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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget avseende ersättningsklausuler i kommersiella 

avtal. Tack vare en ersättningsklausul kan parterna på förhand bestämma ersättning vid 

kontraktsbrott. Ersättningsklausuler är en gemensam benämning för avtalsförbehåll som på något 

sätt reglerar skyldigheten att betala ersättning föranledd av avtalsbrott. Det främsta syftet med 

ersättningsklausuler är att fungera som påtryckning för att parterna ska prestera enligt avtalet. Att 

på förhand reglera ersättningsbeloppet underlättar även vid konflikt, eftersom det ger parterna 

förutsebarhet. Avtalsvite kan definieras som det förutbestämda beloppet den kontraktsbrytande 

parten är skyldig att erlägga vid kontraktsbrott. 

 

Intressant för vår utredning är hur domstolar behandlar ersättningsklausuler när tvist om 

ersättning uppstår. Den rådande uppfattningen i svensk rätt är att ersättningsklausuler ska 

erkännas exklusivitet oavsett kontraktsbrottets omfattning. Samma bedömning görs i de rättsfall 

som blivit granskade inom ramen för arbetet. Uppsatsen behandlar också hur utsikterna för 

jämkning av ersättningsklausulernas innehåll ser ut. Det finns inga exempel i allmän domstol på 

att jämkning har förekommit i kommersiella sammanhang. Däremot har diskussioner förts i 

doktrin om att generalklausulen i 36 § AvtL inflytande och möjligheten till att jämka ska 

utvidgas. 

 

För att utreda rättsläget har vi utgått från relevant lagstiftning, rättspraxis och doktrin. 

Rättskällorna som använts är i huvudsak svenska, även om vi i viss mån gjort jämförelser med 

utländsk rätt. Doktrin har använts för att finna stöd för våra teorier och hitta olika infallsvinklar 

på problemet. 

 

Rättsläget har varit svårt att överblicka, på grund av domstolarnas olika tillvägagångssätt vid 

bedömning och att avtalslagens bestämmelser i stor utsträckning är generella. Avtalslagen är den 

lag som reglerar möjligheten att avtala om ersättningsklausuler, avseende upprättande och 

jämkning. Avtalsfriheten och den gemensamma partsviljan spelar en central roll för 

ersättningsklausuler. Avslutningsvis konstaterar vi att rättsläget har brister i vissa avseenden och 

att olika meningsuppfattningar råder både vad gäller avtalsrättens funktion och 

ersättningsklausulers giltighet. 
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Förkortningar 

AB 92  Allmänna bestämmelser 1992 

AB 04  Allmänna bestämmelser 2004 

AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens  

  område 

CISG  FN: s konvention om avtal om internationella köp av varor 

DCFR  Draft Common Frame of Reference 

EU  Europeiska unionen 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

Prop.  Proposition 

SkL  Skadeståndslagen (1972:207) 

TR  Tingsrätten 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ersättningsklausuler tillämpas i avtal för att reglera eventuella kontraktsbrott. När ett 

kontraktsbrott uppstår kan diskussionen mellan parterna i många fall bli omfattande och 

komplicerad. Ersättningsklausuler är vanligt förekommande i avtal mellan både fysiska och 

juridiska personer. Ersättningsklausuler fungerar som en form av påtryckningsmedel för att 

försäkra sig om att båda parter presterar enligt avtalet. En ersättningsklausul kan även underlätta 

att lösa en konflikt om kontraktsbrottets storlek. Ersättningen betalas ut ett i förväg bestämt 

penningbelopp.1 Genom en sådan klausul överges skadeståndslagens bestämmelser om skadans 

omfång eftersom det endast behöver konstateras att kontraktsbrott skett. En fördel är att något 

skadeståndsbelopp inte behöver uppskattas, vilket kan vara svårt om parterna har olika åsikter.2 

 

Ersättningsklausuler har flera funktioner i ett avtal, dels kan de fungera som påtryckningsmedel 

av ena parten och dels kan klausulen ge upphov till ersättning i form av penningbelopp. Om den 

inträffade skadan till väsentlig del överstiger ersättningen kan funktionen som skadereparation 

förlora sitt syfte. Detsamma gäller om ersättningsbeloppet är satt till ett högre värde än vad 

kontraktsbrottet har orsakat. 

 

Avtalslagens regler i generalklausulen om jämkning och vilken påverkan de kan medföra på 

ersättningsklausuler har diskuterats ett flertal gånger och det är något som bör utredas. Åsikterna 

bland verksamma inom området är inte helt överensstämmande huruvida reglerna i 36 § AvtL ska 

kunna åberopas när tvist om ersättning uppstår i samband med kontraktsbrott.3 

 

I vårt arbete kommer vi inrikta oss på klausuler som reglerar vilket belopp som skall utgå vid 

kontraktsbrott. Begreppet ersättningsklausul kommer därmed användas för de avtalsbestämmelser 

som avgör det på förhand bestämda ersättningsbeloppet. 

  

                                                 
1
 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, 1. Uppl., Liber förlag, 

Diss. Stockholm: Univ. Stockholm, 1986, s. 22. 
2 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 31-35. 
3 Gorton, Lars & Samuelsson, Per, Kontraktuella viten, Dahlman, Christian (red.), Studier i rättsekonomi: festskrift 

till Ingemar Ståhl, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 85. 
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1.2 Problemformulering 

Hur ser det aktuella rättsläget ut i fråga om ersättningsklausuler? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda problematiken som kan uppstå kring ersättningsklausuler i 

kommersiella förhållanden. Vi ska utreda hur ersättningsklausuler är utformade och hur de 

behandlas vid kontraktsbrott, samt hur domstolarna har dömt vid tvist om ersättningsklausuler. 

Vårt mål är att ge läsaren insikt i hur rättsläget beträffande ersättningsklausuler ser ut idag och 

vilken ställning de har vid tvist om ersättning. Dessutom kommer vi granska möjligheterna att få 

till stånd jämkning av en ersättningsklausul. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer främst beakta svensk rätt men relevanta jämförelser kommer genomföras med 

utländska rättssystems avtalsbegränsningar. Jämförelse kommer framför allt att göras med övriga 

nordiska länders avtalsrätt eftersom upprättandet av avtalslagen skedde gemensamt i de nordiska 

länderna och lagarna överensstämmer fortfarande i stor utsträckning.4 Ingen rättslig utredning av 

AB 04:s ersättningsbestämmelser kommer att genomföras. 

 

Vi kommer inte att behandla konsumenträttsliga förhållanden, dock medför bristen på rättsfall 

inom det kommersiella området att vi kommer hämta vägledning ur icke kommersiella 

avgöranden. Det är diskussionen som förs om ersättningsklausuler i de civilrättsliga avgöranden 

mellan näringsidkare som är av intresse. 

 

De allmänna skadeståndsbestämmelserna i SkL kommer inte utredas i större omfattning eftersom 

uppsatsens inriktning är mot ersättning som bestämts genom avtal, därmed lämnas den 

konventionella skadeståndsbedömningen i vidare mening utan hänsyn. Vi kommer i viss mån 

göra relevanta jämförelser mellan ersättning enligt skadeståndslagen och ersättningsklausuler. 

 

                                                 
4
 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 13:e upplagan, Juristförlaget, Lund, 2011, s. 3. 
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1.5 Metod 

Vi kommer att använda oss av svensk rätt: lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Övrig 

nordisk rätt kommer beröras i tillämpliga delar. Lagar som vi speciellt riktar in oss på är lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, skadeståndslagen 

(1972:207) och förarbetena till dessa lagar. Rättsfallen NJA 2012 s 597 och NJA 2010 s 629 har 

legat till grund för vår problemformulering, i rättsfallen aktualiserades frågan om vitesbeloppet 

inte stämmer överens med skadebeloppet och frågan om konkurrerande skadeorsaker uppkom. 

Tillgången av rättsfall inom ämnet är sparsam men de rättsfall vi valt att inkludera belyser viktiga 

frågor som HD behandlat. Vi har lagt stor vikt vid HD:s avgöranden eftersom de är 

prejudikatbildande. Anledningen till att det finns sparsamt med rättsfall inom ämnet beror på att 

många tvister avgörs genom skiljedom. 

 

Lena Olsens bok om ersättningsklausuler5 används i stor utsträckning som utgångspunkt 

avseende vårt spörsmål, hon har lagt en viktig grund för vårt arbete. Vi anser att boken 

fortfarande är högst aktuell för denna typ av studie, trots sin ålder, eftersom det inte finns några 

nyare böcker som gör en lika grundläggande utredning av ämnet. Boken omnämns bland annat i 

NJA 2010 s 629 vilket visar på dess aktualitet. 

 

1.6 Tidigare publicerat material 

Tidigare publikationer inom ämnet är Lovisa Havert och Tove Palms kandidatuppsats Vitets 

förhållande till kontraktuell ersättning. Syftet med deras uppsats är att utreda vitesklausulens 

rättsliga ställning i förhållande till de allmänna regler som finns för den kontraktuella 

ersättningsrätten. Utredningen siktar in sig på svensk rätt men berör även engelsk, tysk och övrig 

nordisk rätt för att hämta stöd i principer. De gör en grundlig utredning av ersättningsklausulens 

olika inriktningar och syften och jämför dem med vitesklausulernas roll i avtalsförhållandet. De 

har utgått från rättsfallet NJA 2010 s 629 och HD:s argumentation och bedömning. 

