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Sammanfattning 
En vitesklausul beskrivs vanligen som en penningsumma som i förväg 
fixerats att erläggas av gäldenären som särskild påföljd, om viss förpliktelse 
åsidosätts av honom. I denna uppsats består förpliktelsen i att leverera i tid 
enligt avtalet. Blir gäldenären i dröjsmål utgår en ersättning till borgenären. 
Vite kan annars även utgå vid t.ex. fel, men det kommer inte denna uppsats 
beröra. Ersättningen beräknas oftast per vecka, antingen per påbörjad eller 
fullbordad, så länge förseningen varar. Klausulen innehåller dock vanligen 
ett visst totalt maximum, vilket också är bestämt genom klausulen.  
 
Vitesklausulen har till uppgift att fungera som ett substitut till skadeståndet, 
men det finns dock skillnader mellan de två rättsfigurerna. Skadeståndets 
krav på att borgenären kan visa skada finns vanligen inte i vitesklausuler. 
Därigenom undanröjs orsaken till tvister och beroende på ersättningens höjd 
kan påtryckningseffekten samtidigt öka. Den minskade bevisbördan sänker 
även borgenärens kostnader. Gäldenären kan också få fördel av en 
vitesklausul genom att han på förhand kan uppskatta sin riskexponering av 
att behöva utge ersättning vid dröjsmål. När det gäller skadestånd är det 
däremot svårt att beräkna ersättningsnivån på förhand. 
 
Utformningen av en vitesklausul varierar avseende på typ av vara, geografi 
och avtalsparter. De skilda lösningarna kan då bero på olika handelsbruk 
som växt fram i olika branscher. Vitesklausuler är vanliga i standardavtal 
som rör leveranser av varor eller entreprenader men förekommer också i 
individuellt utformade avtal. Vanligtvis innehåller klausulen ett krav på att 
borgenären skall reklamera för att ersättning enligt klausulen skall utgå, men 
det finns dock undantag. I undantagsfallen är det istället tänkt att köplagens 
regler skall tillämpas analogt. 
 
En vitesklausul kan ur rättsekonomisk synvinkel hjälpa avtalsparter att 
sänka sina transaktionskostnader. Detta sker framförallt genom att 
vitesklausulen kan användas som ett påtryckningsmedel för att få motparten 
att leverera i tid, genom att borgenären inte behöver visa på skada. 
Därigenom behöver borgenären inte gå till domstol för att få ersättning. 
Förhandlingar om hur vitesklausulen skall utformas i avtalet kan dock ta tid 
och innebära kostnader för parterna. Används däremot standardavtal som 
reglerar vitesersättningen, vinner avtalsparterna mycket tid och kostnaderna 
kan sänkas. 
 
Genom införandet av 36 § i AvtL har domstolen fått en möjlighet att jämka 
oskäliga vitesbelopp. Jämkningen är tänkt att både kunna ske då vitet satts 
orimligt högt men också då det är orimligt lågt. Jämkning skall därmed 
kunna ske både uppåt och neråt. En vitesklausul skall som oftast anses 
oskälig om den klart överstiger det positiva kontraktsintresset. Hänsyn 
måste dock tas till omständigheterna, och en helhetsbedömning måste göras 
i varje enskilt fall. En vitesklausul som strider mot lagen om avtalsvillkor 
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mellan näringsidkare skall också kunna ses som oskälig. Lagen förutsätter 
inte att någon specifik näringsidkare ställer upp som kärande, och inte heller 
att processen inriktas på något speciellt villkor. Lagen förutsätter heller inte 
att något oskäligt villkor kommit till stånd ännu, utan även villkor som kan 
komma att leda till villkor kan angripas. Därmed kan lagen få domstolen att 
förbjuda ett företag att använda en specifik vitesklausul.  
 
Det torde vara osäkert huruvida skadestånd skall kunna utgå utöver vitet för 
den förlust som inte täcks av vitet. Här har varken doktrin eller praxis 
kunnat ge något tydligt svar. Vitets utformning i det enskilda fallet borde 
här spela roll för denna bedömning. I en del standardavtal uttrycks särskilt 
att vitet skall anses vara den enda möjliga påföljden. Skulle vitet utgöra den 
enda möjliga påföljden för dröjsmålet skulle vitet utgöra en minimum- men 
också en maximumpåföljd. Gäldenären skulle därmed få ett skydd mot 
alltför höga skadeståndsansvar, samtidigt som borgenären riskerar att inte få 
ersättning för all sin förlust då vitet i många fall inte täcker hela förlusten. 
 
Efter att maximalt vite utgått har borgenären oftast rätt att häva avtalet. När 
hävning skett har borgenären även rätt till skadestånd. Då hävning sker går 
man in i en ny fas genom att någon köpesumma härefter inte kommer i 
fråga. Efter hävning har borgenären vanligen inte rätt till något vite och då 
måste borgenären istället ha en rätt till skadestånd. Därmed får borgenären 
göra ett val mellan att antingen kräva vitesersättning eller häva avtalet. Här 
torde relationen mellan parterna spela en stor roll. Är borgenären intresserad 
av att även i framtiden ha en avtalsrelation med gäldenären är vitet 
antagligen att föredra framför en mer drastisk åtgärd som hävning. Häver 
borgenären avtalet kan han i de flesta fall endast få ersättning genom att 
kräva skadestånd enligt köprättsliga regler, vilket i många fall dessutom 
kräver domstolsförhandlingar.  
 
Gäldenärens ersättningsansvar enligt vitesklausulen är som princip mycket 
sträng. Innehåller inte avtalet någon friskrivningsklausul, som under vissa 
förutsättningar fritar gäldenären från ansvar, kan en tolkning av köplagens 
regler göras. Köplagens regler är dock stränga och ansvarsfrihet ges bara i 
yttersta fall. Även om avtalet innehåller en friskrivningsklausul är 
bedömningen mot gäldenären ändå mycket sträng. 
 
