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Förkortningar och förklaringar 

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

CISG United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods. 

DCFR Draft Common Frame of Reference. En principsamling och 
förslag till en modellag för europeisk privaträtt. 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

Jordabalken; JB Jordabalk (1970:994) 

JT Juridisk Tidskrift 

Konsumentköplagen Konsumentköplag (1990:932) 

Köplagen; KöpL Köplag (1990:931) 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. I 

PECL Principles of European Contract Law 

Prop. Regeringens proposition 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

SOU Statens offentliga utredningar 

Skadeståndslagen Skadeståndslag (1972:207) 

SvJT Svensk Juristtidning 

UB Utsökningsbalk (1981:774) 

UNIDROIT UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Part som gör sig skyldig till kontraktsbrott riskerar att mötas av diverse sanktioner. Av 

köplagen följer t.ex. rätt till prisavdrag, skadestånd, avhjälpande och hävning.1 Det är 

emellertid ofta förenat med svårigheter, kostnader och tidsutdräkt att försöka bestämma 

ersättningsbeloppet både vad avser skadestånd och prisavdrag. Av den anledningen är 

det vanligt att parter använder sig av vitesklausuler. Genom att på förhand bestämma 

ersättningsbeloppet vid kontraktsbrott undviks de nyss nämnda problemen. Att på 

förhand ha avtalat om vite innebär också att parterna får ett starkt incitament att inte 

bryta mot kontraktet. Vitesklausulen har en påtryckande eller avskräckande effekt; en 

styrande funktion att vidta eller underlåta att vidta vissa åtgärder. Har vi att göra med en 

beställande part, kan parten troligen känna sig mer säker på att få det beställda levererat 

i tid och på avtalsenligt sätt, om den levererande parten vid vite har en plikt att göra så.  

Den beställande parten kan därför antas vilja sätta vitesbeloppet högt. Ju högre vitet 

är desto mer säker kan han känna sig. Den levererande parten å sin sida, kan använda 

det höga vitet som en marknadsföringsmetod: ”Jag kommer att leverera i tid och på rätt 

sätt. Jag är så säker på detta att jag går med på ett väldigt högt vite”.  

Av vissa svenska förarbetsuttalanden framgår dock att vitesklausuler inte får ha ett 

repressaliesyfte.2 I anglosaxisk rätt förekommer ett direkt förbud mot straffande viten, 

där kallat ”penalty clauses”. De svenska förarbetsuttalandena innebär att vitesklausuler 

vars ändamål är att straffa den kontraktsbrytande parten riskerar att vara oskäliga. Nyss 

nämndes dock att vitesklausuler i allmänhet har en påtryckande och avskräckande 

effekt. Frågan uppkommer då, vid vilket belopp, eller under vilka omständigheter, är ett 

normerat skadestånd så högt att det är att anse som straffvite? Annorlunda uttryckt är 

kärnproblematiken den att vitesklausuler å ena sidan enligt svenska förarbetsuttalanden 

inte får ha ett repressaliesyfte, men samtidigt å andra sidan syftar de flesta viten just till 

att vara påtryckande. Denna synbara motsättning är huvudfokus för förevarande upp-

sats. 

                                                   
1  Se bl.a. Herre, Ersättningar i köprätten, Håstad, Köprätt, Rodhe, Obligationsrätt och Hellner & 
Ramberg, Speciell avtalsrätt I. Köprätt.  
2 Prop. 1975/76:81 s. 118 f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det är frågan om jämkning av oskäliga vitesklausuler som ska utredas i det följande. 

Närmare bestämt är det, med hänsyn till spänningen mellan straffande viten och norm-

erade skadestånd, jämkning av vitesklausuler med repressaliesyfte som är det huvud-

sakliga undersökningsobjektet. Den första frågan är därvid om straffviten över huvud 

taget är tillåtna och hur gränsen dras mellan normerat skadestånd och straffvite. Den 

andra frågan är om vitesklausuler ska jämkas därför att det föreligger ett repressalie-

syfte. För besvarandet av sistnämnda fråga krävs en närmare diskussion av skälighets-

bedömningen generellt vad gäller viten. Hur en sådan bedömning ska företas samt vilka 

jämförelseobjekt som ska användas, är delfrågor som kommer att utredas.  

I den utländska common law-rätten är gränsdragningen mellan normerat skadestånd 

och straffvite en omdiskuterad fråga. I uppsatsen kommer även att söka utredas om den 

lösning som common law-rätten valt kan eller bör vara styrande för besvarandet av våra 

nationella dylika rättsfrågor.  

 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till vitesklausuler i kommersiella förhållanden. Det betyder att 

konsumentförhållanden inte kommer att beaktas. Anledningen till detta är att konsu-

mentaspekten starkt påverkar skälighetsbedömningen enligt 36 § avtalslagen, varför en 

vitesklausul många gånger skulle anses oskälig just eftersom den är riktad mot en 

konsument. Det innebär att bedömningen av samma klausul måste göras på olika sätt 

beroende på vilka parter som klausulen omfattar. Vitesklausuler i konsumentförhåll-

anden kan dessutom vara direkt ogiltiga om de inskränker konsumentens rätt till skade-

stånd eller dylikt, jämför 3 § konsumentköplagen och 4 kap. 19 d § jordabalken.  

En annan avgränsning är att offentligrättsliga viten inte kommer att beaktas. Det är 

t.ex. viten som domstolar och andra myndigheter beslutar om för att förmå någon att 

följa myndighetens beslut. Sådana viten kallas ibland för ”straffviten”, avseende 

terminologin se nedan under avsnitt 1.6. Det som istället kommer att undersökas är s.k. 

avtalsviten. Det är är viten som avtalats fram av två privata subjekt, i förevarande fall 

alltså mellan två kommersiella parter.  

Grunden för vitesutbetalningen är ofta att en part begått ett kontraktsbrott. Närmare 

bestämt hur kontraktsbrott, t.ex. försening eller fel på vara, bedöms är heller inte 

föremål för undersökning. Frågan om tredjemansskador avhandlas inte heller. Även om 
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det är relevant på så sätt att det kan upplevas som straffande för en kontraktsbrytande 

part att betala ett högt vite (kanske många gånger högre belopp än som hade följt av 

allmänna skadeståndsregler) till avtalsparten, när parten samtidigt ska betala skadestånd 

till andra genom samma skadeorsakande handling, faller frågan utanför uppsatsens 

kärna.  

 

1.4 Metod och material 
Eftersom det vid rättsvetenskapliga arbeten finns flera olika metoder som kan 

användas,3 måste valet av metod göras med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Eftersom 

ändamålet delvis är att studera gällande rätt, kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas. Detta innebär att utgångspunkten är de vedertagna rättskällorna såsom författ-

ningstext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Själva metoden är, åtminstone enligt ett 

synsätt, att konstruera en rättsregel, eller förståelse för en rättsregel, med hjälp av nyss 

nämnda rättskällor.4 

I förevarande uppsats kommer det dessutom att ingå vissa komparativa inslag. Delvis 

på grund av det begränsade utrymmet och den tidstillgång, som denna uppsatsform 

erbjuder, delvis med beaktande av uppsatsen syfte, kommer dock inte någon fullständig 

komparativ jämförelse att genomföras. Utländsk rätt kommer emellertid likväl att 

beaktas och diskuteras. Den utländska rätten är visserligen inte bindande för svenska 

domstolar men emellanåt är det ändå både lämpligt och påkallat att studera den.5 De 

icke-bindande utländska rättsordningarna kan t.ex. användas som inspirationskälla och 

som jämförelseobjekt, samt erbjuda ett rent argumentativt underlag då inhemsk rätt 

saknas.6 Håkan Andersson anför att ”styrkan i en rättsvetenskaplig undersökning ligger 

i om den på ett koherent sätt lyckas sammanställa den struktur av skäl som användas för 

att motivera utgången av rättsliga problem”.7 Mot bakgrund härav är således även, 

välövervägda, uttalanden av utländska rättsvetenskapsmän beaktansvärda i en svensk 

kontext, om ståndpunkten kan anknytas till och visas harmonisera, eller icke-

harmonisera, med den svenska rätten. 

                                                   
3 Jfr t.ex. Korling & Zamboni, Juridisk metodlära. 
4 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
5 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971 s. 251 ff.  
6 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971 s. 258. 
7 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 179.  
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I förevarande fall är det främst den anglosaxiska rätten som kommer att beaktas. Där 

är nämligen straffviten, s.k. ”penalty clauses”, direkt otillåtna. På grund av det har det 

utvecklats en tämligen omfattande doktrin och rättspraxis just kring den rättsfråga som 

jag avser att studera utifrån ett inhemskt perspektiv. Därför, och utan att göra anspråk på 

att redogöra för, eller ens förstå, hela den anglosaxiska kontraktsrätten, ämnar jag att 

redogöra för den starkt avgränsade rättsfrågan om ”penalty clauses”. Trots den bristande 

helhetsbilden är jämförelsen viktig och ändamålsenlig. De utländska rättskällorna blir 

ett hjälpmedel för att systematisera, konkretisera och förstå svensk rätt.8  

Dessutom kommer norsk, dansk och finsk doktrin att beaktas, främst, när ämnet rör 

36 § avtalslagen. Detta eftersom avtalslagen tillkom genom ett nordiskt samarbete, inne-

bärande att det råder en betydande rättslikhet länderna emellan.9 Vissa, bland andra von 

Post, menar att rättslikheten mellan de nordiska länderna innebär att även deras 

rättspraxis bör påverka förståelsen för den svenska rätten.10 Därför kommer nordisk rätt 

avseende just avtalslagen tjänstgöra som vägvisare och rättskällematerial vid bedöm-

ningar enligt svensk rätt. Det kan i sammanhanget konstateras att det föreligger en 

väsentlig skillnad i metoden mot hur den anglosaxiska rätten beaktats i denna uppsats. 

Många svårigheter finns dock när utländsk rätt studeras. En sådan är vilket utländskt 

källmaterial som bör beaktas. Den doktrin och praxis som nedan har använts är den som 

synes vara mest refererad. Man kan således dra slutsatsen att åtminstone många andra 

ansett det finnas ett rättskällevärde. Därutöver är doktrinen i många fall publicerad vid 

universitet med högt anseende, t.ex. Oxford.  

Utöver redovisningen om det komparativa inslaget, bör även något anföras om det 

inhemska källmaterialet. I den juridiska litteraturen finns endast en begränsad mängd 

skrivet om de för den här uppsatsen relevanta rättsfrågorna. Vad gäller just straffviten är 

det endast spridda nedslag som hittats vid gjorda efterforskningar, dessutom har inte 

någon praxis hittats som avgjort frågan om straffviten. Om detta utgör ett problem går 

att diskutera. Givetvis är det så att det inte med säkerhet går att uttala sig om rättsläget 

utan ett mer gediget källmaterial som underlag. Det går dock att, genom att tillämpa 

vissa andra metoder, uttala sig om rättsläget. Sådana metoder kan vara att försöka se till 

rättssystematik; baserat på hur rätten ser ut i stort, hur borde det då vara här? Som ett 

                                                   
8 Jfr även Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 28 f. för liknande resonemang.  
9 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 23 och von Post, 36 § avtalslagen, s. 77. 
10 von Post, 36 § avtalslagen, s. 77. 
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exempel på det kommer praxis avseende jämkning medelst 36 § avtalslagen att beaktas, 

även om jämkningen skett på andra grunder än att vitesklausulen är straffande. Detta 

beroende på att det ger en bild av rättstillämpningens syn på oskäliga vitesklausuler i 

stort. Dessutom är en tanke med detta arbete att bidra till en slags sammanställning av 

synen på straffande viten i Sverige, och med en sådan total överblick av rättsfrågan kan 

något sägas och bidra till förståelsen, även om mer konkreta och direkta rättskällor 

saknas. 

Det ska även nämnas att det finns viss doktrin som avhandlar viten generellt. Det 

viktigaste arbetet är Lena Olsens doktorsavhandling ”Ersättningsklausuler”, vilken på 

djupet analyserar olika aspekter av ersättningsklausuler, däribland viten. Avhandlingen, 

liksom mycket annan beaktad doktrin, är till åren kommen. Bedömningen är dock att 

studerad doktrin inte är föråldrad eller obsolet. Förändring har givetvis skett, praxis har 

tillkommit, men som så ofta inom juridiken är rättskällevärdet på doktrin ofta bestående 

under en lång tid. Detta gäller inte minst på ett så gammalt rättsområde som kontrakts- 

och avtalsrätten (jämför internetjuridik m.m., för motsatt förhållande). 

 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel fortsätter uppsatsen med ett kapitel om viten i allmänhet. 

En analys av olika ändamål bakom vitesklausulerna görs. Detta är viktigt därför 

ändamålet bakom vitesklausulen får betydelse för skälighetsbedömningen. Därefter 

följer kapitel 3 om anglosaxisk rätt. Syftet bakom att beskriva den anglosaxiska rätten 

före den inhemska, är att skillnaden mellan normerade skadestånd och straffande viten 

är mer påtaglig och omdiskuterad där. Den ger därför en bakgrund och introduktion till 

förståelsen för den mer diffusa svenska rätten.  

I kapitel 4 diskuteras vitesklausuler som normerade skadestånd kontra straffviten. 

Där analyseras frågor, som vad respektive ersättningsklausul är, om gränsdragnings-

frågan samt hur svensk rätt förhåller sig till straffande viten. Eftersom straffande viten 

riskerar att vara oskäliga handlar kapitel 5 just om 36 § avtalslagen. Syftet är att här 

redogöra för på vilken grund vitesklausuler, och främst straffande sådana, skulle kunna 

vara oskäliga samt hur bedömningen bör genomföras. 

Genomgående löpande analys förekommer i samtliga kapitel. Varje kapitel avslutas 

också av ett avsnitt med en sammanfattning där vissa kapitelvisa slutsatser dras. Trots 
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denna metod med genomgående analys, avslutas uppsatsen med kapitel 6 som ämnar att 

tydliggöra, sammanfatta och fördjupa de resultat som jag tidigare presenterat.  

 

1.6 Terminologi 
I det följande kommer begreppet ”straffvite” åsyfta den del av vitet som inte endast är 

en uppskattning av ett skäligt skadestånd, utan går därutöver och på något sätt syftar till 

att straffa den part som begår kontraktsbrott. Termen ”straffvite” kommer att användas 

synonymt med ”straffande vite”. Ibland i doktrin används termen ”straffvite” för 

offentligrättsliga viten som utdöms av staten (och skiljer sig från ”avtalsviten” som är 

överenskomna två privata subjekt emellan).11 Det finns således en risk för att termino-

login förvirrar vissa läsare. Med hänsyn tagen till att denna uppsats inte behandlar 

offentligrättsliga viten uppskattas dock risken vara liten. 

Enligt min mening är dessutom begreppet ”straffvite” som synonym till offentlig-

rättsligt vite en vilseledande terminologi. Detta eftersom det antyder att vitet i ena fallet 

fungerar såsom ett skadestånd och i det andra fallet såsom straff, beroende på om det är 

avtalsvite eller ett offentligrättsligt vite. Både viten och skadestånd är i sammanhanget 

repressalier till följd av kontraktsbrott; de är inte mer eller mindre straffande i sig. Det 

straffande inslaget beror på korrelationen mellan faktiskt liden skada och ersättnings-

belopp. Även därför kommer termen ”straffvite” fortsättningsvis användas för den delen 

av vitet som inte endast avser att täcka skadan. 

Slutligen används termen ”borgenär” för att beskriva den part som har rätt att utfå ett 

vitesbelopp till följd av den andre partens kontraktsbrott. Den andre parten, således den 

kontraktsbrytande, kommer emellanåt benämnas ”gäldenär”. 

  

                                                   
11 Terminologin förekommer emellertid främst i äldre doktrin, se t.ex. Fehr, Om vitesbestämmelser i 
avtal, s. 9 och Ekelöf, Straffet, Skadeståndet och Vitet, s. 129. 
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2 Allmänt om och syftet med vitesklausuler 

2.1 Kapitlets innehåll och syfte 
Kapitlet syftar till att fungera som en grund till de kommande delarna av uppsatsen. För 

att förstå varför vitesklausuler skulle vara, eller inte vara, oskäliga måste man först 

förstå vad en vitesklausul är och hur den är tänkt att fungera. När något fungerar på ett 

sätt som det inte var tänkt att fungera på, kan avvikelsen kanske vara ett tecken på 

oskälighet. Inledningsvis diskuteras således definitionen av vite, och därefter följer en 

beskrivning av ändamålen bakom vitesklausulen. Vitets syfte är inte endast intressant 

för att förstå vitesklausulerna i stort, utan syftet är dessutom av avgörande betydelse för 

klausulen skälighet. I förarbetena till generalklausulen, 36 § avtalslagen, slås det 

nämligen fast att vitesklausulens syfte är en avgörande faktor för dess skälighet.12 För 

att konkretisera syftesbeskrivningen, följer därefter ett avsnitt om de kommersiella 

aspekter som bör beaktas vid införandet, eller icke-införandet, av en vitesklausul i ett 

avtal. Denna bakgrund söker sammanfattningsvis ligga till grund för förståelsen av, och 

fördjupningen i, de kommande kapitlen.  

 

2.2 Definitionen av vite 
Frågan som nu inledningsvis ska diskuteras är således vad ett vite egentligen är. En 

utgångspunkt för, eller bakgrund till, förståelsen av vitesklausuler kan utgöras av andra 

obligationsrättsliga påföljdsregler, eftersom också vitet utgör en påföljd vid kontrakts-

brott. Därför kan det vara värt att först nämna något om köplagens regler om 

prisnedsättning, hävning och skadestånd. Det för den här uppsatsen mest intressanta är 

skadestånds- samt prisavdragsreglerna, eftersom de på många sätt liknar vitet. Enligt 

köplagens 22, 27, 30 och 40 §§ kan skadestånd utdömas t.ex. vid säljarens dröjsmål 

eller vid fel i vara. Felen kan vara av vitt skilda slag. Det avgörande för vilken påföljd 

som blir gällande är graden av avvikelse från det avtalade; ju mer det avviker desto mer 

väsentligt anses felet vara och desto strängare påföljd erbjuder köplagen. Typiska fel är 

sådana som att varan inte uppfyller kvalitetskraven, att fel vara har levererats, felaktig 

mängd är levererad eller att varan inte är levererad alls alternativt till fel leveransort.13 

                                                   
12 Se bl.a. SOU 1974:83 s. 170 och Prop. 1975/76:81 s. 142. 
13 Se Kihlman, Fel, som ingående redogör för felbestämmelsen. 
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Påföljderna i köplagen är konstruerade för att komplettera och utesluta varandra på 

olika sätt beroende på kontraktsbrottets art. In i detta genomtänka maskineri tillkommer, 

när så är avtalat, vitet. Detta medför emellanåt vissa komplikationer, eller annorlunda 

uttryckt: grus i det nämnda maskineriet. Fråga kan uppstå om vitet ska anses helt ersätta 

de dispositiva påföljdsreglerna i köplagen. För det fall att vitet inte ersätter, utan istället 

anses komplettera, påföljdsreglerna uppkommer problemet att riskfördelningen och 

övervägandet bakom köplagens påföljdsregler blir satta ur balans. Några av dessa 

problemområden får jag skäl att återkomma till i det följande, att saken redan nu lyfts är 

ett försök att kontextualisera vitet, som synes vara ett annars svårdefinierat begrepp. 

Olika vetenskapsmän har beskrivit rättsfiguren på olika sätt. Det beror troligen på att 

vitet figurerar i den komplexa påföljdssystematiken samt med hänsyn till att vitets 

ändamål varierar mellan olika avtal. Det som verkar skapa oenighet är också frågan om 

vitet ska ses som ett straff eller ej. Vitets bakomliggande ändamål kommer att 

diskuteras närmare nedan under avsnitt 2.4. 

Vad är då ett vite? Enkelt uttryckt är vitet ett på förhand bestämt belopp som 

kontraktspart är skyldig att betala till den andra parten om avtalsförpliktelserna inte 

fullgörs avtalsenligt.14 Vitet bidrar till förutsebarhet eftersom parterna redan innan en 

skada uppkommit, gemensamt har beräknat och bestämt hur stor ersättning, skadestånd, 

som ska utgå vid ett kontraktsbrott. Förutsebarheten kommer också med att sådant som 

skada och kausalitet inte behöver bevisas. Den enda förutsättningen för att vite ska utgå 

är att det föreligger ett kontraktsbrott. Det behöver inte vara huvudförpliktelsen i ett 

avtal som säkerställs genom vite, även biförpliktelser eller borgenärsförpliktelser kan 

vara vitessanktionerade.15 Förpliktelsen som vitet avser att säkerställa kan såväl vara en 

positiv som en negativ förpliktelse.16 Vitet såsom substitut för skadestånd är kanske 

tydligast vid positiva förpliktelser. Om det t.ex. rör sig om fel i vara kan också vitet ses 

som, eller faktiskt vara, en rätt till nedsättning av priset. Vad gäller negativa förplikt-

elser kan vitet, t.ex. fungera som ersättning vid brott mot konkurrens- eller sekretess-

klausuler. 

Vitesklausulen kan konstrueras på en mängd olika sätt och kan bestå både av en 

penningsumma och av en egendom. Vitet kan också utgå på olika vis, t.ex. såsom ett 
                                                   
14  Olsen, Ersättningsklausuler, s. 22 f., Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 254 f., Rodhe, 
Obligationsrätt, 52 § not 1, Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221 och Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 437. 
15 Olsen, Ersättningsklausuler s. 23. 
16 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 89 och Olsen, Ersättningsklausuler, s. 23 ff. 
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engångsbelopp, ett tidsrelaterat belopp (t.ex. en ökande summa i takt med ökad 

försening) eller ett kvantitetsrelaterat belopp (ersättning beroende på diskreperande 

kvantitet mot det avtalade).17 Klausuler som syftar till att utgöra sanktion mot brott mot 

negativa förpliktelser, har ofta viten som utgår med visst belopp för varje konstaterat 

kontraktsbrott.18  

Det finns även s.k. perdurerande viten, vilka är sådana som så att säga fortgår (åter-

kommande). De utdöms således vid varje enskild kontraktsöverträdelse till dess att 

kontraktsbrottet upphör eller ett avtalat maxvite är uppnått. Vanliga exempel är att vitet 

uppgår till ett visst belopp för varje dag leveransen är försenad. Ett annat sorts 

perdurerat vite är ett sådant som ökar för varje kontraktsöverträdelse, t.ex. 10 kronor 

förseningsdag 1, 20 kronor dag 2, 30 kronor dag 3 osv. Sådana viten finns en det 

anledning att återkomma till i det följande då de perdurerande vitena efter en viss tid, 

riskerar att övergå till att bli straffande (förutsatt att den faktiska skadan inte ökar i 

samma takt). 

