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Sammanfattning 

Vitesklausuler är en bestämmelse som kan tas i avtal och är ett belopp som ska utgå vid 

eventuellt kontraktsbrott. Vitesklausuler har sedan ungefär 100 år tillbaka i tiden haft en 

ganska klar betydelse enligt många författare. Dessa författare har skrivit att vitesklausulen 

är en exklusiv bedömning av rätten till ersättning för den skadelidande, det gör i sin tur att 

om parterna satt ett för lågt vitesbelopp i klausulen den skadelidande har sämre chans att få 

hela sin skada ersatt. Att en vitesklausul ses som en begränsning i ersättningsrätten får följ-

den att något skadestånd utöver vitet egentligen inte kan krävas om inte annat står i vites-

klausulen. 

Vitesklausulen kan ses som ett komplement till skadestånd då det ofta är svårt att få full er-

sättning med skadestånd vid skada då det krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda för att ska-

destånd ska utgå. Det är ofta svårt att få teckning för förluster som inte är direkt kopplade 

med själva skadan men som ändå orsakats av skadan.  

I den här uppsatsen har jag fokuserat på NJA 2010 s. 629 och vilka följder det här målet 

har haft för bedömningen av vitesklausuler. I NJA 2010 s. 629 tar högsta domstolen upp 

att det inte finns en generell regel att använda vid bedömning av vitesklausuler. Högsta 

domstolen har i NJA 2010 s. 629 stadgat att en vitesklausul ska bedömas enskilt utifrån 

omständigheterna i fallet, det gör att en vitesklausul inte alltid kan ses som en begränsning 

av ersättningsrätten för den skadelidande. För att göra en bedömning utifrån ett enskilt fall 

måste alla omständigheter gås igenom och en säkrare bedömning av just det fall som be-

döms kan göras. 
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Abstract 

Penalty clauses is a term that can be put in an agreement and is an amount that shall be 

paid by a part of the agreement if they cause any damage to the other part by breaking the 

agreement. Penalty clauses have since around 100 years ago had a quite clear meaning in 

Sweden according to a lot of authors. These authors have the opinion that penalty clauses 

is an exclusive judgment of the compensation the victim has right to, that means that if the 

parties have put a lower amount in the clause the victim won’t get full coverage for the 

damages caused by the other party. That the penalty clause is an exclusive judgment of the 

victims right to compensation means that the victim doesn’t have the right to request other 

compensation above the compensation in the clause if nothing else is stated in the clause. 

A penalty clause may be viewed as a complement to compensation you get according to 

The Tort Liability Act (1972:206) where it is often difficult to obtain full compensation for 

damages when it is required that a number of conditions are to be met for damages deleted. 

It is often difficult to obtain warrants for losses that are not directly connected with the 

damage itself but still caused by the injury. 

In this paper I have focused on NJA 2010 s. 629 and the implications this case has had on 

the assessment of liquidated damages clauses. In NJA 2010 s. 629 the Supreme Court takes 

up that there is no general rule to use in the assessment of liquidated damages clauses. The 

Supreme Court in NJA 2010 s. 629 statues that a penalty clause should be assessed individ-

ually based on the circumstances of the case, it means that a penalty clause can not always 

be seen as a limitation of the right of the victim. To make an assessment on an individual 

case, all the facts are reviewed and a more reliable assessment of the particular cases 

deemed to be made.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vitesklausuler är vanligt förekommande i avtal, speciellt i standardavtal.1 Vitesklausuler tas 

in i avtal för att skydda en part i fall avtalet eller delar av avtalet inte uppfylls. Det kan en vi-

tesklausul göra på tre olika sätt, den kan fungera som en påtryckning för part att uppfylla 

avtalet, genom sin ersättningsfunktion och som ett snabbt sätt att lösa eventuell konflik.2 

Klausulen som finns i avtalet har oftast en bestämd summa på vad det kostar att bryta mot 

kontraktet, den här bestämda summan kan få två effekter är vitet högre än själva skadan 

som blir av kontraktsbrottet får det en böteseffekt eftersom man då måste betala mer än 

den skada man orsakat. Om skadan däremot är högre än vitet får det en form av begrän-

sande effekt och den skadelidande får inte betalt för hela sin skada. Det senare exemplet är 

det som jag kommer rikta in mig på i den är uppsatsen. 

Syftet med att ha en vitesklausul är mycket omdebatterad och den har genom åren vistats 

kunnat tolkas av parterna på olika sätt.3 Beroende på hur en vitesklausul är utformad får 

den olika betydelser, i vissa fall är det helt klart vad syftet med vitet är och när det ska beta-

las ut, i andra fall kanske det inte är fullt så klart och då blir det ett problem.  

Det finns skilda meningar i Norden om en vitesklausul i ett avtal är en form av en ansvars-

begränsning. I den praxis som finns på området har det under senaste tiden i de flesta fall 

dömts att det är en ansvarsbegränsning.4 Det verkar som det har blivit en generell uppfatt-

ning att vitesklausuler ska ses som en sådan begränsning ju längre fram i tiden vi kommer.5  

Det som i doktrin talar för att bedömningen av vitesklausuler ska ses som en ansvarsbe-

gränsning är att det blir en större säkerhet för parterna som ingår avtalet, en förutsebarhet 

vad som händer i fall av kontraktbrott. Vitesklausulen blir då exklusiv i regleringen av vad 

                                                 
1 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 

1993, sida 25. 

2 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 
1993, sida 28. 

3 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 
1993, sida 22.  

4 Dessa fall är i huvudsak gällande vitesklausuler i anställningsavtal och villkoren är annorlunda men de an-
vänds här som exempel om vitesklausuler generellt. 

5 NJA 2010 s 629 Sida 636. 
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som är en skada till följd av kontraktsbrottet och hur mycket ersättningen för skadan ska 

vara.6  

Det som talar emot är att skadan kan bli större än det vitesbelopp man har kommit överens 

om i avtalet och frågan är då vem som ska stå för den kostnaden. I nyare praxis7 har högsta 

domstolen uttryckt att beroende på hur det är uttryckt i avtalet inte behöver vara en an-

svarsbegränsning, att det inte finns någon in dubio regel som kan hänföras till detta. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att diskutera om högsta domstolen i domen NJA8 2010 s. 629 har 

lämnat en öppning till en ny tolkning av vitesklausuler där skadan är högre än vitesbelop-

pet. 

Uppsatsen kommer vara avgränsad till inom-kontraktuella viten enligt svensk rätt. Jag 

kommer inte ta upp viten som utdöms av myndigheter enligt lag om viten eftersom de vi-

tena är lagstadgade. Uppsatsen ska endast beröra situationen när skadan är högre än vites-

beloppet som står i avtalet. Alltså när vitet kan ha en begränsande effekt på ersättningen 

den skadelidande är berättigad till. 