Olika rättssystem har utvecklat specifika rättsregler. Därmed har 
vitesklausulens funktion fått varierande tillämpning i olika rättssystem. En 
avtalspart som därmed tänkt ingå avtal med en internationell avtalspart 
måste därmed skaffa kunskap om motpartens tillämpningsregler av 
vitesklausuler. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2 Syfte 

                                                

I den kommersiella världen ingås ständigt avtal mellan olika köpare och 
säljare. I de flesta fall fullgör både köpare och säljare sina förpliktelser i 
avtalet. Ibland händer det dock att endera av parterna kommer i dröjsmål 
med sin del av förpliktelsen. Dröjsmålet kan leda till skada för motparten, 
och denna skada kan inte kompenseras genom en försenad leverans. M.G. 
Bridge, professor på University Park i Storbritannien har uttryckt det som 
att: ”Non-delivery can be cured by a late delivery from the seller but curing 
the lateness itself is a different matter.”1  
 
För att kompensera skadan till följd av leveransförseningen kan den 
skadelidande parten vara berättigad till skadestånd. Ett problem med 
skadestånd är dock att det kan vara svårt att bestämma ett ersättningsbelopp 
som kan accepteras av både säljare och köpare. Detta problem kan därmed 
lätt leda till en tvist mellan affärsparterna. Bland annat för att detta problem 
inte skall uppstå används ofta vitesklausuler. Vitesklausulen används för att 
avtalsparter i förväg skall kunna komma överens om köparen har rätt till 
ersättning i anledning av säljarens dröjsmål av leverans. Denna uppsats skall 
behandla vitesklausuler vid dröjsmål i kommersiella avtal. Med dröjsmål 
menas här då endera av avtalsparten inte fullgör sina förpliktelser i tid enligt 
avtalet. Till exempel att köparen inte levererar varan i tid. Uppsatsen 
kommer vidare att göra jämförelser mellan vitesklausuler och skadestånd 
enligt köplagens regler.  
 
Vitesklausuler är inget nytt begrepp utan har funnits under lång tid tillbaka i 
historien och spelar en stor praktisk betydelse. Vitet är vanligt inom de 
flesta branscher och sammanhang, även om det används på olika sätt. Det 
kan finnas även andra skäl till användningen av vitesklausuler än som en 
förutbestämd tvistelösning. Ett syfte med användningen av förutbestämda 
skadestånd kan också vara att klausulen skall fungera som ett 
påtryckningsmedel, vilket gör att motparten finner det motiverat att leverera 
i tid. Vidare har den skadelidande parten den fördelen att han inte behöver 
visa skada när ersättningen redan är bestämt på förhand. 
 

Uppsatsens huvudsyfte är att på ett problemorienterat sätt göra en studie av 
vitesklausuler vid dröjsmål i kommersiella avtal. Huvudsyftet har sedan 
specificerats i ett antal mindre syften.  Härvid kommer en jämförelse att 

 
1 Bridge, the Vienna sales Convention and English Law: Curing Defective Performance by 
the Seller, Studiematerial Del I (I) till kursen i kommersiell avtalsrätt, s. 86. 
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göras mellan vitesklausuler och skadestånd enligt köprättsliga regler. Vidare 
är syftet att empiriskt granska hur vitesklausuler används och utformas i 
affärslivet genom intervjuer med olika företag inom skilda branscher och att 
granska olika standardavtal där vitesklausuler används. Slutligen är syftet att 
undersöka hur vitesklausulen förhåller sig till andra påföljder såsom 
skadestånd och hävning respektive regler som begränsar ansvaret att utge 
vite.  
 

1.3 

                                                

Avgränsning  
Uppsatsen berör vitesklausuler i kommersiella avtal. En generell 
undersökning av vitesklausuler skulle bli för omfattande för denna uppsats, 
både när det gäller tidsaspekten och sidoantalet. Av denna anledning 
behandlar inte uppsatsen tillämpningen i konsumentförhållanden.  
 
Offentligrättsliga viten som används av domstol och annan myndighet 
kommer vidare inte heller att behandlas i uppsatsen. Dessa offentligrättsliga 
viten brukar kallas för straffvite. Denna uppsats behandlar istället viten som 
fastställts genom avtal, det vill säga avtalsviten. 
 
Vitesklausuler används både när det gäller dröjsmål och fel. Gränsen mellan 
dröjsmål och fel har störst betydelse vid tillämpningen av standardavtal 
eftersom man där har olika påföljder för de olika kontraktsbrottsformerna. 
Säljaren måste vanligen betala vite vid dröjsmål men har skälig tid på sig att 
avhjälpa felet innan någon skadeståndsskyldighet infaller.2 Denna uppsats 
avgränsas till att behandla dröjsmålssituationerna, vilket för övrigt är den 
vanligaste formen vid vite.  
 
Vid jämförelser med allmänna skadeståndsregler kommer endast den 
svenska köplagens regler behandlas. Reglerna belyses endast översiktligt för 
att en jämförelse med regler om vitesklausuler skall kunna ske, och för att se 
om de köprättsliga reglarna kan användas för att tolka vitesklausuler. 
Uppsatsen kommer inte att närmare beröra de internationella köprättsliga 
reglerna i CISG, och inte heller jordabalkens regler om köp av fast egendom 
då en sådan undersökning skulle bli allt för omfattande. 
 
Även om denna uppsats till största delen utgår från svensk rätt finns ett 
övergripande kapitel om vitesklausuler i andra rättsystem. Att studera synen 
på vitesklausuler i andra rättsystem kan enligt min mening vara av vikt då 
vitesklausuler är vanliga i internationella avtal men där vitesklausulers 
tolkning och giltigheten skiljer sig åt mellan olika rättssystem. Här har några 
rättssystem särskilt valts. En av de rättsystem som uppsatsen behandlar är 
den engelska rätten. Anledningen till det är att många av de internationella 
avtalen utgår från den engelska synen på vitesklausuler, vilket i en del 
avseenden skiljer sig från den svenska rättens syn. Kapitlet behandlar även 
den tyska rättens syn på vitesklausulen. Den främsta anledningen till att den 

 
2 Håstad, Den nya köprätten, 2003, s. 157. 
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tyska rätten behandlas är att svensk och övrig nordisk rätt till stora delar 
liknar den tyska rätten, inte minst inom området för vitesklausulen. Kapitlet 
behandlar också reglerna kring vitesklausuler i andra nordiska länders 
rättsystem. Många av de standardavtal som används i Sverige används och 
tillämpas även i de andra nordiska länderna. De skandinaviska länderna har 
till stora delar liknande regler kring vitesklausulen, och många av 
standardavtalen som innehåller vitesklausuler har utarbetats av 
representanter från de skandinaviska länderna tillsammans. 
 
Uppsatsen har inte till syfte att ge en total bild över olika 
vitesklausulutformningar då detta nästan är en omöjlighet. Det beror dels på 
att företag är mycket förtegna om att lämna ut information till obehöriga och 
dels för att en sådan undersökning skulle vara mycket tidskrävande. 
Uppsatsen tar därför endast upp exempel på hur vitesbestämmelser används 
i olika företag för att därmed belysa olika utformningar och konsekvenserna 
av olika utformningar. 
 
