternativ och ekonomiskt likvärdig med skadeståndsskyldighet respektive ogiltighet 

och jämkning (och därav föranledd återbetalningsskyldighet) på grund av samma 

omständigheter. Genom att inte behöva erlägga betalning för de negativa nettovärdena 

försätts bolagen i samma ekonomiska situation som om de hade erlagt betalning för 

dessa men antingen senare tillerkänns skadestånd med motsvarande belopp eller 

betalningen senare går åter på grund av ogiltighet eller jämkning. Att det rör sig om 

andra belopp i detta mål jämfört med de belopp som bolagen yrkade i det tidigare 

målet saknar betydelse. Det är ändå fråga om en och samma sak. 

 

Frågan om Swedbank har gjort sig skyldigt till vårdslös rådgivning blev mycket väl 

utredd i det tidigare målet. Även om bolagen förde en fullgörelsetalan kan 

hovrättsdomen därför tillmätas prejudiciell verkan avseende denna fråga.   

 

Även Melitho träffas av rättskraften av hovrättsdomen och kan inte göra gällande 

bolagens motfordran kvittningsvis i större utsträckning än bolagen själva. I stället för 

att göra gällande skadeståndsfordran kvittningsvis mot Swedbank hade bolagen vid 

tiden för det tidigare målet t.ex. kunnat överlåta fordringen till tredje man. Melitho 

skulle ha varit bundet av en sådan överlåtelse – och därmed av bolagens civilrättsliga 

förfogande över det omtvistade rättsförhållandet, dvs. bolagens påstådda 

skadeståndsfordran hos Swedbank. Redan av det skälet är även Melitho bundet av 

hovrättsdomens rättskraft. En allmän utgångspunkt är därutöver att borgensmannen när 

han krävs av borgenären – bortsett från att använda en egen fordran mot borgenären till 

kvittning – endast kan framställa de invändningar mot kravet som huvudgäldenären 

hade kunnat göra. Vid proprieborgen gäller dessutom som huvudregel att 

borgensmannen inte anses ha någon allmän rätt att, utan samtycke av 
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huvudgäldenären, själv åberopa denna motfordran till kvittning. Eftersom bolagen på 

grund av hovrättsdomens rättskraft inte kan göra gällande nu aktuell motfordran 

kvittningsvis mot Swedbank kan inte heller Melitho göra det.  

 

Svarandena 

 

I det tidigare målet yrkade STHM att Swedbank skulle förpliktas att betala 

15 431 161 kr till STHM medan Netsama yrkade att Swedbank skulle förpliktas att 

betala 7 621 561 kr till Netsama. Bolagen gjorde gällande att Swedbanks rådgivning i 

samband med att bolagen ingick ränteswapavtalen med Swedbank år 2008 varit 

vårdslös och medfört skada för bolagen. Den skada bolagen yrkade ersättning för 

bestod av de nettobetalningar till Swedbank som bolagen hade erlagt under kontrakten, 

från år 2009 till och med år 2014. Svarandenas påstådda betalningsskyldighet enligt 

det av Swedbank nu framställda yrkandet har dock inte tidigare prövats. Deras 

påstådda betalningsskyldighet kan därför inte heller till någon del vara rättskraftigt 

avgjord.  

 

Svarandenas bestridande av nu aktuell talan grundar sig visserligen på sakförhållanden 

som också åberopades i det tidigare målet. Bolagens yrkande i det tidigare målet 

hänförde sig dock till nettobetalningar som gjorts till Swedbank från år 2009 till och 

med år 2014, medan Swedbanks yrkande stödjer sig på uppsägning av ramavtal och 

nettovärdet av samtliga utomstående derivatavtal per den 21 maj 2015. Detta 

nettovärde tar sikte på perioden fram till dess derivatkontrakten skulle ha upphört att 

gälla (år 2018).  