Uppsatsen ska som sagt vara begränsad till svensk rätt men i många hänseenden talas det 

ofta om en nordisk avtalsrätt. I stort sett all doktrin som jag har läst under denna tid gör en 

jämförelse i norden, detta gör också högsta domstolen i målet9. Jag kommer därför att utgå 

från svensk rätt men det kommer finnas inslag i uppsatsen som utgår från nordisk doktrin. 

Jag har valt att avgränsa mig så på grund av att även om det högsta domstolen säger är 

svensk rättspraxis så tar de upp norden i sina skäl. Därför tycker jag att det känns rimligt att 

själv ibland utgå från norden när jag tycker att det krävs. 

Jag kommer inte gå in på standardavtal i uppsatsen. Jag kommer hänvisa till standardavtal 

om det krävs för ett exempel eller förtydligande. Vitesklausuler är vanligt förekommande i 

standardavtal men dessa vitesklausuler är ofta mer utvecklade och inom standardavtalets 

ramar finns ofta skrivet hur de ska tolkas och bedömas. Eftersom standardavtalen är myck-

                                                 
6 NJA 2010 s 629 s. 636.  

7 NJA 2010 s. 629. 

8 Nytt Juridiskt Arkiv, skrivs i uppsatsen som NJA. 

9 NJA 2010 s.629. 
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et mer specifika och har vissa bedömningsregler redan känns det för mig inte lika relevant 

att ta up dem då problematiken med vitesklausuler som är oreglerade inte är lika stor i 

standardavtal.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen har skrivits utifrån praxis i första hand och då från rättsfallet NJA 2010 s. 629. 

Det finns inte mycket lagreglerat om vitesklausuler. Det finns inte jättemycket praxis som 

helt självklart passar den situation jag utreder. Jag har valt att bortse från många av de fall 

som finns då de är få och många är nästan 100 år gamla, det har gjort att jag inte kan se de-

ras relevans för hur bedömningen av vitesklausuler görs i Sverige idag. Mycket har föränd-

rats i Sverige på 100 år och rättfalls från så långt tillbaka känns för mig ganska gammalmo-

diga och ger inte mycket ledning. Jag har även titta mycket på doktrin då detta är omdebat-

terat av många olika författare ända sedan sekelskiftet. Jag har då i stor utsträckning hållit 

mig till doktrin från de senaste 40 åren, de har skrivits mycket under denna tid om vites-

klausuler och avtalstolkning och efter mitt studerande av doktrinen på området känns den 

mest relevant för mig.  

I många hänseenden hade det känns säkrare att ha fler rättsfall att utgå ifrån men för att 

lägga till det som jag skrivit ovan är min utgångspunkt NJA 2010 s. 629. Det är det målet 

som på senare tid har handlat om vitesklausuler i ett kommersiellt avtal mellan företag. Det 

finns mycket andra rättsfall om vitesklausuler men de tar i huvudsak upp konkurrensklau-

suler i olika avtal och vitesbestämmelser intagna i anställningsavtal, i dessa typer av avtal 

finns en ytterligare och helt annorlunda problematik då ofta ena parten är privatperson och 

det har funnits förtroenden mellan parterna. 

Det finns många olika åsikter i doktrin i ämnet och i uppsatsen har jag försökt att se vart 

det lutar mest. Jag har efter att studerat doktrinen plockat ut det som är relevant för min 

uppsats och på så sätt fått fram en grund för bedömningen av vitesklausuler. Jag har sedan 

studerat NJA 2010 s. 629 och lyft fram de punkter som jag utifrån högsta domstolens dom 

ansett vara viktiga för bedömningen av vitesbestämmelsen i målet och försökt omvandla 

det till en generell grund för hur vitesbestämmelser bör bedömas i enlighet med NJA 2010 

s. 629.  
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1.4 Disposition 

Inledningskapitlet ger en överblick över vad som kommer behandlas i uppsatsen. Sedan i 

andra kapitlet förklaras vad vite är och hur det skiljer sig mot skadestånd. Det beskrivs ock-

så hur vitesklausuler har bedömts tidigare och vilka teorier doktrin har framfört kring vites-

klausuler. Det är viktigt att ge en överblick av ämnet innan uppsatsens tredje kapitel disku-

teras som behandlar ett ganska nytt rättsfall10 som behandlar bedömning och tolkning av 

just en vitesklausul. I det tredje kapitlet har gjorts ett kort referat av rättsfallet för att läsaren 

ska förstå fallet sedan finns det egna analyser över de olika instansernas domskäl för att se-

dan i slutet av kapitlet knyta ihop detta i en jämförande analys av domarna för att se hur det 

skiljer sig. 

Efter att ha noggrant gått igenom rättsfallet fortsätter diskussionen av vad jag tror behövs 

för att en vitesklausul inte ska verka begränsande på ersättningsmöjligheten hos den skade-

lidande. Efter detta har i femte kapitlet förts en rättspolitisk diskussion av vad som kunde 

hänt om högsta domstolen sagt motsatsen i NJA 2010 s. 629 och vad jag tror kan komma 

utav det högsta domstolen faktiskt sa i sina domskäl.  

Till slut avslutas uppsatsen i en analys av det som innan har skrivits och en slutsats. I analy-

sen samlas tankarna jag haft under arbetets gång. I slutsatsen ska dessa tankar bli mer kon-

kreta och det ska framkomma vad jag kommit fram till under mitt arbete.  

 

                                                 
10 NJA 2010 s. 629. 
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2 Vitesklausuler 

2.1 Vite: innebörd och funktion 

Vite är en summa som en person kan åläggas att betala antingen av en myndighet enligt lag 

(1985:206) om viten eller på grund av att det finns en vitesklausul upptagen i ett avtal mel-

lan två parter. Vitesklausulen finns där som en form av påtryckningsmedel för att se till att 

avtalet följs och att det ska kosta att bryta mot avtalet kan vara avskräckande om summan 

för vitet är tillräckligt högt.11 Vitesklausulen kan knytas till i princip vilken rättslig förpliktel-

se som helst.12 

Vite är något som kan användas på fler olika sätt i avtal. Det kan vara en generell klausul 

som siktar på alla kontraktsbrott eller så kan det vara för en bestämd situation. Hur vites-

klausulen är skriven i avtalet spelar stor roll för hur klausulen ska tolkas. Är vitesklausulen 

strikt och endast gäller vid exempelvis dröjsmål vid leverans är vitesklausulen också be-

stämd för just det fallet och då täcker vitesklausulen endast skador som uppstår till följd av 

dröjsmål vid leverans. Är vitesklausulen generell och täcker in alla typer av kontraktsbrott 

kan tolkning och tillämpning bli svårare. Många som tar in en vitesklausul i sitt avtal gör det 

för att få en större säkerhet att den skadelidande parten blir ersatta för den skada parten li-

der om något inte går som tänkt. Det är ett säkrare alternativ än att räkna med skadestånd13 

där den skadelidande då måste bevisa att det faktisk finns en skada.14  

Det finns ingen definition på vad en vitesklausul är eller hur klausulen ska se ut i den 

svenska lagstiftningen. Det finns vissa rättshandlingar som det inte kan anses acceptabelt 

att vid vite tvingas till vissa handlingar, exempel på detta kan vara äktenskap15.   