Förutom de kontraktuella vitena, förekommer det även viten av offentligrättslig 

karaktär. Inom förvaltningen och domstolsväsendet förekommer viten som syftar till att 

förelägga en enskild, fysisk såväl som juridisk person, att vid vite vidta eller avstå från 

en viss åtgärd.19 Exempel på sådana viten går att finna i t.ex. 9 kap. 7 § RB samt            

2 kap. 15 § UB. Såsom framgick ovan under avsnitt 1.3 är emellertid de offentligrätts-

liga vitena inte föremål för undersökning i det följande.  

 

2.3 Andra ersättningsklausuler 
En närliggande klausul till vitet, är förverkandeklausulen. Det kan t.ex. röra sig om ett 

avtalsvillkor som reglerar förhållandet då en pant eller säkerhet kan behållas utan 

avräkning för det fall en avtalsförpliktelse helt eller delvis inte fullgörs.20 Sådana villkor 

är ogiltiga enligt 37 § avtalslagen. Det är med andra ord inte tillåtet att t.ex. avtala om 

att en pant ska förverkas om pantgivaren inte återbetalar de pengar han lånat.  

                                                   
17 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 104.  
18 Westin & Lagercrantz, Kontraktshandboken, s. 36.  
19  Se bland annat Olsen, Ersättningsklausuler, s. 27 och Westberg, Det provisoriska rättskyddet i 
tvistemål, s. 158 ff.  
20  Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 196 f., Rodhe, Obligationsrätt, s. 584 och Gorton & 
Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 89. 
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En förverkandeklausul kan emellertid också stadga att en part har rätt att behålla en 

handpenning eller en delbetalning, för det fall motparten begår ett kontraktsbrott. 

Sådana avtalsvillkor företer många likheter med vitesklausulen. En erlagd handpenning 

eller delbetalning, som kan likställas med en förskottsbetalning, kan anses utgöra en 

slags minimiersättning.21 Om förskottsbetalningen överstiger skadan, och borgenären 

har rätt att behålla den överstigande delen, är klausulen i stort sett helt jämförbar med 

ett vite. Likheten består i att gäldenären gör en större förlust än den skada borgenären 

faktiskt lider, på samma sätt som när vite är avtalat.  

Skillnaden klausulerna emellan är med andra ord ofta inte särskilt stor, och många 

gånger är det svårt eller omöjligt att dra en gräns mellan dem. När klausulerna är jäm-

förbara saknas det av rättssystemet skäl att behandla dem olika. Det bör dock erinras om 

att förverkandeklausuler kopplade till pant är ogiltiga enligt 37 § avtalslagen.  

En annan klausul som ofta likställs med vitesklausulen är det normerade skade-

ståndet. Ett normerat skadestånd är ett i förväg fixerat skadestånd. Vitesklausulen består 

ofta av två delar: dels fungerar den som ett normerat skadestånd, dels som ett påtryck-

ningsmedel. Det har förts en diskussion om det finns anledning att särskilja vitet från 

det normerade skadeståndet. Detta kommer att analyseras närmare nedan under avsnitt 

4.2, men redan nu kan det konstateras att det är tveksamt om en särskillnad är möjlig, 

eller ens kan anses vara påkallad. 

 

2.4 Syftet med vite 
Kommersiella avtal innehåller ofta vitesklausuler.22 Vitesklausulerna kan fungera som 

ett normerat, dvs. på förhand bestämt, skadestånd.23 Viten kan emellertid också begrän-

sa skadeståndsskyldigheten för den kontraktsbrytande parten, dvs. fungera såsom en 

ansvarsbegränsning. Vitesklausuler är också handlingsstyrande, de kan antingen 

påtrycka en part att vidta eller underlåta att vidta vissa åtgärder. Olika ändamål kan med 

andra ord vara mer eller mindre framträdande beroende på vilken avtalstyp och vilken 

avsikt avsikt parterna hade med avtalet.24 Detta framgår också av NJA 2010 s. 629 där 

HD i p. 10 anför följande: ”Beroende på vilken innebörd en vitesklausul har, kan den 

                                                   
21 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 179. 
22 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 75.  
23 Ramberg, Avtalslagen 2010, kommentaren till § 11.5.7. 
24 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
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tjäna olika ändamål. Den kan förstärka preventionen mot kontraktsbrott, den kan ge den 

skadelidande större ersättning och med andra ansvarsförutsättningar än som skulle följa 

av skadeståndsrättsliga regler, den kan utgöra en ansvarsbegränsning till förmån för den 

kontraktsbrytande parten och den kan förenkla skadehantering.”  

De olika ändamålen bakom vitesklausulerna kommer att nedan diskuteras var för sig. 

Generellt i doktrin synes den övergripande frågan vara om man ska se på vitet som 

endast ett ”på förhand bestämt skadestånd”25 eller om det ska anses vara ”ett straffartat 

skadestånd”.26 Det diskuteras närmare under avsnitt 2.5 nedan.  

 

2.4.1 Ersättningsfunktion 

Ett självklart syfte med vitet är att det ska fungera reparativt, innebärande att hela eller 

en del av den faktiska skadan som kontraktsbrottet orsakat ersätts.27 Genom denna på 

förhand bestämda ersättningen täcks eventuell förlust, utan att någon skada faktiskt 

måste visas.28 Avsikten är således att förbättra möjligheten, eller att över huvud taget 

möjliggöra, att få full ersättning för liden skada. Olsen skriver att ersättningsfunktionen 

möjligen kan betraktas som en slags skadeståndsgaranti.29 Alternativet, dvs. att förlita 

sig på den allmänna skadeståndsrätten, är mer oförutsebart och riskabelt sett ur 

borgenärens synvinkel, då det på intet sätt är givet att den skada som ett kontraktsbrott 

leder till är sådan att den ger upphov till skadestånd. Tryggheten i det allmänna skade-

ståndsinstitutet är således på många sätt begränsad.30 Enligt allmänna skadeståndsregler 

är den ersättningsgilla skadan ofta avvikande från den verkliga skadan, beroende på 

bevisfrågor och andra ersättningsbegränsningar. Vissa svårbevisade skador, såsom 

förlust av goodwill eller avbrott i rörelsen, blir därför sällan ersatta.31 

Ytterligare ett hinder i den vanliga skadeståndsprocessen är att det i stort sett endast 

är ekonomiska skador som ersätts. Ett exempel härpå är NJA 1983 s. 209. Omständig-

heterna i fallet var att det hade runnit ut olja i en kommuns vattenanläggning till följd av 

att en fastighet hade fel på ett oljeeldningsaggregat. Fastighetsägaren ansågs ersättnings-

skyldig oberoende av vållande. Den skadelidande kommunen yrkade dock också 

                                                   
25 Vilket förespråkas av t.ex. Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
26 Se t.ex. Serlachius, Lärobok i obligationsrättens allmänna del, s. 18. 
27 Se bl.a. Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30 och Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
28 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
29 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30.  
30 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s. 36, se mer under avsnitt 2.4.2 nedan. 
31 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 31.  



18 
 

ersättning för kostnad för administrationsarbete som kommunen tvingades utföra i 

samband med saneringen. Den extra administrationskostnaden som oljeutspillet orsak-

ade ansågs dock inte vara en ersättningsgill skada. I linje med avgörandet anför Hellner 

att icke ekonomiska skador som följer av ett kontraktsbrott, t.ex. praktiska problem, inte 

ersätts alls.32  

Därutöver är kostnader hänförliga till en obrukbar maskinpark eller outnyttjad arbets-

kraft exempel på andra utgifter som ofta inte är ersättningsgilla enligt allmän skade-

ståndsrätt.33 Vissa kostnader till följd av en skada, t.ex. s.k. stilleståndsersättning, kan 

dock under vissa förutsättningar vara ersättningsgill. Hellner skriver att ”principen är i 

varje fall klar: ersättning kan utgå för dessa följdförluster”. 34  Den osäkerhet som 

emellertid råder avseende vilka kostnader som är ersättningsgilla som skadestånd med-

för att vitesklausulen blir mer attraktiv. För vitesklausulens tillämpning, typiskt sett, är 

det oviktigt om en skada hänför sig till följdförlust eller inte; ersättning utgår oaktat 

sådana omständigheter vid kontraktsbrott. 

Vitet kan emellertid också fungera på precis motsatt sätt. Vitet kan vara i den 

kontraktsbrytande partens intresse, eftersom vitet kan uppfattas som en övre gräns för 

skadeståndsansvaret.35 Denna funktion har ibland beskrivits som ansvarsbegränsnings-

intresset.36 Skillnaden mellan vitet som ersättningsfunktion och begränsningsfunktion, 

korrelerar med vitesbeloppet. Ett lågt vite i förhållande till förväntad skada, är per 

definition begränsande. Bilden kompliceras dock av det faktum som redan nämnts, 

nämligen att skada inte måste visas för att vite ska utgå. Ett lågt satt vite innebär således 

att den icke kontraktsbrytande parten får en ersättning, även om den är lägre än vad som 

skulle utgått enligt sedvanliga skadeståndsregler. Det går att diskutera om det då 

verkligen är att se som en begränsning eller snarare en ersättningsgaranti. Frågan om 

vitets begränsande funktion återkommer under avsnitt 2.4.4, där bl.a. spörsmålet om 

vitet utesluter skadestånd diskuteras.  

Ett exempel på det anförda, kan vara det dröjsmålsvite som förekommer i de flesta 

standardavtalen.37 Vanligen är de utformade som att beställaren har rätt till ersättning på 

grund av leverantörens dröjsmål med, t.ex., 0,5 % av köpeskillingen per vecka. Om en 
                                                   
32 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, s. 233 f. 
33 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 32.  
34 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 386.  
35 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442 
36 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30.  
37 Se Samuelsson, Entreprenadrätt, för en utförlig redogörelse av de olika regleringarna. 
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sådan klausul bidrar till ersättning eller istället tvärtom, begränsar ersättningen, beror på 

många faktorer som är specifika för det enskilda fallet. Är kontraktssumman liten fyller 

vitet knappast någon reparativ funktion, men det motsatta gäller vid stora kontrakts-

summor. En tillräckligt stor kontraktssumma riskerar dessutom att leda till att vitet blir 

straffande till sin karaktär, vilket dock begränsas av att vitesklausulen i standardavtalen 

innehåller ett maxbelopp. Diskussionen om straffvite fördjupas på flera ställen i det 

följande, närmast nedan under avsnitt 2.4.3. 

 

2.4.2 Förenkling och avveckling 

Ytterligare ett syfte som vitesklausuler brukar tillskrivas, är den konfliktbegränsande 

och förenklande funktion. Fördelen med en vitesklausul är att den möjliggör en skynd-

sam och enkel uppgörelse. Kommersiella parter försöker ofta att försöka begränsa, eller 

specificera, ett ansvar som kan tänkas följa av att parten på något sätt agerar i strid mot 

ett kontrakt. Denna strävan härrör troligtvis från att specificerat ansvar är lättare att 

förutse, och därmed kalkylera, än det diffusa. Förenklingsfunktionen med vite kommer 

bl.a. av att avtalsbrytande parten slipper att visa orsakssamband, skada och vårdslöshet, 

vilket parten skulle behövt göra i en vanlig skadeståndsprocess. Just svårigheten att 

bevisa skada och skadans storlek torde vara en av de främsta anledningarna till att 

införa en vitesklausul.  

Vad särskilt gäller bevisfrågor anför Gorton och Samuelsson att den skadelidande 

enligt den allmänna skadeståndsrätten har att bevisa att fyra förutsättningar föreligger.38 

För det första måste det visas att en skada överhuvudtaget har uppkommit. Denna skada 

måste, för det andra, sedan visas vara orsakad av motparten. För det tredje måste det 

visas att skadan dessutom uppkommit av en omständighet som parten rätteligen 

ansvarar för. Slutligen, för det fjärde, måste bevisning föras om skadans storlek. En 

vitesklausul som blir gällande så fort ett kontraktsbrott föreligger, är alltså på många 

sätt en stark bevislättnad. För det fall kontraktsbrottet gäller fel i vara, måste endast felet 

bevisas för att vitet ska utgå. Ännu lättare blir det om kontraktsbrottet är försening, då 

frågor om hur förseningen inneburit en skada inte blir aktuella. Bevislättnaden är enligt 

Gorton och Samuelsson en av de främsta anledningarna till att vitesklausuler används.39 

                                                   
38 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 83. 
39 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 83.  
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Bevislättnaden öppnar upp för att parterna kan lösa konflikten utan att nödgas vare 

sig söka juridisk rådgivning eller anlita rättsväsendets domstolar, något som annars, 

både är dyrt och tar lång tid.40 Det går därför att argumentera för att vitesklausuler 

reducerar processkostnaderna både för allmänheten i stort och för parterna själva. 

Förutom att undvika kostnader i samband med processen, innebär en vitesklausul också 

ett undkommande av den ovisshet som alla rättsprocesser är förenade med.41 Syftet att 

på förhand fixera ett skadestånd för att undgå en osäker och långvarig process, ansågs 

dessutom, enligt motiven till avtalslagen, vara ett av vitets huvudändamål.42 

Taxell har beskrivit vitets ändamål som en avvecklingsfunktion. Vitesklausulen 

skapar förutsättningen att snabbt och enkelt avveckla, dvs. lösa, ett avtalsbrott utan att 

behöva göra sådana bedömningar som annars kan vara både svåra, kostsamma och 

tidskrävande.43 Under avvecklingstanken kan, trots att Taxell själv inte skriver något om 

saken, även ersättningsfunktionen inordnas. Genom att borgenären får sin skada ersatt, 

försvinner incitamenten att tvista om avtalsbrottet. Vitesklausulen skapar således en 

snabb och billig avveckling av ett kontraktsbrott.44 

 

2.4.3 Påtryckning och prevention 

Enligt Olsen är det vitets påtryckningsfunktion som oftast förknippas med vitesklau-

suler.45 Även i motiven till avtalslagen framhålls påtryckningseffekten, och det anges 

där att en vitesklausul ofta tillgodoser såväl syftet att normera ett skadestånd som syftet 

att utgöra ett påtryckningsmedel.46 Påtryckningsfunktionen innebär i korthet att hotet 

om vite styr parterna till att vidta, eller underlåta att vidta, vissa åtgärder. Hotet ska göra 

kontraktsparterna mer benägna att prestera i enlighet med det i avtalet överenskomna.47 

Annorlunda uttryckt innebär vitesklausulen ett hot om att ”det kan bli dyrt” att inte 

prestera avtalsenligt; en medvetenhet som leder till en påtryckande (styrande) effekt. Ju 

högre ett vitesbelopp är, eller ju mer det divergerar från dispositiv rätt, desto större blir 

den påtryckande effekten.48  

                                                   
40 Ussing, Obligationsretten, s. 163. 
41 Fehr, Om vitesbestämmelser i avtal, s. 6. 
42 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 149. 
43 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
44 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 224.  
45 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30.  
46 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 149. 
47 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
48 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 28 och Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442.  
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Vitet fungerar också påtryckande i meningen avskräckande genom att hindra part 

från en underlåtenhet eller att påtvinga part ett visst agerande. Ett exempel på när vitet 

ska avskräcka från underlåtenhet, kan vara när ena parten påtagit sig uppdraget att 

utföra ett arbete, och därefter vägrar fullfölja förpliktelsen. Ett annat exempel är vites-

klausuler som kopplas till konkurrensklausuler, t.ex. att köparen av en rörelse vid vite 

förbinder sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet.49 I det förstnämnda exemplet 

är syftet att motverka underlåtenhet och i det andra att åstadkomma underlåtenhet.  

Om vitet jämförs med det allmänna skadeståndet, kan det inledningsvis konstateras 

att även skadestånd har en påtryckande, eller preventiv, effekt. 50  I förhållandet till 

skadestånd är dock vitets påtryckande funktion starkare på så sätt att det är givet att 

kontraktsbrottet leder till ersättningsskyldighet (jämför diskussionen ovan om den 

allmänna skadeståndsrättens begränsningar). Med andra ord fungerar vitet som en 

säkerhet för borgenären mot varje skada som gäldenären orsakar. Därtill är vites-

klausulen ofta ett bättre påtryckningsmedel än skadestånd eftersom ersättningsbeloppen 

som utdöms enligt allmän skadeståndsrätt ofta inte är tillräckligt höga, varför Rodhe 

menar att vitet ofta är ett bättre substitut till skadeståndet.51 

Offentligrättsliga viten är kanske det tydligaste exemplet på den påtryckande 

effekten. Även om offentligrättsliga viten i och för sig ligger utanför undersöknings-

området för den här uppsatsen, är det tydligt att viten som sådana uppfattas som 

påtryckande eftersom det därvid är domstolen som får, på yrkande av part, vid vite 

förbjuda eller tvinga en part till ett visst agerande.52 På samma sätt fungerar vitet i 

många fall två enskilda parter emellan.  

Den preventiva funktionen har lyfts fram i flera rättsfall, vilka diskuteras närmare 

under avsnitt 5.4 nedan. Redan nu kan det dock framhållas att domstolen beaktar vitets 

påtryckande funktion vid oskälighetsbedömningen. Bl.a. i NJA 2012 s. 597 slår HD fast 

                                                   
49 Almén, Om köp och byte av lös egendom, s. 140.  
50 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39 ff.  
51 Rodhe, Obligationsrätt, s. 585.  
52 Som exempel kan nämnas att samtliga de immaterialrättsliga lagarna innehåller bestämmelser om 
vitesförbud såsom 53 b § upphovsrättslagen, 57 b § patentlagen, 35 b § mönsterskyddslagen, 37 b § 
varumärkeslagen, 9 b § lagen om skydd för kretsmönster och 15 § firmalagen. Jämför även t.ex. 33 kap. 
12 § RB där domstol vid vite kan förelägga part att fullgöra sin skyldig att lämna uppgift om egna 
förhållanden. kan den som ska lämna uppgift om egna förhållande till exempel i stämningsansökan vid 
vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet. Ytterligare ett exempel på offentligrättsliga viten återfinnes i 3a 
kap. 12 § utlänningslagen, som innebär att EES-medborgare får föreläggas att vid vite registrera sig eller 
att lämna vissa uppgifter som är nödvändiga för registrering. 
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att vitets påtryckande funktion är viktigt att respektera och att en jämkning inte ska ske 

om den riskerar att underminera preventionen.  

 

2.4.4 Begränsning 

Vitesklausuler behöver, som tidigare nämnts, inte bara fungera som ett skydd för den 

icke kontraktsbrytande parten, utan ett annat syfte kan vara just att begränsa storleken 

på skadeståndet. En part som vill beloppsbegränsa ansvaret för kontraktsbrott, måste 

dock vara uppmärksam på utformningen av vitesklausulen. Relativt nyligen avgjorde 

Högsta domstolen rättsfrågan om en vitesklausul exklusivt reglerar ersättningsfrågan 

vid kontraktsbrott, eller om en part har rätt till ytterligare skadestånd för det fall att 

skadan i realiteten överstiger det avtalade vitesbeloppet.  

2.4.4.1 NJA 2010 s. 629 

I NJA 2010 s. 629 var rättsfrågan om ett vitesbelopp skulle anses vara ett avtalat max-

belopp eller om parten som drabbats av kontraktsbrott skulle ha rätt till ytterligare 

skadestånd för det fall parten lyckades visa en större skada. Det framgick inte uttryck-

ligen om vitesklausulen exklusivt och slutligt reglerade skadeståndsfrågan. I fallet 

uppgick den verkliga skadan till ca 170 000 kronor medan vitesbeloppet endast var satt 

till 15 000 kronor.  

HD menade att det var en avtalstolkningsfråga, som skulle bedömas på samma sätt 

som andra oklara klausuler. Det fastslås också att en viktig omständighet vid tolkningen 

av vitesklausuler är vem som har författat den. Utan att närmare motivera vilka enskilda 

omständigheter som i fallet beaktades, kom domstolen fram till att klausulen utgjorde 

ett maxbelopp, och att den kontraktsbrytande parten således inte behövde erlägga mer 

än det 15 000 kronor stora vitesbeloppet. 

Domskälen har kritiserats för att vara vaga.53 Ramberg skriver att avgörandet troligen 

kommer att få ett praktiskt genomslag på så sätt att motviljan att processa kan antas bli 

stor. Det är fortsatt egentligen ingen som vet hur vitesklausulers begränsande effekt ska 

bedömas. Det framgår även indirekt av domskälen att bedömningen inte går att genera-

lisera, vilket får till följd att prejudikatvärdet måste anses lågt. HD anför att vitet kan 

uppfylla olika funktioner och att förhållandena är skiftande. Mot den bakgrunden 

                                                   
53 Ramberg, Avtalslagen 2010 och van der Sluijs, JT 2011-2012 s. 160 ff.  
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stadgar HD (i p.12) att ”det inte generellt [kan] anges huruvida en vitesklausul in dubio 

utgör en exklusiv reglering av ersättningen” samt att vitesklausuler i allmänhet får 

”tolkas utan tillämpning av en sådan hjälpregel”.  