 

I det tidigare målet åberopade bolagen att de hade en fordran grundad på erlagda 

nettobetalningar under derivatavtalen. I förevarande mål gör bolagen gällande att de 

inte har en skyldighet att erlägga betalning för Swedbanks åberopade fordran som 

enligt avtal påstås ha uppstått den 21 maj 2015 och som motsvarar derivatavtalens 

utestående värde på den dagen. Förevarande mål avser således inte redan till Swedbank 

erlagda belopp. Swedbank gör i stället gällande betalningsskyldighet avseende tidigare 
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ej erlagda betalningar och som avser en annan tidsperiod än de nettobetalningar på 

vilka bolagen grundade sin skadeståndstalan i det tidigare målet. Yrkandena i målen 

avser därmed olika rättsföljder som är fristående från varandra. Det rör sig även om 

olika ersättningar som hänför sig till olika tidsperioder. Avtalsparterna hade enligt 

avtalet att vid utgången av varje ränteperiod (kvartalsvis) läsa av nettot mellan 

parternas prestationer och den som då hade en nettoskuld skulle betala motparten. Det 

står således klart att parternas avtal byggde på periodiskt förfallna prestationer. 

Swedbanks talan i nu aktuellt mål avser ersättning för annan tidsperiod (2015–2018) 

än den tidsperiod som bolagens yrkanden i det tidigare målet avsåg (2008–2014). 

Bolagen yrkade inte ersättning för något utöver vad bolagen faktiskt hade utgett till 

Swedbank i form av nettobetalningar under kontrakten. Det hade heller inte skett några 

nettobetalningar från bolagen till Swedbank efter år 2014. Mot den bakgrunden kunde 

bolagen inte yrka att Swedbank skulle utge ersättning för någon skada eller kostnader 

efter år 2014. Bolagens yrkanden i den tidigare rättegången hade inte kunnat omfatta 

nu aktuella belopp och det är inte heller fråga om samma skada. Att det är samma 

skadegörande handling saknar betydelse såvitt avser rättskraftsfrågan. Det är inte fråga 

om ”samma sak” i rättegångsbalkens mening. Hovrättsdomen utgör därför inte hinder 

mot att pröva svarandenas invändningar om vårdslös rådgivning. 

 

Under alla omständigheter är hovrättsdomens rättskraft begränsad till att avse parterna 

i det tidigare målet, och hovrättsdomen har rättskraft till förmån, men inte till nackdel, 

för borgensmannen. Melitho är därför inte betaget möjligheten att invända mot 

Swedbanks talan på den grunden att Swedbank har lämnat vårdslös rådgivning till 

bolagen och att Swedbank därför inte äger någon fordran under det avtal som bolagen 

och Swedbank har ingått. 
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TINGSRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Allmänt om tingsrättens prövning 

 

Tingsrätten har inte att i denna mellandom ta ställning till hovrättsdomens rättskraft i 

allmänhet. Tingsrätten ska ta ställning till hovrättsdomens rättskraft i förhållande till de 

bestridandegrunder som svarandena har framfört i nu aktuellt mål. Om detta har 

parterna – även om förslagen på mellandomstema i vissa delar har skilt sig åt – också 

varit överens. 

 

Två bestridandegrunder har aktualiserats. Båda bestridandegrunderna bygger på att 

Swedbank har gjort sig skyldigt till vårdslös rådgivning. Det görs i detta sammanhang 

inte gällande att Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning på något annat sätt än 

vad bolagen gjorde gällande i det tidigare målet. Det är alltså i och för sig fråga om 

samma påstådda sakomständighet (viss vårdslös rådgivning) i nu aktuellt mål som 

också har åberopats i det tidigare målet. 

 

Svarandena har gjort gällande att denna vårdslösa rådgivning i första hand i sig medför 

att svarandena, enligt allmänna principer i svensk rätt, inte är skyldiga att betala det 

belopp som Swedbank yrkar i nu aktuellt mål. Svarandena kan alltså, såsom de får 

förstås, sägas göra gällande att den vårdslösa rådgivningen innebär att Swedbank inte 

har någon fordran på svarandena motsvarande yrkat belopp. Svarandena har i andra 

hand gjort gällande att den vårdslösa rådgivningen medför att Swedbank har orsakat en 

skada motsvarande yrkat belopp. Denna skada innebär att svarandena – i den mån 

Swedbank har en fordran motsvarande yrkat belopp – har en kvittningsgill motfordran 

som uppgår till samma belopp som det Swedbank yrkar. Eftersom Swedbanks fordran 

minus svarandenas motfordran är lika med noll ska Swedbanks talan ogillas. 