Uppsatsen kommer endast att beröra vitesklausuler i leverans- och 
entreprenadavtal, samt köp av varor och tjänster. 
 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen utgår från en traditionell rättsdogmatisk metod där jag gör en 
utredning av gällande rätt på området genom en undersökning av lag, 
förarbeten, praxis och doktrin. Då vite, som rättsfigur, inte berörs i gällande 
lag har doktrinens uppfattning givits stor betydelse. Uppsatsen baserar sig 
till stor del på Lena Olsens avhandling om ersättningsklausuler, där hon gör 
en grundläggande framställning om avtalsvite.  
 
Uppsatsen innehåller även en empirisk del, vilken baserar sig på kontakter 
med företag, för att få en förståelse för vitesklausulens användning i det 
kommersiella livet. Uppsatsen är till största delen deskriptiv men innehåller 
också analyserande synpunkter. Kommentarer och analyser sker löpande i 
slutet av varje avsnitt. 
 
Mycket av den praxis som finns på området är överlag förhållandevis 
ålderdomlig. Flertalet av rättsfallen är från början av 1900-talet och fram till 
1940-talet. Då nyare praxis på området i stort sett saknas har författaren valt 
att använda sig av en del äldre praxis men ett urval har ändå gjorts. För den 
som önskar en total genomgång av rättsfallen på området hänvisar jag till 
Olsens avhandling.  
 
Urval av rättsfallen har gjorts främst på grund av att många av rättsfallen är 
notisfall och dessutom gamla. Jag är medveten om att hänvisning till gamla 
notisfall inte är helt odiskuterbar då deras prejudikatvärde kan diskuteras. 
Detta speciellt då synen på viten kan ha förändrats under tiden. Bland annat 
har Karlgren ställt sig negativ till en användning av gamla notisfall och dess 
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prejudikatvärde.3 Anledningen till att det finns så få nyare rättsfall på 
området kan vara att många kommersiella avtalsparter numera väljer att 
avgöra sina tvister i skiljedomstol där domen inte blir offentlig. 
 
En del av litteraturen på området är också förhållandevis gammal. Även om 
jag försökt att använda mig av den litteratur som skrivits under senare år är 
den äldre doktrinen inte helt ointressant eftersom många av de aspekter och 
principer som kommer till uttryck i äldre litteratur fortfarande anses 
gällande även idag. I uppsatsen används en del utländsk litteratur. 
Exempelvis används litteratur skriven av Lars-Erik Taxell som har sin 
utgångspunkt i finsk rätt, men också delvis i svensk rätt. Även om detta kan 
anses vara en svaghet i uppsatsen som till största delen behandlar svensk rätt 
har jag ansett att den nordiska rätten, speciellt inom den kommersiella 
förmögenhetsrätten till stora delar sammanfaller med varandra, och därmed 
inte skapar något problem.  
 
Till uppsatsen har även olika standardavtal, vilka jag ansett vara vanligt 
förekommande på den svenska marknaden, använts och granskats. Till vissa 
av standardavtalen finns även kommentarer vilka varit behjälpliga i arbetet. 
Här förtjänar speciellt Deullar och Nordströms böcker om ECE 188 – NL 70 
respektive ECE 188 A – NLM 80 att nämnas.4 Denna litteratur har främst 
till syfte att användas av praktiker som kommer i kontakt med 
standardavtalen. För att få uppfattning om vilka standardavtal som är vanligt 
förekommande på den kommersiella marknaden har jag sökt på olika 
organisationers hemsidor, såsom teknikföretagens, och där kunnat se vilka 
standardavtal de använder.  
 
Den empiriska delen utgår ifrån intervjuer som gjorts med olika företag, där 
somliga av företagen dagligen använder sig av vitesklausuler i avtal med 
andra affärspartner. Därigenom har jag kunnat skapa mig en bild över hur 
vitesklausulen används och vilka positiva respektive negativa aspekter som 
användning av klausulen kan ha. I uppsatsen kommer inte företagens namn 
att nämnas, då jag följer önskemålen från företagen om att få vara anonyma. 
 

1.5 Disposition 

                                                

Uppsatsen består av tio kapitel. I kapitel två ges en beskrivning av vad en 
vitesklausul är, dess syfte, tolkning av klausulen och närbesläktade 
rättsfigurer till vitesklausulen. Därefter behandlas hur vitesklausuler 
utformas både i standardavtal och i individuellt utformade avtal och då 
särskilt vilka likheter och skillnader som utmärker olika avtal.  
 

 
3 Karlgren, SvJT 1961 s. 212. 
4 Deullar, Nordström, ECE 188 – NL 70, Kommentar till allmänna leveransbestämmelser, 
1977 och ECE 188 A – NLM 80, Kommentar till allmänna bestämmelser för leverans och 
montage, 1981.  
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Därpå diskuteras huruvida olika utformningar av vitesklausuler kan få för 
betydelse för skälighetsbedömningen av sådana klausuler och då särskilt 
vilka regler som här kan tillämpas och hur bedömningen av skäligheten 
görs.   
 
I efterföljande kapitel behandlas förutsättningen för ersättning enligt 
köprättsliga skadeståndsregler och därefter görs en jämförelse mellan 
skadestånd och vitesklausuler och hur rätten till ersättning skiljer sig mellan 
standardavtal respektive individuellt utformade avtal och enligt lag. Kapitlet 
avslutas sedan med en jämförelse mellan vitesklausuler och skadestånd 
enligt köprättsliga skadeståndsregler ur ett rättsekonomiskt perspektiv.   
 
Sedermera undersöks gäldenärens möjligheter till ansvarsfrihet från att 
betala ersättning enligt vitesklausulen. Även här görs en genomgång av 
reglerna både enligt köprättsliga regler, men också förhållandet mellan 
vitesklausuler och friskrivningsklausuler, såsom Force majeure, som många 
gånger finns med i avtal.   
 
Därefter behandlas om vitesklausulen kan anses som en ansvarsbegränsning 
eller om klausulen kan användas tillsammans med andra påföljder såsom 
skadestånd. I kapitlet efter granskas vidare vitesklausulens förhållande till 
hävningsrätten och då särskilt borgenärens möjlighet till skadestånd efter det 
att hävning skett.  
 
Uppsatsen avslutas sedan med ett kapitel som berör frågan om 
vitesklausulens användning och utformning i andra rättsystem.  
 