 

I sin analys diskuterar Havert och Palm vilken typ av vitesklausul som är bäst lämpad att använda 

sig av. Det finns argumentation för de tre perspektiven: valrätt, vitesklausulen som exklusiv 

                                                 
5
 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, 1. Uppl., Liber förlag, 

Diss. Stockholm: Univ. Stockholm, 1986. 
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reglering, tolkningsfråga i det enskilda fallet. De tar även upp frågorna kring olika standardavtal 

och en tolkning av förhållandet mellan kontraktuell ersättning och vite.6 

 

En ytterligare uppsats är Vitesklausuler - vid dröjsmål i kommersiella avtal, skriven av Maria 

Karlsson, Lunds universitet. Karlssons uppsats är inriktad på vitesklausuler och deras roll inom 

kommersiella avtal. Framför allt är det i dröjsmålssituationer som denna studie har sitt 

epicentrum. Det är en studie innehållandes intervjuer med företag i olika branscher och deras syn 

på vitesklausuler. Karlsson berör bara den svenska rätten förutom ett kapitel som innehåller en 

övergripande bild av vitesklausuler i utländsk rätt.7 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i kapitel. Kapitel två till fyra består av grundläggande förklaringar och 

material för att besvara vår problemformulering. Kapitel fem innehåller en sammanfattning av tre 

viktiga rättsfall. 

 

I kapitel 2 ges en presentation av avtalsrätten och vilka principer som används. Avsikten är att på 

ett utförligt sätt förklara innebörden av generalklausulen i 36 § AvtL. Vi har valt att börja med 

att, på ett övergripande sätt, förklara det grundläggande inom avtalsrätten för att ge läsaren en 

överblick av generalklausulen. 

 

Därefter, i kapitel 3, definieras begreppet ersättningsklausul. En förklaring av hur en 

ersättningsklausul ska vara utformad och innehålla ges för att ge läsaren en grundläggande bild 

av en giltig ersättningsklausul. Ersättningsbegreppet redovisas tillsammans med 

skadeståndsrätten, kapitlet är utformat på ett sådant sätt att skadeståndsrätten inte ligger i fokus 

utan det är skadeberäkningen och tankar kring hur beräkningen ska gå till. 

 

Vidare, i kapitel 4, ges en djupare redogörelse av vitesklausuler och dess funktioner. 

Tolkningsfrågorna som kan uppstå och möjligheter till lösningar presenteras samt kopplingen till 

avtalsrätten. En utförligare förklaring av vitesklausuler ges, till skillnad från kapitel 3 vilket 

endast presenterar en övergripande framställning av ersättningsklausuler. Varför de båda 

                                                 
6
 Havert, Lovisa & Palm, Tove, Vitets förhållande till kontraktuell ersättning - en valrätt för borgenären, exklusiv 

reglering eller en tolkningsfråga i det enskilda fallet?, Linköpings universitet, 2013. 
7
 Karlsson, Maria, Vitesklausuler - vid dröjsmål i kommersiella avtal, Lunds universitet, 2006. 
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klausultyperna är uppdelade beror på att vi anser att vitesklausuler används i en omfattande del av 

kommersiella avtal att de behöver ett eget kapitel. 

 

I kapitel 5 har vi valt att referera de rättsfall vi anser har betydelse för vår uppsats, en 

sammanfattning av de tre rättsfallen och framför allt HD:s redogörelse lyfts fram. 

Sammanfattningarna är placerade i slutet av referensramen för att läsaren ska hinna bilda sig en 

egen uppfattning om rättsläget innan HD:s bedömningar presenteras. 

 

I kapitel 6 gör vi en analys av rättsläget avseende ersättningsklausuler och möjligheterna till 

jämkning. Vi har också med en kortare del angående skadeståndsrätten och hur den förhåller sig 

till ersättningsklausuler. 

  



11 

 

2 Avtalsrätt och generalklausulen 

2.1 Inledning 

I Sverige råder avtalsfrihet vilket är en civilrättslig princip som innebär att det är upp till var och 

en av parterna att bestämma om avtal ska ingås, vad avtalet ska innehålla samt med vem avtalet 

ska ingås. Friheten att avstå från att ingå avtal är också en del av avtalsfriheten, ingen kan tvingas 

ingå avtal.8 Friheten att ingå avtal var länge oreglerad men har det senaste århundradet, i samband 

med avtalslagens införande, blivit allt mer lagstyrd. Även avtal mellan näringsidkare har blivit 

allt mer reglerat men grundprincipen om avtalsfrihet är fortfarande viktig för ingåendet av avtal.9 

En annan viktig princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, principen om att avtal ska 

hållas. Principen är hänförlig tillbaka till naturrätten i början av 1600-talet.10 

 

De två principerna om avtalsfrihet och att avtal ska hållas finns inte nedskrivna i lagen utan de tar 

form i rättspraxis och förarbeten. Principen om att avtal ska hållas framgår indirekt av anbud-

acceptmodellen i 1 § AvtL.11 Den enda omständigheten att bortse från avtalet i äldre rätt har varit 

att det ska ha funnits särskilda ogiltighetshandlingar, men efter införandet av 36 § AvtL har det 

blivit lättare att omförhandla omständigheter i avtalet som varit oskäliga.12 

 

Avtalsfriheten innebär möjligheten att avtala om allt utan statens påverkan. Sedan Sveriges 

inträde i Europeiska unionen och möjligheterna att ingå avtal på den internationella marknaden 

underlättats av olika handelsavtal, har den svenska rätten påverkats av andra länders rätt. Störst 

inflytande över den europeiska avtalsrätten har den engelska och tyska avtalstekniken. Den 

engelska avtalsrätten bygger på kontraktsprincipen vilket innebär att avtalsparterna inte är bundna 

fram till att anbudet har accepterats av parten som fått anbudet. Den svenska och tyska 

avtalsrätten bygger på löftesprincipen vilket innebär att anbudet är bindande redan när säljaren 

lämnat anbudet. Det finns dock en skillnad mellan den svenska och den tyska löftesprincipen. 

Den tydligaste och i det här fallet viktigaste är just när anbudet anses kommit till kännedom för 

                                                 
8
 Avtalsfrihet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avtalsfrihet/, hämtad den 2016-04-11. 

9
 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 13:e upplagan, Juristförlaget, Lund, 2011, s. 27. 

10
 Pacta sunt servanda, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pacta-sunt-servanda/, 2016-04-11. 

11
 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 37. 

12
 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 27. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/avtalsfrihet/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pacta-sunt-servanda
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motparten. Den svenska rätten säger att det är när motparten har tagit del av, medan den tyska 

anser att det är när anbudet har ankommit motparten.13 

 

2.2 Generalklausulens innehåll 

Avtalslagen har funnits sedan 1915 men har under årens lopp uppdaterats vid ett flertal tillfällen. 

Äldre rätt har förhållit sig restriktiv till att göra inskränkningar i avtalsfriheten, dock har 

förändringar gjorts vid flera tillfällen, den största förändringen är 36 § i AvtL, den så kallade 

generalklausulen. Förändringen arbetades fram genom proposition 1975/76:81. I propositionen 

finns en tanke om jämbördighetens relativa begrepp, vilket har en asymmetrisk karaktär, att två 

näringsidkare formellt sett är jämställda men att en part fortfarande är i underläge. Ett exempel på 

en sådan situation är en underleverantörs ställning gentemot huvudleverantören, i en sådan 

situation får oftast underleverantören acceptera huvudleverantörens villkor.14 

 

Avsikten är inte att 36 § AvtL ska användas för att jämka varje avtal, utan möjligheten till att 

göra en bra affär ska fortfarande finnas. Generalklausulen finns dels till för att dämpa de effekter 

avtalsfriheten har i ersättningsklausuler och de oskäliga effekter som kan uppstå. Att jämka ett 

oskäligt högt vite sker genom nedsättning eller att klausulen lämnas utan avseende. Att jämka ett 

vite som är satt för lågt kan göras i lagens mening och det finns ingen begränsning att en sådan 

jämkning inte kan göras men det är ovanligt att det sker.15 

 

För att jämkning ska vara möjligt förutsätts att villkoret är oskäligt. I propositionen till 36 § AvtL 

skrivs det att skäligheten inte behöver vara uppenbar, detta för att domstolarnas möjlighet att 

jämka ska vidgas. Lägg också till att den allmänna förutsättningen för jämkning är att 

avtalsvillkoret är oskäligt. Det ändrar karaktären på paragrafen och lämnar ett diskussionsfält. 

Olsen skriver om att vitets belopp ska ses i relation till ekonomisk förlust och karaktär av 

avtalsbrottet. HD har dock ansett att avtalade belopp är skäliga och lämnar det till att enbart andra 

jämkningsfaktorer kan motivera en jämkning.16 

                                                 
13

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 323-326. 
14

 Votinius, Sacharias, Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserande kontraktsuppfattningen, Flodgren, 

Boel (red.), Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. 338-341. 
15

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 316 ff. 
16

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 116. 
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2.3 Jämkningsbelopp 

I förarbetena har det bestämts att domstol ska avgöra vad som är ett skäligt belopp i förhållande 

till kontraktsbrottet. I äldre rätt har HD kommit fram till olika beslut, i två fall har vitet jämkats 

till noll.17 I andra fall har endast olika kvotdelar för jämkningsbelopp erkänts, HD har i ett antal 

avgöranden godkänt ersättning om en femtedel eller en tiondel av vitesbeloppet. Det finns inget 

avgörande från HD vilket avgör omständigheterna när vitet är utformat i relation till 

kontraktsbrottet utan endast när ersättningsklausulen varit utformad som ett engångsbelopp. 