                                                 
11 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 

1993, sida 28. 

12 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 
1993, sida 63. 

13 2 kap. 2§ Skadestånslagen. 

14 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 
1993, sida 31. 

15 Olsen, Lena, Ersättningsklausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus förlag 
1993, sida 63. 
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2.2 Varför skadestånd har osäkrare utfall 

Vid utbetalning av allmänt skadestånd får den skadelidande ersättning för den faktiska ska-

da som lidits.16 Det finns olika sätt att räkna ut skadeståndet men målet är att det ska vara 

en reell ersättning för vad den skadelidande förlorat. Vid kontraktsbrott är alltså önskan att 

den skadelidande ska bli ersatt för sin reella skada men det är långt ifrån alla kostnader som 

blir ersatta även om det kanske är en extra kostnad på grund av skadan för det skadelidande 

företaget. Vid allmänt skadestånd krävs att ett antal rekvisit ska vara uppfyllda för att ska-

deståndet ska utgå. Det som ska finnas är en försumlighet eller vårdslöshet från den part 

som orsakar skadan. Det är svårt för den skadelidande som har bevisbördan på sig att kun-

na bevisa alla skador som uppkommit och dessutom behöva bevisa en exakt storlek på 

skadan. Vissa skador kanske inte uppkommer förrän i ett senare skede och då är det för 

sent. Den skadelidande måste dessutom visa att hans skada är adekvat kausal till kontrakts-

brottet.17  

Rekvisit försumlighet gör det svårt att få ut skadestånd i fråga om kontraktsbrott. Det finns 

många kontraktsbrott som kan uppkomma utan att part har varit försumlig. Mot detta ställs 

principen om pacta sunt servanda, att ett avtal ska hållas är en stark princip i Sverige som 

på senare tid har fått allt fler undantag.18 En part bör kunna vara säker på att då en skada 

uppkommer ska den skadelidande parten kunna lita på att de ekonomiska förväntningar 

som finns på avtalet ska tillfredsställas. Vad som gäller i Sverige är alltså inte helt klart men 

i doktrin lutar det åt att skadestånd kan bli aktuellt även utan culpa då vitesklausul finns i 

avtalet.19  

När ett avtal ingås är syftet att det ska hållas.20 Att i skedet av avtalets ingående då sätta in 

en vitesklausul kan ses som kontigt. Det finns många situationer idag som kan bryta ett av-

                                                 
16 2 kapitlet 2 § Skadeståndslagen. 

17 Gorton, Lars & Samuelsson, Per – Kontraktuella viten, Studier i rättsekonomi, festskrift till Ingemar Ståhl, 
2005, Studentlitteratur s. 83. 

18 Gorton, Lars & Samuelsson, Per – Kontraktuella viten, Studier i rättsekonomi, festskrift till Ingemar Ståhl, 
2005, Studentlitteratur s. 84.  

19 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, Norstedts Juridik, sjunde upplagan 2009 s. 235. 

20 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, Norstedts Juridik, sjunde upplagan 2009 s. 28 
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tal.21 I de här tillfällena behöver parterna ett skydd och då det är svårt att få samma skydd 

genom allmänt skadestånd används vitesklausuler.  

2.3 Betydelse av skadans storlek 

Vid vite är beloppet på skadeersättningen bestämt innan skadan faktiskt uppkommit. Där-

för kan vitet få två olika effekter, som jag nämnt ovan. Vitet kan få en bötande effekt om 

skadan är mindre än vitet men ändå hela vitet måste betalas ut enligt avtalet. Vitet kan ock-

så få en begränsande effekt då den part som orsakat skadan endast måste betala det förut-

bestämda vitet och inte hela skadans belopp. Vitet kan därför i slutändan vara både högre 

och lägre än den skada som uppstått. 

När det finns en vitesklausul i ett avtal som inte endast reglerar en speciell sorts avtalsbrott 

utan är en generell klausul spelar det egentligen ingen roll om det har uppkommit en skada 

eller inte, själva kontraktsbrottet i sig är grunden för vitet. Detta skiljer vitesklausuler från 

andra ersättningsklausuler då det inte behöver finnas en faktisk skada för att vitet ska utgå. 

En vitesklausul är ett av det säkraste alternativet för en borgenär att få ersättning för even-

tuellt kontraktsbrott.22 

Det vanligaste för avtal verkar vara att det inte krävs en faktisk skada för att vitet ska utgå 

även om det finns vissa undantag i standardavtal23 och när det klart står i avtalet att det 

krävs skada.    

2.4 Tolkning av vitesklausuler 

Det finns fler olika sätt att tolka vitesklausuler. I doktrin som kom i början av 1900-talet 

bildades det fler principer för tolkning.24 Eftersom dessa principer är väldigt gamla är frå-

gan hur mycket vikt man kan lägga vid dem idag. Vissa av principerna kanske inte har så 

stor betydelse då mycket har hunnit förändras på i vissa fall 100 år.25  

                                                 
21Exempel kan vara dröjsmål, fel på vara etc. 

22 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-
lag 1993 s. 38f. 

23 Exempelvis IML 2000 och ECE 188. 

24 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-
lag 1993 s. 17 

25 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-
lag 1993 s. 16f. 
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Viljeteorin hette en princip som fanns i Norden under början av 1900-talet. Den principen 

var lik det vi nu ser som anbud accept principen som användes vid avtalets ingående. Det 

som ansågs mest väsentligt i viljeteorin var att se till avsikten hos den som skrev avtalet. 

Denna teori var omstridd i Sverige där vissa författare ansåg att det viktiga att titta på var 

hur mottagaren uppfattade innehållet av avtalet. Den senaste principen kallades för tillitste-

orin. I motsats till dessa två teorier fanns förklaringsteorin där vikten skulle läggas på för-

klaringen och innehållet i den vid tolkning av vitesklausuler. Dessa tolkningsprinciper an-

vänds inte på ett uttalat sätt vid bedömning av vitesklausuler längre.  