Slutsatser och egna kommentarer sker löpande i varje kapitel där jag ansett 
det vara av vikt. I kapitel tio avslutas uppsatsen med övergripande och 
analyserande kommentar av uppsatsens innehåll.  
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2 Begreppet vite 

2.1 

                                                

Vad är en vitesklausul? 
En vitesklausul beskrivs vanligen som ett visst penningbelopp som 
gäldenären åtager sig att betala för det fall han inte fullgör en av honom 
åliggande förpliktelse.5 Vitesklausulen blir ett sätt för avtalsparter att 
beräkna och komma överens om skadeståndets storlek på förhand.6 För att 
vitet skall utgå förutsätts ett kontraktsbrott, t.ex. dröjsmål. Med gäldenär 
menas här naturagäldenären (säljaren) som har en förpliktelse som 
säkerställs genom ett vite. Även andra förpliktelser än själva 
huvudförpliktelsen att leverera kan också säkerställas genom vite, såsom 
biförpliktelser eller borgenärsförpliktelser. Det är dock inte bara 
naturagäldenärens utan även betalningsgäldenärens (köparens) förpliktelse 
som kan säkerställas med en vitesklausul i avtalet. I det följande kommer 
gäldenär att användas som beteckning för den part i avtalet som står risken 
för att behöva betala ett vite om han inte fullgör sin förpliktelse. Den som 
har rätt till vitet kommer att kallas för borgenär. Vitet kan antingen bestå av 
en penningsumma eller en egendom. Den förpliktelse som vitesklausulen 
skall säkerställa kan antingen bestå av en positiv förpliktelse eller en negativ 
förpliktelse.7

 
Vitesklausulen såsom rättsfigur är svårfångad. I doktrinen har man använt 
sig av olika uttryck för att förklara samma sak, vilket lätt kan skapa 
osäkerhet.8 Några exempel på olika förklaringar är ”en vanlig påföljd av 
dröjsmål vid vissa typer av avtal”9, ”ett på förhand bestämt skadestånd”10 
och som ”ett straffartat skadestånd”11. Oenigheten kring att se 
vitesklausulen som ett straff, torde ligga i att i de fall då någon 
vitesersättning inte döms ut inte kan anses motsvara en straffrihet. Enligt 
Taxell skulle det vara ”onödigt och missvisande att föra in straffsynpunkter i 
diskussionen av avtalsvitets natur och syfte.”. Han menar att vitesklausulen 
är en speciell påföljd av avtalsbrott som inte skall jämföras med straff eller 
andra påföljder.12 Vid en bevakning av en konkurs skall dessutom vitet 
räknas lika med övriga oprioriterade fordringar. Skulle vitet ses som böter 
skulle borgenären endast ha den minsta rätten till gäldenärens egendom i 
konkursen.13 Hur man skall se på saken kan också bero på vilket syfte 

 
5 Rodhe, Obligationsrätt, s. 584, Olsen Ersättningsklausuler – vite och andra avtalande 
ersättningar vid kontraktsbrott, 1956, s. 22f. 
6 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2003, s. 283. 
7 Olsen, Ersättningsklausuler – vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, 
1993, s. 23ff. 
8 Olsen, 1993, s. 22. 
9 Hellner, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, 1996, s. 140. 
10 Kommentar till ALOS 05, som bifogas till standardavtalet ALOS 05. 
11 Serlachius, Lärobok i obligationsrättens allmänna del enligt finsk rätt, 1902, s. 18. 
12 Taxell, Avtal och rättsskydd, 1972, s. 442. 
13 Fehr, Om vitesbestämmelser i avtal enligt svensk rätt – en prof.föreläsning, 1913, s. 9f. 
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vitesklausulen har i varje enskilt fall. Som jag diskuterar nedan ses vitet 
många gånger som ett påtryckningsmedel. För att ett påtryckningsmedel 
skall bli effektivt krävs oftast att gäldenären blir straffad om han inte fullgör 
sin förpliktelse. Vitet som ett påtryckningsmedel har därmed ett nära 
samband med straff, och därigenom skulle man kunna se vitet som ett 
straffartat skadestånd. 
 
Olsen använder sig av termen ersättningsklausul för att förklara alla 
avtalsbestämmelser där ett belopp, som antingen framgår direkt av klausulen 
eller som kan beräknas på grundval av den, skall utgå vid kontraktsbrott.14 
Andra vanliga beteckningar är avtalsvite eller skadeståndsklausul. Olsen 
konstaterar dock att eftersom termen skadeståndsklausul lätt kan blandas 
ihop med allmänna regler om skadestånd och att näringslivet vanligtvis 
använder sig av andra termer är skadeståndklausul inte en lämplig 
beteckning. Liksom Olsen använder sig Taxell av beteckningen 
ersättningsklausul som en gemensam beteckning för avtalsförbehåll som ”i 
något avseende reglerar gäldenärens skyldighet att betala ersättning 
föranledd av avtalsbrott”.15 I uppsatsen kommer vite eller vitesklausul 
användas som beteckning vilket för övrigt verkar vara den i svensk litteratur 
och standardavtal gängse beteckningarna. 
 
I äldre rätt reglerades vite och möjligheten till jämkning av den i en särskild 
bestämmelse16. Här hade vitet en karaktär av ett skadeståndsvite, vilket 
skulle kunna jämställas med ett normerat skadestånd17. Härmed blir det 
reparativa draget och inte det straffrättsliga draget dominerande.18  
 
Vitesbestämmelser kan finnas i många olika sorter av avtal. I leverans- och 
entreprenadavtal är de särskilt vanliga. I sådana avtal brukar entreprenören 
eller säljaren åtaga sig att betala vite om han blir i dröjsmål med leveransen 
eller arbetet. Vitesbestämmelser där köparen eller beställaren förbinder sig 
att betala vite i de fall han blir i dröjsmål med betalningen är mindre 
vanliga. Vitesklausuler är även vanliga i fraktavtal, speciellt vid 
certepartier.19  
 

2.2 

                                                

Syftet bakom vitesklausulen    
Ett av syftena med att parter ofta skriver in en vitesklausul i avtalet är att 
undvika de svårigheter som ett skadestånd kan föra med sig. Genom 
vitesklausulen undgår borgenären att behöva bevisa att skada uppkommit, 
vem som orsakat skadan, gäldenärens vållande eller skadans storlek.  Även 
om domstolarna numera inte ställer lika hög bevisning på skadans storlek 

 
14 Olsen, 1993, s. 22. 
15 Taxell, 1972 s. 454.  
16 Läs mer om jämkning nedan. 
17 Läs mer om normerade skadestånd nedan. 
18 Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet, 1942, s. 200. 
19 Almén, Eklund, Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område, 1968, s. 139.    
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vid skadeståndsmål är det fortfarande en påtaglig fördel för den part som 
inte behöver bevisa någon skada. Detta gäller särskilt då dröjsmålet orsakat 
hinder i näringsverksamhet eller skadans storlek är beroende av den 
skadelidande partens individuella förhållanden.20  
 