 

Tingsrätten kommer att inleda med att pröva om hovrättsdomens rättskraft innebär att 

svarandena är förhindrade att åberopa aktuell motfordran, dvs. en skadeståndsfordran 

på grund av vårdslös rådgivning.  
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Kvittningsvis åberopad motfordran 

 

Frågan om nu aktuell motfordran kan åberopas för kvittning beror bl.a. på 

omfattningen av hovrättsdomens rättskraft. I allmänhet gäller nämligen att om en 

borgenärs yrkande om betalning av en viss fordran mot en viss gäldenär skulle ha 

ogillats genom en lagakraftvunnen dom så har även borgenärens rätt att gentemot 

gäldenären utnyttja denna fordran till kvittning prekluderats (se Ekelöf m.fl., 

Rättegång III, 8 uppl., s. 186, samt Lindskog, Kvittning, 3 uppl., s. 716).  

 

Hovrättsdomen innebär därmed att svarandena inte kvittningsvis kan göra gällande de 

fordringar som prövades genom hovrättsdomen.  

 

De (mot)fordringar som i nu aktuellt mål har gjorts gällande kvittningsvis är dock inte 

samma fordringar som prövades genom hovrättsdomen. De påstådda fordringar mot 

Swedbank som prövades genom hovrättsdomen uppgick till 15 431 161 kr (för 

STHM:s del) respektive 7 621 561 kr (för Netsamas del) och avsåg skada motsvarande 

de nettobelopp som bolagen hade betalat till Swedbank under ränteswapavtalens 

dittillsvarande löptid (åren 2009–2014). Dessa fordringar görs inte gällande 

kvittningsvis i detta mål. De fordringar som åberopas kvittningsvis uppgår i stället till 

5 812 000 kr för STHM:s del och 2 914 062 kr för Netsamas del och avser skada 

motsvarande bolagens respektive nettoförlust per upphörandedagen enligt vad 

Swedbank har begärt av dem i nu aktuellt mål.  

 

Bolagens möjlighet att åberopa i nu aktuellt mål påstådda fordringar kvittningsvis bör 

enligt tingsrättens mening inte vara större än deras möjlighet att, om nu aktuellt mål 

inte hade förevarit och med beaktande av hovrättsdomens rättskraft, väcka särskild 

talan om dessa fordringar. Ordningen kan knappast vara att en (påstådd) fordran 

gentemot viss gäldenär, som en borgenär på grund av tidigare doms rättskraft är 

förhindrad att väcka talan om, ändå kan åberopas kvittningsvis av samma borgenär i ett 

mål där denne råkar vara svarande och gäldenären kärande.  
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Det står som sagts ovan klart att nu aktuella motfordringar inte är samma som i det 

tidigare målet aktuella fordringar. Att det ändå finns skäl att fundera på fordringarnas 

samband beror givetvis på att det rör sig om fordringar på grund av skador till följd av 

samma skadegörande handling (vårdslös rådgivning). En ny talan kan nämligen sägas 

träffas av en tidigare doms rättskraft om det finns en sådan samstämmighet mellan 

yrkande och grunder i de båda målen att talan kan anses röra samma anspråk eller 

anspråk som är alternativa till varandra (se Nordh, Processens ram i tvistemål, 

4 uppl., s. 69).   

 

Att det rör sig om olika belopp hindrar inte i sig att det skulle kunna vara fråga om 

samma anspråk i rättskraftshänseende. Genom sitt yrkande ger en kärande (eller, som i 

det tidigare målet, en genkärande) uttryck för den rättsföljd som denne menar inträder 

på grund av de sakförhållanden som åberopas som grund för (gen)käromålet. 

Rättsföljden knyter an till en viss anspråkstyp snarare än ett visst yrkat belopp (jfr 

Nordh, a.a. s. 68). 

 

Om en kärande i en första process kräver betalning med ett visst belopp, avseende en 

viss skada på grund av en viss skadegörande handling, kan det alltså röra samma 

anspråk om han i en andra process kräver betalning med ett justerat belopp, avseende 

samma skada på grund av samma skadegörande handling. Annorlunda förhåller det sig 

dock om anspråket i den andra processen avser ett annat belopp avseende en annan 

skada, även om det är på grund av samma skadegörande handling. I ett sådant fall 

ligger det nära till hands att anse att det är fråga om två olika anspråk.  