Olsen framhåller i sin bok att det henne veterligen inte har skett någon jämkning som understigit 

kontraktsbrottets omfattning.18 

 

2.4 Åsikter från forskare inom rättsvetenskapen 

Ola Svensson skriver i artikeln Lagstyre inom avtalsrätten, att brister i rättssäkerheten uppstår när 

det inte tydligt framgår hur domstolarna dömer. I förarbetena till 36 § AvtL fastställs det att det är 

domstolarna som ska sätta upp de rättsliga spelreglerna för hur tolkningen ska göras. Svensson 

beskriver att bristerna som finns i rättspraxis har resulterat i bristande rättssäkerhet eftersom 

rättspraxis är otydligt och förutsebarheten i avtalslagen har blivit ännu otydligare. Det har 

resulterat i att branscher har angett egna garantier och avtalsvillkor som är specificerade för 

branschen, ett exempel är AB 04. Även parts- och handelsbruk och till viss del sedvänja har 

omformats för att försöka underlätta förutsebarheten.19 

 

Christina Ramberg har utarbetat kodifikationen avtalslagen 2010. Syftet är att den ska fungera 

som ett förslag på hur avtalslagen borde vara utformad för att fungera i dagens samhälle. 

Ramberg anser att behovet av en uppdatering av avtalslagen bör genomföras, vilket har skett i 

andra länder. Avtalslagen 2010 ska ge en förnyad beskrivning av avtalslagen från 1915, dels för 

att lättare kunna förstå den svenska avtalsrätten, dels för att underlätta avtalstolkning i sakfrågor 

för praktiserande jurister. Det råder delade meningar om hur avtalslagen 2010 ska användas och 

om den kan betraktas som en rättskälla. Ramberg hävdar att den ska erkännas som en rättskälla 

men att den nu rådande avtalslagen är en starkare rättskälla.20 Ramberg belyser den rådande 

                                                 
17

 NJA 1921 A 278 & NJA 1944 A 241. 
18 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 110-112. 
19

 Lagstyre inom avtalsrätten, https://pro.karnovgroup.se/document/2077209/1/, Ny Juridik 1:16, s. 7-48, hämtad 

2016-04-18. 
20 Avtalslagen 2010, http://www.avtalslagen2010.se/, hämtad den 2016-04-27. 

https://pro.karnovgroup.se/document/2077209/1/
http://www.avtalslagen2010.se/
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situationen och anledningen till avtalslagen 2010:s uppkomst genom oviljan från 

justitiedepartementets håll att anta en ny avtalslag på grund av andra prioriteringar samt att ett 

sådant arbete skulle ta mycket lång tid.21 

Christian Dahlman kritiserar avtalslagen 2010 för att inte uppfylla kriterierna för att utgöra en 

rättskälla. Dahlman menar att Ramberg har fel när hon hävdar att all juridisk doktrin är en 

rättskälla. Att något har status av rättskälla följer av rättskälleläran, vilken utgörs av de 

rättskälleregler som av sedvana tillämpas av svenska jurister. När Ramberg påstår att avtalslagen 

2010 är en rättskälla gör hon också ett påstående om innehållet i denna sedvana. Enligt Dahlman 

uppfyller inte avtalslagen 2010 denna sedvana och att den därmed inte ska betraktas som en 

rättskälla. Dahlman anför slutligen att Ramberg har använt begreppet rättskälla slarvigt och 

felaktigt.22 

 

En artikel i Advokatsamfundets tidskrift Advokaten som skrivits i samband med firandet av 

avtalslagens 100-årsdag ges tre förslag till framtiden för den nordiska avtalsrätten. Det är 

Christina Ramberg, Jan Kleineman och Lena Sisula-Tulokas som ger sin syn på lämpliga 

åtgärder. Christina Ramberg, som tidigare hävdat att den bästa lösningen är att upprätta en helt ny 

avtalslag, anser i artikeln att avtalslagen är obsolet och att normgivningen bör överlåtas till 

rättspraxis, d.v.s. case law till skillnad från rådande civil law.23 Jan Kleineman har den 

inställningen att nuvarande lagstiftning fungerar utmärkt och att det vore synd att gå miste om de 

senaste etthundra åren av rättspraxis för att utforma en ny lagstiftning. Han anser att det finns en 

gedigen grund att stå på och att möjligheterna att använda rättspraxis är god.24 Lena Sisula-

Tulokas har en önskan att skapa en databas liknande de olika databaser som finns inom CISG. 

Databaserna innehåller rättspraxis från ca 80 medlemsländer. Lena lägger fram fyra andra förslag 

till lösningar för avtalsrättens framtid, att en ny nordisk avtalslag tas fram, att delrevisioner görs, 

att låta de nordiska länderna själva bestämma hur de vill göra eller att inte göra någonting åt 

avtalslagen.25 

 

                                                 
21

 Avtalslagen 2010, http://www.avtalslagen2010.se/, hämtad den 2016-04-27. 
22 ”Avtalslagen 2010” är inte en rättskälla, http://www.dagensjuridik.se/2010/11/avtalslagen-2010-ar-inte-en-

rattskalla, hämtad 2016-05-25. 
23

 Avtalslagen firar 100 år, https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-6-2015-argang-

81/Avtalslagen-firar-100-ar/, Advokaten nr 6 2015 årgång 81, hämtad 2016-04-27. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 

http://www.avtalslagen2010.se/
http://www.dagensjuridik.se/2010/11/avtalslagen-2010-ar-inte-en-rattskalla
http://www.dagensjuridik.se/2010/11/avtalslagen-2010-ar-inte-en-rattskalla
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-6-2015-argang-81/Avtalslagen-firar-100-ar/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-6-2015-argang-81/Avtalslagen-firar-100-ar/
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2.5 Tolkningsmetoder 

Tolkning av avtal utgör ensamt ett stort ämne som kräver längre utredning. Tolkningen kan vara 

komplicerad eftersom det finns många olika typer av avtal med olika innehåll som reglerar vitt 

skilda saker. Det har utarbetats ett antal verktyg för att hjälpa till att tyda avtal utöver de 

lagstadgade principer som finns. Tolkningsmetoderna är även användbara vid tolkning av 

vitesklausuler. För att ersättning enligt en vitesklausul ska kunna utgå förutsätts att ett 

kontraktsbrott av det avtalade slaget faktiskt inträffat. Det gäller åtminstone när 

ersättningsklausulen är knuten till kontraktsbrott.26 

 

En av teorierna inom avtalstolkning som vann mark under tidigare sekel var viljeteorin, denna 

hängde nära ihop med avtalets funktionssätt d.v.s. reglerna om anbud och accept. Fokus vid 

tillämpning av viljeteorin var att urskilja avsikten hos parterna som skrivit avtalet. En 

motreaktion på denna teori var tillitsteorin, denna teori tog sikte på anbudstagarens eller 

mottagarens uppfattning om innehållet. En tredje teori som ställdes mot dessa var 

förklaringsteorin vilket innebar att utgångspunkten skulle ligga på förklaringen och dess innehåll. 

Nu för tiden anses den gemensamma partsavsikten vara avgörande för avtalstolkningen. Om 

parterna har enats om en viss avtalstext ska denna i regel gälla.27 Vid standardavtal blir 

avtalstexten i princip helt dominerande eftersom de särskilda bestämmelserna sällan diskuterats 

innan avtalet sluts.28 

  

                                                 
26

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 188. 
27

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt II, 6:e upplagan, Juristförlaget, Lund, 2010, s. 58. 
28

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 17. 
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3 Ersättningsklausuler 

3.1 Definition 

Definitionen av begreppet ersättningsklausul tycks inte vara klart fastställt enligt Lena Olsen. 

Ersättningsklausuler reglerar på olika sätt gäldenärens ersättningsskyldighet i förhållande till 

borgenären vid ett avtalsbrott.29 Lars Erik Taxell definierar begreppet ersättningsklausul som en 

gemensam term för avtalsförbehåll som ”i något avseende reglerar gäldenärens skyldighet att 

betala ersättning föranledd av avtalsbrott”.30 

 

3.2 Ersättningsklausulers utformning och innehåll 

Ordalydelsen av ersättningsklausuler i avtal varierar beroende på vilka intressen som ska 

tillvaratas. Ett typexempel vid dröjsmål är när säljaren förbinder sig att betala en viss summa för 

varje försenad leveransdag som löper utöver den avtalade leveransdagen. Syftet med 

formuleringen är att försöka säkerställa att säljaren uppfyller sin skyldighet att leverera i rätt tid. 

Leveransskyldigheten är säljarens huvudförpliktelse men också andra skyldigheter kan stadgas i 

avtalet och säkerställas genom en ersättningsklausul. På samma sätt kan köparens förpliktelse att 

betala, tryggas med en ersättningsklausul. En sådan försening hanteras oftast med dröjsmålsränta. 