Vitesklausuler är dessutom ett bättre påtryckningsmedel än skadestånd 
eftersom ersättningen i ett skadestånd oftast inte är tillräckligt stor för att 
skadeståndsskyldigheten skall vara ett effektivt påtryckningsmedel. Detta 
förutsätter dock att vitet sätts relativt högt så att vitet på samma sätt som ett 
skadestånd försätter den skadelidande i samma ekonomiska läge som innan 
avtalet ingicks. Vitet kan därmed användas som ett substitut till 
skadeståndet.21 Borgenären blir på så sätt säkerställd mot varje skada till 
följd av gäldenären. Dessutom förhindras gäldenären att genom att bryta 
avtalet göra en vinst, vilket skulle kunna ske om gäldenären anser att han får 
bättre betalt av en annan köpare och därmed inte vill fullgöra avtalet med 
den nuvarande köparen. Då vitesbeloppet överstiger skadeståndet enligt 
allmänna regler blir påtryckningsfunktionen större eftersom möjligheten att 
vitet förfaller till betalning blir ett hot mot gäldenären.22  
 
Vitet har även till syfte att vara reparativt genom att det till viss del skall 
täcka den faktiska skadan. I rättsfallet NJA 1920 s. 380 hade 
vitesskyldigheten kopplats till en förpliktelse för gäldenären att inte 
exportera varan vidare till ett land som stod i krig med England. I fallet var 
det fråga om en svensk köpare av amerikanskt fläsk som skulle skeppas från 
USA till Sverige med danskt fartyg. Vid ankomst till Kirkwall beslagtogs 
partiet av engelsk myndighet. Rederiet fick senare tillstånd att utlämna 
partiet till mottagaren mot angivande av en vitesklausul som löd att varan 
utelämnas mot en förbindelse att inte exportera varan till land i krig med 
England vid äventyr av skyldighet för mottagaren att till rederiet betala 
varans dubbla värde. Frågan i HD var nu om vitet skulle utdömas då varan 
exporterats till Tyskland. Skiljeaktigt justitieråd ville här ogilla talan om 
ersättning med hänvisning till att skada inte uppstått. Majoriteten av 
justitieråden i HD förpliktade dock mottagaren att utgiva ersättning då 
gäldenären haft vetskap och samtyckt till exporten och därmed brutit mot 
förpliktelsen.  
 
I fall där vitesklausulen kan spela en stor roll som påtryckningsmedel 
och/eller som substitut för skadestånd kan vara då en av parterna i avtalet 
åtagit sig att uppträda såsom exempelvis skådespelare, men sedan inte vill 
fullfölja avtalet. Samma funktion kan vitet spela i de fall då överlåtelse av 
rörelse sker och säljaren vid vite förbinder sig att inte driva konkurrerande 
verksamhet. Här kopplas vitet till en konkurrensklausul.23

 
Genom att beräkningen av ersättningsbeloppet görs på förhand kan beloppet 
aldrig bli så exakt som när en beräkning görs i efterhand, vilket en 
                                                 
20 Almén, Eklund, 1968, s. 140. 
21 Rodhe, Obligationsrätt, 1956, s. 585. 
22 Olsen, 1993, s.28. 
23 Almén, Om köp och byte av lös egendom, 1960, s. 140. 
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skadeståndsberäkning enligt allmänna regler medger.24 För båda parter kan 
det vara en fördel att på förhand fixera den eventuella skadeersättningen. 
Därigenom undviker parterna en långvarig process som dessutom leder till 
ett ovisst resultat.25  
 
Genom att avtalet innehåller en viteskluausul kan man dra slutsatsen att 
uppgörelsen blir förhållandevis både enkel och snabb. Enkelheten 
uppkommer genom att borgenären inte behöver bevisa sin skada. 
Avtalsparter som ingår avtal med varandra i stor omfattning och under lång 
tid kan se stora fördelar av vitesklausulen som skapar snabba och enkla 
lösningar. Därigenom behöver inte parterna riskera stora rättsprocesser och 
efterföljande konflikter vilket kan resultera i att parterna upphör som 
avtalsparter. Genom vitet vet parterna på förhand vad som gäller och 
därigenom riskerar man inte på samma sätt att skapa stora klyftor till 
motparten i avtalet. 
 
Borgenären är den part som i första hand har en fördel av vitesklausulen 
eftersom han inte behöver bevisa skada, men även gäldenären kan få fördel 
av en vitesklausul eftersom han då kan förutse vitets storlek och därmed 
ersättningens övre gräns. 
  
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns flera olika syften till att 
parter använder sig av vitesklausuler. Vilket det mest framträdande syftet är 
i det enskilda fallet varierar.  
 
Ur samhällets perspektiv borde det enligt min mening finnas stora fördelar 
med att använda sig av vitesklausuler istället för skadeståndsprocesser på 
grund av att domstolsprocesser kan vara kostsamma för samhället.  
 

2.3 

                                                

Närbesläktade avtalsvillkor 

2.3.1 Förverkandeklausuler 
En närliggande typ av avtalsvillkor till vitesklausulen är 
förverkandeklausulen. Förverkandeklausulen reglerar förhållandet då en 
pant eller säkerhet kan behållas utan avräkning om den förpliktelse för 
vilken säkerheten ställts inte helt eller delvis fullgörs.26 
Förverkandeklausulen innebär en modifikation av huvudförpliktelsen och 
alltså inte ett tillägg till den.27 Om en av parterna begår kontraktsbrott får 
hans motpart behålla det som han redan erhållit, t.ex. en delbetalning eller 
en handpenning.28  

 
24 Deullar, Nordström, 1981, s. 149. 
25 Fehr, 1913, s. 6. 
26 Ramberg, Ramberg, 2003, s. 158f. 
27 Rodhe, s. 584, Bernitz, Standardavtalsrätt, 2000, s. 91. 
28 Bernitz, 2000, s. 91. 
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Handpenning är en sorts förskottsbetalning och kan utformas på olika sätt 
beroende på parternas syfte. Förskottet kan användas som säkerhet då 
motparten begår ett kontraktsbrott. I det fallet ses förskottet som ett 
skadestånd. I rättsfallet Cargill International S.A. Antigua Geneva Bransch 
and Another v. Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation, vilket 
avgjordes av engelsk domstol, var frågan om ersättningen enligt garanti till 
en part som inte lidit någon skada kunde krävas tillbaka av den andre parten. 
I detta fall kunde garantin likställas med en säkerhet, och domstolen ansåg 
att garantibeloppet kunde krävas tillbaka av gäldenären, då motparten inte 
hade lidit någon skada. Hade garantin istället utformats som ett vite hade 
ersättningen antagligen varit giltig, förutsatt att beloppet hade ansetts som 
skäligt, eftersom det då inte krävs att borgenären kan visa skada.  
 