I litteratur från 1970-talet och framåt verkar synen på tolkningen av vitesklausuler vara att 

viktigt är den gemensamma partsviljan.26 Vitesklausuler kan finnas både i en avtalad text där 

båda parter har gått med på och skrivit avtalet i stort tillsammans kanske. Där kan det då 

vara enkelt att tolka efter den gemensamma partsvilja, särskilt om båda är näringsidkare och 

ingen är underlägsen den andra parten. Det finns ju också standardavtal som oftast en part 

har gjort eller en branschorganisation, de avtalen riskerar att bli ensidiga eftersom de oftast 

inte diskuteras klausul för klausul utan skrivs på direkt. Om det är ett sådant avtal som inte 

har diskuterats innan ska man tolka avtalet med en objektiverande metod. Då görs en ”… 

bedömning av lydelsen av avtalsvillkor mot bakgrund av den typiska situationen av ifråga-

varande slag av avtal men frikopplad från individuella tolkningsdata.”27 Det som varit vanli-

gast i svenska domstolar tycks vara att tvisten handlar om ett standardavtal, alltså har den 

objektiverande metoden använts mest i Sverige.28  

Domstolarna i Sverige har använt ett antal principer för att undvika tillämpningen av oskä-

liga klausuler. Oklarhetsregeln är en princip som säger att om det finns tveksamheter angå-

ende en klausuls betydelse ska den tolkas till nackdel för den part som har upprättat avtalet. 

Denna regel används i första hand för tolkning av standardavtal. I doktrin anses det dock 

att denna ska användas restriktivt.29  

 

                                                 
26 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-

lag 1993 s. 17. 

27 Bernitz, SvJT 1972 s.430. 

28 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-
lag 1993 s. 17. 

29 Olsen, Lena, Ersättnings klausuler vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Nerenius & Sanerus för-
lag 1993 s. 19. 
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3 NJA 2010 s. 629 

3.1 Omständigheterna 

Kärande i målet är ett försäkringsbolag som har tagit över talan för sin kund som har råkat 

ut för skadan, ett företag i byggbranschen. Svaranden var ett rörmokarföretag som skulle 

göra rörarbete i 148 av lägenheterna. Svaranden har tappat bort en huvudnyckel efter att ha 

kvitterat ut nyckel och då skrivit på en kvittenslista. I en bilaga till kvittenslistan finns ett 

avtal där det står att om en nyckel inte lämnas åter kostar det 15 000 kronor. Vitesbestäm-

melsen i avtalet lyder ”Nycklar som ej kommer oss tillhanda efter påpekande kommer att 

debiteras 15 000 kronor.” Den huvudnyckel som svaranden tappat bort gick till 381 lås och 

kostnaden för att byta dessa lås uppgick till 169 918 kronor. Fråga i målet blir om svaran-

den endast ska betala 15 000 kronor som avtalet säger som skrivits på eller om svaranden 

har ett utökat skadeståndsansvar utöver detta och ska ersätta hela skadan.  

3.2 Tingsrätten 

3.2.1 Tingsrättens domskäl 

Tingsrätten börjar med att konstatera att frågan tingsrätten ska utreda är om skadeståndet 

ska betalas i sin helhet eller om det ska jämkas till 15 000 kronor enligt avtalet. Enligt kvit-

tenslistan ska svaranden betala 15 000 kronor för att den nyckel svaranden kvitterade ut 

inte kommit åter. Tingsrätten säger att bevisbördan ligger hos svaranden att visa att avtalet 

haft en annan betydelse än den uppenbara som står i avtalet. Tingsrätten menar att det inte 

är uppenbart av ordalydelsen i klausulen att det finns någon begränsning i ersättningsrätten 

på grund av klausulen. Enligt tingsrätten har svaranden inte kunnat påvisa att avtalet som 

skrivits på är en ansvarsbegränsning till 15 000 kronor för borttappad nyckel. Tingsrätten 

menar att ett sådant avtal kan få stora konsekvenser för käranden och det verkar osannolikt 

att käranden skulle ta på sig en sådan begränsning. Tingsrätten utökar ansvaret utöver vitet 

så att käranden kan kräva ytterligare skadestånd. 

Kärandens talan bifalles i dess helhet. Tingsrättens domslut är att svaranden ska betala till 

käranden 169 918 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.  
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3.2.2 Analys av tingsrättens dom 

Tingsrätten börjar med att tydligt visa frågan som målet handlar om. För att kunna svara på 

om det finns anledning att svaranden endast ska behöva betala skadestånd enligt avtalet tit-

tar tingsrätten på bevisbördan. Tingsrätten menar att det är svarandens sak att visa att avta-

let har en annan betydelse än den som är uppenbar av texten. Med detta verkar det som att 

tingsrätten menar i det här målet att den uppenbara betydelsen är exakt ordalydelse. I vites-

bestämmelsen i fallet står inget om skadestånd utöver vitet så det är svaranden som ska visa 

att avtalet säger att vitet är en begränsning av den ersättning käranden kan kräva svaranden 

på.  

Det borde vara svårt för svaranden i det här fallet att visa att avtalet hade en annan betydel-

se än den enligt tingsrätten uppenbara. Det var inte svaranden som hade skrivit avtalet, sva-

randen hade endast skrivit under. Det enda svaranden kan visa är hur svaranden uppfattade 

avtalet som är skrivet av företaget som käranden företräder. Tingarätten menar i domskälen 

att svaranden inte har kunnat visa att det finns någon sådan begränsande betydelse som 

svaranden har påtalat.  

Jag tycker att tingsrättens resonemang angående bevisbörda kan vara relevant men tingsrät-

ten går inte in djupare på hur bedömningen har gjorts av själva avtalet. På grund av att 

tingsrätten inte gått in på hur bedömningen ska göras känner jag inte att diskussionen om 

bevisbörda ger någon ledning i målet. Det faktum att svaranden inte kunnat visa att det 

finns en anledning till svarandens uppfattning av avtalet tycker jag känns som ett svagt ar-

gument. I tingsrättens dom framstår det som att det finns en klar betydelse av avtalets vi-

tesbestämmelse. Där kan jag inte hålla med tingsrätten eftersom klausulen är så pass kort-

fattad och generell finns det enligt min mening ingen uppenbar betydelse. En så generell 

klausul kan tolkas på många olika sätt, ett exempel emot tingsrättens tolkning är att det står 

klart och tydligt i avtalet att en borttappad nyckel ersätts med 15 000 kronor. Den formule-

ringen som finns i avtalet kan lika gärna betyda att det bara kostar 15 000 kronor att tappa 

bort en nyckel och inget mer.  