I doktrin har lyfts fram, att det torde vara så att den tänkbart skadelidande parten, 

dvs. beställaren, har bäst möjlighet att uppskatta en eventuell skadas omfattning. Som 

en följd därav är det rimligt att ett vitesbelopp bestämt av beställaren är att anse som en 

exklusiv reglering av skadeståndet. Motsatt utgångspunkt torde då gälla om vites-

beloppet istället är satt av den potentiellt skadevållande parten.54 

 

2.4.5 Vite som friköpsklausul 

Nära vitets funktion som ansvarsbegränsande, ligger frågan om vitet kan ses som en fri-

köpsklausul. Eftersom en vitesklausul ofta innebär att ett kontraktsbrott är förenat med 

ett fast pris, skulle man kunna se det som gäldenären har en valmöjlighet mellan att 

betala vitet eller att fullgöra prestationen.55 Vitesklausuler innebär således, beroende på 

hur de är utformande, ofta en möjlighet att ”köpa sig fri” från fullgörelseskyldigheten. 

Det kan också uttryckas som att parterna genom vitesklausulen har prissatt risken för fel 

i vara, dröjsmål, kvantitetavvikelser m.m.  

Att vitesklausulen ligger nära friköpsklausulen diskuterades redan 1916 av Almén. 

Han beskrev det som att det ofta förekommer klausuler innebärande att ena parten ”skall 

hava rätt att mot betalning av en viss penningssumma […] befria sig från sina förplikt-

elser enligt kontraktet. En dylik klausul har en annan karaktär än vite, i det att den icke 

giver medkontrahenten någon befogenhet att vid underlåtet fullgörande utkräva just den 

ifrågavarande penningsumman, utan bevisning angående storleken av liden skada måste 

i vanlig ordning förebringas.”56 Almén konstaterade dock att det ibland kan vara svårt 

att avgöra om det är ett avtal om vite eller att ”endast lämna den ene valrätt mellan att 

företaga en handling och att betala visst belopp”.57  

En given utgångspunkt för att se vitesklausulen som prissatt friköpningsklausul är 

dock att de kontraktuella förpliktelserna inte innehåller några moraliska förpliktelser. 

                                                   
54 van der Sluijs, JT 2011-2012 s. 166. 
55 Samuelsson, Entreprenadrätt, s. 228.  
56 Almén, Lagen om avtal och andra rättshandlingar, s. 219.  
57 Almén, Lagen om avtal och andra rättshandlingar, s. 219. 
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Utan att frågan är föremål för närmare undersökning i den här uppsatsen, kan det tänkas 

att den kontraktuella lojalitetsplikten är ett hinder mot ett sådant synsätt.58  

Det torde dessutom vara så att frågan om vitet som friköpningsklausul endast är 

aktuell om vitesklausulen är konstruerad så att den utesluter andra påföljder. Inte sällan 

innehåller vitesklausuler en rätt för borgenären att kräva skadestånd om parten kan visa 

att den faktiska skadan är större än vitesbeloppet. Vitesklausuler kan även kombineras 

med t.ex. en hävningsrätt eller dylikt. Enligt min mening är det alltså endast, eller i varje 

fall starkt begränsat till om andra påföljder utesluts, som gäldenären kan se betalningen 

av vitet som ett sätt att köpa sig fri från de avtalade förpliktelserna. 

 

2.4.6 Anglosaxisk rätt 

Den anglosaxiska rätten kommer att redogöras för närmare nedan, se kapitel 3. Redan 

nu kan det dock vara av intresse att kort nämna att vitesklausuler, som där benämns 

”liquidated damages”, ska motsvara en genuin och äkta uppskattning av en framtida 

skadas storlek. Sådana klausuler får aldrig innehålla ett straffande, eller avskräckande, 

moment.  

I det anglosaxiska systemet finns likväl den avskräckande funktionen inbyggd, om än 

inte lika direkt. Domstolen har nämligen, ex post, en möjlighet att utdöma ett skades-

tånd ”punitive damages” om det skulle visa sig att det avtalade beloppet skiljer sig från 

den faktiska skadan. Även mer om detta följer under kapitel 3.  

 

2.5 Närmare analys av syftet 
2.5.1 De olika åsyftade funktionernas verkliga effekt 

Eftersom vitets syfte, som inledningsvis konstateras, är av direkt avgörande betydelse 

för klausulens skälighet, är det av vikt att analysera de påstådda ändamålen. Inlednings-

vis ska därför något sägas om vitets ersättningsfunktion. Enligt min mening kan inte 

ersättningsintresset sett isolerat anses vara bärande för vitesklausulens funktion. Även 

om vitesbeloppet är en rimlig och ärlig uppskattning av en skada, kommer den faktiska 

skadan många gånger skilja sig från den uppskattade. Genom att vitet är fixerat till sitt 

belopp, och inte endast en brytbar presumtion, blir ersättningsintresset avhängigt av 

även andra syften. Ersättningsbeloppet kan ju både vara högre och lägre än den faktiska 

                                                   
58 Den nyfikne läsaren hänvisas till t.ex. Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt.  



25 
 

skadan, således måste en vitesklausul som endast bygger på en reparativ tanke vara 

rörlig i förhållande till skadan, vilket endast vissa viten är. Ersättningsfunktionen får 

således begränsas till att borgenären får rätt till någon ersättning; om den korrelerar väl 

med skadan är en annan fråga. Därför bör vitet normalt anses ha även någon ytterligare 

funktion, eller effekt, än endast att vara reparativ.  

Vitets funktion såsom kostnadsbegränsande, t.ex. genom minskade processkostnader, 

är styrande endast om part frivilligt betalar vitet. I förarbetena nämns vite som exempel 

på oskäliga avtalsvillkor.59 Det är därför inte på förhand givet att en domstol skulle 

finna avtalsvitet skäligt, och för gäldenären kan det i så fall vara lönsamt att driva en 

process därom. Parterna kan vara oense om såväl ersättningsnivån som förutsättning-

arna, trots att ett avtal innehåller en vitesklausul. En sådan rättslig dispyt riskerar att 

leda till förfelande av vitesfunktionen som normerat skadestånd, innebärande att en 

vanlig skadeståndsbedömning tvingas fram. 60 Sålunda fallerar både ersättningsfunk-

tionen samt förenklings- och avvecklingsfunktionen. 

Vad härefter gäller konfliktlösningsfunktionen, förutsätter den att parten faktiskt 

tillämpar vitesklausulen. Det är inte säkert, det finns ofta flera konfliktlösnings-

instrument i ett avtal eller utanför, t.ex. att söka nå överenskommelse genom frivillig 

förhandling. 61  Vitesklausulen kan även riskera att fungera som förhandlingshinder, 

eftersom borgenären som rättighetshavare till ersättningen, knappast är lika förhand-

lingsvillig som när han har att förlita sig på allmänna skadeståndsrättsliga regler. 

Att en part skulle kunna frestas av att använda vitesklausulen som en friköpsklausul, 

öppnar också upp för ytterligare tvister. Dessutom kan borgenären pådras stora kost-

nader, när gäldenären ”köper sig ur” avtalet genom att bryta mot avtalet och betala vitet. 

Även på den grunden kan det ifrågasättas om vitet verkligen är kostnadsreducerande för 

borgenären.  

Att det dessutom förefaller råda oklarhet om vitesklausuler utesluter skadestånd, 

bidrar också till att vitesklausulen kan tänkas öka risk för dispyter. I sammanhanget kan 

det också nämnas att om vitesklausuler inte utesluter skadestånd, tappar vitet mycket av 

sin konfliktbegränsande funktion.  

                                                   
59 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 152. 
60 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 75. 
61 Jfr Hellner, Consequential loss and Exemption clauses, s. 23 f. 
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Eftersom vitets syfte som ersättande, konfliktbegränsande och förenklande många 

gånger kan ifrågasättas som fristående funktion, torde bilden bli mer komplett om även 

den påtryckande delen av vitet beaktas. Just påtryckningsdelen är enligt min mening det 

som karaktäriserar vitet. Saknas det rör det sig snarare om en annan slags ersättnings-

klausul, t.ex. ett rent normerat skadestånd. Utan påtryckningsmomentet skulle många av 

de andra funktionerna falla, jämför vad som nyss anförts om konfliktbegränsnings-

funktionen. Påtryckningsmomentet synes vara det som leder till att övriga ändamål blir 

effektiva. Att ha ett vite som är högre än ett äkta normerat skadestånd, innebär att 

sannolikheten för att hela skadan ersätts ökar, att avvecklingsfunktionen upprätthålls 

samt att parterna avhåller sig från att begå kontraktsbrott. 

Trots att flera författare i doktrinen har diskuterat vitets påtryckande effekt, verkar 

det inte vara någon som närmare konkretiserat vad ”påtryckande” faktiskt innebär. Det 

skulle kunna vara det, att en part agerar på ett sätt som han inte annars hade gjort om 

vitesklausulen inte existerat. Det skulle också kunna tänkas att det krävs något 

ytterligare för att det ska anses vara påtryckande, t.ex. att parten känner sig tvingad att 

vidta någon sorts extraordinär åtgärd i syfte att undkomma, eller åtminstone motverka, 

effekten av ett kontraktsbrott.  

Det torde vara så att ”påtryckande” är något mer än bara ”påverkande”; det krävs 

något hotande moment. Annars skulle ju i stort sett varje avtalsklausul vara påtryck-

ande, allt som förs in i ett avtal har oftast till syfte att påverka parternas beteende (t.ex. 

att leverera ett visst antal varor eller agera på ett visst sätt i händelse av force majeure). I 

linje med detta kan det kan dessutom ifrågasättas varifrån påtryckningen emanerar. 

Avtalet i sig bidrar till en moralisk skyldighet att hålla sitt löfte, det vill säga det 

avtalade.  

Om påtryckningssyftet endast beror på en rädsla att betala en ersättning som är högre 

än vad gäldenären hade behövt betala utan en vitesklausul (är beloppet lika eller lägre 

kan den ju inte bringa rädsla), är frågan om vitet i så fall inte också är straffande. ”Begår 

du kontraktsbrott måste du betala X kronor, så det är bäst du låter bli.” Frågan om vitet 

ska anses vara ett kontraktuellt straff, utvecklas närmare nedan under kapitel 4. Det kan 

dock redan nu konstateras att flera faktorer påverkar bedömningen, bland annat om vitet 

ersätter, och utesluter, andra påföljder.  
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2.5.2 Kommersiella överväganden – viten 

2.5.2.1 Möjligheterna 

Först kan nämnas att vitesklausuler ger parterna möjlighet att med säkerhet bedöma 

konsekvensen av ett kontraktsbrott. Parterna behöver inte förlita sig på egna osäkra 

uppskattningar av vad en rättslig prövning av en eventuell skada skulle utmynna i. 

Parterna får ett givet pris på ett kontraktsbrott.  

Även om skadan skulle vara lätt att uppskatta, kan parter ändå ha fördel av en 

vitesklausul eftersom de sparar in processkostnader och beviskostnader m.m. Den funk-

tionen är fristående i förhållande till den första ersättande funktionen, även om de oftast 

gemensamt bidrar till fördelarna.  

Vidare kan parterna hoppas att vitesklausuler kommer att fungera som ett incitament 

att prestera avtalsenligt. Det vill säga att vitesklausuler fungerar som någon sorts garan-

tiförsäkring, eller riskminimering av kontraktsbrott. 

2.5.2.2 Riskerna 

De riskerna som de kommersiella parterna bör beakta vid införandet av en vitesklausul, 

är bland annat följande. Det kan bli dyrt. Den skada som faktiskt drabbar endera part, 

kan vara ”värre” än det vitesbelopp som är avtalat. Borgenären riskerar att den verkliga 

skadan är högre än vitesbeloppet medan gäldenären kan behöva betala ersättning trots 

att borgenären inte lidit någon skada. Balansen och sämjan mellan parterna kan således 

riskeras att rubbas.  

Detta kan undvikas på olika sätt. Ett sådant sätt kan vara att avtala om undantag från 

vitesbegränsningen, t.ex. att om part kan visa att skadan uppgår till mer än X gånger det 

avtalade beloppet, får part söka ersättning enligt allmänna skadeståndsregler. Det 

innebär att vitesbeloppet i och för sig gäller även om skadan är större än det avtalade 

beloppet, men om skadan kan visas vara X gånger större bryts ersättningsklausulen. Om 

klausulen bryts redan för det fall att skadan kan visas vara värre än vitesbeloppet, faller 

många av vitets funktioner. T.ex. slutar klausulen vara påtryckande, och är endast 

ersättande. Detta är bra för gäldenären som slipper betala den överstigande delen. Det 

kan vara bra även för en borgenär, som slipper svåra bevisfrågor.  

Det finns också en risk att vitesklausulen blir en falsk garanti. Tvist kan uppstå ändå. 

Dels kan ersättningsbeloppet anses oskäligt högt, dels kan det bli tvist om vitet utesluter 

andra påföljder eller ej. Sådana tvister kan många gånger vara än mer komplicerade 
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(och därmed dyra samt tidskrävande) än en vanlig skadeståndsprocess hade varit, för det 

fall att vitesklausulen inte funnits. Risk finns dessutom att vitesklausulen leder till mer 

ofördelaktiga relationer parterna emellan. Om vitesklausulen inte funnits kan samarbets-

viljan antas vara högre. Ingen part vill behöva tvista om oenigheten varför samstämmig-

het försöks nås på frivillig basis.  

 

2.6 Sammanfattning och kapitelvisa slutsatser 
Vitets funktioner kan således sammanfattningsvis sägas vara kompenserande, kostnads-

reducerande, ansvarsbegränsande, preventiv, handlingsdirigerande, tvisteförhindrande 

och garanterande. Vitet består av två delar: dels det normerade skadeståndet, dels den 

påtryckande effekten. Vitesbeloppet i sig måste i och för sig inte vara högre än den 

ersättning som skulle utgått enligt allmänna skadeståndsregler, för att fungera påtryck-

ande. Endast det förhållandet att ersättningen utgår oavsett visad skada, det vill säga 

borgenären är garanterad ersättning vid kontraktsbrott, medför att gäldenären kan känna 

sig avskräckt.  

Vitets olika funktioner kan väga olika tungt beroende på situation, och olika syften 

kan antingen parallellt eller ensamt ligga bakom en viss vitesklausul. Omständigheterna 

i det enskilda fallet avgör vilket syfte som är mest framträdande. Det kan dock 

konstateras att vitets påtryckande funktion är den för vitet mest karaktäristiska funk-

tionen. Utan en sådan funktion är det oklart om det ens kan karaktäriseras som ett vite, 

frågan om gränsen mot det normerade skadeståndet utvecklas också under kapitel 4 

nedan.  

Det bör också beaktas att parterna kan ha motstående anledningar till att vilja införa 

en vitesklausul. 62  Parterna kan vara överens om införandet av ett vite, men att 

borgenärens avsikt är nå en bevislättnad och ersättningsgaranti, samtidigt som 

gäldenärens bakomliggande syfte istället är att begränsa sitt ansvar gentemot det 

skadestånd som han antar riskera utgå annars. Under sådana omständigheter kan 

problem uppstå då ändamålet bakom vitesklausulen som sagt kan vara avgörande för 

dess skälighet. I de fallen torde utgången komma an på traditionell avtalstolkning. I 

första hand söks då den gemensamma partsavsikten bakom vitets ändamål. Vid 

avsaknad av en sådan, får domstolen företa en objektiv tolkning. Därvid kan t.ex. 

                                                   
62 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30.  
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klausulens ordalydelse, bransch- eller partspraxis, avtalets systematik samt avtalstyp 

antas få betydelse. Därutöver kan ”vitets typiska funktioner” i allmänhet få relevans, det 

vill säga de som ovan har diskuterats. I det sammanhanget kan det antas att domstolen 

fäster särskild vikt vid att avgöra om det tvistiga vitet främst anses vara ett normerat 

skadestånd eller vara ett handlingsdirigerande vite. 
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3 Anglosaxisk rätt 

3.1 Kapitlets innehåll och syfte 
Det kan förefalla märkligt att börja beskrivningen med ett avsnitt om den anglosaxiska 

rätten, före den svenska. Det följer dock av att straffviten i common law-rätten är direkt 

otillåtna. I den anglosaxiska rätten finns ett förbud mot s.k. ”penalty clauses”, inne-

bärande att vitesklausuler vars ändamål är att medelst höga viten straffa den avtals-

brytande parten är ogiltiga.63 En följd av förbudet är att det finns en stor mängd praxis 

samt doktrin, som är av värde att känna till och beakta. Inte för att den är bindande eller 

avgörande för förståelsen av svensk rätt, utan snarare för att de argument och över-

väganden som görs där, kan vara relevanta även i en svensk kontext.  

 

3.2 Liquidated damages kontra penalty clauses 
I common law-rätten dras en strikt gräns mellan normerat skadestånd, s.k. liquidated 

damages, och straffande vitesklausuler, s.k. penalties eller penalty clauses. Skillnaden är 

viktig eftersom en vitesklausul är giltig endast om klausulen motsvarar den förväntade 

skadan, det vill säga utgör liquidated damages. Om den fixerade ersättningen däremot 

fungerar som ett hot eller påtryckningsmedel mot att begå kontraktsbrott, anses 

ersättningen vara ett penalty och därmed är klausulen ogiltig. En ogiltig vitesklausul 

faller helt, och parten får istället yrka ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga 

regler. Därmed har borgenären endast rätt till ersättning motsvarande den bevisade 

skadan.64 

En giltigt vitesklausul är en fixerad summa som är en genuin uppskattning av den 

skada som är trolig att endera part lider av ett kontraktsbrott.65 Det finns dock ett undan-

tag där domstolen skulle acceptera en vitesklausul, trots att det inte är en genuin upp-

skattning av en förväntad skada, nämligen om parterna är överens om att begränsa 

ansvaret genom vitesklausulen. En vitesklausul med ett medvetet för lågt fixerat skade-

                                                   
63 Gorton & Samuelsson, Festskrift till Ingemar Ståhl, s. 86. 
64 Det finns även regler i svensk rätt som ogiltigförklarar vissa ändamål. Jfr t.ex. förbud mot vissa 
resolutiva villkor vid köp av fast egendom samt ogiltighet på grund av formkravet vid fastighetsköp enligt 
jordabalken. Se mer om detta i Olsen, Ersättningsklausuler, s. 74 ff. 
65 Beatson m.fl., Anson’s Law of Contract, s. 565, Treitel, The Law of Contract, s. 1075, Burrows m.fl., 
A Casebook on Contract, s. 442 ff., Beale m.fl., Contract Law, s. 1052, även Clydebank Engineering aid 
Shipbuilding Co v Don Jose Ramos Yzquierdo y Castaneda [1905] AC 6. 
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stånd är således alltjämt giltig.66 En fixerad summa som motsatsvis utökar ansvaret är 

däremot en ”penalty clause” som alltså är otillåten. Det beskrivs som att om summan är 

fixerad ”in terrorem”, alltså i syfte att skrämma endera part att prestera i enlighet med 

avtalet.67 

Det är vanligt att parterna i avtalet tydliggör att vitesersättningen ska utgå ”by the 

way of liquidated damages and not as penalty”.68 Även om benämningen på klausulen 

har viss presumtionsverkan, är domstolen fri att göra sin egen prövning och 

omklassificera en klausul. Med andra ord gäller innehåll före form.69 

Det ledande rättsfallet, som fastställde reglerna om liquidated damages och penalty, 

är Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd, v. New Garage and Motor Co. Ltd. Målet gällde en 

ersättningsklausul i ett avtal om återförsäljning av däck. I avtalet hade det införts en 

vitesklausul innebärande att återförsäljaren åtog sig att betala fem pund för varje enskild 

överträdelse. Förpliktelsen, som vitesklausulen var kopplad till, var att inte sälja däcken 

till ett lägre pris än det i en viss prislista angivna, eftersom det skulle orsaka tillverkaren 

skada då det fanns en risk att även andra köpare skulle kräva det lägre priset. Frågan i 

målet var om denna klausul skulle anses vara liquidated damages. Domstolen, med Lord 

Dunedin i spetsen, slog fast fyra tolkningsregler till hjälp vid gränsdragningen mellan 

liquidated damages och penalty.  

Förutom de fyra tolkningsreglerna, som redogörs för strax nedan, slog domstolen fast 

att den förväntade skadan ska tolkas objektivt.70 Det är därvid två jämförelseobjekt som 

är av betydelse för frågan om huruvida klausulen är en äkta ”liquidated damages”, dvs. 

ett normerat skadestånd. Det avtalade ersättningsbeloppet ska jämföras mot den på 

förhand uppskattade skadan. Detta är en stor skillnad mot hur svensk rätt förhåller sig 

till oskäliga vitesklausuler. En närmare analys av svensk syn på saken görs nedan, 

kapitel 5, men redan nu kan det vara av intresse att erinra om att en vitesklausul kan 

anses oskälig enligt 36 § avtalslagen om den faktiska skadan, alltså bedömt ex post, 

diskreperar mot den avtalade ersättningen. En tungt vägande omständighet i nationell 

rätt är dessutom parternas inbördes styrkeförhållande. I den anglosaxiska rätten, vilket 

                                                   
66 Beatson m.fl., Anson’s Law of Contract, s. 566.  
67 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [1915] AC 79, Treitel, The Law of 
Contract, s. 1075 och Beale m.fl., Contract Law, s. 1052. 
68 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 86.  
69 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [1915] AC 79. 
70 Det har därefter bekräftats av bl.a., Phillips Hong Kong Ltd v Messer UK Ltd (1993) 61 BLR 41 och 
Beatson m.fl., Anson’s Law of Contract, s. 566. 
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alltså bl.a. slås fast i Dunlop Pneumatic-fallet, är såväl ersättningsbeloppets relation till 

kontraktets storlek som till uppkommen skada irrelevant för bedömningen. 

Till hjälp för att avgöra om det är en äkta uppskattning av den förväntade skadan, 

eller om det är en penalty, angavs som sagt fyra tolkningsregler. Den första regeln (i) 

gäller att en ersättning ska anses vara penalty om ersättningssumman är ”extravagant 

and unconscionable” i jämförelse med den största möjliga tänkbara skada som skulle 

kunna följa av kontraktsbrottet.71 Domstolen gör således en avvägning mellan avtalat 

ersättningsbelopp och den förväntade skadan. Ju större den förväntade skadan är, desto 

högre ersättningsbelopp kan accepteras.  