Förskottet kan också ses som en minimiersättning i händelse av 
kontraktsbrott. Eventuell högre ersättning skall då utgå enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer. I händelse då förskottsbetalningen 
understiger skadeståndsersättningen skall gäldenären betala 
mellanskillnaden. Om förskottsersättningen skulle överstiga 
skadeståndsersättningen skall borgenären ha rätt att behålla förskottet. I det 
tredje fallet skall förskottet utgöra den enda ersättningen. Det sista 
alternativet kan därmed jämföras med ett vite.29  
 
Likheten ser ut att ligga i att gäldenären i det tredje fallet gör en förlust som 
han annars inte skulle ha haft, på samma sätt som en gäldenär gör då han 
begått ett kontraktsbrott och det ingår en vitesklausul i avtalet mellan 
parterna.  
 
En möjlig skillnad mellan förverkandeklausuler och vitesklausuler kan vara 
att förverkandeklausuler endast används när prestationen är att betala i tid, 
dvs. pengar, medan vitesklausuler många gånger används när prestationen är 
att t.ex. leverera varan i tid. Därmed borde förverkandeklausuler vara 
vanligare som ett påtryckningsmedel mot köparen medan viten oftast 
används som ett påtryckningsmedel mot säljaren.  
 
Det torde även finnas en skillnad mellan de två klausulerna i bedömningen 
av ogiltighet. Vidare diskussion om detta görs i kapitlet om oskäliga 
vitesklausuler. Det finns dock i allmänhet ingen anledning att göra någon 
skillnad mellan de två begreppen. Därmed kommer denna uppsats att 
beteckna vitesklausul för båda begreppen om inte annat sägs.  

2.3.2 Normerade skadestånd 
Vitesklausuler är även nära besläktade med normerade skadestånd. Ett 
exempel på ett normerande skadestånd skulle kunna vara en 
avbeställningsersättning ett flygbolag kräver av en kund som vill ha 
möjligheten att avbeställa en resa. Något som då brukar kallas för 

                                                 
29 Gorton, Samuelsson, Studier I rättsekonomi – Festskrift till Ingemar Ståhl, 2005, s. 89. 
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avbeställningsskydd. Har kunden betalat avbeställningsskydd har han rätt att 
avbeställa resan och då få köpeskillingen tillbaka, med undantag för det 
belopp han betalat in som avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet skall 
därmed täcka den förlust flygbolaget lider på grund av avbeställningen.  
 
Ett annat exempel på normerat skadestånd skulle kunna vara en 
dröjsmålsersättning.  
 
Begreppet normerat skadestånd har inte ett samlat syfte. Klausulens syfte är 
enligt förarbetena att ge en part i avtalet en normaliserad ersättning för en 
viss förlust.30 Det vill säga att borgenären ersättas till det negativa 
kontraktsintresset. Enligt praxis31 är syftet istället att allmänt ge ersättning 
för förlust och enligt den norska författaren Krüger32 att avskära 
möjligheterna till tvist och process.  
 
En möjlig skillnad mellan normerade skadestånd och vitesklausulen kan 
vara att en vitesklausul bara tillgodoser borgenären medan en klausul som 
tillgodoser båda parter skulle kunna betraktas som ett normerat skadestånd. 
Finns också en friskrivning med i avtalet talar det ännu mer för att det är 
fråga om ett normerat skadestånd och inte en vitesklausul. Då det finns en 
vitesklausul i avtalet behöver inte borgenären visa på skada utan endast att 
dröjsmål har skett för att få ut ersättning av gäldenären. Är det fråga om ett 
normerat skadestånd skulle däremot skada behöva bevisas eftersom det är 
upp till båda parter att bevisa hur stor skadan är. En klausul avseende 
normerat skadestånd skulle enligt Olsen endast innebära en presumtion om 
skadans storlek. Olsen påpekar också att det finns en svårighet att klargöra 
skillnaden mellan de två begreppen då klausuler såsom beskrivits ovan 
normalt inte innehåller någon kommentar vad gäller bevisbördan.33

 
En annan möjlig åtskillnad mellan de två klausultyperna kan vara att det 
normerade skadeståndet skulle kunna vara inriktat på att utgöra borgenärens 
ersättning för skada. Det skulle därmed vara den gemensamma partsavsikten 
då avtalet ingicks. En jämförelse skulle då ske mellan avtalsbeloppet och 
den förväntade skadan. Då finns emellertid en risk att syftet som 
konfliktlösningsintresse åsidosätts om påtryckningsmomentet kan göra 
klausulen ogiltig.34

 

                                                 
30 SOU 1974: 83 s. 170. 
31 I rättsfallet NJA 1946 s. 178 yrkade köparen om en återgång av handpenningen 
beträffande fast egendom. Den erlagda handpenningen skulle enligt handlingen förverkas 
vid köparens bristande fullgörelse. HD ogillade talan då handpenningen skulle ses som en 
ersättning för den förlust som kunde uppkomma för köparen då köpet aldrig fullgjordes.  
I rättsfallet NJA 1947 s. 215 var det fråga om ett handpenningavtal beträffande fast 
egendom skulle anses giltigt. HD ansåg att avtalet var bindande såvida det avsåg att 
berättiga säljaren till ersättning för förlust, men att det skulle vara obilligt att köparen skulle 
avstå från hela handpenningen då köpet mellan parterna inte blev av och därmed jämkades 
beloppet. 
32 Krüger, Norsk kjøpesrett, 1991, s. 350. 
33 Olsen, 1993, s. 38f. 
34 Olsen, 1993, s. 38f. 
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Vidare är en distinktion möjlig mellan förutsättningar till allmänt 
skadestånd. Om förutsättningarna i avtalsbeloppet stämmer överens med 
skadeståndet, med undantag för att beloppet bestämts i förväg, är det fråga 
om ett normerande skadestånd. Är det däremot fråga om ett vite skiljer sig 
klausulen från de förutsättningar som gäller för skadestånd. Skillnaden 
skulle därmed ligga i ersättningsintresset. Detta skulle vidare kunna få till 
följd att effekterna av konfliktlösning skulle gå trappstegsvis. Utifrån 
borgenärens synvinkel skulle normerade skadestånd anses bättre än allmänt 
skadestånd eftersom borgenären inte behöver visa skada. Vitesklausulen 
skulle i sin tur vara en förbättring i jämförelse med det normerade 
skadeståndet eftersom påtryckningseffekten av en vitesklausul kan bli större 
då vitet kan sättas högre än skadan, medan det normerade skadeståndet 
endast är avsett att ge ersättning för skadan.35  
 