Det har däremot varit omdiskuterat huruvida dröjsmålsräntan ska betraktas som 

ersättningsklausul eftersom borgenären har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 

oavsett om det har stadgats i avtalet.31 

 

Det kan införas både positivt och negativt formulerade förpliktelser i ersättningsklausulen. Med 

en positiv förpliktelse förstås något som är påbjudet att göra och med en negativ förpliktelse 

menas något som ska underlåtas att göra. Det är viktigt att formulera vilket kontraktsbrott som 

ska avses i klausulen.32 Ersättningsbeloppet som avses i avtalet kan exempelvis anpassas efter 

skadans storlek. Ersättning kan vara fastställd att utgå med visst belopp eller i procent av 

köpeskillingen per dag eller liknande. På samma sätt kan antal dagar eller procent av 

köpeskillingen vara preciserad som ett maximum. Det förekommer också att det sker en 

beräkning baserad på kvantiteten av kontraktsbrottet för att anpassa ersättningsbeloppet till 

                                                 
29

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 22. 
30 Taxell, Lars Erik, Avtal och rättsskydd, Åbo akademi, Åbo, 1972, s. 454. 
31

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 23. 
32

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 24. 
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skadans storlek. Det kan komma till uttryck genom att ett visst belopp eller en viss procent ska 

erläggas för varje enhet som säljaren inte har levererat. Ersättningen kan också vara utformad 

som ett engångsbelopp och är därför avhängigt kontraktsbrottets storlek.33 

 

3.3 Ersättningsklausulers giltighet 

För ersättningsklausuler gäller allmänna regler om rättshandlingars ogiltighet och jämkning enligt 

36 § AvtL. Generalklausulen i 36 § AvtL är tillämplig inom hela förmögenhetsrätten och kan 

därmed tillämpas på alla typer av avtal. Bestämmelsen är även tvingande och går därmed inte att 

avtala bort.34 

 

Vid bedömning av giltighet är ersättningsklausulens tillkommande förpliktelsen av relevans, den 

för med sig att betalningsförpliktelsen inte är gällande ifall den har knutits till en ogiltig 

huvudförpliktelse. Trots det tycks bestämmelsen inte vara helt undantagslös.35 Det förekommer 

att ersättningsklausulens giltighet prövas självständigt utan direkt förbindelse med 

huvudförpliktelsen. Ett exempel är om en ersättningsklausul blivit del i ett standardavtal och 

luckor lämnats i klausulen för beloppsberäkning.36 

 

Allmänt vid tillämpning av generalklausulen sker prövning genom en samlad bedömning av 

samtliga föreliggande omständigheter. De viktigaste av dessa återfinns i lagtext, närmare bestämt 

avtalets övriga innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst och senare inträffade 

förhållanden samt omständigheter i övrigt.37 Det är nödvändigt att inte tolka avtalsvillkor isolerat 

utan också beakta omkringliggande omständigheter.38 

  

                                                 
33

 Ibid. 
34

 Post, Claes-Robert von, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, Jure, 

Diss. Stockholm : Univ., 2000, Stockholm, 1999, s. 30. 
35

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 70. 
36

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 90. 
37

 Post, Claes-Robert von, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 32. 
38 Se avsnitt 2. 



18 

 

3.4 Ersättning och skadestånd 

Den allmänna definitionen av skadestånd är ersättning som ska sätta den skadelidande i samma 

ekonomiska ställning som om skadan inte hade skett.39 Olsen menar att den avgörande 

förutsättningen för att skadestånd ska kunna utgå är att skada faktiskt har inträffat. Hon säger 

också att de flesta ersättningsklausuler inte innehåller några specifika krav på att skada ska ha 

uppstått.40 Avtalsparterna kan hamna i en rättslig dispyt om både förutsättningarna och nivån för 

ersättningen trots att kontraktet innehåller en vitesklausul. När en sådan konflikt uppstår finns 

risk att vitesklausulens funktion som normering av ersättning undermineras och parterna kan ha 

önskan att en konventionell skadeståndsbedömning ska komma till stånd.41 

 

Det görs skillnad mellan olika skadeståndsansvar, dels det utomobligatoriska skadeståndsansvaret 

när det inte finns några avtalsförpliktelser gentemot varandra, dels det kontraktuella 

skadeståndsansvaret vilket innebär att det finns ett avtal mellan parterna. Vad som ska ersättas i 

utomobligatoriska fall är att den skadelidande ska sättas i samma ekonomiska ställning som om 

skadan inte hade inträffat, men i ett kontraktuellt skadelidande ska både det positiva och negativa 

kontraktsintresset ersättas, ersättning ska utgå både för skadan och den uteblivna vinsten.42 

 

I tysk rätt har det bestämts att beloppet i ersättningsklausulen är ett minimum och den 

skadelidande parten har rätt att kräva skadestånd enligt de allmänna reglerna om skadan 

överstiger ersättningsbeloppet i klausulen.43 Inom de övriga nordiska länderna har det diskuterats 

om möjligheterna att utöver den avtalade ersättningen kräva fullt skadestånd enligt allmänna 

regler, men i Sverige har HD valt att bestämma den avtalade ersättningen till ett minimum.44 

Vid ersättning enligt SkL måste först rekvisiten i 2 kap 1 § SkL vara uppfyllda, d.v.s. att 

skadevållaren ska ha varit oaktsam och att det ska ha uppstått en sakskada. 

Ersättningsbedömningen för sakskada sker i 5 kap 7 § SkL och enligt förarbetena ska endast 

kostnader som inte kunnat undvikas ersättas.45 

                                                 
39

 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8:e uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 25-27. 
40

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 130. 
41

 Gorton, Lars & Samuelsson, Per, Kontraktuella viten, s. 75-106. 
42

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 130-133. 
43

 Rebmann, Kurt, Säcker, Franz Jürgen, Rixecker, Roland & Krüger, Wolfgang (red.), Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 2a., Schuldrecht, Allgemeiner Teil : §§ 241 - 432, Beck, München, 2003, § 340-341. 
44

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 135-136. 
45

 Prop. 1972:5, s. 580. 
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3.4.1 Maximum- och minimumersättning 

Beroende på ersättningsklausulens uppbyggnad, om ersättningen är bestämd till olika 

skadeståndsnivåer eller om den enbart är bestämd till att ersätta kontraktsbrottet, kommer utfallet 

bli olika. Ifall omfattningen av kontraktsbrottet skiljer sig från det på förhand avtalade beloppet 

kan det uppstå en konflikt mellan parterna. I rättsfallet NJA 2010 s 629 behandlas frågan om 

maximum- och minimumersättning.46 

 

3.4.2 Maximum 

I litteraturen är författarna överens om att fullt skadestånd enligt allmänna principer och avtalad 

ersättning inte ska utgå samtidigt. HD har i några fall utdömt ersättning såväl enligt klausulen 

som enligt allmänna regler. Det viktigaste förhållandet att ta fasta på är om borgenären själv kan 

välja ersättningsgrund eller om det förutbestämda beloppet i ersättningsklausulen utgör 

ansvarsbegränsningen. Denna fråga blir framför allt viktig när kontraktsbrottet är mer omfattande 

än det avtalade beloppet. De rättsfall som finns ger en splittrad bild av rättsläget. Efter införandet 

av generalklausulen finns möjligheten att jämka ett vitesbelopp uppåt, vilket borde göra 

tolkningsmetoden förlegad. Frågan om klausulen ska vara ansvarsbegränsande har i rättspraxis 

givit belägg för att den kan vara det, dock finns det även rättsfall i vilka borgenären har fått 

skadestånd som avsevärt översteg det avtalade beloppet.47 I rättspraxis råder osäkerhet om den 

avtalade ersättningen ska ses som en ansvarsbegränsning. Frågan har bara väckts i ett rättsfall, i 

vilket utgången blev att ansvarsbegränsningen ska vara gällande.48 

 

3.4.3 Minimum 

Kan gäldenären visa på att kontraktsbrottet blivit mindre omfattande än det förutbestämda 

ersättningsbeloppet kan beloppet sänkas. I doktrin anses i allmänhet att det förutbestämda 

beloppet har satts som minimumersättning för det belopp gäldenären ska ha rätt att kräva. Vissa 

författare har uppfattningen att vitesklausulen ska ses som en presumtion rörande 

kontraktsbrottets storlek. Det finns även en åsikt om att bevisbördan ska vara omvänd vid tvist 

                                                 
46 Se avsnitt 5.2 
47 NJA 1909 A 597. 
48 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 135-142. 
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om ersättning när skadan av kontraktsbrottet understiger vitesbeloppet, d.v.s. den förpliktades 

påstående att skadan understiger vitet kan bara göras gällande om det kan bevisas.49 

  

                                                 
49 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 133-134. 
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4 Vitesklausuler 

4.1 Definition 

Vitesbestämmelserna förekommer inom avtalsrätten och är en i förväg avtalad ersättning som 

utges vid kontraktsbrott. Det är därmed en praktisk lösning när ekonomisk ersättning ska utgå 

eftersom storleken på vitet är förutbestämt. Med hjälp av vitesklausuler kan avtalsparterna på 

förhand bestämma skadeståndsbeloppets storlek, vilket är ett uttryck av avtalsfriheten.50 Viten 

beskrivs som ett på förhand bestämt normerat skadestånd, som till viss del har till syfte att 

förenkla förutsättningarna för att bestämma ersättning. Vitesbeloppet kan även syfta till att vara 

ett påtryckningsmedel mot den naturapresterande parten, d.v.s. säljarens plikt att fullgöra sina 

förpliktelser enligt avtalet. Även den betalande partens, köparens, förpliktelser i samband med 

avtal säkerställs med en vitesklausul. Det kan aktualiseras genom att köparen måste betala 

dröjsmålsränta om avtalet inte efterlevs. Därmed förenklas konfliktlösningen med hjälp av 

viten.51 Det förutbestämda vitesbeloppet kan även gälla som en ansvarsbegränsning, närmare 

bestämt i situationer när vitesbeloppet är satt till ett lågt belopp. Trots att vitesklausuler som 

skrivits in i avtal i princip är bindande kan 36 § AvtL användas för att försöka stävja oskäliga 

effekter. Om vitet är oskäligt högt kan det sättas ned eller lämnas helt utan hänsyn. På samma sätt 

kan vitet med stöd av samma bestämmelse jämkas uppåt, om beloppet är en oskälig begränsning 

av ersättningen, något som visserligen är ovanligt i praktiken.52 

 

Vitets förhållande till skadestånd enligt allmänna regler är att vitet vanligtvis är bestämt att utgå 

exklusivt. Det innebär att skadestånd vid sidan av det avtalade beloppet inte ska bli aktuellt, utan 

ersättningen sker självständigt av vitesbeloppet. Under omständigheten att avtalet hävs utgår 

däremot vanligtvis skadestånd enligt allmänna principer för den skada som förorsakats 

beställaren på grund av hävningen.53 

 

4.2 Vitets förekomst i olika avtalssituationer 

Vitesklausuler förekommer ofta i olika typer av avtal och i synnerhet i standardavtal. 