Tingsrätten tar efter detta sikte på konsekvensera av att ha en sådan begränsning av ersätt-

ningsskyldigheten i ett avtal. Tingsrätten menar att företaget kärande för talan för 

osannolikt skulle ha tagit på sig en sådan begränsning medvetet.  Företaget i målet som 

skrivit klausulen ville säkert inte medvetet begränsa sin möjlighet till ersättning. Samtidigt är 

det ett företag som skrivit klausulen. Även om det inte var en jurist som skrev det borde ett 
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företag tänka på konsekvenser mer medvetet än en privatperson. Har de kompetens att 

skriva ett avtal borde företaget kunna förstå vilken betydelse avtalet kommer få. Dessutom 

måste det ha vetat om innan att 15 000 kronor inte skulle räcka för att täcka låsbyte på över 

380 lås.  

Tingsrätten har inte fört någon argumentation kring doktrin eller tidigare rättsfall. Tingsrät-

ten dömer till kärandens fördel, det går emot tidigare praxis men det kanske inte skulle göra 

det efter högsta domstolens dom i det här målet.  

3.3 Hovrätten 

3.3.1 Hovrättens domskäl 

Svaranden för talan vidare till hovrätten att ändra tingsrättens dom och ogilla käromålet. 

Käranden bestrider ändringen. 

Hovrätten ska bedöma samma fråga som tingsrätten, utifall de 15 000 kronor som står i av-

talet är taket för den ersättning som svaranden ska behöva betala för skadan svaranden or-

sakat. Hovrätten gör i första hand en bedömning utifrån avtalet. Hovrätten anser till skill-

nad från tingsrätten att avtalet inte kan ge en tydlig ledning i frågan om avtalet är en an-

svarsbegränsning. Det är tydligt i avtalet att avtalet inte endast avser att det kostar 15 000 

kronor att vara försenad med att lämna tillbaka en nyckel utan att avtalet också berör en 

nyckel som har tappats bort.  

Hovrätten tittar sedan på doktrin där det framkommer att en vitesklausul oftast får anses 

vara en ansvarsbegränsning. Hovrätten finner det klart i målet att vitesklausulen inte endast 

är intagen i avtalet som ett påtryckningsmedel. Vitesklausulen är skriven så att vitet utgår 

direkt vid en skada. Hovrätten menar att det är naturligt att denna vitesklausul ses som en 

förutbestämd ersättning för skada. Vitesklausulen blir en ansvarsbegränsning i detta fall.  

Hovrätten bifaller svarandens överklagan och ändrar tingsrättens dom. Svaranden ska beta-

la 15 000 kronor till käranden.  

3.3.2 Analys av hovrättens dom 

Hovrätten ska svara på i stort sett samma fråga som tingsrätten. Hovrätten säger att en be-

dömning av frågan måste i första hand utgå ifrån avtalet. Hovrätten gör sedan tydligt att 

hovrätten inte har samma syn på det här avtalet som tingsrätten har. Hovrättens syn är mer 
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lik den jag beskrev att jag har i analysen av tingsrättens dom. Hovrätten tycker inte att det 

finns en klar tolkning av vitesklausulen.  

I hovrättens domskäl finns till skillnad från tingsrätten ingen diskussion om bevisbördan att 

visa betydelsen av vitesklausulen. Detta tror jag beror på att hovrätten för argumentationen 

med ledning av doktrinen som finns på området och verkar enligt min mening ha uppfatt-

ningen att rättsläget är ganska klart om vitesklausuler.  

Hovrätten tar upp Adlercreutz argument om varför det viktiga med en vitesklausul är att 

den är förutsebar, alltså att när skadan är högre än vitet ska ersättningen begränsas till vitets 

storlek. Det ger den förutsebarhet som kan vara viktig i vissa fall. Den boken hovrätten re-

fererar till från Adlercreutz handlar om vitesklausuler i anställningsavtal.30 Jag tycker att 

förutsebarhet är viktigare när privatpersoner är inblandade som till exempel vid anställ-

ningsavtal. En privatperson har oftast inte samma tillgångar som ett företag och alltså inte 

samma möjlighet att betala. Jag tycker att det är skillnad mellan situationer som involverar 

privatpersoner som bär betalningsrisken och ett företag som bär risken. Därför tycker inte 

jag att förutsebarheten borde ha så stor vikt i just det här fallet. Båda parter är företag och 

har kunnat räkna ut vad skadan skulle kunna bli om nyckeln tappades bort. 

Det i målet avtalade vitesbeloppet är inte speciellt högt och det ska utgå i direkt anknytning 

till en skada. Detta tycker hovrätten gör det naturligt att se vitesbestämmelsen i avtalet som 

en på förhand avtalad ersättning för borttappande av nyckeln. Jag tycker fortfarande att 

klausulen i detta fall är för generell för att avgöra huruvida den begränsar ersättningen bara 

genom att studera doktrin. Jag tycker inte att hovrätten i det här målet gör någon egentlig 

bedömning utan mest håller med olika författare. 

3.4 Högsta domstolen 

3.4.1 Högsta domstolens domskäl 

Käranden överklagar hovrättens dom och högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.  

Högsta domstolen ska reda ut huruvida den vitesklausul som finns i avtalet, mellan svaran-

de och företaget käranden tagit över talan från, innebär en begränsning i ersättningsskyl-

dighet. Högsta domstolen uttrycker att beroende på hur en vitesklausul är utformad kan 

                                                 
30 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel, om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtel-

ser, förlag? 1992 s. 129. 
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den få olika betydelser. I standardavtal som rör entreprenad och leverans är den vanligaste 

utformningen av vitesklausuler sådan som är en uttömmande reglering för ersättning. I den 

litteratur som finns på området är åsikterna delade.  

Högsta domstolen uttrycker att eftersom en vitesklausul kan ha flera olika funktioner så 

finns ingen generell regel som betyder att en vitesklausul är en exklusiv ersättningsregel vid 

kontraktsbrott. En vitesklausul ska tolkas utan hjälp av en sådan regel.  

Domstolen tittar på avtalet och tolkar utifrån avtalet att bilagan till kvittenslistan där villko-

ren står är formulerad av företaget kärande tagit över talan från. Domstolen menar att vi-

tesbeloppet på 15 000 kronor är av sådan storlek att det kan anses rimligt att svaranden har 

haft fog för att förstå vitesklausulen som en begränsning av ersättningen som skulle krävas 

om en nyckel inte kom tillbaka.  

På grund av detta anser högsta domstolen att vitesklausulen i avtalet som slutits innebär att 

vitet är en ansvarsbegränsning. 

3.4.2 Analys av högsta domstolens dom 

Högsta domstolen har samma fråga som instanserna innan att reda ut. Högsta domstolen 

går genom avtalet och säger att en vitesklausul kan ha många olika ändamål beroende på 

hur den är utformad. Frågan som högsta domstolen ställer sig i domskälen är ifall denna vi-

tesklausul utgör en ersättning som ska utbetalas under alla omständigheter utan att käran-

den ska ha möjlighet att kräva ersättning för det högre belopp skadan uppgår till.  