Olsen tar vidare även upp en annan möjlig skillnad vilken utgår från 
samhällets perspektiv. Om det skulle krävas att beloppet enligt allmänna 
regler skulle behöva vara jämförbart med den förväntade skadan för att 
uppnå klausulens giltighet skulle den kunna betecknas som ett normerande 
skadestånd. De klausuler som inte skulle motsvara de allmänna reglerna 
skulle därmed benämnas vitesklausuler.36 Nackdelen med en sådan 
jämförelse är att man inte skulle kunna skilja klausulerna åt innan frågan 
prövats av domstol. Ett bakomliggande syfte till varför avtalsparter 
använder sig av vitesklausuler är just att de inte skall behöva pröva det 
rättsligt då parterna vill kunna hålla avtalet hemligt och genom att en 
process i domstol oftast tar lång tid. Huruvida en domstol skulle göra en 
distinktion mellan de två klausultyperna är inte klart. Enligt Olsen är det inte 
osannolikt att en domstol skulle anse att benämningen skulle ge viss 
bevisverkan. Samtidigt måste man hela tiden komma ihåg att i möjligaste 
mån tolka avtalet och klausulen i det särskilda fallet, enligt vad som anses 
vara parternas avsikt med den avgivna förklaringen. Benämningen skulle 
därmed endast ge en mindre bevisverkan. Enligt utredningens mening 
saknas det skäl att dra någon skarp linje mellan vitesklausulen och det 
normerade skadeståndet, men samtidigt sägs att domstol kan behöva göra en 
åtskillnad mellan de två klausultyperna då möjligheten till jämkning har 
ifrågasatts.37    
 
Sammanfattningsvis verkar skillnaden mellan vitesklausulen och 
normerande skadestånd inte vara så stor. Vitesklausulen har dock mer en 
straffartad karaktär än det normaliserade skadeståndet som endast skall ge 
borgenären en normaliserad ersättning för gäldenärens dröjsmål. Vitet skall 
inte endast ge ersättning för skadan utan också vara ett slags straff till den 
som inte fullgör sin plikt i tid enligt avtalet. På så sätt har vitet en större 
påtryckningseffekt än det normaliserade skadeståndet.  
 

                                                 
35 Olsen, 1993, s. 38f. 
36 Olsen, 1993, s. 38f. 
37 SOU 1974:83 s. 170. Se vidare kapitlet om jämkning. 
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2.4 

                                                

Tolkning av vitesklausuler 
I början av 1900-talet kämpade flera tolkningsteorier om att vara den 
ledande inom doktrinen. En av dessa var viljeteorin. Teorin hänger intimt 
samman med avtalsmekanismen, dvs. reglerna och anbud och accept. Syftet 
bakom viljeteorin var att uttolka avsikten hos förklaringens angivare och ser 
alltså avtalssituationen från anbudsgivarens synpunkt. Som reaktion mot 
viljeteorin uppställdes tillitsteorin, där syftet istället var att tolka 
mottagarens rimliga uppfattning om innehållet. Tillitsteorin utgår därmed 
istället från anbudstagaren. Denna princip lagfästes även i Sverige genom 32 
§ 1 st. AvtL., beträffande rättsverkningarna av förklaringsmisstagen. 
Tillitsteorin har förespråkats av bland annat Almén.38  Under senare tid är 
det framför allt förklaringsteorin vars syfte var att få fram viljeförklaringen i 
avtalstexten som varit den förhärskande. Förklaringen tolkas sedan med 
hjälp av parternas avsikter, omständigheterna vid avtalets tillkomst och 
övriga tolkningsdata. Därigenom blir tolkningen av avtalstexten mer 
objektiv. Både tillitsteorin och förklaringsteorin anses allmänt båda vara 
förenliga med avtalslagen. Förklaringsteorin som utgår från själva 
förklaringen eller rättshandlingen, torde stämma bättre överens med 
uppfattningen om att ställa sig så neutral till lagtexten som möjligt. Den 
bristande överenskommelsen mellan vilja och förklaring som framför allt 
kännetecknar reglerna i 3 kapitlet i AvtL. inriktas dock mer på en 
undersökning av förklaringens innehåll såsom den har uppfattats av en 
mottagare jämfört med vad angivaren egentligen åsyftat.39

 
Har parterna enats om en avtalstext blir den dock många gånger den 
avgörande.40 I standardavtal har parterna oftast inte enats om en avtalstext. 
Istället är det en av parterna som ensamt skrivit och bestämt avtalstexten. 
Istället blir det här frågan om en objektiverande tolkningsmetod, där man 
gör en bedömning av lydelsen av avtalsvillkoret mot bakgrund av den 
typiska situationen vid ifrågavarande slag av avtal, men frikopplad från 
individuella tolkningsdata. 41   
 
Varken i äldre eller nyare praxis har domstolen hänvisat till några 
individuella faktorer när det gäller vitesklausuler. Det vanligaste är numera 
att vitesklausulerna finns intagna i standardavtalen. Det kan därför antas att 
domstolarna använt sig av den objektiverande tolkningen vid bedömningen.  
Även om avtalet i första hand skall tolkas efter sin ordalydelse påverkas 
även tolkningen av utfyllnader som görs utifrån avtalets speciella drag. Här 
spelar avtalstypen och avtalssammanhanget en betydelse. Köplagen har t.ex. 
en stor betydelse för tolkning och utfyllnad av köpeavtal. Dessa faktorer 
hänför sig dock mer allmänt till avtalsförhållandet i sin helhet.  
 

 
38 Olsen, 1993, s. 16f. 
39 Grönfors, Avtalslagen, 1989, s. 140. 
40 Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 12, 19, 45. 
41 Bernitz, SvJT 1972 s. 430. 
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Vid tillämpningen av vitesklausulen kan klausulens rättsverkningar bero på 
hur klausulen klassificeras, men också vilken avtalstyp som avtalet rör.  
 
Ett problem vid objektiverande tolkning av avtal är dock vilken hänsyn som 
skall tas till andra standardavtal i samma bransch. Problemet kan uppstå då 
parterna i avtalet inte känner till andra standardavtal i branschen. Olsen 
menar därför att tolkningen istället skall baseras på rättspolitiska 
överväganden med utgångspunkt i vitesklausulens syfte och funktion i 
samhället.42     
 
Slutsatsen som man kan dra av detta är att både doktrin respektive nyare och 
äldre praxis har man använt sig av en objektiverande avtalstolkning, där 
man försökt att utröna avtalets och den ifrågavarande klausulens innehåll. 
Även denna uppsats kommer att inriktas på detta.  
 
Domstolen kan dock behöva göra en tolkning av individuella faktorer i 
avtalsförhållandet när det gäller klausuler som ingår i individuellt utformade 
avtal. Här är det inte lika lätt att göra en objektiv tolkning eftersom 
klausulen och det speciella avtalet endast används mellan två parter och 
kanske endast vid ett tillfälle. Finns vitesklausulen däremot intagen i ett 
standardavtal är det betydligt lättare att göra en objektiv tolkning. Till 
standardavtal finns dessutom ofta även kommentarer som förklarar hur 
avtalet och de specifika bestämmelserna i det skall tolkas.  
 