Standardavtal används vid mer rutinmässiga avtalsslut, avtalet sluts därför på grundval av ett 

                                                 
50

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 19. 
51

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 316. 
52

 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 317. 
53

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 26. 
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formulär eller hänvisar till ett sådant med allmänna bestämmelser. Standardavtal används i många 

olika branscher och i olika förbindelser med syfte att ta till vara de aktuella intressena.54 Ett av de 

mest förekommande standardavtalen är AB 04 som används inom entreprenadbranschen. 

Standardavtal som innehåller viteklausuler är i allmänhet vanligt vid köp och i synnerhet vid 

entreprenadavtal och tillverkningsköp, i vilka montage ingår. Vitesklausuler förekommer också 

vid avtal om köp av fast egendom. Det åliggande som oftast säkerställs vid köp och entreprenad 

är dröjsmål vid leverans. Vitet är i första hand bestämt efter förseningens längd och ska 

regelmässigt beräknas med en viss procent av köpeskillingen per vecka.55 Vid köp av fast 

egendom har köparen ofta en plikt att erlägga handpenning som utgör förskott på köpeskillingen. 

Säljaren kan också genom handpenningen reglera eventuella skadeståndsanspråk mot köparen. 

Bestämmelserna om ersättningen är i detta fall huvudsakligen inriktat på att köparen inte fullgör 

sina förpliktelser enligt avtalet.56 

 

4.3 Vitets funktion och parternas intressen 

Anledningarna till vitesklausuler i kontrakt kan, från parternas sida, vara många. Det kan både 

röra sig om syften som är av mer eller mindre juridisk relevans. Först och främst är det mest 

uppenbara att avtalsparterna med hjälp av en vitesklausul vill uppnå möjligheten till att bli 

kompenserad, detta utgör ett reparations- och ersättningsintresse. Det motsatta syftet förkommer 

också, således att begränsa sitt ansvar genom att möjligheterna till ersättning blir mindre. Ett 

sådant intresse kan beskrivas som ett begränsningsintresse i vilket vitet används som friskrivning. 

Det som skiljer en ansvarsbegränsande klausul från en klausul som syftar till att tillvarata 

reperationsintresset är framför allt vitesbeloppets omfattning.57 Ett annat välkänt syfte med 

vitesklausuler är att verka som påtryckningsmedel gentemot köpare, att han faktiskt fullgör sin 

prestation. Vitesklausulen ska preventivt försöka hindra kontraktsbrott, denna funktion utgör 

påtryckningsintresset. Det är inte ovanligt att viten sätts till höga belopp i preventivt syfte. Trots 

att viten kan jämkas om de är oskäliga, förekommer det sällan att en domstol sätter ned beloppet i 

kommersiella förhållanden eftersom vitenas avsikt är att fungera som effektiva 

påtryckningsmedel.58 
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 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 21. 
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 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 26. 
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 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 27. 
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 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 30. 
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 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8. kompletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 179. 
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Det finns även en effekt av ersättningsklausuler som underlättar lösningar av eventuella 

konflikter på ett lindrigt sätt, detta fungerar som konfliktlösningsintresset. Syftet är att 

påföljderna ska vara förutsebara och att parterna på förhand ska kunna påverka innehållet. På 

detta sätt undkommer domstolarna att behöva avgöra om skadestånden är skäliga, genom att 

undvika detta kan administration och kostnader minskas för de inblandade parterna. Den 

skadelidande behöver inte heller föra bevisning om skadans storlek och den kontraktsbrytande 

parten kan förutse vad som ska fullgöras.59 

  

                                                 
59

 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, s. 30. 
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5 Rättsfallssammanfattning 

5.1 NJA 2012 s 597 - konkurrerande skadeorsaker 

I NJA 2012 s 597 slog HD fast att den utomobligatoriska skadeståndsrättens principer i fråga om 

orsakskonkurrens skulle ligga till grund för motsvarande bedömningar vid skadeståndsskyldighet 

till följd av kontraktsbrott, om inte särskilda skäl talade emot det. 

 

Fortum Generation Aktiebolag ingick som beställare ett avtal med Trafikverket (tidigare 

Vägverket) år 1997 som entreprenör avseende nybyggnation av Rottnens kraftverk. Arbetet var 

delat med tolv sidoentreprenörer utöver Trafikverket och reglerades bl.a. av AB 92. 

Entreprenaden var en sidoentreprenad, vilket innebar att beställaren svarade för projektering och 

entreprenören eller entreprenörerna för utförandet. I detta fall skulle leverans och montage av 

kraftverkets generator utföras av en sidoentreprenör för vilken Fortum ansvarade. 

 

Kraftverket var redo att tas i drift under 1999, 13 veckor försenat. I entreprenadavtalet fanns en 

klausul som berättigade beställaren att erhålla vite av entreprenören med ett belopp om 300 000 

kr för varje påbörjad vecka som idrifttagningen av kraftverket blivit fördröjd. 

 

Trafikverket ansökte om stämning mot Fortum med yrkande om att Fortum skulle förpliktas att 

till Trafikverket utge ersättning för dels felaktigt innehållna medel, dels obetalda fordringar för 

utförda arbeten. Fortum vitsordade att Trafikverket hade en fordran för innehållna medel och 

utförda arbeten men bestred yrkandet i den delen under åberopande av kvittningsgilla 

motfordringar avseende förseningsvite. Yrkandet i övrigt bestreds. 

 

Frågan i TR var om Fortums dröjsmål i förhållande till Trafikverkets kontraktsbrott skulle verka 

befriande för Trafikverkets ansvar att betala förseningsvite. Trafikverket motsatte sig ansvar för 

dröjsmål under huvudsakligt åberopande av att förseningen berodde på försening hos 

sidoentreprenören som Fortum svarade för. TR förklarade att Trafikverkets dröjsmål berodde på 

omständigheter som Fortum har ansvarat för. Trafikverket hade inte kunnat påverka Fortums 

dröjsmål, varför det förelåg skäl att frita Trafikverket från betalningsskyldighet enligt 

viteklausulen. TR dömde därmed till Trafikverkets fördel, alltså att Fortum måste utge vite. 
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HovR gjorde sedan samma bedömning som TR men underströk särskilt att det är fråga om ett 

mellan parterna avtalat vite och inte en fråga om skadestånd på grund av avtalsbrott eller något 

utomobligatoriskt förhållande. 

 

Trafikverket ansvarade bl.a. för arbeten med vattenvägar till kraftverket. Eftersom dessa arbeten 

försenades, hindrades kraftverket att tas i drift. Kraftverkets uppstart hindrades även av en annan 

sidoentreprenörs försening. Förseningen medförde också att Trafikverket inte i tid kunde utföra 

vissa eftergjutningsarbeten som ingick i verkets åtagande. Trafikverkets arbeten med vattenvägar 

var dock inte beroende av den försenade generatorleveransen. 

 

5.1.1 Högsta domstolens bedömning 

HD konstaterade allmänt vad som gällde om viten enligt AB 92 att om flera entreprenörer skulle 

utge vite på grund av försening med sina arbeten, uppkom frågan huruvida den skadelidande 

kunde bli överkompenserad och om hänsyn skulle tas till det. Det kan inträffa att beställaren fått 

en betydligt större sammanlagd ersättning än som motsvarar den skada som han kunde ha lidit. 

Den skadelidande hamnade i en ekonomiskt bättre position än innan skadan skedde. En 

entreprenör som hade åtagit sig att utge ett förseningsvite hade emellertid typiskt sett tagit på sig 

en till beloppet bestämd risk om parten inte fullgjorde sin prestation enligt avtalet, och det 

oberoende av förseningens följdverkningar. Skyldigheten att betala vite påverkades därför inte av 

om också andra entreprenörer skulle utge förseningsvite. Det hindrade inte att den sammanlagda 

ersättningen kunde bli tillräckligt stor för att i undantagsfall utgöra ett skäl att med stöd av 36 § 

AvtL jämka vitesvillkoret i ett eller flera av entreprenadkontrakten. 

 

Domstolen behövde ta ställning till om Trafikverket hade haft rätt till tidsförlängning på grund av 

den försenade leveransen av generatorn. Arbetena med vattenvägarna var en särskild del i 

entreprenaden, som skulle vara färdigställt en viss avtalad dag och det skulle inte påverkas av 

generatorsleveransen. Någon rätt till tidsförlängning avseende arbetena med vattenvägarna 

förelåg därför inte. 

 

Vad gäller tolkningsförutsättningarna avseende parternas avtal om förseningsvite ansåg HD att 

utgångspunkt skulle vara vad som gällde enligt dispositiv rätt. HD:s inställning till konkurrerande 

skadeorsak sammanfattades genom att den icke kontraktsbrytande parten skulle vara berättigad 
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skadestånd som försatte honom i samma situation som om avtalet hade fullgjorts på ett riktigt 

sätt, även när det finns två eller flera andra parter som har orsakat samma skada genom 

skadeståndsgrundande kontraktsbrott. 

 

Bedömningen HD gjorde var att kontraktsbestämmelserna, i brist på tolkningsdata, både gav 

uttryck för tolkningen att Trafikverket skulle utge vite men också för det motsatta. Därmed ansåg 

HD att det var naturligt att utgå från vad som gäller enligt dispositiv rätt. 