 

Enligt tingsrättens bedömning är nu aktuella (mot)fordringar varken alternativa eller 

ekonomiskt likvärdiga till de i det tidigare målet aktuella fordringarna. Det rör sig om 

ersättning för olika skador, som skiljer sig åt inte bara kvantitativt. Detta talar starkt för 

att det skulle anses röra olika (alltså inte samma) anspråk och anspråk som inte heller 

är alternativa. Att det rör sig om anspråk som i och för sig kan ha sin grund i samma 

rättsförhållande förändrar inte denna bedömning; på motsvarande sätt omfattar t.ex. 
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rättskraften av en dom om skadestånd för sveda och värk inte frågan om ersättning för 

inkomstförlust orsakad av samma skadegörande handling i en senare rättegång 

(jfr Nordh, SvJT 2001 s. 660). Med beaktande också av vikten av att inte utsträcka 

rättskraften för långt (jfr Lindell, Civilprocessen, 4 uppl., s. 421) kan hovrättsdomens 

rättskraft, enligt tingsrättens mening, inte hindra svarandena från att åberopa nu aktuell 

motfordran i förevarande mål. 

 

Fråga blir dock även om hovrättens bedömning av det i förhållande till motfordran 

bakomliggande sakförhållandet – frågan om den vårdslösa rådgivningen som sådan – 

ska ges prejudiciell betydelse vid prövningen av motfordran. Härvid bör inledningsvis 

anmärkas att bolagens talan i det tidigare målet var en fullgörelsetalan. Det innebär att 

det av domsluten i hovrättsdomen inte framgår att Swedbank inte i och för sig skulle 

kunna vara skadeståndsskyldig på grund av vårdslös rådgivning. Det rättsförhållande 

som anknyter till den påstådda vårdslösa rådgivningen (skadeståndsskyldighet som 

sådan) har alltså inte genom hovrättsdomen en gång för alla fastställts, vare sig genom 

en positiv fastställelsetalan förd av bolagen eller genom en negativ fastställelsetalan 

förd av Swedbank. I princip gäller att endast fastställelsedomar tillmäts prejudiciell 

betydelse (se Lindell, a.a. s. 426). Undantag kan t.ex. föreligga när ett sakförhållande 

är mycket väl utrett i en fullgörelsetalan och det ytterligare anspråk som framställs rör 

något som är obetydligt i jämförelse med huvudanspråket (a. st.). Tingsrätten har i 

nuvarande skede av nu aktuellt mål svårt att ta ställning till exakt hur väl utredd frågan 

om Swedbanks vårdslösa rådgivning blev genom hovrättsdomen, men det mesta tyder 

på att frågan behandlades ingående av såväl parter som rätten. De motfordringar som 

nu är aktuella framstår dock på intet sätt som obetydliga i jämförelse med de anspråk 

som var aktuella (genstämningsvis) i det tidigare målet. Att under sådana 

omständigheter ge hovrättens (ogillande) fullgörelsedom prejudiciell verkan är att 

utsträcka dess rättskraft väl långt, även med beaktande av att det i det här fallet kan 

framstå som tveksamt ur ett processekonomiskt perspektiv att behöva pröva frågan om 

vårdslös rådgivning på nytt.  
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Sammanfattningsvis anser tingsrätten inte att hovrättsdomens rättskraft omfattar frågan 

om Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning i samband med att Netsama och 

STHM med Swedbank i oktober 2008 ingick vissa ramavtal och därmed 

sammanhängande ränteswapavtal och på grund av detta är skadeståndsskyldig 

gentemot bolagen enligt de i nu aktuellt mål framställda motfordringarna. Detta 

innebär att inte heller Melitho är förhindrat att åberopa motfordringarna på grund av 

hovrättsdomens rättskraft. 