Jag tycker att högsta domstolen har en bättre utförd diskussion än de andra instanserna ge-

nom att gå igenom nordisk doktrin både författare som är för och emot att se vitesklausu-

ler som en begränsning till ersättning. Högsta domstolen gör också en skillnad mellan avtal 

som har en vitesklausul som uttrycker klart vad som gäller och avtal med vitesklausuler 

som är generella. Det är skillnad på alla vitesklausuler och hur de ska tolkas.    

Högsta domstolen för en diskussion om vad den part som skrev på avtalet, i detta fall sva-

randen, haft för anledning att tolka avtalet på ett visst sätt. Svaranden har i det här fallet 

tolkat det som att nyckelns försvinnande skulle kosta 15 000 kronor. Högsta domstolen 

menar att svaranden kan anses ha haft fog att tolka klausulen på det här sättet på grund av 

utformningen av avtalet. Det här kan jag se på två olika sätt. Svarande kan enligt mig ha 

trott att den ungefärliga kostnaden för att åtgärda skadan som uppkommer av att en nyckel 

tappats bort var ungefär 15 000 kronor. Det är så jag förstår högsta domstolens resone-
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mang, att svaranden haft fog att tror att det kostar 15 000 kronor att tappa bort nyckeln. 

Det går också att se på det från en annan synvinkel. Svaranden har använt nyckeln de låna-

de till 148 lägenheter. Svaranden borde då ha kunnat räkna ut att om svaranden använder 

nyckeln 148 lägenheter kan det inte vara rimligt att det skulle kosta 15 000 kronor för före-

taget käranden för talan för att byta alla lås. Eftersom svaranden också är ett företag i 

byggbranschen borde det inte vara svårt för svaranden att räkna ut ungefär vad låsbyten 

skulle kosta. Frågan som inte riktigt svaras på i målet är dock om svaranden var medveten 

om exakt hur många lås nyckeln gick till.  

Högsta domstolen har i det här målet även sagt att det inte finns någon generell regel som 

säger att vitesklausuler exklusivt reglerar ersättning vid kontraktbrott, det beror på hur 

klausulen är utformad och andra omständigheter runt ingåendet av avtalet. Klausulen ska 

tolkas individuellt utan att påverkas av en förutbestämd regel.  

Högsta domstolen har i sina domskäl utgått ifrån vad som står i vitesbestämmelsen och 

gjort en bedömning utifrån det. Eftersom vitesbestämmelsen var generell är det svårt att 

peka på något bestämt som får det att låta åt det ena hållet. I det här målet har högsta dom-

stolen fått gå på vad som får anses vara skäligt och vad som får ses som en trolig uppfatt-

ning från svaranden när de skrev på avtalet.   

3.5 Jämförande analys av de olika instanserna 

Tingsrättens domskäl är de som sticker ut mest i en jämförelse med de andra två instanser-

na. Tingsrätten för diskussionen kring bevisbörda. Vem ska visa att deras uppfattning av 

avtalet stämmer. Tingsrätten gör i princip ingen tolkning av själva vitesbestämmelsen till 

skillnad mot både hovrätten och högsta domstolen som tittade på vitesbestämmelsen.  

Jag tycker att högsta domstolens domskäl är de starkaste i det här målet. Även om högsta 

domstolen inte har med alla bitar av diskussionen som finns i doktrin har de tagit upp vi-

tesbestämmelsen och satt den i fokus. Eftersom tolkningen av en vitesbestämmelse inte har 

en bestämd utgångspunkt måste instanserna enligt min mening utgå från ordalydelsen av 

varje vitesbestämmelse. Det har högsta domstolen gjort i sina domskäl. På grund av att 

högsta domstolen tittar på ordalydelsen i första hand förstår jag som läsare bättre varför de 

gick vidare från ordalydelsen. Då ordalydelsen i det här målet inte ger särskilt mycket led-

ning till hur bestämmelsen i avtalet ska bedömas.  
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Diskussionen om bevisbörda som tingsrätten för tycker jag skulle vara relevant ihop med 

en bedömning av själva vitesbestämmelsen. Jag tycker att det är viktigt att ha med diskus-

sionen om bevisbörda eftersom det i de flesta fall troligtvis kan läggas ett något högre an-

svar på en viss part. Till exempel den som har skrivit avtalet eller den starkare parten.31 I 

det här fallet är det kanske inte lika relevant då båda parter är företag. Frågan är dock i det 

här fallet om det företag som käranden för talan för inte hade störst anledning att se till att 

vitet var tillräckligt stort för att täcka eventuell skada då det var företaget som käranden 

förde talan för som bar risken för skada.   

Som jag även diskuterar i min analys till högsta domstolens dom har varken högsta dom-

stolen eller någon av de andra instanserna tagit upp att svaranden borde kunnat räkna ut 

redan då de skrev under vitesbestämmelsen att 15 000 kronor inte rimligen skulle räcka till 

att byta 148 lås. Nyckeln gick visserligen till 381 lås men kanske borde då instanserna ha 

beviljat skadestånd upp till kostnaden för att byta 148 lås på grund av att svaranden borde 

kunnat inse skadans storlek om nyckeln slarvades bort. Högsta domstolen talar i sina dom-

skäl om att svaranden haft fog att uppfatta vitesbestämmelsen som en exklusiv reglering av 

ersättningen för skada. Efter min analys av rättsfallet anser jag att svaranden kanske inte 

hade fog att uppfatta vitesbestämmelsen som en exklusiv reglering och i så fall inte med an-

ledning av vitets storlek, som högsta domstolen anför, då jag inte tycker att det känns rim-

ligt att ett företag tror att 15 000 kronor räcker för att byta 148 lås.   

                                                 
31 Exempel vid företag och konsument, arbetsgivare och arbetstagare. 



 

 
16 

4 Vad blir följen av NJA 2010 s. 629 

4.1 Inledning 

Frågan efter min analys av rättsfallet är då, efter det som högsta domstolens sagt i NJA 

2010 s. 629 om att det inte finns någon generell regel om att vitesklausuler begränsar er-

sättningsansvaret vad är det då som krävs för att en klausul inte ska vara begränsande? 

Även om högsta domstolen uttalade sig klart i domen dömde högsta domstolen ändå till 

svarandens fördel att klausulen var begränsande. Det jag har tänkt mig försöka utreda i det 

här avsnittet är alltså när en vitesklausul inte blir begränsade av ersättningen. Det finns inte 

så mycket tidigare skrivet om det här området så mycket av det jag skriver här kommer vara 

egna tankar. Jag ska samtidigt försöka ta stöd av resonemanget som högsta domstolen för i 

NJA 2010 s. 629. 