Enligt den andra regeln (ii) anses det vara penalty om kontraktsbrottet endast består 

av att underlåta att betala en summa pengar och denna summa överstiger kontrakts-

summan. 72  Det är alltså penalty när den avtalade ersättningen syftar till att säkra 

förpliktelsen att betala pengar. Typexemplet på en sådan straffklausul är när en lån-

tagare åtar sig att betala en extra summa som överstiger lån samt ränta, för det fall lånet 

inte är återbetalt ett visst datum. Ett annat exempel är fallet Kemble v. Ferren, som 

rörde ett anställningsavtal mellan en skådespelare och en teater.73 Enligt avtalet skulle 

ett vederlag utgå med £3 6s 8d per spelkväll och om någon part vägrade fullgöra hela 

eller del av avtalet, skulle ett ”liquidated damages” utgå med £1000. Eftersom beloppet 

skulle erläggas även om teatern inte betalde vederlaget en kväll, bedömdes det som 

penalty.  

Den tredje tolkningsregeln (iii) tydliggör att den förväntade skadans storlek, närmare 

bestäms efter hur klausulen beskriver kontraktsbrottet. Lord Dunedin skriver att det är 

en presumtion, och endast en presumtion, att det utgör penalty om det endast är ett 

belopp som ska utbetalas oavsett om det är ett eller flera avtalsbrott, och oavsett om 

något avtalsbrott är grövre än andra.74 Det vill säga hur kontraktsbrottet är reglerat i 

kontraktet implicerar viss förväntad skada, innebärande att ett ersättningsbelopp som 

anpassas efter omfattningen på avtalsbrottet tyder på att det är liquidated damages.75 

Motsatsvis tyder det på att vara penalty, om klausulen innehåller en stegrad betalnings-

skyldighet vid ringa kontraktsbrott eller exempelvis en reducerad skyldighet att betala 
                                                   
71 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [1915] AC 79, s. 87 per Lord Dunedin.  
72 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [1915] AC 79, s. 87 per Lord Dunedin.  
73 Rättsfallet Kemble v. Ferren (1829) 6 Bing. 141, anförs av Lord Dunedin i Dunlop Peneumatic v. New 
Garage, se föregående not.  
74 Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd [1915] AC 79, s. 87 per Lord Dunedin. 
75 Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 568.  
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ersättning även om avtalsbrottet blivit grövre med tiden.76 Värt att anmärka är att en 

ersättning som är utformad som ett engångsbelopp inte är ett problem i sig, i vart fall så 

länge det är knutet till endast ett kontraktsbrott. Det är när beloppet är givet, oavsett 

antal kontraktsbrott, eller ”extravagant and unconscionable” (jämför första tolknings-

regeln) som klausulen anses vara penalty.  

Den fjärde tolkningsregeln (iv) gäller de fall när det är svårt att uppskatta den 

förväntade skadan. Lord Dunedin säger därvid att giltiga genuina uppskattningar kan 

göras även om omständigheterna är sådana att den förväntade skadan är svår eller 

närmast omöjlig att uppskatta. Med andra ord spelar det i och för sig ingen roll om 

uppskattningen är säker, eller visar sig stämma överens med senare faktisk skada, utan 

det väsentliga är att det normerade skadeståndet vid avtalsslutet var ett genuint försök 

att uppskatta skadan. Presumtionen som Lord Dunedin slår fast är således att 

uppskattning av en förväntat skada i fall då skadan är svår att uppskatta, ska som 

utgångspunkt anses vara en ärlig, och därmed giltig, uppskattning.  

Samtliga fyra tolkningsregler är dock endast presumtioner, i syfte att underlätta fast-

ställandet av parterna avsikt med klausulen. Dessa presumtioner kan således brytas 

genom att bevisa en motsatt avsikt. Denna bevisning måste dock härledas från 

kontraktet som sådant. 77  Här framträder en skillnad mot det svenska rättssystemet. 

Anglosaxiska bevis- och tolkningsregler skiljer sig allmänt sett markant från de 

svenska. En sådan, i sammanhanget relevant skillnad, är att det i princip endast är 

avtalet i sig som kan läggas till grund för att bevisa en partsavsikt.78 Denna bevis-

begränsande regel heter ”parole evidence rule” och innebär, förenklat, ett förbud mot att 

åberopa bevisning utöver det skriftliga avtalet; domstolen inte är ute efter den ”faktiska” 

avsikten utan istället den, i avtalet, manifesterade avsikten.79 Av den anledningen är 

utformningen av ersättningsklausulen i sig ofta ensamt avgörande för bedömningen av 

dess giltighet, och av den anledningen behövs också, dylika Lord Dunedins tolknings-

regler. 

Sammanfattningsvis består en ”penalty” av en betalningsskyldighet uppställd ”in 

terrorem”. Endast normerade skadestånd, s.k. liquidated damages, är tillåtna. För att 
                                                   
76 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 46. 
77 Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 569 och Pye v British Automobile Commercial Syndicate Ltd [1906] 1 
KB 425.  
78 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 44. 
79 Se bl.a. Furmston m.fl., Law of Contract, s.163, Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 138, Ramberg & 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 162 och Gorton, Avtalstolkning i engelsk rätt, JT 2014-2015 s. 799.  
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avgöra gränsdragningen mellan det normerade skadeståndet och straffvitet är det endast 

en relation som är intressant. Nämligen hur det avtalade ersättningsbeloppet korrelerar 

med den på förhand uppskattade skadan.  

 

3.3 Punitive damages 
Eftersom det måste vara en ärlig uppskattning av skadan, händer det att den faktiska 

skadan skiljer sig från den uppskattade. Utrymmet för att i efterhand jämka den avtalade 

ersättningen synes dock vara begränsad. Huvudregeln är att den avtalade ersättningen 

utgår oavsett om den faktiska skadan är avsevärt mycket större eller kanske inte ens 

existerar. Eftersom bedömningen av ersättningsklausulens giltighet utgår från förhåll-

andet mellan förväntad skada och avtalat ersättningsbelopp, är det naturligt att faktisk 

skada även är irrelevant när ersättningsbeloppet väl ska utbetalas. Detta gäller oavsett 

om den faktiska skadan är lägre än det stipulerade beloppet80 eller högre. Att borge-

nären är bunden av det avtalade framgår av rättsfallet Cellulose v. Widnes, där parterna 

avtalat att försenad leverans skulle ersättas med £20 i veckan.81 När försening uppstod 

utgick ersättning enligt vitesklausulen med £600, trots att den faktiska skadan uppgick 

till £5850. Käranden i målet ville därför kunna kräva ersättning för de facto liden skada 

(jämför härvid den svenska frågan om vitesklausulens ansvarsbegränsande funktion, 

ovan under avsnitt 2.4.4), varvid domstolen slog fast att parterna var bundna av den 

avtalade ersättningen. 

I sammanhanget är det dock av vikt att framhålla att domstolarna under vissa 

omständigheter kan utdöma s.k. punitive damages. Det är ett skadestånd som inte har 

något motsvarighet i svensk rätt, eller ens alls utanför den common law-rättsliga 

sfären.82 Rättsinstitutet punitive damages är ett komplext och mångfacetterat begrepp, 

som förvarande uppsats inte avser att närmare utreda eller diskutera. Det är dock av 

intresse att erinra om dess existens och kort redogöra för vad det är. Punitive damages 

är ett skadestånd som det ankommer på domstolen att ställning till. Kontraktsparterna 

kan således inte själva överenskomma om ett sådant. Punitive damages kan sägas vara 

                                                   
80 Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 570. 
81 Cellulose Acetate Silk Co Ltd v Widnes Foundry (1925) Ltd [1931] 2 K.B 393, genom Beatson m.fl., 
Anson’s Law, s. 570.  
82 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 87.  
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en säkerhetsventil mot för oskäliga resultat, och skadeståndet i sig har beskrivits som ett 

återhållande moment för att kontraktsbrott ska förhindras.83  

Genom domstolens möjlighet att utdöma punitive damages, får det anglosaxiska 

systemet in den påtryckande, eller avskräckande, effekten som vitesklausuler i Sverige 

anses ha, jämför diskussionen ovan under avsnitt 2.4.3. Det är annars svårt att se hur 

endast ett normerat skadestånd skulle verka preventivt. Det är i och för sig alltjämt så att 

ett normerat skadestånd innebär en avvecklings- och förenklingsfunktion. Endast det 

faktum att det är givet att, t.ex., en försening leder till ersättningsskyldighet, oavsett om 

skada kan visas eller ej, är i sig någon mån påtryckande. Att punitive damages kan 

sättas högre än uppkommen skada, innebär dock en än starkare påtryckande funktion, 

det kostar att begå kontraktsbrott.  

Detta innebär att det anglosaxiska systemet som vid första anblick helt verkar sakna 

det påtryckande momentet med vitesklausuler, trots allt har vissa sådana drag. Det 

påtryckande, eller avskräckande, verkar dock mer indirekt än dito i Sverige som är 

inkluderat i vitet som sådant. 

 

3.4 Internationell harmonisering 
Den strikta uppdelningen mellan otillåtna penalty clauses och tillåtna liquidated 

damages, är unikt för common law-länderna. Även om uppsatsen inte avser att redogöra 

för hur andra civil law-länder har reglerat frågan kan det dock kort konstateras att den 

strikta uppdelningen mellan straffande viten och normerade skadestånd, inte görs på 

samma sätt. 84  I diverse olika försök till internationella köp- och kontraktsrättsliga 

konventioner har just frågan om vitesklausuler varit föremål för omfattande diskussion. 

Diskussionerna mynnade ut i olika s.k. soft law-regelverk. Den stora skillnaden i synen 

på ”penalties” gjorde att någon konsensus inte kunde nås vid författandet av CISG, som 

är FN:s kontraktsrättsliga konvention. CISG, som annars varit ett viktigt verktyg i 

strävan att utveckla en mer uniform internationell rätt, reglerar således inte frågan om 

liquidated damages och penalties. Det beror på att författarna till CISG kom överens om 

att lämna vitesklausuler därhän, och låta det vara en nationell angelägenhet, med hänsyn 

till ländernas olika syn på dem.85  

                                                   
83 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 87.  
84 Se t.ex. Olsens redogörelse för tysk rätt s. 56 ff.  
85 Jacobs & Huang, Mealey’s International Arbitration Report, avsnitt 3.2.  
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I regelverket UNICITRAL regleras däremot frågan om liquidated damages och 

penalty. För att undvika terminologiska problem har regelverket valt att reglera 

”contract clauses for an agreed sum due upon failure of performance”.86 Enligt UNICI-

TRAL är överenskommelser parter emellan om att betala en viss summa pengar vid 

kontraktsbrott generellt sett tillåtna, oavsett om ersättningen är straffande eller strikt 

kompenserande. En avtalad ersättning kan dock reduceras av domstol, för det fall 

ersättning är ”substantially disproportionate to the actual loss”. 87  Lösningen synes 

därför vara lik den svenska på så sätt att straffande klausuler inte är direkt otillåtna i sig, 

däremot kan de vara oskäliga och föremål för jämkning.  

 

3.5 Sammanfattning och kapitelvisa slutsatser 
Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan common law-systemet och den 

nationella rätten, att de straffande vitesklausulerna i common law-systemet är helt 

otillåtna. Det uttryckliga förbudet saknas i svensk rätt, men det har i diverse förarbets-

uttalanden lyfts fram att straffande viten kan vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Den 

strikta uppdelningen mellan liquidated damages, normerat skadestånd, och penalty, 

straffande vite, i den anglosaxiska rätten har lett fram till en omfattande praxis och 

doktrin angående gränsdragningsproblematiken. Den faktiska tillämpning av Lord 

Dunedins tolkningsregler har visat sig innebära att de flesta klausuler godtas som äkta 

liquidated damages.88 Det finns med andra ord få rättsfall där domstolen omklassificerat 

en klausul, och ogiltigförklarat den såsom penalty.89  

En annan reflektion som kan göras är att eftersom skadeståndsnivåerna, inte minst i 

USA, är mycket högre än i Sverige, blir bedömningen av ersättningsbeloppets straff-

ande karaktär annorlunda. Att de amerikanska rättssystemet har så höga skadestånd, kan 

troligen delvis härledas till domstolarnas möjlighet att utdöma punitive damages, som 

alltså täcker mer än faktisk liden skada.  

De anglosaxiska domstolarnas möjlighet att utdöma punitive damages och samtidigt 

ogiltigförklarar penalty viten kan framstå som paradoxalt eller motsägelsefullt; en part 
                                                   
86 Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum Due upon Failure of Performance and Draft 
United Nations Convention on Contract Clauses for an Agreed Sum Due upon Failure of Performance. 
Official Records of the General Assembly, Thirty-eighth Session, Supplement No 17 (A/38/17, annexes 1 
and 2). 
87 Art 9. 
88 Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 570 ff. 
89 Beatson m.fl., Anson’s Law, s. 573. 
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får inte ha straffande viten, men domstolen får utdöma straffande skadestånd. Det kan 

möjligtvis dock förklaras av domstolen ex post har en helt annan möjlighet att 

kontrollera situationen. Ersättningsbeloppet som fixeras på förhand kan bli orimligt 

högt, en problematik som inte uppstår då domstolen i efterhand har kontroll och kan 

utdöma ett ”rimligt straffande” skadestånd.  

Domstolen möjlighet att utdöma punitive damages innebär i varje fall att skillnaden 

mot den svenska vitets funktion i någon mån minskar. Det finns ett avskräckande 

moment, och trots att skillnaden i reglerna rättskulturerna emellan är stora, är kanske 

den praktiska funktionen som vitet har, ändock ganska lik.  

Något annat som är av värde för det kommande i uppsatsen, är att vitesklausulerna i 

den anglosaxiska rätten bedöms med utgångspunkt i avtalstillfället. De relevanta 

jämförelseobjekten är därvid det avtalade ersättningsbeloppet och den då förväntade 

skadan. Är denna uppskattning rimlig, är klausulen giltig såsom liquidated damages. 

Detta är något som kommer att diskuteras närmare nedan under avsnitt 5.3. 
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4 Normerat skadestånd kontra straffvite  

4.1 Kapitlets innehåll och syfte 
Med den anglosaxiska rätten som bakgrund, syftar följande kapitel till att redogöra för 

svensk rätts syn på vitet. Finns det ett förbud mot straffande viten här, likt förbudet i 

anglosaxisk rätt? Det är givet att uppdelningen mellan normerade skadestånd och vitets 

straffande funktion är relevant även i svensk rätt, men på vilket sätt? Vad är ens ett 

normerat skadestånd och när är vitet straffande? Går de att särskilja? Dylika frågor är 

det som ska diskuteras närmare i detta kapitel 4. Kapitlet syftar således till att redogöra 

för gränsdragningen mellan vitet som straff och normerat skadestånd. Bedömningen av 

svensk rätts syn på vitets skälighet följer sedan under nästkommande kapitel 5. 

 

 

4.2 Normerat skadestånd 
4.2.1 Något annat än vite?  

Inledningsvis bör något sägas om normerat skadestånd är något annat än en vites-

klausul, och i så fall vad skillnaden är. Det förekommer att det görs en skillnad emellan 

vitet och det normerade skadeståndet.90 Skillnaden mellan ett normerat skadestånd och 

en vitesklausul är inte lätt att identifiera, men kan tänkas hänga ihop med syftet bakom 

ersättningsklausulen. Olsen har identifierat tre olika synsätt bakom syftet med ett 

normerat skadestånd.91 Enligt det första synsättet är syftet med ett normerat skadestånd, 

just att vara en normaliserad ersättning för en förlust av ett visst slag.92 Det förekommer 

också, t.ex. av HD i NJA 1946 s. 178 och NJA 1947 s. 215, att syftet anses vara att mer 

allmänt reglera ersättning för förlust. Det tredje sättet att se på normerade skadestånd är 

att betrakta det som en metod att avskära möjligheten till rättsliga processer och 

tvister.93  

Det kan konstateras att de nämnda syftena bakom det normerade skadeståndet är 

påfallande lika de ändamål som vitesklausuler brukar tillskrivas, se avsnitt 2.4 ovan. 

                                                   
90 Bland annat framgår av diverse förarbeten att skälighetsbedömningen beror på vilken klausul saken 
gäller, jfr SOU 1974:83 s. 170 f. och prop. 1976/76:81 s. 142.  
91 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 38. 
92 SOU 1974:83 s. 170.  
93 Detta enligt den norske författaren Krüger, Norsk kjøperett, s. 350.  
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Syftet som sådant kan därför svårligen användas för att dra en gräns ersättnings-

klausulerna emellan. Det finns dock andra möjliga distinktioner. En av dem skulle 

kunna vara att vitesklausuler endast syftar till att tillgodose borgenärens intresse, medan 

ett normerat skadestånd motsatsvis tillgodoser bägge parter. Som beskrivits ovan kan 

dock även vitesklausuler syfta till att skydda gäldenären, varför även denna gräns-

dragning är problematisk. Olsen har lyft upp att skillnaden skulle kunna ligga i bevis-

kravet.94 Ett normerat skadestånd är endast en presumtion om skadans storlek; båda 

parter kan bryta denna presumtion genom att bevisa att skadan är endera större eller 

mindre än det förutspådda. Det torde emellertid vara så att bevisbördan sällan är 

reglerad i ersättningsklausulen. Det innebär att om beviskravet är det som skiljer dem åt, 

och den frågan inte är reglerad, samtidigt som det genom en ändamålstolkning inte går 

att särskilja dem, blir det närmast omöjligt att använda bevisfaktorn som jämförelse-

objekt.  

En annan tänkbar distinktion klausulerna emellan kan vara avtalsbeloppets kor-

relation med den antagna skadan. Om partsavsikten är att det ska vara en väldigt nära 

korrelation rör det sig sålunda om just ett normerat skadestånd, ett excessivt belopp å 

andra sidan innebär att det rör sig om ett vite (distinktionen följer således den ovan 

diskuterade anglosaxiska rätten). Den påtryckande effekten skulle då vara mindre. Det 

är alltså i ersättningsintresset som distinktionen mellan klausulerna i så fall skulle ligga. 

Detta är emellertid heller inte en övertygande distinktion eftersom det på förhand är 

svårt att uppskatta en skadas storlek, fram till dess att skadan är uppkommen skulle det 

föreligga en ovisshet i om klausulen är ett vite eller ett normerat skadestånd. Den anglo-

saxiska rätten har löst den svårigheten, genom Lord Dunedins framlagda presumtion, 

för att det är ett ärligt uppskattat fixerat skadestånd, när det är svårt att göra en upp-

skattning.  

En annan möjlig åtskillnad mellan klausultyperna, som liknar den nyss diskuterade, 

utgår från samhällsperspektivet. Ett normerat skadestånd innebär då att beloppet enligt 

allmänna skadeståndsregler skulle vara jämförbart med den förväntade skadan, medan 

klausuler som inte stämmer med allmänna regler motsatsvis då skulle vara viten.95 Dock 

kvarstår problemet vilket nämnts ovan, nämligen att man inte kan särskilja klausulerna 

åt förrän efter skadan uppstått och har prövats av domstol. Ett av de främsta skälen 
                                                   
94 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 38 f.  
95 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 38 f.  
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bakom införandet av vitesklausulen är effektivisering och förutsebarhet. Att påstå det är 

skillnad på viten och normerade skadestånd, vilket då möjligen ska påverka skälighets-

bedömningen, förtar all sådan effektivisering och konflikbegränsande effekt.  

Frågan om normerat skadestånd är något annat än ett vite, har aldrig prövats i praxis. 

Som framgår ovan synes det dock inte finnas några upprätthållbara skillnader klau-

sulerna emellan. Enligt generalklausulsutredningen saknas det både skäl och möjlighet 

att dra en skiljelinje mellan det normerade skadeståndet och vitesklausulen.96 Att frågan 

dock får relevans i en domstolsprövning är givet, och något som denna framställning 

återkommer till nedan under kapitel 5. Ersättningsklausulens skälighet beror på om 

avsikten endast är att ge ersättning för liden skada eller om den även har en påtryckande 

effekt.  

Sammanfattningsvis synes skillnaden mellan vitesklausuler och normerade skade-

stånd inte vara stor. I praktiken saknas det möjlighet att särskilja dem, i varje fall innan 

skadan är uppkommen. Förutom genrealklausulutredningen, anser även Olsen att det 

saknas skäl att göra skillnad på klausultyperna. 97 Vitesklausulen har normalt en mer 

straffande effekt än det normerade skadeståndet som endast syftar till att ge borgenären 

ersättning för liden skada. Ett vite består dock av båda delarna, vilket komplicerar 

skälighetsbedömning. Det finns med andra ord ingen anledning att göra skillnad på 

klausulerna, förrän det uppkommer tvist om beloppets skälighet. Om det fanns en 

partsavsikt att ersättningsbeloppet skulle vara en rimlig uppskattning av en framtida 

skada, och den faktiska skadan divergerar starkt, kan det ju konstateras att klausulen 

inte uppfyllt sitt ändamål och således ligger jämkning nära till hands.  

 
 

4.2.2 Konsekvens av felaktig uppskattning 

Det kan många gånger vara förenat med svårigheter att uppskatta en framtida skada, 

varför den avtalade ersättningen kan både kan visa sig högre och lägre än den faktiskt 

uppkomna skadan. Vad blir effekten av att uppskatta för högt alternativt för lågt? Den 

anglosaxiska nödlösningen är att förlita sig på punitive damages. I Sverige är det istället 

jämkning genom 36 § avtalslagen som kan komma ifråga. Jämkningsinstitutet kommer 

att diskuteras och analyserar närmare under kapitel 5 nedan, men just felaktigt upp-

                                                   
96 SOU 1974:83 s. 170.  
97 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 38.  
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skattade skadestånd synes vara typexemplet på när en vitesklausul kan jämkas. Om 

parternas avsikt är att ersättningen ska motsvara en skada, ligger det nära till hands att 

jämka den klausul som faktiskt inte får den effekt som parterna avsett.98 Jämkning av ett 

normerat skadestånd behöver emellertid inte bero endast på en diskreperans mellan 

skada och ersättning. I förarbetena till 36 § avtalslagen föreskrivs följande: 
 

”Närhelst ersättning i avtalet bestäms på förhand till ett bestämt belopp eller en 

bestämd kvotdel av priset uppstår en viss risk för att bestämningen sker till den 

överlägsna partens fördel, utan att det klart framgår vilka skäl som ligger bakom, 

samt att tillämpningen i det särskilda fallet medför obilliga eller eljest otillbörliga 

konsekvenser för den underlägsna parten.”99 
 

Med andra ord lyfter förarbetena fram risken med att en part otillbörligt förmåtts att 

ingå avtal om ett fixerat skadestånd. Hur jämkningsapparaten fungerar i förhållande till 

andra oskälighetsgrunder än skadans storlek i förhållande till avtalat belopp, är en fråga 

som behöver utvecklas lite närmare. Detta görs under kapitel 5 nedan.  