 

HD drog slutsatsen att fastän fördröjningen av idrifttagningen inte bara orsakades av 

Trafikverkets försening med vattenvägarna, utan även av den försenade leveransen och 

monteringen av generatorn som skett av underentreprenören, skulle Trafikverket utge vite. 

 

5.1.2 Konkurrerande skadeorsak 

Konkurrerande skadeorsak innebär att två eller flera händelser var för sig är tillräckliga för att 

orsaka samma skada. När det kommer till utomobligatoriskt skadeståndsansvar är uppfattningen 

inom nordisk doktrin att båda händelserna medför skadeståndsansvar i de fall två 

ansvarsgrundande händelser medför samma skada under samma tidsrymd. Skadevållarna 

ansvarar i ett sådant fall solidariskt för skadan.60 

 

5.2 NJA 2010 s 629 - jämkning 

I NJA 2010 s 629 behandlades frågan om en vitesklausuls verkan i avtal om entreprenad. I avtalet 

hade beställaren och underentreprenören kommit överens om att vite skulle utgå ifall 

omhändertagen egendom förekom. Frågan var inriktad på om vitet skulle fungera som ett tak för 

skadeståndet eller om kontraktsbrottet även föranledde skyldighet att ersätta skada som översteg 

vitet och om vitesklausulen kunde göras gällande av underentreprenören mot entreprenören som 

ersatt beställaren för hela skadan. 

 

Omständigheterna i målet utgick från att bolaget Temarör AB (”Temarör”) orsakade skada 

genom att förlägga eller tappa bort en huvudnyckel vid utförande av entreprenad på uppdrag av 
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27 

 

Bygginnovations Gruppen i Stockholm AB (”BIGAB”). Följderna av detta har medfört 

nödvändighet att byta ut de lås som huvudnyckeln kunde öppna. 

 

If Skadeförsäkring (”If”) hade i egenskap av ansvarsförsäkringsgivare till BIGAB reglerat den 

uppkomna skadan i förhållande till BIGAB:s beställare Mandamus AB. Därmed hade If enligt 

försäkringsvillkoren övertagit rätten till ersättning från skadevållaren. If förde talan mot Temarör 

med yrkande att ålägga Temarör att utge 169 918 kr jämte ränta till If. Temarör medgav att utge 

15 000 kr, vilket motsvarar det belopp vitet var bestämt till, men bestred i övrigt käromålet. 

 

I TR behandlades den centrala frågan beträffande innebörden av åtagandet att betala 15 000 kr i 

händelse av att en nyckel inte återlämnas. Båda parterna hade kallat detta ett avtal om vite. Enligt 

TR:s mening hade inget framkommit som styrkte uppfattningen att avtalet samtidigt utgjort ett 

avtal om begränsning av skadeståndsskyldigheten. Temarör hade alltså inte visat att det förelåg 

något avtal om begränsning av skadeståndsskyldigheten. Käromålet skulle därför i TR vinna 

bifall. Temarör skulle till If utge det yrkade beloppet. 

 

HovR hade att pröva frågan om skadeståndet skulle begränsas till 15 000 kr, vilket Temarör 

gjorde gällande följer av ansvarsbegränsningen. Frågan om vitesklausuler i allmänhet skulle 

medföra en begränsning i rätten till ersättning har varit omdebatterad i svensk rätt sedan länge. 

Den rådande inställningen bland författare tycks vara att vitesklausuler generellt ska gälla som en 

sådan begränsning. Enligt den uppfattningen betraktas vitesklausuler som ett avtal, som i förväg 

exklusivt reglerar vad skada innefattar och vilken ersättning som ska utgå för skadan. 

 

HovR biföll Temarörs överklagan och If:s käromål ogillades utöver det av Temarör medgivna 

beloppet. Temarör blev enbart förpliktade att betala ersättning upp till vitets belopp, d.v.s. 15 000 

kr. 

 

5.2.1 Högsta domstolens bedömning 

HD:s fråga var huruvida vad som i målet betecknas som ett avtal om vite innebar en begränsning 

av ersättningsskyldigheten till vitesbeloppet om en nyckel inte lämnas tillbaka. Den bilaga som 

var fogad till kvittenslistan var formulerad av Mandamus och vitesbeloppet 15 000 kr var av 

sådan storlek att Temarör hade haft fog för att uppfatta vitesklausulen som en slutlig reglering av 
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förlust av nyckel. Med hänsyn till detta fick det slutna avtalet mellan Mandamus och Temarör 

anses innebära att vitet utgjorde en exklusiv reglering av ersättningsfrågan. HD konstaterade att 

BIGAB och dess rättsinnehavare saknade regressrätt mot Temarör för högre belopp än 15 000 kr. 

HD förklarade att vad som i målet betecknas som ett avtal om vite innebar en begränsning till 15 

000 kr av skadeståndsskyldigheten. 

 

För att dra sin slutsats poängterade HD också att enligt DCFR är situationen splittrad vad gällde 

om ersättning skulle utgå vid sidan av ett avtalat vite eller om vitet skulle utgöra den exklusiva 

påföljden när avtalet inte hävdes. DCFR användes som ett jämförelseunderlag och skulle tjäna 

som en beskrivning av vad som fick anses gälla i Sverige även om avtalsbestämmelser på 

området inte fanns. Jämförelsen grundade sig i vad som enligt domstolen fick anses vara en 

allmän princip, nämligen att en part, som ville utöva sin regressrätt mot annan och som inte hade 

ett längre gående ansvar än den andre. Inför betalning till borgenären skulle efterhöra om den 

andre hade en invändning som parten kunde åberopa mot borgenären, risken fanns att 

regressrätten annars föll bort.61 

 

Ett justitieråd var skiljaktig och anförde att det fanns ett krav på tydlighet vad gäller 

vitesklausulers utformning. Även om beloppet 15 000 kr hade bestämts av Mandamus kunde inte 

Temarör haft fog för uppfattningen att det skulle vara en slutlig reglering av 

skadeståndsskyldigheten. Justitierådet menade att vitesklausulen inte kunde innebära en 

begränsning till 15 000 kr av skadeståndsskyldigheten. 

 

5.3 Svea hovrätt T 727-15 - jämkning 

I målet Svea hovrätt T 727-15 behandlades frågan om jämkning enligt 36 § AvtL. Ett bolag hade 

utfört entreprenadarbeten för en fastighetsägare, parterna var oense om betalningen eftersom 

fastighetsägaren ansåg sig haft en kvittningsgill fordran som bl.a. avsåg vite. Enligt 

förlikningsavtalet skulle bolaget betala vite om 6000 kr per påbörjad vecka till dess att 

besiktningsanmärkningar var åtgärdade, vilket HovR konstaterade. Det fanns däremot möjlighet 

till jämkning med beaktande av klausulens innehåll och felens karaktär. Fastighetsägaren skulle 

därför rätteligen kunna kräva 70 000 kr i vite som avräknats från det av bolaget yrkade 

kapitalbeloppet. 
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Det fanns en skiljaktig mening som sammantaget menade att jämkning av vitesklausulen skulle 

ske med utgångspunkt ur förlikningsavtalets syfte, bakgrunden till avtalet och bolagets agerande. 

Därmed skulle vitet inte jämkas till den grad att det understeg huvudfordran. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Vi ska i vår analys utreda rättsläget beträffande ersättnings- och vitesklausuler. Många 

kommersiella tvister avgörs genom skiljedom, eftersom processerna är mer tidseffektiva än om 

frågorna skulle tas upp av allmän domstol. Skiljedomens innehåll hålls ofta hemligt vilket gynnar 

parterna eftersom konkurrenter inte kan ta del av avtalsvillkor. Finns det inga avtalsbestämmelser 

som stadgar tvistelösning genom skiljedom ska allmän domstol ta upp frågan. Det finns en 

osäkerhet om hur en domstol ska döma, genom en återblick i äldre rättspraxis framkommer det 

att domstolarna har dragit olika slutsatser i sina domar. 

 

Vi kommer i analysen försöka avgöra hur frågan avseende ersättning kan lösas vid avtalsbrott om 

en ersättningsklausul finns. Huvudinriktning är om ersättningsklausulen exklusivt ska gälla och 

när möjligheten till jämkning kan inträda. I analysen ska vi poängtera de främsta för- och 

nackdelarna med exklusiv tolkning respektive jämkning av ersättningsklausulen. Vi kommer 

även kortfattat beskriva hur en konventionell skadeståndsbedömning förhåller sig till 

bedömningen av en ersättningsklausul. Syftet med det är att ge en överskådlig bild av rättsläget 

idag. 

 

6.2 Ersättningsklausulers exklusivitet 

I rättsfallet NJA 2010 s 629 kom HD fram till att ersättningsklausulen som fanns i avtalet skulle 

vara gällande även när skadan av kontraktsbrottet översteg det bestämda ersättningsbeloppet. HD 

erkände ersättningsklausulens exklusivitet. Parterna hade infört en klausul som inte reglerade 

möjligheten till ersättning om den faktiska skadan var högre än det i ersättningsklausulen 

bestämda skadebeloppet. Den främsta risken som vi ser är att borgenären62 bär det största 

ansvaret vid en exklusiv bedömning av ersättningsklausulen eftersom den del av kontraktsbrottet 

som överstiger ersättningsbeloppet inte blir täckt. 