 

Icke-betalningsskyldighet 

 

Såsom ovan anförts har tingsrätten uppfattat svarandenas första bestridandegrund så att 

det görs gällande att Swedbanks påstådda vårdslöshet i sig leder till 

icke-betalningsskyldighet. I allmänhet lär rena invändningar som en svaranden 

framställer mer sällan träffas av rättskraft. Rättskraften anknyter i hög utsträckning till 

en viss yrkad rättsföljd. Den rättsföljd som svaranden vill åstadkomma är i regel endast 

att käromålet ogillas – det är det som svaranden kan sägas yrka (jfr Nordh, Processens 

ram i tvistemål, 4 uppl., s. 18, Ekelöf m.fl., Rättegång I, 9 uppl., s. 41, samt Lindell, 

a.a. s. 116). Om ett käromål har bifallits kan svaranden inte i en senare process få sina 

invändningar prövade med avseende på den rättsföljd som den första processen har 

handlat om (eller avseende vissa alternativa rättsföljder; se Ekelöf m.fl., Rättegång III, 

8 uppl., s. 160, samt NJA 1965 s. 94). Om det däremot är fråga om att gå i svaromål 

avseende ett annat anspråk bör samma sakomständighet som åberopades i den första 

processen i regel få åberopas på nytt; rättsföljderna som svaranden har velat 

åstadkomma i de båda processerna är ju endast att två olika anspråk ska ogillas. En 

annan sak är om svaranden i den första processen såsom genkärande väcker negativ 

fastställelsetalan avseende betalningsskyldighet. 

 

Det har inte gjorts gällande att Swedbanks anspråk i det tidigare målet är samma 

anspråk som i nu aktuellt mål; i så fall skulle res judicata kunna föreligga avseende 

Swedbanks nu framställda anspråk i förhållande till Swedbanks anspråk i det tidigare 

målet. Som utgångspunkt är svarandena därmed oförhindrade att framföra vilka 
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invändningar som helst vid yrkandet att nu aktuellt käromål ska ogillas; den saken har 

ju inte tidigare avgjorts.  

 

Ett undantag från detta är att vilka motfordringar som helst inte får åberopas, i enlighet 

med vad som har anförts ovan. Ett annat fall då invändningen skulle kunna vara 

prekluderad är om den har blivit prejudiciellt avgjord i en fastställelsedom eller, under 

särskilda omständigheter, i en fullgörelsedom. Av de skäl som tingsrätten har redogjort 

för ovan kan omständigheten att Swedbank inte har varit vårdslös i sin rådgivning inte 

anses ha blivit prejudiciellt avgjord genom hovrättsdomen. Utgångspunkten måste 

därför vara att den omständigheten får åberopas som grund för svarandenas 

bestridande inom ramen för nu aktuellt mål och att tingsrätten då har att pröva 

omständigheten på nytt. 

 

Svarandena har gjort gällande att den vårdslösa rådgivningen i sig medför 

icke-betalningsskyldighet avseende det belopp som Swedbank nu har yrkat. Eftersom 

detta anspråk är ett annat än vad som har prövats i det tidigare målet kan svarandena 

inte anses vara förhindrade att även i nu aktuellt mål åberopa själva sakomständigheten 

(viss vårdslös rådgivning) invändningsvis. 

 

Sammanfattning och målets fortsatta handläggning 

 

Utifrån vad som har anförts ovan har tingsrätten att – såsom svarandenas 

bestridandegrunder nu har utformats – göra en ny prövning av frågan om Swedbanks 

påstått vårdslösa rådgivning.  

 

Tingsrätten beslutar med stöd av 49 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken att 

mellandomen får överklagas särskilt. Enligt tingsrätten föreligger skäl att förklara 

målet i övrigt vilande i avvaktan på att denna mellandom har vunnit laga kraft. 

 

  



  Sid 18 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 3 

MELLANDOM 
2020-02-12 

T 4000-19 
 

 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02) 

Mellandomen får överklagas särskilt. Överklagandet, ställt till Svea hovrätt, ska ha 

kommit in till tingsrätten senast den 4 mars 2020. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Karin Moberg Axel Taliercio Victor Frost 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 
 

www.domstol.se  Bilaga 
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Hur man överklagar hovrättens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till 
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till hovrätten. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av 
hovrättens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar hovrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till Högsta dom-
stolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt 
misstag. 
 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(hovrättens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

Bilaga B

http://www.hogstadomstolen.se/