 

 

4.3 Straffviten 
4.3.1 Vad är det? 

Såsom framgått ovan, och som kommer att utvecklas i det följande, finns det vissa 

rättskällor som menar att straffande viten bör vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen. 

Innan frågan om detta stämmer diskuteras, måste något sägas om vad straffviten 

egentligen är. Framförallt är frågan vad skillnaden är mellan att ett vite är straffande och 

att det är avskräckande. Att vitet har en påtryckningseffekt råder det konsensus om. Att 

en given ersättningsskyldighet avskräcker från vissa beteendet säger sig självt. Om det 

även ska anses vara straffande råder det mer skilda meningar om. Det kan ju tänkas vara 

samma sak bara sett vid två olika tillfällen. Innan kontraktsbrott är begånget är ett högt 

ersättningsbelopp avskräckande, det fungerar preventivt, men när ersättningsbeloppet 

väl utkrävs är det istället straffande. 

Doktrinen har inte ägnat frågan särskilt stort utrymme och praxis därom saknas. De 

finns emellertid vissa uttalanden i frågan i doktrinen. Inledningsvis kan det noteras att 

                                                   
98 Prop. 1975/76:81 s. 142. 
99 SOU 1974:83 s. 170. 
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Serlachius beskriver vitet som ett ”straffartad skadestånd”.100 Enligt honom är det vitets 

karaktäristiska särdrag att vara just straffande, till skillnad från det allmänna skade-

ståndet vars huvudändamål mer är att fungera reparativt. Ekelöf är inne på samma linje, 

men nyanserar bilden något. Enligt honom kan vitet antingen vara utformat som ett 

straffvite där huvudfokus ligger på prevention mot avtalsbrott, eller som ett skadestånd 

med det reparativa i fokus.101 Det avgörande mellan de två typerna, är om faktisk upp-

kommen skada inverkar på vitesbeloppet. Om det saknas en korrelation däremellan, 

samt beloppet inte är allt för lågt, är det fråga om ett straffvite. Motsatsvis är det ett 

skadeståndsvite om vitets storlek på något sätt kan anpassas efter uppkommen skada.102 

Det förefaller i och för sig vara en rimlig gränsdragning. När vitet korrelerar med 

skadan, och endast syftar till att ersätta denna, verkar vitet närmast genom att omkasta 

bevisbördan; något straffande moment går det inte att tala om. 

Taxell är dock av en annan åsikt när det kommer till frågan om vitet i sig kan 

beskrivas som straffande. Enligt honom är det ”onödigt och missvisande” att beskriva 

vitet som straffande mot den avtalsbrytande parten. Utan någon längre motivering 

skriver han att ”[d]et är fråga om en speciell påföljd av avtalsbrott som inte behövs jäm-

föras med vare sig straff eller andra påföljder av normstridigt handlande”.103 

I norsk och dansk doktrin betonas däremot ”botens straffefunktion”.104 Därvid kan 

anföras att Stang är en av dem som uppfattar vitet som straffande. Enligt honom måste 

vitets straffande karaktär starkt beaktas vid en oskälighetsbedömning (med följden att 

viten som överstiger faktisk skada inte i sig bör leda till jämkning).105 Vitets straffande 

karaktär lyfts även fram i t.ex. de norska förarbetena till avtalslagen, vari det framhålls 

att: 
 

”Hertil kommer att konventionalboten [Sv: vitesklausulen. Min anmärkning] som 

naevnt regel maessig ogsaa har til hensigt at tvinge skyldneren til at levere en 

anden ydelse. Den har altsaa til en viss grad karateren av en straf. Den skal vaere et 

onde av en saavidt fölelig beskaffenhet, att den er en spore for ham til ham at 

levere den principale ydelse”.106  
 

                                                   
100 Serlachius, Lärobok i obligationsrättens allmänna del, s. 18.  
101 Ekelöf, Straffet, Skadeståndet och Vitet, s. 200 ff. 
102 Ekelöf, Straffet, Skadeståndet och Vitet, s. 200 ff. 
103 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442 
104 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 96. 
105 Stang, Forlöfte, gave konventionalbot, s. 226.  
106 Ot. Prp. 1917 nr 63 s. 85, genom Olsen, Ersättningsklausuler, s. 96.  



43 
 

Enligt min mening är det korrekt att vitesklausulen kan anses vara straffande. Att som 

Taxell mena att vitet endast är påtryckande och avskräckande, samt att straff-pronomet 

bör förbehållas den offentliga rätten, är inte en god uppdelning. Den gäldenär som 

måste utbetala ett belopp som överstiger den skada som borgenären lidit, samt 

överstiger det belopp han enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler skulle behövt 

betala, torde uppleva det som straffande. Det rör sig i och för sig om ett straff som 

parten på förhand accepterat, för det fall han inte lyckas prestera avtalsenligt, men likväl 

är det ett straff. 

Enligt min uppfattning saknas anledning att påstå annat. Det kan dock vara av vikt 

att inte benämna ersättningsklausulen för straffvite om motparten härrör från anglo-

saxisk rättskultur, eftersom penalty clauses där är otillåtna. Kanske är det därifrån 

skepsisen mot att över huvud taget säga att viten är straffande härrör. Enligt den anglo-

saxiska rätten får vitesklausulen inte ens ha en påtryckande/avskräckande effekt, vilket 

ingen verkar opponera mot att vitesklausuler har i Sverige. Därför är det också svårt att 

se varför ”straffbeskrivningen” ändå bör undvikas.  

Det går vidare att diskutera hur man kommer fram till att vitet är straffande. Olika 

jämförelseobjekt leder fram till olika resultat. Den naturliga utgångspunkten torde vara 

att vitesbeloppet jämförs med uppkommen skada. Överstiger beloppet skadan i tillräck-

ligt hög grad, kan vitet anses vara straffande. Jämförs emellertid vitesbeloppet med det 

totala kontraktsbeloppet är det inte alls säkert att vitet framstår som lika straffande. Anta 

att kontraktsvärdet uppgår till en miljon kronor, skadan till tio tusen kronor och vites-

beloppet är satt till 30 tusen kronor. Det är kanske svårt att påstå att ett vitesbelopp på 

30 tusen kronor är ett straffande vite när kontraktsbeloppet uppgår till så mycket mer. 

Omvänt går det inte heller att säga att ett vite som markant överstiger kontraktsbelopp 

är straffande eftersom skadan kan vara större än kontraktsbelopp. 

Med andra ord är det oklart när ett vite ska anses straffande i sig. Detta torde komma 

an på syftet bakom vitet. Var partsavsikten från början att vitet skulle vara straffande, 

föreligger ju repressaliesyftet oavsett faktisk resultat.  

 

4.3.2 Otillåtna? 

Som redan konstaterats ovan skiljer sig synen åt vad gäller straffande viten i common 

law- och civil law-länderna. I Sverige finns det inget stöd för att straffande viten skulle 

vara otillåtna i sig. Däremot finns det visst stöd både i doktrin och förarbeten för att 
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straffande viten kan vara oskäliga, endast av den anledningen att de är just straffande. 

Diskussion om skälighetsbedömningen följer under avsnitt 5.6 nedan 

 

4.4 Sammanfattning och kapitelvisa slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att särskilja det normerade 

skadeståndet från vitesklausuler. Den diskreperande faktorn är parternas avsikt bakom 

klausulen. Ska ersättningsklausulen endast ersätta skadan, likt liquidated damages i den 

anglosaxiska rätten, rör det sig om ett normerat skadestånd. Finns det dessutom en 

avsikt att klausulen ska verka avskräckande, påtryckande eller straffande är det en 

vitesklausul. Med andra ord finns det inga fungerande objektiva faktorer att hänga upp 

en gränsdragning på. Det normerade skadeståndet verkar för att upprätthålla konflikt-

begränsningsintresset (undvika bevisfrågor etc.) medan vitesersättningen är en kombi-

nation av nämnt intresse samt preventionstanken.107 

Vad gäller straffviten menar jag att det inte finns anledning att undvika att kalla viten 

för straffande. Jag menar dessutom att straffviten inte är otillåtna per se. Det finns ett 

visst stöd för att viten med rena repressaliesyften kan vara oskäliga, men ofta torde 

syftet inte vara att straffa i sig, utan att syftet istället är att vitet ska verka påtryckande 

eller avskräckande. Frågan uppkommer då om parter kan avtala om ett vitesbelopp som 

markant överstiger all tänkbar framtida skada? Hur straffande kan vitet vara, utan att 

vara oskäligt? Hur bedöms oskäligheten? Detta är frågor som kommer att utvecklas i det 

följande kapitlet.  

 

 

  

                                                   
107 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 33. 
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5 Oskälighet – jämkning 

5.1 Kapitlets innehåll och syfte 
Som framgått ovan finns det vissa doktrin- och förarbetsuttalanden som menar att straff-

viten riskerar att anses vara oskäliga enligt svensk rätt. Om detta stämmer bör 

analyseras först efter att en genomgång av jämkningsinstitutet, 36 § avtalslagen, är 

gjord. Frågor som därvid är av betydelse och som ska diskuteras i det följande är: När 

ska oskälighetsbedömningen göras? Vilka omständigheter påverkar bedömningen av 

straffvitets skälighet? Är oskälighetsbedömningen densamma vid normerade skadestånd 

som vid straffviten?  

 

5.2 Allmänt om 36 § avtalslagen 
5.2.1 Gamla 36 § - helt inriktad på vitesklausuler 

Oskäliga vitesklausuler har länge varit föremål för debatt. I samband med avtalslagens 

tillkomst ansågs avtalsfriheten vara en grundläggande frihet som det inte i första hand 

skulle ruckas på. Pacta sunt servanda var en stark grundtanke. Lagstiftaren hade 

emellertid identifierat vissa problemområden som rättfärdigade undantag från huvud-

regeln om avtalsfrihet. Man ansåg att en absolut avtalsfrihet banade väg för missbruk av 

olika slag. Förutom de redan existerade ogiltighetsreglerna, t.ex. vid tvång, svek, ocker 

och dylikt,108 infördes 36 § som ett medel för att förebygga missbruket.109 

36 § avtalslagen då, till skillnad från nu, var inte en generalklausul utan ett lagrum 

specifikt riktat mot just oskäliga vitesklausuler. Möjligheten att kunna jämka vites-

villkor ansågs nödvändigt, eftersom de befintliga ogiltighetsreglerna inte var tillräckligt 

flexibla.110 Domstolen kunde i och för sig också laborera med tolkningsprinciper och 

förutsättningsläran, men problematiken var alltjämt densamma. Förenklat uttryckt stod 

valet mellan att antingen åsidosätta avtalet eller att acceptera det (jämför härvid det 

anglosaxiska systemet där en penalty clause är ogiltig vilket får hela klausulen att falla). 

Med en möjligheten att också jämka viten fick domstolen en större möjlighet att endast 

                                                   
108 Jämför avtalslagens ogiltighetsregler i 28-31 §§, 33 § och 37 §. 
109 Grönfors, Avtalslagen, s. 175. 
110 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 93.  
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delvis åsidosätta eller nedsätta en oskälig klausul.111 Den gamla 36 § avtalslagen hade 

följande lydelse: 
< 

”Vite i penningar eller annat, som någon utfäst sig att gälda […], må nedsättas efter 

ty skäligt prövas, såframt utkrävande av vad utfäst blivit finnes vara uppenbart 

obilligt; vid prövning härav skall hänsyn tagas ej blott till förlust, som den enligt 

utfästelsen berättigade må hava lidit, utan även till det intresse han eljest må hava 

haft i handlingens företagande eller underlåtande ävensom till övriga föreliggande 

omständigheter […].”112 
 

En förutsättning för jämkning var således att beloppet ansågs vara uppenbart obilligt. 

Obillighetsbedömningen var avhängigt dels av den skada som part lidit av kontrakts-

brottet, dels av det intresse denne hade av klausulen. Den förstnämnda grunden är, om 

än ofta svårbevisad, relativt enkel och kräver ingen ytterligare förklaring. Den andra, 

”intressegrunden”, kräver dock lite ytterligare kommentarer. I förslaget till avtalslagen 

framgår att begreppet ”intresse” är nära sammankopplat med klausulens syfte. Det sades 

att ”då […] anledningen till att vite betingas oftast ligger däri att man på detta sätt vill 

undgå att behöva förebringa bevisning om det intresse man har i avtalets fullgörande 

bör någon nedsättning av vitet tydligen icke ifrågakomma, med mindre det kan anses 

uppenbart eller styrkt, att ett påtagligt missförhållande föreligger mellan vitets storlek 

och det intresse som genom detsamma skall tillgodoses”.113 

Som nämnts ovan, i kapitel 2 om vitets syfte, ansågs det huvudsakliga syftet bakom 

vitesklausuler, enligt motiven, vara en möjlighet att undvika långdragna och dyra 

processer avseende skadans omfattning genom att på förhand fixera skadeståndets 

storlek.114 Det framhölls därutöver ytterligare ett syfte, nämligen påtryckningsintresset. 

Rekvisitet ”intresse” innebär därför att domstolen måste ta hänsyn till andra faktorer än 

storleken av faktisk skada kontra den på förhand fixerade summan. Att påtrycknings-

intresset lyfts fram som ändamål bakom vitesklausulen torde innebära att domstolen bör 

inta en försiktig inställning till jämkning endast av den anledningen att skadan skiljer 

sig från det fixerade beloppet. I varje fall finns det anledning, eller till och med krav på, 

att lyfta in även andra aspekter i bedömningen.115 

                                                   
111 Även förverkandeklausuler reglerades särskilt genom dåvarande 37 § avtalslagen.  
112 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 152. 
113 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 152. 
114 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1914, s. 149. 
115 Jfr Olsen, Ersättningsklausuler, s. 98 f. 
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5.2.2 Nya 36 § - generalklausulen 

Genom lagändringar 1976 ändrades 36 § avtalslagen till att bli den generalklausul som 

den är allmänt känd för idag.116 Den särskilda regleringen av vitesklausuler togs bort 

och viten bedöms sålunda efter samma klausul som andra avtalsvillkor. General-

klausulen är generellt utformad och syftande till att kunna tillämpas på alla slags 

avtalstyper samt särskilda avtalsrättsliga omständigheter inom förmögenhetsrätten.117 

Vitesklausuler, även sådana som finns reglerade i standardavtal, omfattas således även 

av 36 §.118 Regeln är tvingande119 och har en ”synnerligen vidsträckt” räckvidd.120 

36 § avtalslagen är tillämplig på oskäliga avtalsvillkor, innebärande att sådana villkor 

antingen kan jämkas eller, i exceptionella fall, lämnas helt utan avseende.121 Enligt para-

grafen finns fyra alternativa jämförelsegrunder till hjälp för att avgöra oskäligheten.122 

Oskälighetsgrunderna är (i) avtalets innehåll, (ii) omständigheterna vid avtalets till-

komst, (iii) senare inträffade förhållanden, samt slutligen (iv) omständigheterna i övrigt. 

Det ska dock alltid göras en helhetsbedömning. Jämkning av en vitesklausul är avsedd 

att kunna ske både uppåt och nedåt, det vill säga såväl när ersättningen är oskäligt låg 

som då den anses vara oskäligt hög.123 

Det krävs inte längre, alltså i förhållande till gamla 36 §, någon uppenbar oskälighet. 

Detta motiverades med att domstolen fortsättningsvis skulle få en utökad möjlighet till 

jämkning.124 Ytterligare en skillnad mot den äldre 36 § är att parternas ställning fått en 

större betydelse. Enligt paragrafen ska ”särskild hänsyn tagas till behovet av skydd”, 

vilket närmare preciseras till den part som ”intager en underlägsen ställning i avtals-

förhållanden”. Främst är det konsumenter som fått ett starkare rättsskydd, men även en 

kommersiell part som intar en underlägsen ställning, omfattas.125 HD har emellertid, i 

NJA 1992 s. 290, slagit fast att jämkningsutrymmet är betydligt snävare i kommersiella 

avtal än i konsumentavtal.126  

                                                   
116 Se prop. 1976/76:81. 
117 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 155. 
118 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II: Allmänna ämnen, s. 161. 
119 Prop. 1975/76:81 s. 136. 
120 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 154. 
121 Prop. 1975/76:81 s. 34. 
122 Enligt 36 § avtalslagen. 
123 Se t.ex. Prop. 1975/76:81, Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 87 och von Post, 36 § 
avtalslagen, s. 198 ff.  
124 Prop. 1975/76:81 s. 142. 
125 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 87.  
126 Detta framgår också av prop. 1994/95:17. 
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Som framgick ovan vid beskrivningen av den gamla 36 § hade syftet med vites-

klausulen en betydelse för ”intressebedömningen”. Enligt förarbetena till generalklau-

sulen skulle ändamålet med vitesklausulen alltjämt ha en avgörande betydelse för dess 

skälighet och därmed jämkningsmöjlighet.127 Det är dock på många sätt oklart hur och 

på vilken grund en vitesklausul ska bedömas som oskälig. Dessa frågor beskrivs 

närmare nedan under avsnitt 5.3, men innan beskrivningen närmare går in på frågan om 

oskäliga vitesklausuler, bör det anmärkas att trots att den nya generalklausulen funnits 

sedan 1976, saknas det avgöranden från HD där en jämkning av vitesklausuler har 

genomförts.128 Avsaknaden av klargörande praxis bidrar till oklarheten i hur oskälig-

hetsbedömningen ska utföras.  

En annan aspekt som bidrar till det oklara rättsläget anförs av Lehrberg. Han 

kritiserar förarbetena till generalklausulen, eftersom det inte framgår tydligt i vilket 

syfte generalklausulen skapades. Han menar att det blir upp till varje enskild domstol att 

försöka utröna vad som är ”acceptabelt”, utan att ha någon fungerade instruktion som 

närmare förklarar vad som ska jämföras för att oskälighet ska konstateras. Lehrberg 

anser att generalklausulen snarare är ett generellt uppmanade till domstolen att ”skapa 

rättvisa”.129 

Ett försök att göra det som förarbetena inte lyckades med, alltså att förklara general-

klausulens syfte, görs av Samuelsson som menar att jämkning ska ”komma till rätta 

med bristande balans i avtalsvillkor”. 130  Denna balanstanke återfinns även i annan 

doktrin och brukar benämnas ekvivalensprincipen. Sammanfattningsvis kan det anföras 

att syftet med 36 § avtalslagen är att vara ett verktyg för att uppnå balans mellan parter, 

avseende både riskfördelning och förpliktelser.131 

 

 

 

                                                   
127 Prop. 1975/76:81 s. 142. 
128 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 255. I Danmark har dock saken prövats, jfr U 1979.931 Ö, 
U 1994.898 H och U 2004.2400. Dessa rättsfall kommenteras nedan under avsnitt 5.4. Se också PECL 
9:509 och 8:109 samt UNIDROIT Principles Art. 7.4.13 och 7.1.6. 
129 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 222 f. 
130 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 246.  
131 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 252 f. 
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5.3 Jämkning av viten 
Inledningsvis vad gäller jämkningsförfarandet av just viten, ska något först sägas om 

vid vilken tidpunkt bedömningen ska utgå ifrån. Det kan därvid konstateras att det synes 

vara tidpunkten då vitet aktualiserades, och således inte omständigheterna vid tiden för 

avtalets tillkomst.132 Här kan det noteras en skillnad mot den anglosaxiska rätten där 

bedömningen utgår från avtalstillfället. Det är en stor skillnad i sättet att se på oskälig-

het. Enligt det svenska synsättet är frågan om ersättningsklausulens effekt är oskälig, 

vilket skiljer sig mot det anglosaxiska synsättet där frågan istället är om klausulen i sig 

ska anses oskälig. Därav de olika tidpunkterna för bedömningen. Det kan vara värt att 

poängtera att omständigheter vid avtalets tillkomst givetvis är av betydelse även i 

svensk rätt (t.ex. om någon ingått avtalet under tvångsliknande omständigheter). Att 

bedömningen utgår från tidpunkten då vitet aktualiserades gäller när det tvistiga är om 

avtalets innehåll, det vill säga vitesbeloppet, är oskäligt.  

Det räcker emellertid inte att veta vid vilken tidpunkt bedömningen ska fokuseras 

till, man måste också veta vad det är som ska bedömas. Det krävs alltså en oskälighet. 

Vad gäller vitesklausuler i kommersiella sammanhang är då frågan på vilka grunder 

sådana allmänt sett kan anses oskäliga. Om vi återigen vänder fokus mot gamla 36 §, 

var det dels den ekonomiska förlusten, dels intresset av att den vitessanktionerade hand-

lingen undveks eller företogs, som var det relevanta. Samuelsson skriver, gällande nya 

36 §, att ”nu som då kan ett styrkt påtagligt missförhållande mellan vitets storlek och 

det intresse som vitet ska tillgodoses läggas till grund för ett jämkningsyrkande”.133 Det 

är bedömningen av ”intresset som ska tillgodoses” som är särskilt intressant för den här 

uppsatsen. Det skulle kunna tänkas att om parterna har ett starkt intresse av att vitet har 

en påtryckande/avskräckande funktion, borde ett ”straffande” vite i högre grad accep-

teras. Detta utvecklas mer nedan.  