HD angav i sin dom att det rådde en viss oklarhet i tidigare rättspraxis hur en sådan klausul skulle 

tolkas, de hänvisade till doktrin i vilken författarna var överens om att det var klausulens villkor 

som skulle gälla.63 
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När parter ingår ett avtal som innehåller en ersättningsklausul har de möjligheten att gemensamt 

diskutera och klargöra klausulens innehåll och ersättningsnivå. Avtalsparterna gör själva en 

uppskattning av ersättningsbeloppet, om uppskattningen genomförs ordentligt bör även en 

beräkning av kostnader som kan uppkomma i efterhand beaktas. Ett exempel kan vara en 

försenad leverans som påverkar en tredje part negativt. Det finns dock parter som godkänner 

avtal utan att ha granskat innehållet närmare eller funderat över vilken påverkan en 

ersättningsklausul kan ha vid ett avtalsbrott. NJA 2010 s 629 ger ett tydligt exempel på 

oaktsamhet Mandamus AB vid avtalsingående; ersättningen för en förlorad nyckel var bestämd 

till en summa som kraftigt understeg beloppet det motsvarade att åtgärda skadan av den förlorade 

nyckeln. 

 

Ersättningsklausuler är ett viktigt verktyg för att avtalsparterna ska känna sig trygga och för att 

förmå parterna att prestera enligt avtalet. En välskriven klausul ska bejaka de avtalsintressen som 

avtalet beskriver och vara formulerad med hänsyn till båda parternas önskemål. Det ligger i 

samhällets intresse att tillgången på välfungerande rättsregler är god, för att kunna främja 

avtalsrelationer både privat och affärsmässigt. Ersättningsklausulers exklusivitet, d.v.s. 

ersättningsbeloppet erkänns som ett minimum, gör att storleken på ett eventuellt ansvar kan 

förutses och det leder till att det blir lättare att ingå avtal eftersom parterna vet vad följderna av 

ett kontraktsbrott blir.64 

 

Vi anser att ersättningsklausuler medför fördelaktiga förutsättningar för att skräddarsy ett avtal 

och dess villkor. Parterna kan i avtalet ställa upp villkor som de på förhand kommit överens om 

och vet att de kommer efterlevas. Alternativet är bäst lämpat för parterna om de är relativt 

jämbördiga både beträffande storlek och inflytande på marknaden, för att båda ska kunna ingå 

avtalet med liknande förutsättningar. En annan fördel med att reglera ersättning genom en 

vitesklausul är att det ger parterna förutsebarhet. Det vi betraktar som ett problem är att 

ersättningen sällan blir helt rättvis, eftersom det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning 

avtalsbrottet kommer att påverka företaget. Det kan därför vara viktigt att infoga en lydelse i 

klausulen som stadgar att ersättningen ska utgå proportionellt i förhållande till avtalsbrottet. HD 

visar på betydelsen att avhandla vitesklausulens innebörd vid avtalsingåendet i NJA 2012 s 597, 
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parterna hade tillsammans inte diskuterat den närmare betydelsen av vitesklausulen och inte tagit 

hänsyn till den gemsamma partsavsikten.65 

 

Vitesklausuler är lika okomplicerade som komplicerade, allt beroende på utformningen av dem. 

Parterna måste ha i åtanke vad de vill att klausulen ska ha för funktion, preventiv, 

disciplinerande, garanterande, kompenserande, ansvarsbegränsande, kostnadsreducerande, 

tvisteförhindrande eller straffande. En rättvis ersättning är en bedömning som parterna måste 

komma överens om innan avtalsingåendet. Den ersättning som parterna kommer fram till är 

också den som kommer vara gällande. Vitesklausuler har ofta setts som en funktion för att driva 

på avtalsgenomförande mellan parterna men bör istället ses som motsatsen, en 

ansvarsbegränsning i jämförelse med det synnerligen omfattande skadeståndsansvar som följer av 

dispositiv rätt. Även höga viten medför ofta att den avtalsbrytande partens skadeståndsansvar 

begränsas.66 

 

Det avtalade beloppet torde vara det lägsta belopp borgenären har rätt till som ersättning vid 

kontraktsbrott. Beträffande frågan om det också är det högsta ersättningsbeloppet och klausulen 

därför exklusivt reglerar ersättningsskyldighetens omfattning är inte fastslaget. Ur ett 

rättspolitiskt perspektiv borde den mest väsentliga frågan vara vilken uppgift en 

ersättningsklausul fyller i samhället. Ersättningsklausuler bidrar till att det blir mer attraktivt att 

ingå avtal eftersom måttet av självbestämmande är stort. Att parterna medges självbestämmande 

vid avtalsingående främjar affärsförbindelser vilket i sin tur gynnar samhället. Möjligheten för 

parterna att på förhand själva avtala om ersättning vid kontraktsbrott gör att förfarandet vid 

avtalsingåendet på ett bättre sätt kan anpassas efter parternas individuella behov. 

 

Om HD inte hade erkänt ersättningsklausulens exklusivitet i NJA 2010 s 629 hade det inneburit 

att förutsebarheten försämrats för parterna eftersom de inte skulle kunna utgå från att det 

förutbestämda ersättningsbeloppet skulle förbli detsamma. Att förutsebarheten blir sämre har 

negativa effekter för rättssäkerheten, vilket hotar avtalsrättens funktion. Incitamentet att ingå 

avtal och komma överens om förhållanden på förhand blir försvagat om avtalsvillkoren inte 

kommer behandlas exklusivt i ett senare skede. 
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6.3 Jämkning av ersättningsklausuler 

Jämkning ger parterna möjlighet att framföra sina åsikter beträffande korrigering av 

ersättningsklausulen, antingen om vitesbeloppet är oskäligt högt eller oskäligt lågt. Det har 

tidigare framgått att bestämmelserna om jämkning utgår från generalklausulen i 36 § AvtL.67 Det 

utgör närmast en av avtalsrättens grundpelare att jämkning av avtal ska vara möjligt om någon 

omständighet förbiser den ena parten. Jämkning av avtal sker inte alltid problemfritt och det finns 

många aspekter att ta hänsyn till. Om ett vitesbelopp blir föremål för jämkning avgörs 

jämkningens eventuella giltighet i domstol. Fördelen med detta är att en opartisk domstol avgör 

frågan om jämkning. Domstolen tar ställning till om det jämkade beloppet ska vara gällande, om 

motpartens invändande eller om det av parterna förutbestämda vitet är att anse som skäligt. 

Eftersom en domstol bedömer huruvida det yrkade beloppet ska vara gällande är utfallet korrekt, 

även om inte parterna blir nöjda.68 

 

Domstolsprövningar är tidskrävande och kostsamma. Parterna måste ha i åtanke att processen kan 

bli lång om domstolsprövning begärs, vilket kan vara negativt för parterna i sin 

näringsverksamhet. Vidare blir kostnader för ombud, utredning och administration stora. För att 

kunna driva process krävs finansiella muskler, ju längre tid processen tar desto högre kostnader, 

och i slutändan är vinnaren ofta den som kan hålla ut längst. Två parter som haft en tvist i 

domstol kommer med stor sannolikhet att undvika varandra som affärspartners i framtiden. Ett 

företag som ofta förekommer i domstolsprocesser kan uppfattas som opålitliga av potentiella 

affärsförbindelser och därmed försvåra framtida relationer. 

 

Det kan vara rimligt att ställa sig frågan om generalklausulen kan påverka förutsebarheten. 

Eftersom möjligheten till jämkning finns, trots att jämkning sällan förekommer i kommersiella 

förhållanden, kan en part inte vara säker på om invändningar avseende avtalsinnehållet kommer 

framföras. Det är inte säkert att avtalet kommer behålla sin ursprungliga utformning. Jämkningen 

kan både ses som en möjlighet för parterna att undanröja oskäliga villkor men också som ett hot 

mot parternas förutsebarhet. 

I NJA 2012 s 597 framhåller HD att om den sammanlagda ersättningen entreprenörerna skulle 

betala var att anse som oskäligt stor kunde den jämkas med stöd av 36 § AvtL. Det stödjer 
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möjligheten för den som skulle utge ersättning att jämka beloppet. I rättsfallet NJA 2010 s 629 

godkände inte domstolen den yrkade jämkningen, trots att skadans omfattning översteg det 

avtalade vitet. Det är viktigt att samtliga omständigheter behandlas vid fråga om jämkning, i 

synnerhet omständigheterna vid avtalets ingående. Vid avtalets ingående finns det risk att en av 

parterna missbrukar sin förhandlingsställning till sin fördel och därmed ignorerar den andra 

partens intresse.69 

 

I Svea hovrätt T 727-1570 avgjordes frågan om jämkning av ett vitesbelopp i relationen mellan en 

privatperson och en enskild firma. HovR dömde till fördel för den enskilda firman eftersom det 

begärda vitesbeloppet var oskäligt. HovR frångick i fallet vitesklausulen vilket beror på att den 

ena parten förekom i egenskap av privatperson eftersom det . 

 

Rättsutvecklingen i stort har varit omfattande de senaste åren, samtidigt har avtalslagen många 

gånger kritiserats för att vara förlegad och svårtolkad. Ola Svensson skriver i sin artikel Lagstyre 

inom avtalsrätten att rättspraxis på området blir otydlig när det inte framgår hur domstolen dömt. 

Domstolarnas varierande bedömningar kan bero på avtalslagens brister. Det skulle inte bara 

hämma avtalens funktioner utan även rättssäkerheten på ett större plan. Anledningen till att olika 

branscher upprättar egna standardavtal, exempelvis AB 04, beror mycket på avtalslagens 

otillräcklighet. Svensson har valt att angripa generalklausulen genom att framhäva bristerna i 

rättspraxis och öppenheten i paragrafen vilket påverkar rättssäkerheten och möjligheterna för 

avtalsparter att kunna ingå avtal.71 

 

Christina Ramberg har framfört kritik mot avtalslagen men har valt att istället skriva en egen 

version av avtalslagen. Ramberg har valt att kodifiera den nuvarande avtalsrätten i vilken hon 

också har valt att införa rättspraxis i lagtext.72 Kodifieringen är influerad av internationell 

avtalsrätt,73 varför den inte helt och hållet överensstämmer med den svenska avtalslagen. 