4.2 Finns en ny tolkning av vitesklausuler 

Om man ska utgå ifrån vad högsta domstolen sa i domen så ska bedömningen av en vites-

klausul göras utifrån själva bestämmelsen. Alltså ska tolkningen göras utifrån ordalydelsen i 

första hand. Står det klart i vitesbestämmelsen i avtalet att det ska finnas en möjlighet att 

utöver vitesbeloppet söka skadestånd för resterande skada ser jag inget hinder mot att det 

skulle vara möjligt. Tvärtemot är det också ganska klart att om det står i avtalet att det inte 

ska finnas möjlighet till att söka skadestånd utöver vitet det också ska gälla. Självklart kan 

sådana bestämmelser bli föremål för jämkning om den anses oskälig enligt 36§ avtalslagen 

som alla andra avtalsbestämmelser.   

Om det inte står tydligt i avtalet vad som gäller måste det finnas en annan väg att ta för att 

tolka bestämmelsen. För att tolka en vitesbestämmelse som inte har någon tydlig ordalydel-

se kan man titta på omständigheterna runt om avtalet och ingående av avtalet. Vad var tan-

ken vid avtalets ingående? Var det meningen från parterna som skrev på avtalet att vitesbe-

stämmelsen skulle vara gränsen för ersättning? Om parterna satt ned i förhandlingarna och 

noga gick igenom vad ett eventuellt avtalsbrott skulle kosta för den skadelidande kanske det 

är ett tecken på att vitesklausulen är begränsande av ersättningsmöjligheten.  

En annan sak skulle det kanske vara om parterna inte har bestämt något innan och det för 

båda parterna borde vara uppenbart att vitet inte är avsett att täcka alla sorter av kontrakts-

brott. Det skulle till exempel kunna visa sig utifrån summan som vitet uppgår till. Om 
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summan är alldeles för låg för att täcka allvarligare kontraktsbrott och båda parter borde 

förstå detta är det möjligt att vitesbestämmelsen inte skulle begränsa ersättningsmöjligheten 

genom skadestånd. Högsta domstolen har i sina domskäl i NJA 2010 s. 629 sagt att på 

grund av att svaranden haft fog att förstå vitesbestämmelsen målet handlar om som en be-

gränsning av ersättningsansvar så får vitesbestämmelsen en begränsande effekt på ersätt-

ningsansvaret. 

Högsta domstolen har även under sin bedömning i NJA 2010 s. 629 sagt att det var på 

grund av beloppets storlek som svaranden hade fog att uppfatta vitesbestämmelsen som en 

begränsning av ersättningsmöjligheten. Alltså har storleken på vitet en betydelse i form av 

att det kan vara vägledande för part om det är en exklusiv reglering av ersättningen eller om 

skadestånd kan komma på fråga utöver vitet. Storleken på vitet bör vara så pass stort att 

part har anledning att tro att vitesbeloppet rimligen kan täcka eventuella skador. I NJA 

2010 s. 629 var skadan ganska tydlig det fanns egentligen bara två olika sätt att orsaka ska-

da, att lämna in nyckeln för sent eller att tappa bort nyckeln.  

Det bör vara lättare att kunna se om vitet är en rimlig ersättning när skadan är så tydlig som 

den var i målet32. Om det endast finns ett fåtal skador som kan ske i anslutning till avtalet 

borde det vara lättare att uppskatta för parterna vad eventuell skada skulle kunna uppgå till. 

Är klausulen generell i till exempel ett köpeavtal där mycket kan hända som kan medföra 

skada är det troligtvis svårare att bedöma ifall part haft anledning att se vitet som en be-

gränsning av rätten till ersättning.  

Svårt att bedöma är också hur mycket vikt som ska läggas vid vem som skrev avtalet. Den 

som skriver ett avtal bör ha i åtanke hur mycket som behövs för att ersätta eventuell skada. 

Är parten som författat avtalet den part som bär den högsta risken för att råka ut för skada 

bör det ha ännu större anledning att noga räkna på eventuella skador och vad de skulle kos-

ta innan avtalet skrivs under. I NJA 2010 s. 629 har bara tingsrätten alls diskuterat vem som 

bär risken och bevisbördan. Tingsrätten kom där fram till att svaranden bär bevisbördan 

för att visa att klausulen har en annan mening än den uppenbara. Frågan är hur mycket vikt 

som ska läggas vid denna bedömning då varken hovrätten eller högsta domstolen överväg-

de det. 

                                                 
32 NJA 2010 s. 629. 
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Det finns självklart en mängd omständigheter som är viktiga att ha med i bedömningen av 

en vitesklausul. Det som måste göras är en samlad bedömning av alla faktorer som spelar in 

i det enskilda fallet. Det borde göra bedömningen så rättvis som är möjligt när båda parter 

har helt olika syn på tolkningen av vitesklausulen.  

Så när jag tittar på högsta domstolens skäl i domen33 så känns det som att det som väger 

tyngst är just om svaranden haft fog att förstå bestämmelsen som en begränsning av ersätt-

ningsrätten. Får man inte ut något av ordalydelsen i bestämmelsen får man titta på omstän-

digheterna runt omkring. Då kanske särskilt om parterna kommit överens om något annat 

utanför avtalet. Om parterna inte kan ses ha kommit överens om något skulle jag titta på 

vad som verkar rimligt. En bedömning av skälighet i ena partens påstående kan väga tungt 

när ord står mot ord. Kan ena parten visa att denne har haft fog att tro på ett sätt tror jag 

att det är troligt att domstolen dömer ditåt. 

                                                 
33 NJA 2010 s. 629. 
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5 Rättspolitisk diskussion 

Det finns många olika sätt att se på en vitesklausul. En vitesklausul kan ha fler olika syften 

och kan därför få olika följder beroende på hur klausulen är utformad. Den skadelidande 

ska få ersättning för att sättas i samma situation som han var i innan skadan. Om parter inte 

kan få full ersättning för en skada som uppkommit genom kontraktsbrott finns chansen att 

personer inte kommer att våga ingå avtal på samma sätt och på det sättet blir marknaden 

påverkad.  

Skadestånd ger inte alltid ett fullgott skydd för skador som är uppkomna genom kontrakts-

brott, därför kan det vara nödvändigt att ha en vitesklausul i avtalet. På grund av hur praxis 

har sett ut innan så måste parterna räkna på ungefär hur stor skadan skulle kunna bli innan 

de skriver under avtalet. Om vitesbeloppet är för lågt får inte den skadelidande full ersätt-

ning ändå. 