Vad gäller oskäliga vitesklausuler anför motiven till generalklausulen att bedöm-

ningen ska utgå från vitesbeloppet och det ska sättas i relation till överträdelsen karaktär 

och skadan.134 Även förarbetena framhåller emellertid det nyss nämnda, att även den 

viteberättigades intresse av att den viteskopplade handlingen företas eller undviks, 

                                                   
132 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 246. Det gällde även enligt den gamla 36 §, jfr Almén, Lagen om 
avtal och andra rättshandlingar, s. 218. 
133 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 245.  
134 Prop. 1975/76:81 s. 141. 
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måste beaktas. Även vitets ändamål, såsom påtryckande eller ersättande, ska enligt 

motiven tillmätas vikt vid bedömningen.135 Att vitesklausulens primära funktion har 

betydelse för jämkningen är på intet sätt ett nytt tankesätt. Almén anförde redan år 1916 

att klausulens huvudsyfte är viktig att utreda vid skälighetsbedömningen.136 

”Intresset” påverkar således bedömningen, men alltjämt måste det först konstateras 

vad det är som ska vara oskäligt. Oskälighetsrekvisitet i 36 § avtalslagen är ett 

”relationsbegrepp”, innebärande det tvistiga avtalsvillkoret måste jämföras med något 

för att oskälighet ska kunna fastställas.137 Numera framgår, som konstaterades ovan, 

oskälighetsgrunderna direkt av lagtexten. Frågan är om det är någon särskild av dem 

som är speciellt relevant för bedömningen av vitesklausuler. Det finns med andra ord 

anledning att analysera dem var för sig.  

 

5.3.1 Avtalets innehåll 

Till att börja med ska en analys föras kring avtalets innehåll som oskälighetsgrund. 

Inledningsvis bör fastslås att det mellan två kommersiella parter tillåts en stor avtals-

frihet, som bland annat framgår av att köplagen är dispositiv, jämför 3 § KöpL, och att 

det helt saknas en lag avseende kommersiella tjänster. Ytterligare kan det nämnas att i 

lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare saknas det exempel på villkor som 

automatiskt är oskäliga.  

Trots vad som nyss anförts om avtalsfrihet kan det finnas tillfällen där avtalets 

innehåll är oskäligt. Ett exempel kan vara att en part haft ensam bestämmanderätt över 

ett avtalsvillkor, som dessutom är till överlägsen parts fördel.138 Som ett ytterligare 

exempel, kan man fråga sig om en vitesklausul skulle anses vara oskälig om det är så att 

en skada omöjligen, under alla förutsättningar, kan bli så hög som det avtalade vites-

beloppet.139 Anta följande: en part beställer vara X för leverans ett visst datum, sam-

tidigt som varan X inte ska användas förrän långt senare än leveransdatumet. Varan X 

är dessutom av sådan natur att beställaren med lätthet skulle kunna göra ett täcknings-

köp, för det fall leverantören blir försenad. Med andra ord föreligger ingen större risk att 

beställaren t.ex. ådrar sig förseningsskador gentemot tredje man. Trots detta vill 

                                                   
135 Prop. 1975/76:81 s. 141. 
136 Almén, Lagen om avtal och andra rättshandlingar, s. 212 f. 
137 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 246. 
138 von Post, 36 § avtalslagen, s. 150.  
139 Jämför Lord Dunedins första tolkningsregel, se ovan under avsnitt 3.2. 
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beställaren säkra leveransen med ett högt vitesbelopp, som kan antas vara högre än 

värdet på hela leveransen. Skulle det avtalsvillkoret anses oskäligt? Svaret är i vart fall 

delvis beroende av vilket jämförelseobjekt som kan anses vara tillämpligt.  

Vad gäller vites skälighet kommer alltså mycket att komma an på vilka jämförelse-

objekt som används vid bedömningen. Enligt min mening finns det i alla fall fyra 

alternativa jämförelser som kan tänkas användas. Dessa är följande: (i) Det avtalade 

ersättningsbeloppet kontra kontraktsvärdet, 140  (ii) det avtalade ersättningsbeloppet 

kontra faktisk uppkommen skada, (iii) det avtalade ersättningsbeloppet kontra den vid 

tiden för avtalsslutet förväntade skadan141 samt slutligen (iv) det avtalade ersättnings-

beloppet kontra intresset av ersättningsklausulen.  

De två förstnämnda jämförelserna utgår helt från objektiva omständigheter. Bero-

ende på vilka jämförelseobjekt som används kan olika skälighetsresultat nås. Anta att 

två parter avtalar fram ett kontrakt, där det totala kontraktsvärdet uppgår till 1 000 000 

kronor. Det avtalade vitesbeloppet är 100 000 kronor och den uppkomna skadan visade 

sig uppgå till endast 1 000 kronor. En jämförelse som strikt ser till skadan kontra 

ersättningsbelopp, leder snabbt tankar till oskälighet. Att behöva betala ett belopp som 

är 100 gånger högre än faktiskt liden skada, är betungande. Om vitesbeloppet på        

100 000 kronor istället sätts i relation till kontraktsvärdet på 1 000 000 kronor, är det 

inte lika uppenbart att det är oskäligt. Det kan säkert förefalla naturligt att jämkning bör 

ske med hänsyn till faktisk skada eller med beaktande av totalt kontraktsvärde, men 

enligt min mening bör det ändå inte vara ensamt avgörande. Viktiga aspekter skjuts åt 

sidan. I lika hög grad som skadan beaktas, bör avseende fästas vid gäldenärens hand-

lande. Om gäldenären inte kan anföra något skäl till sitt kontraktsbrott, t.ex. varför 

dröjsmål uppkommit, förefaller det mig saknas goda skäl att jämka endast därför att 

vitesbeloppet överstiger skadan. Vitets funktion som påtryckningsmedel skulle nästintill 

helt försvinnas, eller i varje fall försvagas utan adekvata skäl. Detta utvecklas närmare 

under analysen i avsnitt 5.5 nedan. 

Den relevanta frågan i det anglosaxiska rättssystemet är om det var rimligt att anta att 

en skada skulle kunna uppgå 100 000 kronor för motsvarande kontraktsbrott vid avtals-

slutet. Ovan konstaterades emellertid att den relevanta tidpunkten för bedömningen 

                                                   
140 Det används i det danska rättsfallet U 2004.2400 H, som kommenteras nedan.  
141 Det vill säga den jämförelse som görs i den anglosaxiska rätten. 
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enligt svensk rätt är tiden för kontraktsbrottet, varför den anglosaxiska jämförelsen är 

svår att tillämpa här. 

Slutligen kan det tänkas att ersättningsbeloppet jämförs med det intresse av 

ersättningsklausulen som parterna har. Med den jämförelsen blir beloppet i sig mindre 

relevant, och intresset av funktionen som påtryckningsfaktor desto viktigare. Denna 

jämförelsegrund utvecklas också närmare nedan i analysen, avsnitt 5.5, varför fram-

ställningen nu övergår till att diskutera omständigheter vid avtalets tillkomst. 

 

5.3.2 Omständigheter vid avtalets tillkomst  

Vad avser omständigheterna vid avtalets tillkomst torde det främst vara parternas 

inbördes styrkeförhållande som är av intresse. Rent generellt kan även en kommersiell 

part vara i en underlägsen ställning. Därvid kan anmärkas att von Post lyfter fram att en 

näringsidkare som bedriver sin verksamhet som en egen firma samt även andra små-

företagare i en bredare mening ska kunna anses ha en underlägsen ställning.142 Ramberg 

och Ramberg menar att företagets storlek inte är det relevanta, utan det som avgör är 

företagets ställning och tillgång till expertis samt resurser.143 Vad gäller just vitesklau-

suler kan det vara svårt att på förhand avgöra om klausulen är ett bättre alternativ än till 

att förlita sig på allmänna skadeståndsrättsliga regler. Det kan även vara svårt att se hur 

vitesklausulen förhåller sig till andra påföljdsregler m.m. En särskild kunskap om både 

juridik och ekonomi kan behövas för att till fullo förstå innebörden och konsekvensen 

av en klausul. Enligt Ramberg och Ramberg är det möjligheten att utforma avtalsvill-

koren till sin fördel, på grund av tillgången till ”mer” resurser och expertis, som kan 

stipulera en överlägsen ställning.144 Om denna möjlighet faktiskt utnyttjas torde vara 

irrelevant.  

Generalklausulen kan dock även tillämpas mellan två jämbördiga kommersiella 

parter.145 Isolerat till frågan om omständigheter vid avtalets tillkomst kan det t.ex. vara 

fråga om att utnyttja en hållhake som part har över den andre. I förarbetena till general-

                                                   
142 von Post, 36 § avtalslagen, s. 114.  
143 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137. 
144 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137. Jfr också NJA 1986 s. 388 och NJA 1992 s. 782 där 
HD särskilt lyfte fram att parterna blivit företrädda av juridiska ombud, vilket synes begränsat 
möjligheten att åberopa missförstånd och liknande som oskälighetsgrund.  
145 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 242.  
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klausulen anförs även att oskälighet med hänsyn till avtalets tillkomst kan vara att en 

part utfäster ett visst agerande i framtiden men sedan agerar på ett annat sätt.146 

Oskälighet som baserar sig på omständigheter vid avtalet tillkomst, skulle också 

kunna handla om att en part agerat ohederligt och härigenom fått med en för honom 

fördelaktig vitesklausul. Det kan vara omständigheter som också skulle kunna tänkas 

falla in under avtalslagens ogiltighetsregler, 28−33 §§ avtalslagen.147 Det ohederliga 

beteendet skulle också kunna vara att förmå part att acceptera en vitesklausul genom 

”aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlings-

läget”.148 

Vad gäller specifikt viten med straffande syften, torde sådana viten inte främst vara 

oskäliga på grund av omständigheter vid dess tillkomst. Det kan givetvis tänkas att 

någon på ett ohederligt sätt förmås acceptera höga viten, men det klandervärda ligger då 

i förfarandet och inte i vitets straffande effekt i sig. Det kan dessutom tänkas att frågan 

om vitet inte hade en framträdande roll i avtalsförhandlingarna, vilket kan påverka dess 

oskälighet. Det finns nämligen två avgöranden från HD som rört just den situationen 

mellan två kommersiella parter. I NJA 1979 s. 666 fick omständigheten att att en skilje-

klausul hade en mindre framträdande placering i avtalet samt att den inte varit föremål 

för diskussion, betydelse för skäligheten. På samma sätt hade det i NJA 1983 s. 332 

betydelse att ett ändringsvillkor till ett borgensåtagande inte hade diskuterats.  

 

5.3.3 Senare inträffade inträffade förhållanden 

Det kan vidare tänkas att ett vitesbelopp vid avtalstillfället ansågs skäligt av parterna, 

men senare inträffade förhållanden har bidragit till att vitet fått en mer straffande 

karaktär som endera part inte hade förutspått. Detta framhålls även av departements-

chefen i förarbetena till generalklausulen. Han anför: ”Viktigt är […] ta hänsyn till 

ändrade förhållanden som kan ha medfört att ett avtalat vite framstår som oskäligt.”149 

Departementschefen tydliggör eller exemplifierar emellertid aldrig vad det närmare 

innebär. Enligt Ramberg och Ramberg krävs att det senare inträffade, inneburit en 

”väsentlig avtalsrubbning” samt att denna inte var förutsebar. 150  Rekvisitet ”senare 

                                                   
146 Prop. 1975/76:81 s. 53.  
147 Prop. 1975/76:81 s. 125 f. 
148 Prop. 1976/76:81 s. 125.  
149 Prop. 1975/76:81 s. 141 f.  
150 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 199 f. 
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inträffade förhållanden” torde dock främst ha betydelse för ändrande förhållanden under 

långvariga avtal.151  

Som framgått ovan handlar 36 § avtalslagen i mångt och mycket om att återställa 

balansen mellan parterna. Anta att ett vitesvillkor accepterades enligt den riskfördelning 

som rådde då avtalet ingicks, men en oförutsett händelseutveckling har inneburit att 

vitet blivit extra betungande. Frågan som domstolen får att besvara blir då vem som bör 

bära risken för de ändrade förhållandena. Men hänvisning till Ramberg och Ramberg, 

borde det kunna jämkas om händelseutvecklingen är sådan att part inte borde ha räknat 

med den, att part inte hade någon kontroll över den samt att balansen mellan parterna 

väsentligt rubbats. Motsatsvis innebär det att om parterna kunnat förutspå förändringen 

och därför borde ha beaktat det när villkoren avtalades, bör jämkning knappast komma 

till stånd, även om skadan blev större än vad vitet kan täcka. Parterna har ju i sådana fall 

accepterat en riskfördelning. Någon väsentlig oväntad rubbning av denna har inte upp-

kommit.  

 

5.3.4 Omständigheterna i övrigt 

Rekvisitet ”omständigheterna i övrigt” fungerar som ett slags uppsamlingsrekvisit och 

möjliggör en fri bedömning av samtliga omständigheter. Von Post skriver att ändrade 

beteenden, t.ex. att frångå tidigare partspraxis, kan vara omständigheter att beakta. Han 

skriver att om en part som tidigare inte krävt sin rättmätiga förmån, nu plötsligt begär 

denna, kan det anses vara oskäligt. Von Post skriver emellertid i sammanhanget att 

skadeståndsskyldighet är en rättighet som bör kunna krävas, även om den tidigare 

eftergetts mellan parterna.152 Vad gäller viten torde detsamma gälla, inte minst därför att 

viten ofta används just som substitut till skadestånd.  

Parternas avsikt med vitesklausulen är viktig faktor att fästa avseende vid. Detta får 

jag anledning att återkomma till nedan, men redan nu kan det kort anmärkas att om en 

vitesklausuls främsta syfte är att fungera som ett normerat skadestånd, bör avvikelser 

(mellan skadan och ersättningsbeloppet) lättare kunna kvalificeras som oskäliga, än om 

klausulen syfte också är att verka straffande och påtryckande. Ett högt vitesbelopp med 

det senare syftet bör innebära en annan utgång i skälighetsbedömningen.  

 
                                                   
151 Prop. 1975/76:81 s. 127 och von Post, 36 § avtalslagen, s. 161 
152 von Post, 36 § avtalslagen, s. 171.  
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5.4 Praxisgenomgång 
5.4.1 Gamla 36 § avtalslagen 

Oskälighet kan sammanfattningsvis följa på flera grunder, men det synes vara så att 

bedömningen avseende viten är tvådelad. I ena vågskålen finns skadan, i den andra 

finner vi parternas intresse med klausulen. Avvägningen dem emellan diskuterades inte 

i motiven till avtalslagen.153 Frågan är då om praxis ger någon ledning.  

Dessvärre saknas det bra klargörande uttalanden. Det finns emellertid vissa avgöran-

den som gällde för tiden med den gamla 36 § avtalslagen, som bör fästas avseende vid. 

Det första fallet är NJA 1924 A 125 och saken gällde frågan om borgenären faktiskt 

lidit skada. Utan någon närmare motivering av domstolen, slogs det fast att det inte är 

uteslutet att ett brott mot en konkurrensklausul, som var förenad med en vitesklausul, 

kan ha varit till men för borgenären. Fullt vite utdömandes. Ett justitieråd, von Seth, var 

skiljaktig och ansåg att jämkning faktiskt borde ske eftersom omständigheterna i fallet 

var sådana att borgenären inte hade ett tillräckligt intresse i att klausulen upprätthölls.  

I ett senare fall, NJA 1946 A 146, jämkades ett vite från det avtalade beloppet 34 000 

kronor till 3 000 kronor eftersom den faktiska skadan inte var större än så. I målet hade 

en part åtagit sig att upphöra med visst varumärkesintrång men eftersom intrånget 

fortsatte utgick vitet. Vitesklausulen i målet syftade till att vara ett normerat skadestånd, 

vilket kan förklara att någon bedömning av andra faktorer än skadan inte gjordes. 

Intresset bakom vitesklausulen prövades dock i NJA 1948 s. 572. HD avstod från att 

jämka en klausul med en uttrycklig hänvisning till det särskilda intresse som borge-

nären, i målet några föreningsmedlemmar, hade i förpliktelsens upprätthållande. Även i 

NJA 1954 s. 279 underläts att jämka en klausul eftersom det inte ansågs visat att vites-

beloppet, förutom att överstiga faktisk skada, översteg borgenärens intresse av klau-

sulens upprätthållande.  

De, kort beskrivna, anförda målen är för få och för undermåligt motiverade för att 

någon säker slutsats låter sig dras om vilka faktorer som HD tillmäter betydelse. Det 

kan dock konstateras att när vitets ändamål inte uttryckligen är att vara ett fixerat 

skadestånd, måste borgenärens intresse beaktas. Detta tyder på att rättsväsendet lägger 

större vikt vid vitets preventiva och konfliktbegränsande funktion än ersättningsfunk-

tionen. Skulle vikt i för stor utsträckning läggas vid vitesbeloppets korrelation med 
                                                   
153 Enligt Olsen, Ersättningsklausuler, s. 98, har inte heller de danska respektive norska förarbetena 
närmare klargjort avvägningsfrågan.  
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skadan, uppkommer det en risk att mängden tvister ökar; det kan bli frestande för gälde-

nären att yrka oskälighet vid varje större diskrepans.  

 

5.4.2 Nya 36 § avtalslagen 

Det finns väldigt sparsamt med praxis som behandlat frågan om jämkning av vites-

klausuler enligt nya 36 §. Det finns endast ett rättsfall från HD, NJA 2012 s. 597, som i 

och för sig snarare rör tolkningen av en vitesklausul. Detta rättsfall återkommes till i det 

följande. Det finns dock vissa hovrättsfall som är av intresse. Först ska något sägas om 

ett hovrättsfall, nämligen Svea hovrätts dom T 4552-10, som handlade om en tvist 

mellan flygbolaget Qatar Airways och en annonsbyrå. Den för den här uppsatsen 

intressanta rättsfrågan gällde om en ersättningsklausul, som utgick vid en för sen 

avbokning av annonsplats, var oskälig. Klausulen var utformad på så vis att om inte 

avbokning av beställd annons skedde senast 30 dagar innan en viss dag, skulle full 

betalning för annonsen erläggas. Grunden som Qatar Airways åberopade var att annons-

bolaget inte haft några extra kostnader på grund av den den försenade avbokningen. 

Annonsbolaget invändning grundade sig på vitesklausulens ändamål, de menade att 

syftet var att ha en enkel och förutsebar ersättning, som dessutom utgjorde bransch-

praxis i mediebranschen.  

Hovrätten konstaterar inledningsvis att syftet med vitesklausuler i allmänt är dels att 

vara ett standardiserat skadestånd, dels att förmå endera part att agera i enlighet med 

dennes förpliktelser. Hovrätten konstaterar också båda parter är kommersiella samt att 

huvudregeln är att en avtalad ersättningsklausul är bindande. Hovrätten för därefter ett 

resonemang om vitet kontra allmänt skadestånd. Även om ersättningen enligt allmän 

skadeståndsrätt skulle vara lägre än det belopp som vitesklausulen påbjuder, måste det, 

mot bakgrund av vitets påtryckande funktion, kunna accepteras. Mot den bakgrunden 

beslutade hovrätten att beloppet inte skulle jämkas. Vitesklausulen ansågs inte oskälig. 

Ytterligare ett hovrättsfall, refererat i RH 2011:18, kan vara värt att uppmärksamma. 

Det klargör nämligen domstolens syn på vad det är som ska beaktas vid en oskälighets-

bedömning. Omständigheterna i fallet var att en kommun vid tilldelningen av kommun-

ala tomter tillämpade avtalsvillkor innebärande att tomtförvärvaren åtog sig att inhämta 

kommunens samtycke innan tomten överläts till annan. Till villkoret var ett vite på    

200 000 kronor knutet. Två privatpersoner som förvärvat en av tomterna fick emellertid 

ekonomiska bekymmer och överlät tomten utan att först inhämta kommunens samtycke. 

Hovrätten fick då att ta ställning till om vitet skulle jämkas. 
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Innan något sägs om hovrättens dom, bör det anmärkas att tvisten inte gäller mellan 

två kommersiella parter; privatpersonerna ansågs gentemot kommunen vara i en under-

lägsen ställning. Rättsfallet är emellertid alltjämt intressant då hovrätten anför allmänna 

resonemang kring rättsläget beträffande jämkning av oskäliga vitesklausuler. Hovrätten 

inleder därvid sin bedömning med att hänvisa till att förarbetena till generalklausulen 

slår fast att vitesbeloppet ska ses i relation till den ekonomiska förlusten. Enligt hov-

rätten bör även hänsyn tas till det intresse som borgenären i övrigt har av att den vites-

sanktionerade handlingen underlåts eller företas. Enligt hovrätten kan jämkning av en 

vitesklausul i och för sig bli aktuell därför att borgenärens skada understiger vites-

beloppet, men domstolen understryker att bedömningen ”i hög grad måste vara bero-

ende av omständigheterna i det särskilda fallet”. Hovrätten går därefter in på gränsdrag-

ningsfrågan mellan straffande viten och normerade skadestånd. Domstolen menar att 

någon skiljelinje generellt inte går att dra men att det ”kan finnas anledning att beakta i 

vilken utsträckning en vitesklausul har till huvudsakligt syfte att fungera som 

påtryckningsmedel eller om syftet främst är att garantera den berättigade ersättning för 

eventuell förlust”.  

Trots att det i målet rörde sig om privatpersoner gentemot en kommun, dömde hov-

rätten ut ett ojämkat vite. Hovrätten slog fast, med hänvisning till att att vitet var avsett 

som påtryckningsmedel, att vitet inte kunde anses oskäligt.  

Slutligen finns det ytterligare ett rättsfall från en hovrätt som behandlar frågan om 

vitesklausuler. Målet, Svea hovrätts dom T 404-14, handlade om en totalentreprenad där 

en entreprenör skulle byta ut bl.a. värmesystemet i en bostadsrättsförening. En av rätts-

frågorna gällde om vite skulle utgå och till vilket belopp. Parterna hade använt standard-

avtalet ABT 94, men gjort en ändring vad gäller standardavtalets vitesregler. Parterna 

hade överenskommit om att vitet inte skulle jämkas om beställaren tagit entreprenaden i 

bruk innan arbetet var helt färdigställt. Målet rörde därför ett ganska särartat rättsom-

råde. Frågan var mestadels fokuserad på tolkning av standardavtal. Men hovrätten 

uttalar sig allmänt om att vitesklausuler är typexempel på klausuler i avtal som det kan 

finnas skäl att jämka medelst 36 § avtalslagen. Domstolen poängterar dock att jämkning 

i kommersiella förhållanden mellan jämbördiga parter, bör ske restriktivt. Hovrätten 

anför vidare att vitet syftar till att fungera som ett påtryckningsmedel, ett sätt att förmå 

entreprenören att prestera avtalsenligt.  