Ramberg har varit delaktig i utformningen av de europeiska bestämmelserna för kommersiella 
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avtal.74 Avtalslagen 2010 har blivit kritiserad för att inte uppfylla kriterierna för en rättskälla, 

trots att den enligt Ramberg avspeglar gällande rätt. Ramberg har i sin kodifiering lagt till en 

paragraf specifikt om vitesklausuler och hur jämkning ska gå till när klausulerna är oskäliga. I 

teorin framstår det som att paragrafen om vitesklausuler i avtalslagen 201075 är avsevärt enklare 

att tillämpa än generalklausulen i avtalslagen som är gällande idag, däremot finns inga exempel 

som tyder på detta i praktiken.76 

I samband med avtalslagens hundraårsjubileum diskuterades framtiden för avtalsrätten och vilka 

eventuella alternativ som finns för att förnya eller ersätta rådande lagstiftning. 

Diskussionerna som förs visar på svårigheterna med att implementera en ny lag eller reviderade 

föråldrade delar i nuvarande lag, eftersom ett helt rättsområde påverkas vilket medför 

konsekvenser för hela samhället. Det råder delade meningar mellan verksamma inom 

rättsvetenskapen vad gäller framtiden för avtalslagen och dessutom kommer praktiserade jurister 

påverkas annorlunda beroende på de förändringar som genomförs. I vårt fall är det intressant att 

ställa sig frågan hur en förändring eller uppdatering av avtalslagen förhåller sig till 

ersättningsklausuler och möjligheten till jämkning av oskäliga villkor.77 

 

I förarbetena till generalklausulen har lagstiftaren i första hand riktat in sig på att bereda 

konsumenter skydd. Det finns även möjligheter att jämka i förhållandet mellan företag som inte 

är jämbördiga, exempelvis en enskild firma och aktiebolag. Företag har möjligheten att jämka 

avtalsvillkor gentemot varandra, men vem som ska anses ha störst rätt till jämkning, d.v.s. vilket 

företag ska anses vara den svagare parten, är en bedömningsfråga.78 

 

Det finns åsikter inom doktrin som hävdar att jämkning genom generalklausulen inte ska vara 

möjligt i kommersiella förhållanden, eller endast kunna ske i undantagsfall. Von Post förespråkar 

i sin studie79 en generös och utvidgad tillämpning av generalklausulen. På många sätt är 

generalklausulen den viktigaste bestämmelsen i avtalslagen eftersom den sätter de ramar inom 

vilka avtalsfriheten upprätthålls. Anledningen till att utrymmet för jämkning i kommersiella avtal 

är begränsat beror på att lagstiftaren vill motverka risken att avtalsrätten ska urholkas. Om 
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avtalsvillkor kan sättas åt sidan i större utsträckning skulle det få betydande konsekvenser för 

avtalsprocessen i stort. 

 

Vi finner att jämkning utgör en mer tidskrävande process än att följa en ersättningsklausul, men 

det är ett bra verktyg om avtalsvillkoren är oskäliga. Möjligheterna till att få en ersättning som 

bättre stämmer överens med kontraktsbrottet är större vid jämkning än vid tolkning av 

ersättningsklausulen, eftersom jämkning kan ske både uppåt och nedåt. Rättsläget skulle påverkas 

på olika sätt om jämkning inom kommersiella förhållanden var möjligt. Framför allt skulle det 

påverka förutsebarheten genom att parterna inte kommer veta på förhand vilket belopp 

ersättningen uppgår till. Eftersom förekomsten av jämkning inom det kommersiella området i 

princip är obefintligt skulle syftet med ersättningsklausuler fallera om möjligheterna till jämkning 

framöver skulle bli utvidgade. Däremot finns möjligheten till att få en ersättning som står i bättre 

förhållande till kontraktsbrottet eftersom en enskild bedömning skulle behöva genomföras.80 

 

6.4 Skadeståndsrätt 

Att kräva skadestånd för en skada som uppkommit vid ett avtalsbrott trots att en vitesklausul 

reglerade ersättningen i avtalet görs i rättsfallet NJA 1920 A 615. Den bedömning HD gjorde i 

det fallet var att det inte kunde anses som att ersättningsbeloppet i klausulen motsvarade den 

verkliga skadan. Bedömningen som gjordes var att i det enskilda fallet fastställa den egentliga 

skadan, domstolen ansåg att vitesklausulens förutbestämda ersättning vid försening inte var 

rättvis och valde att höja ersättningsbeloppet till vad den skadelidande parten ansåg vara den 

egentliga skadan. 

 

En fördel med att använda skadeståndsreglerna vid bedömning av ersättning är att det finns 

lagregler som vägleder och hänsyn tas både till de positiva och de negativa 

ersättningsmöjligheterna. Tack vare tillämpningen av skadeståndsreglerna kan skadan preciseras 

och en bättre bedömning av ersättningsbeloppet kan göras. Villkoren är också desamma för alla 

tvister om ersättning eftersom avtalade vitesklausuler inte ska gälla. Att den skadelidande ska bli 

ersatt som om skadan inte skett är den främsta fördelen inom skadeståndsrätten, trots att 

bedömningen enligt SkL är komplicerad. Alla processer som sker i domstol är kostsamma varför 
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detta är en nackdel med skadeståndslagen, dessutom blir handlingar från domstolar offentliga 

vilket gör att konkurrenter kan ta del av känsliga uppgifter. 

 

En skadeståndsbedömning ställer många krav på borgenär och gäldenär eftersom uppsåt eller 

vårdslöshet måste bevisas, förutsatt att inte strikt ansvar föreligger. En nödvändighet är att den 

skadelidande påvisar att skada faktiskt uppstått och vad konsekvenserna av skadan blivit för att 

ha möjligheten till en skälig ersättning. I doktrin har möjligheten diskuterats att, utöver det 

förutbestämda vitesbeloppet, kunna kräva ersättning enligt allmänna regler för den del av 

kontraktsbrottets skada som överstiger vitesbeloppet. Om denna möjlighet ska vara gällande bör 

det framgå av parternas avtal. Det skulle ge parterna en mer rättvis ersättning för den egentliga 

skadan men också medföra bevisproblem och möjligheterna att få en förutsebar lagstiftning i 

vilken kravet på rättssäkerheten uppfylls för båda parterna.81 
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7 Avslutning 

I rättsfallen NJA 2010 s 629 och 2012 s 59782 reglerade vitesklausulerna ersättningen vid 

kontraktsbrott, HD kom fram till att vitesklausuler exklusivt ska gälla vid tvist om ersättning. 

Trots att bakgrunden och omständigheterna i avgörandena avviker från varandra, blir 

diskussionen och utgången i allt väsentligt densamma. Den rådande uppfattningen är med största 

sannolikhet att vitesklausulens exklusivitet ska erkännas vid tvist om ersättning. Tidigare rättsfall 

har varit mer tvetydiga men sedan NJA 2010 s 629 framstår det som att HD blivit mer enhetlig i 

sina bedömningar beträffande vitesklausuler i kommersiella förhållanden. Att rättspraxis blir mer 

sammanhängande bidrar till förutsebarheten inom avtalsrätten. 

 

Avtalslagen kommer att bestå i sin nuvarande utformning under lång tid framöver. Den 

rättspraxis och de rättsprinciper som vuxit fram under de senaste etthundra åren har stor betydelse 

för avtalsrätten och det finns risk att dessa skulle förlora delar av sitt värde i samband med en 

uppdatering av avtalslagen. Förarbetena har tydligt uttalat att möjligheterna till jämkning i 

kommersiella avtal ska vara kraftigt begränsat eftersom lagstiftaren har förutsatt att parterna 

formellt ska betraktas som jämställda, men att en part fortfarande är i underläge.83 

Inskränkningen av möjligheterna till jämkning har också efterlevts, det har således inte gått att 

finna rättsfall i vilka domstolen har kommit fram till att avtalet ska jämkas. Ifall jämkning varit 

en möjlig åtgärd i kommersiella sammanhang hade företag vidtagit fler försiktighetsåtgärder vid 

avtalsingående. Enligt dagens utformning av generalklausulen kommer inte möjligheterna till 

jämkning förändras, en uppluckring av generalklausulen är inte heller något som skulle gynna 

avtalsklimatet. 

 

Möjligheterna att kräva ersättning enligt skadeståndslagen innebär fler svårigheter men 

möjligheten att få en ersättning som bättre motsvarar kontraktsbrottets omfattning ökar. 

Ersättning enligt skadeståndslagen upplevs därför som bättre avvägd i förhållande till den 

egentliga skadan, eftersom en utredning av den skada parten har lidit genomförs. Bedömning 

enligt skadeståndsrätten medför däremot att det blir svårt för parterna att på förhand uppskatta 

hur stor en eventuell ersättning kan bli. Diskussion har förts om möjligheten att kräva skadestånd 

för den del av skadan som överstiger vitesbeloppet, vilket är möjligt i flera europeiska länder. 
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Uppfattningen är att ersättningsklausuler i avtal ska tillerkännas exklusivitet vid bedömning av 

ersättning. Att ersättningsklausuler behandlas exklusivt är ett uttryck av avtalsfriheten och 

principen om att avtal ska hållas, vilka är centrala rättsgrundsatser inom avtalsrätten. Skulle 

domstolarna frångå ersättningsklausulerna riskerar rättssäkerheten att försvagas och avtalsrättens 

funktioner urholkas. Följderna skulle bli att förutsebarheten för parterna blev sämre vilket skulle 

medverka till en försiktighet att ingå avtal. 
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