Med NJA 2010 s. 629 har högsta domstolen öppnat upp för en annorlunda tolkning av vi-

tesklausuler. Det är själva klausulen som ska bedömas och tolkas. Jag tycker att det är posi-

tivt att en vitesklausul inte är som regel en begränsning av ersättningsansvaret. Det hade 

kunna få effekten att vitesklausulerna blev mer som påtryckningsmedel för att alltid vara 

säker på att få ersättning. Då skulle vitesbeloppen öka till orimliga höjder och vitet skulle 

ofta få en bötande effekt eftersom skadan troligtvis sällan skulle uppgå till vitesbeloppet. I 

dessa fall finns dock ett skydd genom 36§ avtalslagen34, paragrafen kan jämka ett orimligt 

vitesbelopp.  

En jämkning enligt 36§ avtalslagen kan göras både uppåt och neråt.35 Även om denna 

skyddsfunktion finns skulle det kanske inte vara lämpligt att alltid behöva gå till domstol 

för att jämka ett för högt vitesbelopp. Att gå till domstol är ofta en hög kostnad och pro-

cessen kan ta tid. Det är inte positivt för någon av parterna att behöva gå igenom en pro-

cess. Stora företag som kanske säljer mycket varje dag med samma avtal om vite vid varje 

skulle, om det blev extremt, behöva genomgå ett stort antal processer som inte skulle vara 

rimligt att ha tid med.  

 

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

35 SOU 1974:83 s. 169 ff. 
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6 Avslutande diskussion 

Jag har redan i avsnitt innan detta analyserat olika delar i min uppsats. I denna del kommer 

jag försöka samla ihop de övriga analyserna för att ge en kort diskussion för att knyta ihop 

de övriga resonemangen som jag har fört ovan. 

Efter att ha gått igenom vitesbestämmelsen i min uppsats och tittat på hur vitesbestämmel-

sen har bedömts utifrån doktrin och praxis så känner jag att vitesbestämmelsen det senaste 

århundradet har haft ett ganska ensidigt sätt att tolkas på. Vitesklausulen har i svensk dokt-

rin setts som en begränsning av ersättningsskyldigheten av de flesta författare.36 Högsta 

domstolen har nu i NJA 2010 s. 629 sagt att det inte finns en regel för detta utan bestäm-

melsen måste tolkas individuellt från fall till fall.  

Jag tror att det här rättsfallet kanske inte kommer ha en jättestor påverkan på utfallet av 

liknande fall i fortsättningen. Det som jag tror kommer förändras är att det inte kommer 

göras lika många bedömningar utifrån vad som sagts i doktrin. Jag tror att domstolarna 

kommer börja göra bedömningen med utgångspunkt i själva bestämmelsen. Jag tror där-

emot inte att det kommer ha så stor påverkan på utfallet eftersom det är en svår bedöm-

ning att göra. Jag tror att ofta ligger vitet på ett rimligt belopp som går att anta som skäligt 

för att ersätta eventuell skada och då finns fog för den som orsakat skadan att anta vitesbe-

stämmelsen som en begränsning i ersättningsansvaret. 

Jag tycker att det är positivt att högsta domstolen öppnade upp för en annan tolkning av vi-

tesklausuler än som varit innan. Hade högsta domstolen istället dömt åt andra hållet och 

sagt att det fanns en sådan regel som doktrinen pekar på tror jag att det skulle ha dåliga 

konsekvenser för användandet av vitesklausuler i avtal. Möjligheten att vitesbeloppen skulle 

öka tror jag är hög och parter skulle känna ett starkare behov att veta med säkerhet att vitet 

skulle täcka alla eventuella skador. 

Den bedömning som högsta domstolen i NJA 2010 s 629 menar att man ska göra av vites-

klausuler är enligt mig helt rimlig. En vitesklausul bedöms som vilket annat avtalsvillkor 

som helst och det ger en säkerhet att bedömningen görs enskilt från fall till fall. Jag tycker 

att det känns som ett säkrare sätt att behandla vitesklausuler och att det kommer bli en sä-

kerhet i utgångarna av mål när bedömningen görs utifrån rimlighet och utgår ifrån de om-

ständigheter som rör just det berörda avtalet. 

                                                 
36 Exempel på författare som varit av denna åsikt är Axel Adlercreutz och Lena Olsen.  



 

 
21 

7 Slutsats 

Det som högsta domstolen sagt i NJA 2010 s. 629 måste enligt mig ses som en öppning till 

att tolka vitesbestämmelser på ett annat sätt an vad både hovrätten gjorde i samma mål och 

vissa författare gjort. Det som är viktigt vid tolkning av en vitesbestämmelse är själva be-

stämmelsen. Tolkningen av vitesbestämmelsen ska utgå ifrån själva vitesbestämmelsen och 

om tillräcklig ledning inte kommer från ordalydelsen bör man gå vidare till omständighe-

terna runt bestämmelsen. Det är som alltid i avtalssituationer viktigt att se till parternas vilja 

med avtalet i sin helhet. Det är också viktigt att se till vad parternas avsikt med bestämmel-

sen var när avtalet ingicks.  

Det som bör komma av högsta domstolens domskäl i domen37 är att vitesklausuler i alla fall 

inte ska fortsätta tolkas på samma sätt som innan. Högsta domstolen verkar ha varit av 

uppfattningen att det var nödvändigt att förtydliga att det inte finns en generell regel om 

hur en vitesklausul ska bedömas. Det visar enligt min mening på att högsta domstolen var 

av uppfattningen att tillvägagångssättet vid bedömningen av vitesklausuler var på väg åt fel 

håll och det krävdes ett förtydligande.  

Det som är viktigt vid tolkning av vitesklausuler har lyfts fram av högsta domstolen. Det är 

viktigt att vitesklausuler tolkas och bedöms på rätt sätt så att det inte får några oväntade 

konsekvenser för parterna i avtalet.  

Jag anser att högsta domstolens öppning för en annan tolkning av vitesbestämmelser är en 

bra öppning. Det sätt som högsta domstolen anser att bedömningen av vitesklausuler ska 

göras på är mer rättssäkert i och med att alla fall bedöms med utgångspunkt i de omstän-

digheter som rör just det enskilda fallet. Det är alltid viktigt att varje fall får en enskild be-

dömning. Vissa gånger finns det framarbetade principer som ger bra vägledning i hur något 

ska tolkas eller bedömas i andra fall finns inga sådana principer. I de fall där en de vägle-

dande principerna är få är det enligt min mening viktigt att bedömningen görs från grunden 

och utifrån omständigheterna i målet. Det som högsta domstolen sa i NJA 2010 s. 629 vi-

sar enligt min mening att högsta domstolen också anser detta vara viktigt och nu blir kan-

ske principen för vitesklausuler att de ska bedömas på detta sätt, utifrån omständigheterna i 

varje enskilt mål.   

 

                                                 
37 NJA 2010 s. 629. 
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