Domslutet blev att vitesklausulen faktiskt jämkades. Omständigheterna var dock 

standardavtals-knutna, varför några generella slutsatser är svåra att dra. Hovrätten 
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grundande, i korta ordalag, sin bedömning på att entreprenaden hade kunnat tas i bruk 

tidigare och att vitesbeloppet, bl.a. därför, blivit oskäligt högt. Domstolen jämkade 

således vitet till den ersättningsnivå som skulle utgått om bostadsrättsföreningen 

avhjälpt felet på vissa sätt. Målet är intressant därför att det är ett av få fall där vites-

klausulen faktiskt har jämkats. 

Som nämndes inledningsvis finns endast ett relevant rättsfall från HD. I NJA 2012 s. 

597 förekom tvistiga vitesklausuler. Rättsfrågan var dock primärt om jämkning vid kon-

kurrerande skadeorsaker. Målet gällde ett förseningsvite där gäldenären menade att 

förseningen inte endast orsakats genom hans agerande. Det för den här uppsatsen 

intressanta var att det också förelåg en risk för dubbelkompensation eftersom fler än en 

entreprenör eventuellt var skyldig att utge vitesersättning. Det skulle kunna innebära att 

erhållen ersättning översteg verklig skada. Frågan var då om vitesersättningen skulle av-

räknas från det som annan part redan betalat. HD framhåller att huvudregeln är att var 

och en tagit på sig ett enskilt åtagande. Detta åtagande gäller oberoende av andra parters 

åtaganden. HD stadgar därvid följande: ”Skyldigheten att betala vite påverkas därför 

inte av om också andra entreprenörer ska utge förseningsvite”. HD nyanserar emellertid 

läget, genom att slå fast att den totala ersättningen i undantagsfall kan bli så stor att det 

utgör skäl för jämkning genom 36 § avtalslagen. Enligt min mening är det rimligt res-

onemang. Inte minst sett mot bakgrunden att vitet i målet faktiskt syftar till att vara är 

en form av sanktion och påtryckningsmedel. Den funktionen skulle urholkas om 

omständigheten att ersättningen överstiger skadan tillmäts för stor relevans.  

Som framgår ovan finns det få refererade svenska rättsfall där ett vite jämkats av 

domstolen. I Danmark, som har en motsvarande lagstiftning som vår avseende 36 §, 

finns tre intressanta rättsfall där jämkning förekommit. I målet U 1979.931 Ø var ett 

vite knutet till en konkurrensklausul. Detta vite jämkades. Vitesbeloppet bedömdes vara 

högt och mot bakgrund av att avtalet ”ikke indeholdt bestemmelser til sikring af [gälde-

närernas] modsvarende interesser”, ansågs vitesklausulen vara oskälig enligt 36 § 

aftaleloven. Domstolen beaktade således att vitesklausulen endast gynnade den ena 

parten. I det andra rättsfallet, U 1994.898 H, jämkades också ett vite. Bedömningen 

utgick inte endast från korrelationen mellan skada och ersättning, utan en samlad 

bedömning av omständigheterna vid tiden för avtalsbrottet beaktades. Avtalsobjektets 

ekonomiska värde och borgenärens intresse av att fortsätta avtalsrelationen, var därvid 

omständigheter som ansågs relevanta. Domstolen, dvs. danska Højestereten, fann mot 

den bakgrunden att vitet var oskäligt högt. Det intressanta är att domstolen, förutom att 
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beakta vitesbeloppet i sig, även tog hänsyn till hela partsrelationen och att vitet sattes i 

relation till avtalsobjektets värde, jämför ovan gjorda resonemang om huruvida kon-

traktsvärdets överensstämmelse med vitesbeloppet är beaktansvärt eller inte. Det tredje 

rättsfallet U 2004.2400 H, redogörs det för utförligt nedan under avsnitt 5.6 då det 

tangerar straffande viten. Kort kan nämnas att vitet jämkades även där.  

Baserat på den magra mängd praxis som finns, är det svårt att dra några mer konkreta 

slutsatser om rättsläget. Saken analyseras närmare i avsnittet nedan, men kort kan det 

konstateras att samtliga svenska rättsfall på ett eller annat sätt lyfter fram och bedömer 

vilket syfte vitesklausulen har i det enskilda fallet. Utan att kunna säga något bestämt 

om avvägningen mellan skada och intresse, kan det åtminstone konstateras att ända-

målet har en tungt vägande betydelse.  

De danska rättsfallen är väldigt kort motiverade, varför några generella och säkra 

slutsatser är svåra att dra. Det bör dock uppmärksammas att vitesklausuler ansågs vara 

oskäliga även mellan kommersiella parter (som det rörde sig om i samtliga fall) samt att 

domstolen tog hänsyn till parternas intresse av vitesklausulen. 

 

5.5 Analys av möjligheten att jämka en vitesklausul 
Inledningsvis bör det erinras att möjligheten till jämkning av avtalsvillkor mellan två 

kommersiella parter bör ske restriktivt.154 Den slutsatsen kan också dras av den praxis 

som är presenterad ovan. Det kan även vara av värde att kort erinra om de 

konstateranden som gjordes ovan under kapitel 2 om vitets ändamål (och som även 

diskuterades i kapitel 4). Det framgick där att vitet huvudsakligen kan vara utformat 

antingen som ett skadeståndsvite med det reparativa syftet i fokus eller som ett straff-

ande vite, där det inte är reparation utan prevention som är det centrala. Om skadans 

storlek inverkar på vitesbeloppet eller om syftet är att vitesbeloppet ska motsvara en 

faktisk skada, är det mer av ett skadeståndsvite. Vid straffviten saknas en stark korre-

lationen mellan skada och belopp, dessutom är straffviten ofta relativt högt satta. Varför 

är då detta av värde att nämna igen? Som framgått ovan, och som sägs i förarbetena till 

generalklausulen, är ändamålet bakom vitesklausulen en aspekt som måste beaktas vid 

skälighetsbedömningen.155 Avsikten har stor betydelse.  

                                                   
154 Jfr Svea hovrätt dom T 404-14 och prop. 1975/76 s. 142 
155 Jfr prop. 1975:76:81 s. 142. 
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Avseende skadeståndsviten, som har den reparativa funktionen i centrum, bör skälig-

hetsbedömningen fokusera på den faktiskt uppkomna skadan kontra ersättnings-

beloppet. Är syftet med vitet att ersätta en uppkommen skada och vitet de facto markant 

avviker från det avtalade beloppet, ligger det nära tillhands att åtgärda detta medelst 

jämkning. Det rör sig då om jämkning av avtalets innehåll, med hänsyn till parternas 

intresse. Jämkning sker sålunda för att återställa den åsyftade balansen mellan parterna. 

Utredningen till 36 § avtalslagen framhåller att viten som syftar till att utgöra ett 

normerat skadeskadestånd ska svara mot uppkommen förlust.156 Varje diskrepans kan 

dock inte anses oskälig. Det ligger i sakens natur att uppskattningar av framtida skador 

riskerar att bli felaktiga. Enligt ett icke tidigare nämnt rättsfall, NJA 1920 s. 545, 

prövades frågan och HD konstaterade därvid att det måste visas eller minst göras 

sannolikt, att det föreligger ett tydligt missförhållande mellan den faktiska skadan och 

vitesbeloppet. Hellner har också uttalat sig om saken. Enligt honom krävs det, för 

oskälighet, att vitesbeloppet ”märkbart överstig[er] den skadelidandes förlust”.157 Som 

konstaterades ovan under 5.3 menar Samuelsson att det krävs ett ”styrkt påtagligt 

missförhållande”. 158  Kan en märkbar eller tydlig skillnad visas, kan således även 

skadeståndsviten jämkas.  

I förarbetena till generalklausulen skriver departementschefen just att ”jämkning av 

vite kan komma ifråga bl.a. på den grunden att den berättigades förlust klart understiger 

det avtalade vitet”.159 Det vill säga gäldenären tvingas betala mer än borgenären lidit i 

skada. Departementschefen skriver dock vidare att ”bedömningen måste emellertid i 

hög grad vara beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. […] det kan finnas 

anledning att beakta i vad mån en vitesklausul har till huvudsakligt syfte att fungera 

som påtryckningsmedel eller om syftet främst är att garantera den berättigade ersättning 

för eventuell förlust.”160 I NJA 1946 A 146, som är unikt på så sätt att HD faktiskt 

jämkade vitet, torde det varit just ändamålet som föranledde jämkningen. I det fallet var 

nämligen vitets huvudsakliga ändamål att fungera som ett normerat skadestånd, och när 

skadan uppgick till 3 000 kronor samtidigt som vitesbeloppet var fixerat till 31 000 

kronor, torde det dessutom vara enkelt att konstatera ett tydligt missförhållande.  

                                                   
156 SOU 1974:83 s. 169 f.  
157 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt, s.152. 
158 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 245. 
159 Prop. 1975/76:81 s. 141. 
160 Prop. 1975/76:81 s. 141 f.  
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Vad gäller viten med ett tydligt påtryckande inslag, krävs det enligt min mening, 

vilket också borde vara en naturlig följd av att vitets syfte ska beaktas, en helt annan 

bedömning av skäligheten. Den faktiska skadan kan här inte anses ha en avgörande roll. 

Det domstolen rimligtvis istället bör fokusera på, och jämföra vitesbeloppet med, borde 

vara den preventiva/påtryckande funktionen. Ett högt vite kan vara avsett att tydliggöra 

vikten av att prestation sker avtalsenligt. Om ett sådant preventivt vite, som i någon mån 

kan anses vara straffande om det måste utbetalas, jämkas, faller vitets konfliktlösande 

och preventiva funktion. Eftersom den preventiva funktionen ofta ansetts det typiska för 

vitesklausuler,161 bör den också skyddas genom att inte att för lättvindigt jämka viten 

som är högre än skadan. Detta synes också vara den bild som praxis ger vid handen. Det 

framgår, bl.a. av RH 2011:18, Svea hovrätts dom T 4552-10, NJA 1948 s. 572 och NJA 

1954 s. 259. I rättsfallen konstaterar rätten att vitet i och för sig överstiger skadan men 

finner mot bakgrund av borgenärens intresse och genom att vitets huvudsakliga ändamål 

är att fungera påtryckande, att vitet inte ska anses oskäligt. 

Vilka slutsatser kan då dras av jämkningsförfarandet vad gäller viten? En samlad bild 

av både förarbeten, doktrin och praxis utvisar, enligt min uppfattning, följande faktorer 

att särskilt fästa avseende vid: (i) det avtalade beloppet, (ii) borgenärens skada, (iii) 

gäldenärens agerande/skuld, (iv) parts intresse av klausulen och slutligen (v) övriga 

omständigheter.  

Vad gäller det (i) avtalade beloppet har praxis, särskilt avseende den gamla 36 §, till 

synes närmast ha accepterat det avtalade beloppet.162 Att stödja oskälighet på bristande 

korrelation mellan beloppen är som visat ovan särskilt aktuellt om det rör sig om ett 

normerat skadestånd, vilket också framgår av NJA 1946 A 146 som rörde ett normerat 

skadestånd som jämkades. Det har ovan redan konstaterats att skillnad mellan skadan 

och vitet måste vara tydlig eller märkbar. Om det däremot inte rör ett normerat 

skadestånd, föreligger det ett motsatsvis förhållande mellan skadans korrelation med 

vitet samt frågan om vitet avsågs ha en påtryckande effekt. Ju mer påtryckande effekt 

parterna avsåg att vitet skulle ha, desto större diskrepans värdena emellan måste 

tillåtas.163 Jämför därvid NJA 1924 A 125 och Svea hovrätts dom T 404-14. 

                                                   
161 Jfr t.ex. NJA 2012 s. 597, Olsen, Ersättningsklausuler, s. 28 och Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
162 Jfr t.ex. NJA 1924 A 125, NJA 1948 s. 572, NJA 1954 s. 259 och NJA 2012 s. 597.  
163 Jfr Svea hovrätt T 4552-10 och NJA 2012 s. 597. I det senare konstateras att faktumet att borgenären 
får ersättning får flera håll normalt inte har betydelse när vitet huvudsakligen har ett påtryckande syfte. 
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Ytterligare vad gäller det avtalade beloppet bör omständigheten att beloppet är 

ensidigt utformat, eller framtaget av en överlägsen part, innebära skäl för jämkning, 

oavsett syftet bakom klausulen. Såsom framgick ovan under avsnitt 5.3.2 om omstän-

digheter vid avtalets ingående, kan det dessutom inte uteslutas att vitet kan vara oskäligt 

även om det diskuterats vid avtalsförhandlingarna. Om endera part på något sätt förfarit 

ohederligt under förhandlingarna kan det utgöra skäl att jämka villkoren. Sådant förfar-

ande måste vara ett kvalificerat klandervärt beteende och ligger ofta nära de övriga 

ogiltighetsreglerna i avtalslagen.  

Även (ii) borgenärens skada har visat sig vara en faktor att beakta.164 En jämförelse 

som därvid skulle kunna vara tänkbar, men som av hovrättspraxis, RH 2011:18, inte 

ansetts vara avgörande, är skadan kontra det skadestånd som skulle utgått enligt 

allmänna skadeståndsregler. Även om jämförelsen inte är avgörande, kan det tänkas att 

domstolen vid en skälighetsbedömning ändå beaktar om vissa skador över huvud taget 

skulle blivit ersatta enligt allmänna regler. Med andra ord är det tänkbart att inte varje 

skada kan åberopas för att invända mot ett jämkningsyrkande. Det bör även krävas att 

det finns ett samband, en adekvat kausalitet, mellan kontraktsbrottet och påstådd skada, 

för att skadan ska beaktas i sammanställningen av den totala skada som ska jämföras 

mot vitesbeloppet.  

Enligt min mening är det dock av stor vikt att det inte ställs höga beviskrav på borge-

nären att visa att han faktiskt lidit skada. Det bör, enligt min uppfattning, inte krävas 

mer än att skadan kan göras sannolik. Ett av syftena med vitesklausuler har ovan visats 

vara att kunna få ersättning utan att nödgas bevisa sin skada. Om borgenären skulle 

behöva bevisa intresset eller anledningen bakom att vitesbeloppet satts högt, faller 

vitesklausulens funktion som en enkel, snabb och billig konfliktlösningsmodell. 

Ekelöf har avseende viten som syftar till att vara normerade skadestånd framhållit att 

vitet innebär en omkastad bevisbörda.165 Vitet innebär sålunda en presumtion för att 

skadan faktiskt uppgår till avtalat belopp. Denna omkastade bevisbörda bör rimligtvis, 

enligt mig, inte kastas om igen, bara därför att gäldenären yrkar oskälighet. Påstådd 

sannolik skada bör därför accepteras såsom sann, om inte annat visas.  

Av Svea hovrätts dom T 404-14 framgår också att borgenärens möjlighet att 

begränsa skadan är en omständighet som påverkar bedömningen. Även om avgörandet 
                                                   
164 Jfr NJA 1924 A 125, RH 2011:18 och Svea hovrätts dom T 404-14. 
165 Ekelöf, Straffet, Skadeståndet och Vitet, s. 207. 
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rörde specifika entreprenadrättsliga spörsmål, konstaterar domstolen likväl att borge-

nären, genom att agera på ett annorlunda sätt, hade kunnat begränsa en del av skadan. 

Vitet jämkades därför. Det är dock något oklart hur en sådan jämkning förhåller sig till 

vitets påtryckande funktion. Vitet syftar ofta till att tillse att gäldenären inte bryter mot 

kontraktet; det är själva kontraktsbrytandet som får vitet att utgå. Hur borgenären agerar 

därefter, dvs. om han begränsar sina skador, påverkar inte omständigheten att gälde-

nären begått kontraktsbrott. Såtillvida vitet inte är konstruerat så att det korrelerar med 

faktisk skada, är det svårt att se varför borgenärens icke-skadebegränsande handling ska 

påverka vitesbeloppet. Det är däremot lättare att se hur gäldenärens agerande påverkar 

skälighetsbedömningen.   

 (iii) Gäldenärens agerande och skuld är en tredje faktor att värdera vid skälighets-

bedömningen.166 Praxis, t.ex. RH 2011:18, utvisar att detta är en betydelsefull faktor vid 

bedömningen. Detta nämndes också under avsnitt 5.3 ovan där det anfördes att en 

gäldenär som bryter mot kontraktet utan att kunna förklara varför, bör få betala avtalat 

vite oaktat att det överstiger skadan. Härunder kan det tänkas att faktorer som förutse-

barhet också beaktas. Var kontraktsbrottet förutsebart, bör mer sällan jämkningsskäl 

finnas än om det inte var något gäldenären bort hindra. Det kan även tänkas att avtals-

objektet i sig får relevans för gäldenärens skuld. Om det t.ex. rör sig om ett försenings-

vite bör försening av vissa typer av varor lättare kunna undvikas än andra. Om det skett 

ändringar i lagstiftning, oförutsedda världshändelser eller föreligger force majeure-

grund, kan kanske kontraktsbrottet anses försvarligt. Det bedöms därför inte böra ligga 

gäldenären till last. Vad gäller just typen av kontraktsbrott kan det generellt, dock inga-

lunda undantagslöst, antas att ett ringa kontraktsbrott också innebär en låg risk för 

skada.167  

Enligt min bedömning bör man emellertid vara försiktig med att jämka även vid 

oförutsedda händelser. I varje fall borde det inte räcka att vitet blivit högt. Att avtala om 

viten innebär att prissätta en riskfördelning. Om borgenären inte kan lastas för kontra-

ktsbrottet bör inte hans rätt till ersättning minskas, endast därför att gäldenären inte 

heller kan lastas. Risken, eller ovissheten, är en del av värdet, som parterna bör ha 

                                                   
166 Jfr t.ex. RH 2011:18 som redogjorts ovan. Samma lyftes också fram i förslaget till 1914 avtalslag s. 
152 och prop. 1976/76:81 s. 141. Se även följande doktrin, Stang, Forlöfte, gave, konventionalbot, s. 226, 
Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 446 och Rodhe, Obligationsrätt, s. 595 f. Jfr Olsen, Ersättningsklausuler, 
s. 107. 
167 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 109. 
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beaktat innan vitet infördes i avtalet. Förarbetena till generalklausulen öppnar upp för 

att jämkning ändock kan ske, även om kontraktsbrottet endast kan hänföras till gälde-

nären. Det som anförs är att jämkning i undantagsfall kan bli aktuellt om sjukdom hos 

gäldenären uppstått.168 Anta till exempel att det rör sig om ett litet företag där en, 

svårutbytbar, medarbetare plötsligt blir sjuk och problem att prestera avtalsenligt 

därmed uppstår. Med andra ord är gäldenärens skuld en svår fråga, som alltjämt får 

betydelse för vitets skälighet.  

Ytterligare en bedömningsgrund som identifierats är (iv) parternas intresse av vites-

klausulen. 169 Denna grund diskuterades tämligen ingående ovan i samband med genom-

gången av gamla 36 §, se avsnitt 5.2.1. Utan att återupprepa det som där redan sagts, 

kan det konstateras att även praxis fäst vikt vid denna bedömningsgrund. Jämför därvid 

t.ex. NJA 1954 s. 259 som närmast gör en tvådelad bedömning. Först jämfördes det 

avtalade vitesbeloppet mot den uppkomna skadan. När diskrepans kunde konstateras 

blev följdfrågan om borgenären hade ett berättigat och starkt intresse av att den vites-

sanktionerade handlingen inte vidtogs. Det rör sig således om en bedömning av om den 

handling som part genom vitet vill hindra eller uppmuntra, är av sådan art att den är 

befogad att gardera med ett högt vite. Den magra praxis som finns är inte tillräcklig för 

att kunna dra några säkra slutsatser om vilka intressen det är som förtjänar rättsväs-

endets skydd. Det enda som egentligen kan slås fast är att parts intresse av vites-

klausulen synes vara en tungt vägande faktor. 

Slutligen bör något sägas om (v) övriga omständigheter, som också måste beaktas i 

skälighetsbedömningen. Övriga omständigheter som påverkar bedömningen av om ett 

vite ska jämkas, är det som flera gånger tidigare nämnts, nämligen parternas ändamål 

med vitesklausulen. Ett högt vite som syftar till att verka preventivt och tydliggöra 

vikten av att prestera avtalsenligt, har identifierats som ett skyddsvärt intresse av både 

förarbeten,170 doktrin171 och praxis.172 Jämför t.ex. NJA 2012 s. 597 där det konsta-

terades att den preventiva funktionen kan leda till att borgenären får rätt till en total 

                                                   
168  Prop. 1975/76:81 s. 127. Enligt Olsen, Ersättningsklausuler s. 108, anförs det i norska avtals-
lagförslaget ett annat exempel, nämligen att jämkning kan bli aktuellt om en leverans försenas på grund 
av en strejk som leverantören inte kan hållas ansvarig för, se Ot. Prp. 1917 nr 63, s. 85 
169 Jfr t.ex. NJA 1948 s. 572, NJA 1954 s. 259 samt skiljaktig mening i NJA 1924 A 125. 
170 Se t.ex. prop. 1975/76:81 s. 142. 
171 Se t.ex. Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30 och Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
172 Se t.ex. NJA 2012 s. 597 och Svea hovrätts dom T 4552-10, RH 2011:18 samt Svea hovrätts dom T 
404-14. 
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ersättning som överstiger faktisk skada, eftersom det påtryckande momentet måste upp-

rätthållas mot samtliga möjliga gäldenärer. 

Om vitet har en tydligt påtryckande funktion bör skadan tillmätas mindre relevans. 

Enligt Håstad bör ett vite med en påtryckande funktion, i en kommersiell relation, sällan 

jämkas även om borgenären inte lidit skada.173 Med andra ord verkar han tycka, vilket 

även praxis tyder på, att partsavsikten bör tillmätas en stor betydelse. Närmare om 

skäligheten av straffande viten följer i nästa avsnitt.  

Avslutningsvis ska här nämnas att regelverket DCFR kan användas som stöd för att 

avtalat vite som huvudregel inte är beroende av faktisk skada.174 Det stadgas nämligen 

att borgenären ”is entitled to [avtalat vitesbelopp] irrespective of the actual loss”.175 Det 

finns dock också i DCFR en möjlighet att i undantagsfall jämka vitesbelopp. Av andra 

stycket framgår att vitet kan reduceras till en ”reasonable amount” om vitet är orimligt 

högt i relation till dels den faktiska skadan som avtalsbrottet orsakat, dels ”other 

circumstances”.176 Med andra ord framhålls den av mig ovan nämnda (i) första faktorn i 

skälighetsbedömningen, dvs. skadan, men även ”övriga omständigheter” kan beaktas. 

Såvitt får förstås tar även DCFR hänsyn till ovan nämnda (ii)-(v) oskälighetsgrunder.  

 

5.6 Analys av möjligheten att jämka pga. repressaliesyfte 
Av ovan framgår att restriktivitet i jämkningsförfarandet är påkallat samt att stor vikt 

läggs, och bör läggas, vid parternas ändamål bakom vitesklausulen. Syftar den till att 

vara påtryckande får skadans storlek mindre relevans. Under kapitel 4 ovan om straff-

viten, konstaterades att sådana inte är otillåtna i Sverige men att vissa doktrin- och 

förarbetsuttalanden stadgade att viten med repressaliesyften bör kunna jämkas. Detta 

ska fördjupas här. 

Anta följande: två jämbördiga parter har avtalat om leverans av varan X senast ett 

visst datum. För beställaren är det oerhört viktigt att leveransen sker i tid och för att 

försäkra detta föreslås ett vite om 1 000 000 kronor, trots att det kontraktuella värdet 

                                                   
173 Håstad, Köprätt, s. 58. 
174 Reglerna i DCFR kan vara värdefulla som ett jämförelseunderlag vad gäller svensk rätt. Detta framgår 
inte minst av det faktum att HD i NJA 2010 s. 629, som nämnts ovan och gällde ett avtalsvite, använde 
DCFR som källa avseende frågan om vitesersättnigen skulle anses utgöra en exklusiv påföljd när avtalet 
inte hävs (se p. 11). Se mer om fallet ovan under avsnitt 2.4.4.1. Se också NJA 2009 s. 672 och NJA 2011 
s. 600 för ytterligare exempel.  
175 Se DCFR art. 3:712. 
176 DCFR art. 3:712 st. 2. 
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endast uppgår till 10 000 kronor och största möjliga direkta skada uppgår till 50 000 

kronor. Beställaren menar dock att företagets anseende står på spel och att leveransen 

bara måste ske i tid. Leverantören är införstådd i detta och accepterar frivilligt detta 

höga vite. Anta vidare att leverantören trots allt glömmer av att leverera i tid (det 

berodde endast på slarv; några oförutsedda händelser har inte inträffat). Frågan är om 

detta är ett oskäligt avtalsvite. Något tillspetsat är situationen den att parterna till 

syvende och sist, dvs. oavsett det höga vitesbeloppet, har ingått avtal därom. Ska det 

anses oskäligt endast därför att vitet, medvetet, har ett repressaliesyfte?  

Det främsta stödet för oskälighet återfinns i olika uttalanden i förarbetena till nuvar-

ande 36 § avtalslagen. Departementschefen uttalar därvid bl.a. följande: 
 

”Särskild anledning att ingripa med stöd av generalklausulen föreligger om en part 

gör gällande en sträng påföljd enbart för att åsamka motparten skada eller 

olägenhet. Över huvud taget kan det, som utredningen påpekar, ofta finnas 

anledning att jämka eller åsidosätta ett villkor, om det används enbart för att 

chikanera motparten eller i repressaliesyfte. Jag hänvisar i detta avseende till de 

uttalanden som har gjorts av utredningen (betänkandet s. 155−156).”177 
 

De uttalanden i betänkandet som departementschefen hänvisar till utvecklar inte stånd-

punkten närmare.178 Det är alltså avtalsvillkor vars syfte är att chikanera motparten eller 

annars har ett repressaliesyfte, som påstås kunna vara klandervärda. Vissa omständig-

heter bör dock uppmärksammas. Det första är att uttalandena är allmänt hållna och det 

är inte vitesvillkor exklusivt som åsyftas. Det andra är att det som anges kunna vara 

oskäligt är att ha en klausul ”enbart för att åsamka motparten skada”. Med andra ord, 

vad gäller viten, är det inte den omständigheten att avtalsvillkoret upplevs straffande, 

eller att beloppet är högre än skadan, som avses, utan syftet ska enbart vara att straffa. 

Det innebär sålunda att straffande viten, motsatsvis, borde kunna anses skäliga om de 

har något annat ytterligare syfte än att skada. Det torde därför gå att argumentera för att 

högt satta avtalsviten som syftar till att vara påtryckande/avskräckande, eftersom part 

har ett starkt intresse av att undvika den vitessanktionerade handlingen, inte är oskäliga; 

de syftar inte enbart, eller ens över över huvud taget, till att straffa. Syftet är att undvika 

olägenhet, inte att åsamka motparten en dito.  

                                                   
177 Prop. 1975/76:81 s 119. 
178 Jfr också SOU 1974:83 s. 174 ff.  
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Svensk doktrin har inte ägnat särskilt stort utrymme åt frågan om vitets straffande 

karaktär. Det förekommer i och för sig spridda uttalanden i frågan, och en av dem är 

Christina Ramberg som skriver att ”skadestånds- och vitesklausuler med repressalie-

syfte godtas inte” samt att sådana vitesbestämmelser sannolikt skulle jämkas av svenska 

HD.179 Hon utvecklar inte saken närmare och anför inte heller något annat stöd för sitt 

påstående än de ovan citerade förarbetsuttalandena.  

Som tidigare konstaterats saknas det refererade avgöranden från svenska domstolar 

rörande straffande viten. I Danmark har frågan dock avgjorts. Danska Högsta domstolen 

ansåg, i målet U 2004.2400 H, att en vitesklausul var oskälig eftersom ersättningen var 

oproportionerlig i förhållande till kontraktspriset. Den avtalade ersättningen var fyra till 

sex gånger så hög som det totala kontraktspriset. Eftersom svarandeparten inte hade 

lyckats visa en skada motsvarande vitesbeloppet, jämkades klausulen.  

Det är dock inte givet på vilken grund ersättningen faktiskt jämkades. Man kan tänka 

sig att jämkning skedde därför att faktisk uppkommen skada markant diskreperade mot 

den avtalade, och man kan också tänka sig att jämkning skedde därför att klausulen 

ansågs straffande och därmed oskälig. Svarandeparten ålades att visa att faktisk skada 

motsvarade den stipulerade ersättningen, vilket tyder på att klausulen jämkades efter-

som sådan skada inte lyckades visas. Å andra sidan var det kontraktsvärdet som sattes i 

relation till vitesbeloppet, och inte den uppkomna skadan. Att vitesbeloppet översteg 

avtalets värde, var det som domstolen fann oskäligt. Med andra ord jämkades 

ersättningen eftersom det ansågs oskäligt att avtala om en ersättning som så kraftigt 

överstiger kontraktsvärdet, oaktat faktisk skada. Klausulen ansågs således vara straff-

ande i sig. 

Innan det anförs något om min bedömning av frågan om straffande vitens skälighet, 

bör det erinras om två grundläggande svenska rättsprinciper. Dessa är pacta sunt 

servanda samt avtalsfrihet. Det kan också vara av värde att kort vända blicken åter till 

common law-rätten. Det har där förekommit omfattande diskussioner kring om den 

strikta uppdelning mellan tillåtna liquidated damages och otillåtna penalty clauses, är 

förenlig med den grundläggande principen om avtalsfrihet. Det har sagts att penalty-

förbudet är ett ”rare departure from the general principle of freedom of contract”.180 

Regeln synes vara en kvarleva från tiden då engelska ”equity-domstolar” skyddade 
                                                   
179 Ramberg, Avtalslagen 2010, kommentaren till § 11.5.7. 
180 Hachem, Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation s. 34. 
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gäldenären mot hårt straffande klausuler. I ett amerikanskt rättsfall från US Court of 

Appeals har penalty-förbudet beskrivits som en anomali i rättssystemet,181 vars rättfär-

digande och existens är ”one of the abiding mysteries of the common law”.182 Även i ett 

annat rättsfall har domaren Lord Diplock sagt att han inte ska försöka med det som så 

många andra har misslyckats med, nämligen att finna det rationella skälet bakom 

penalty-förbudet. Han kallar regeln för en sui generis.183 Den ansedda professorn Mattei 

har beskrivit förbudets existens som ”an accident of legal history”.184 

Det är med andra ord så att penalty-förbudet är mycket omdiskuterat och ifrågasatt i 

den anglosaxiska rätten. Att då, såsom Ramberg verkar mena, gå mot ett system där 

straffande viten anses oskäliga är enligt min mening olyckligt. Svensk rätt har visats 

vara öppen för att beakta syftet bakom vitesklausulen. Om parterna har en klar avsikt 

om att vitet ska vara straffande, är det svårt att påstå att den är oskälig när den faktiskt 

straffar den kontraktsbrytande parten. Frågan går dock att dra till extremen: anta att 

parter avtalat om ett straffvite om en miljard kronor. Skulle en domstol då upprätthålla 

den? Knappast. Det torde nämligen röra sig om ett sådant fall där, i alla fall en betyd-

ande del av, vitet enbart har det repressaliesyfte som förarbetet menar är oskäligt. Det 

går då inte att argumentera för att syftet faktiskt är att förmå parten att agera avtalsenligt 

eftersom det troligtvis hade räckt med ett mycket lägre vite för att uppnå samma effekt.  

Det kan även tänkas att avtalsviten i miljardklass skulle anses strida mot någon slags 

god affärssed. Kanske är de otillåtna enligt andra regler, såsom 33 § avtalslagen. Det är 

en teori som inte låter sig redogöras för med bara några ord och en utförlig diskussion 

därom, är inte ändamålsenligt för den här uppsatsen. Jag låter mig därför nöjas med att 

konstatera att villkor som strider mot ogiltighetsreglerna, även bör anses vara oskäliga 

enligt 36 § avtalslagen.  

Då det enda egentliga stödet för att straffande viten skulle vara oskäliga är förarbets-

uttalanden som stadgar att villkor som ”enbart” syftar till att åsamka skada, borde den 

avgörande frågan vara att bedöma om vitet är så högt att det inte längre kan anses syfta 

till att fungera avskräckande. Omvänt blir frågan om ett lägre belopp hade kunnat 

                                                   
181 XCO International, Inc v Pacific Scientific Company, US Ct App (7th Cir), 24 May 2004, 369 F3d s. 
998 på s. 1001 ställs den retoriska frågan: ”Courts don’t review the other provisions of contracts for 
reasonableness; why this one?”. 
182 XCO International, Inc v Pacific Scientific Company, US Ct App (7th Cir), 24 May 2004, 369 F3d 
998. 
183 Robophone Facilities Ltd v Blank [1966] 1 WLR 1428 at 1446. 
184 Mattei, The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts, s. 433. 
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användas för att uppnå vitets åsyftade effekt. Är svaret jakande, kan det påstås att det 

överstigande beloppet enbart syftar till att skada motparten för att han ändå bröt mot 

kontraktet.  

Vi har ett flertal gånger sett, att intresset, är det för skäligheten avgörande. Om 

intresset och partsviljan är just att ha ett väldigt högt vite, då borde det beaktas och i hög 

grad accepteras av rättsordningen. Reservationen som måste göras är för det fall den 

straffande delen inte fyller någon skyddsvärd funktion – den syftar t.ex. inte till att 

uppfylla en påtryckande del. Det kan sägas bero på att vi inte ska ha ett system som 

främjar sådana omständigheter som är ogiltiga enligt 28–33 §§ avtalslagen.  

Enligt min mening är det felaktigt att påstå att viten är oskäliga därför det föreligger 

ett repressaliesyfte. Att vitet ofta har en påtryckande eller avskräckande effekt råder det 

inget tvivel om. Den andra sidan av det påtryckande myntet, är ju straffet. Det är just 

hotet om straff, eller repressalien, som förmår parterna att agera avtalsenligt. I andra fall 

skulle ju parterna kunnat förlita sig på den moraliska skyldigheten att prestera avtals-

enligt.  

 

5.7 Sammanfattning och kapitelvisa slutsatser 
Det förefaller vara tämligen utrett  att jämkning av vitesklausuler kan ske även mellan 

kommersiella parter och att jämkning måste ske restriktivt.185 Vid jämkningen ska det   

skiljas mellan viten av två slag; det som syftar till att ha en styrande och straffande 

karaktär och det som syftar till att vara en normerad ersättning för förlust.  

Det bedömningsobjekt som också alltid på något sätt är relevant för skäligheten är 

korrelationen mellan skadan och vitesbeloppet. Generellt måste det emellertid hållas i 

åtanke att vitet kan ge både för- och nackdelar till såväl gäldenären som borgenären. I 

somliga fall blir borgenären överkompenserad och i andra fall underkompenserad. Det 

ligger i sakens natur, och är en av de risker som bör ingå i den ekonomiska värderingen 

av klausulen, parterna företar innan den accepteras. Varje diskrepans mellan skada och 

kompensation kan dock på intet sätt anses vara oskäligt. Av framställningen ovan kan 

det konstateras att missförhållandet mellan värdena måste vara markant och att den 

utgången inte var avsedd. Välavvägda avtal mellan kommersiella parter bör endast 

                                                   
185 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 121 och von Post, 36 § avtalslagen, s. 200 f. 
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ytterst sällan jämkas. En åsikt som delas av Samuelsson som menar att en jämkning 

riskerar att förskjuta en eftersträvad riskfördelning mellan parterna.186 

Frågan var också om vitet kan anses oskäligt endast på den grunden att det finns ett 

repressaliesyfte. Slutsatsen blev därvid att stor restriktivitet bör råda avseende jämkning 

på den grunden. Det som kan vara oskäligt är att enbart åsyfta att straffa den avtalsbryt-

ande parten. Men eftersom just det avskräckande momentet är det mest karaktäristiska 

för vitet, i varje fall när det inte gäller ett normerat skadestånd, måste höga vitesbelopp 

accepteras. Om, å andra sidan, den avskräckande effekten lika effektivt hade kunnat nås 

också med ett lägre belopp, kan det enligt min bedömning, eventuellt, bli fråga om ett 

sådant ”enbart straffande” moment som förarbetsuttalandena menar är oskäligt. 

 

 

  

                                                   
186 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 257.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

Slutligen ska nu de ovan identifierade problemområdena sammanfattas och sättas i 

relation till varandra. Inte minst är det intressant att se om den anglosaxiska rätten kan 

ge svensk rätt någon ledning avseende frågeställningarna. Det huvudsakliga undersök-

ningsobjektet har varit skäligheten avseende straffande viten. Den inledande frågan var 

om sådana över huvud taget är tillåtna enligt svensk rätt. Det kunde därvid konstateras 

att straffviten i sig inte kan anses otillåtna, men att viten med repressaliesyften kunde 

betraktas som oskäliga enligt 36 § avtalslagen. En närmare undersökning av jämknings-

institutet avseende vitesklausuler visade att det är av vikt att särskilja normerade 

skadestånd från viten med ett påtryckande/straffande syfte, eftersom vitesbeloppets 

förhållande till uppkommen skada har olika relevans. Fokus ligger på skadans storlek 

när skäligheten i ett normerat skadestånd bedöms. Detta innebär motsatsvis att ju mer 

ett vite syftar till att avskräcka/påtrycka, desto mindre betydelse får skadans storlek. 

Eftersom skälighetsbedömningen är beroende av klausultypen, är gränsdragningen 

klausulerna emellan följaktligen också av största vikt. 

I kapitel 4 kunde det emellertid konstateras att det är mycket svårt att på objektiva 

grunder särskilja det normerade skadeståndet från det straffande vitet. Den diskre-

perande faktorn utgjordes endast av parternas avsikt med klausulen. Detta är problem-

atiskt. Om skälighetsbedömningen i mångt och mycket beror på vilket ändamål som 

ligger bakom klausulen, och denna partsavsikt inte finns eller kan visas, är frågan hur 

situationen kan och bör lösas.  

Om det inte går att finna, eller visa, en gemensam partsavsikt, har domstolen att 

förlita sig på objektiva fakta. Frågan uppkommer då om skillnaden mellan det straffande 

vitet och det rent normerade skadeståndet kan särskiljas på andra objektiva grunder. Sett 

ur det inhemska perspektivet, konstaterade jag, under avsnitt 4.2.1 att det var svårt att 

finna några sådana. Av den anledningen kunde det finnas skäl att studera den anglo-

saxiska lösningen. Lord Dunedin har där etablerat vissa objektiva hjälpregler. Det 

handlar om fyra presumtioner. I korthet att det presumerades vara ett straffande vite om 

ersättningssumman är högre än största möjliga tänkbara skada eller om ersättningen 

syftar till att säkra förpliktelsen att betala pengar. Vidare presumerades det vara ett 

straffande vite om vitet var konstruerat så att samma summa utgick oavsett typ av 

avtalsbrott. Slutligen presumerades det vara en ärlig uppskattning av en framtida skada, 
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dvs. ett äkta normerat skadestånd, om det var svårt att uppskatta skadan. Frågan är om 

den svenska domstolen, om inte en gemensam partsavsikt kunnat utrönas, bör låta sig 

inspireras av de objektiva tolkningsregler som förekommer i den anglosaxiska rätten. 

Stor försiktighet bör här iakttagas. Den främsta anledningen till försiktighet är att den 

anglosaxiska bedömningen utgår från frågan om klausulen är en rimlig uppskattning av 

en framtida skada, medan den svenska skälighetsbedömningen har visats utgå från 

frågan om klausulens effekt gett ett oskäligt resultat. Då t.ex. faktisk skada och ändrade 

förhållanden inte synes vara relevanta omständigheter i den anglosaxiska bedömningen, 

vilket de i allra högsta grad är vid den svenska, är alltså utgångspunkterna olika. 

Eftersom det i det anglosaxiska systemet är irrelevant om gäldenären får betala väldigt 

mycket mer än skadan, förutsatt att det vid avtalstillfället var en skälig uppskattning, får 

slutsatsen dras att skyddsobjekten är olika. I det svenska systemet är frågan om någon 

part, eftersom jämkning också kan ske uppåt, får betala en oskälig ersättning. I det 

anglosaxiska systemet är frågan om parterna tagit sig friheten att införa påtryckande 

viten, vilket i sig är det otillåtet.  

Mot bakgrund av skillnaden i utgångspunkterna är det tveksamt om de faktiska 

tolkningsreglerna bör införas här. En anglosaxisk domstol är, som konstaterades, inte 

ute efter den ”faktiska” avsikten, utan istället den, i avtalet, manifesterade avsikten. 

Jämförelsen med den anglosaxiska rätten är emellertid givande på så sätt att det är 

tydligt att någon form av presumtion ändå är betydelsefull.  

Finns det då någon presumtion i svensk rätt? Det framgår ingen sådan av förarbeten, 

men en samlad bild av praxis indikerar att en presumtion faktiskt används. Endast när 

det saken funnits vara helt klar, har domstolen utgått från att vitet varit ett normerat 

skadestånd. 187  I övriga fall har det närmast presumerats föreligga ett påtryckande 

ändamål bakom vitesklausulen. En sådan presumtion följer också, enligt min 

uppfattning, genom en ändamålsanalys av vitesklausulen i allmänhet. Som konsta-

terades ovan under kapitel 2, är den påtryckande funktionen, ett av vitets främsta 

karaktäristiska drag. Om inte annat tydligt framgår, t.ex. av vitesklausulens konstruk-

tion, måste det antas, presumeras, föreligga ett påtryckande ändamål bakom klausulen.  

Ytterligare en anledning till att domstolen, enligt min uppfattning, bör utgå från att 

vitet är avsett att ha en påtryckande funktion, är att beviskravet på borgenären annars 

                                                   
187 Jfr NJA 1948 s. 572. 
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skulle bli för högt. Det skulle till och med riskera att underminera syftet med själva 

införandet av vitesklausulen. Detta eftersom ändamålet att nå förenkling och 

bevislättnad, fallerar om borgenären tvingas bevisa att vitet visst var avsett att fungera 

påtryckande och att ett belopp överstigande skadan därmed är skäligt.  

Det ska sägas att även om vitet anses ha ett påtryckande ändamål, kan klausulen 

givetvis ändå vara oskälig. Under kapitel 5 gjordes ett försök att systematisera den 

skälighetsbedömning som vitesklausuler föranleder. I syfte att undvika upprepning 

hänvisas till avsnitt 5.7 för en mer utförlig sammanfattning. Här nöjer jag mig med att 

konstatera att resultatet blev att avseende bör fästas vid följande faktorer: (i) det 

avtalade beloppet, (ii) borgenärens skada, (iii) gäldenärens agerande/skuld, (iv) parts 

intresse av klausulen samt slutligen (v) övriga omständigheter. 

Dessutom har frågan hur ska rätten förhålla sig till straffande viten behandlats. 

Slutsatsen som drogs under avsnitt 5.6 ovan, var att straffet i sig inte är oskäligt. 

Däremot kan ”enbart straffande” viten bedömas oskäliga. Domstolen bör dock ha en 

stor acceptans. Endast extremfall bör enligt min mening bedömas som ”enbart straff-

ande”. Detta beror framför allt på att själva poängen med vitet är att det ska fungera 

påtryckande/avskräckande. Om påtryckningsmomentet kan göra klausulen ogiltig faller 

vitesklausulens funktion som bl.a. konfliktlösande och avvecklande. 

Avslutningsvis erinras om att restriktivitet generellt påbjuds avseende jämkning 

mellan två jämbördiga kommersiella parter. Smarta affärsbeslut, samt också miss-

lyckade affärer, bör rättsväsendet normalt undvika att korrigera.  

 

 

 

 

 

 

 

”Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga” 

Simon Spies 
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