 

                                                 
42 Olsen, 1993, s. 17f, Fehr, 1913, s. 4f. 
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3 Utformningen av 
vitesklausler 
Vitesklausulernas utformning varierar ganska mycket avseende på typ av 
vara, geografi, och parter.43 De kan vara unika då parterna i vissa branscher 
använder individuellt utformade avtal. De skilda lösningarna kan bero på 
olika handelsbruk som växt fram i olika branscher. I slutändan kommer de 
olika lösningarna dock som oftast fram till samma lösning där klausulen 
fungerar som en slags ersättning för den skada borgenären orsakats på grund 
av gäldenärens dröjsmål. Ersättningen skall därmed fungera som ett 
substitut till skadestånd.  
 

3.1 

                                                

Standardavtalens utformning 

3.1.1 Vad är ett standardavtal 
Standardavtal utgör idag ett vanligt inslag i modernt affärsliv. Inom vissa 
branscher har de blivit så vanliga att det knappast förekommer några 
individuellt utformade avtal.44  
 
Det finns idag ingen lagdefinition av ”standardavtal”. Standardavtalet 
betyder att avtalet är standardiserat för att samma avtalstext skall kunna 
användas flera gånger. Standardavtalen innehåller i regel standardiserade 
avtalsvillkor som generellt används för olika typiska avtalssituationer.45 
Standardavtalen har en viktig funktion genom avtalsparterna på ett snabbt 
och effektivt sätt kan upprätta avtal. Genom avtalens funktion blir de inte 
bara till nytta för näringslivet, utan även för samhället i stort. Nackdelen 
med dessa avtal, speciellt de enskilt upprättade, är att den part som upprättat 
avtalet får en stor fördel gentemot motparten genom att avtalen görs 
förmånligare för de företag som utarbetat avtalet.46  
 
Lagarnas otillräcklighet, främst köplagen och avtalslagen, vid avtal om köp 
av olika produkter har gjort att samhället och då främst industrin själv har 
utarbetat olika standardavtal. Otillräcklighet beror bland annat på att 
gällande lagstiftning i allmänhet inte speglar den kommersiella och 
industriella utvecklingen. Lagarna är avsedda att reglera alla typer av köp 
och passar därför i regel inte för maskiner och andra avancerade tekniska 
produkter. Dessutom har varje bransch speciella kommersiella och tekniska 
förhållanden, vilket inte kan beaktas av den generella lagstiftningen.47  

 
43 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 92. 
44 Olsson, Verkan av avtalsklausuler i standardformulär, 1957, s. 1. 
45 Ramberg, Ramberg, 2003, s. 167. 
46 Olsson, 1957, s. 3. 
47 Deullar, Nordström, 1977, s. 7. 
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För att ett standardavtal skall bli direkt tillämplig krävs att standardavtalet 
införlivas med det individuella avtalsförhållandet. För att detta krav skall 
anses uppfyllt är det tillräckligt att det individuella avtalet mellan parterna 
innehåller en referensklausul som hänvisar till standardavtalet om 
standardavtalet är vanligt förekommande inom branschen.48

  

3.1.2 Vitesklausulens innehåll 
Alla de standardavtal som ingår i undersökningen innehåller vitesklausuer.49 
Utformningen på klausulerna och hur de tillämpas tillsammans med andra 
villkor och sanktioner varierar dock. Som utgångspunkt för den vidare 
diskussionen i detta kapitel har följande klausul valts: 
 

”Avlämnas inte varan i rätt tid har köparen rätt till vite. Vitet 
skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen 
varar med … % av värdet av den del av varan som till följd av 
förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin 
helhet inte överstiga … % av sagda värde. Om parterna inte 
avtalat om något vitesbelopp ovan gäller att vitet skall utgå för 
varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen vara med 1 % 
av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte 
kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte 
överstiga 10 % av det sagda värdet.”50

 
 

3.1.2.1 Ersättningsbeloppet 
 
Av denna klausul kan sägas att det reglerade beloppet utgår från 
förseningens längd, med en viss procentsats av det avtalade priset per vecka, 
vilket för övrigt är en ganska vanlig utformning. Ersättningen kan också 
vara bestämd att utgå med ett visst belopp. Ett tredje sätt att utforma 
klausulens belopp på kan vara att det baseras på den kvantitet som 
kontraktsbrottet gäller. Det kan utformas genom att antingen ange ett visst 
belopp eller en viss procentsats med vilket varje enhet som gäldenären är 
försenad med. Vitesbeloppet kan vidare utgå med ett engångsbelopp, 
bestående i ett bestämt belopp eller från ett från början beräkningsbart.51  
Ersättningsbeloppet kan också beslutas av en av parterna i kontraktet inom 
en viss begränsning, efter det att kontraktsbrottet ägt rum, vilket är vanligt i 

                                                 
48 Samuelsson, FIDIC och svensk entreprenadrätt, 2003, s. 3f. Se också NJA 1980 s. 46 där 
HD fann att AB 72 (numera heter avtalet AB 04) inkorporerats i ett entreprenadavtal utan 
att det översänts eller utan direkthänvisande referensklausul. I NJA 1984 s. 795 fann HD att 
det förra fallets prejudikatvärde var begränsat till vissa särskilda omständigheter. Klart är 
dock att en direkthänvisande referensklausul anses tillräckligt.  
49 Standardavtalen finns i bilaga B. 
50 Denna klausul är hämtat från standardavtalet ALOS 05. 
51 Olsen, 1993, s. 24. 
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föreningsavtal. Enligt Rodhe är det egentligen ingen skillnad mellan en 
sådan utformning och en utformning där vitet från början har fastställts till 
begränsningens övre gräns.52  
 
Vitesklausulen skall i uppsatsen reglera dröjsmål som kontraktsbrott. I 
denna klausul utgår vitet efter varje påbörjad vecka som förseningen varar. 
Det finns även avtal som utgår från varje fullbordad vecka53. Parterna bör 
uttryckligen i avtalet ange om parterna avser att vitet skall beräknas per 
påbörjad eller avslutad vecka. Med vecka menas inte kalendervecka. Skall 
kalendervecka gälla som måttstock skall detta uttryckligen anges.54  
 
I denna klausul är inte procentsatsen som vitet skall utgå med förtryckt utan 
det är upp till parterna att skriva in en procentsats. Om parterna inte skrivit i 
någon procentsats alls utgår vitet med 1 %. Om parterna alltså inte vill att 
något vite skall finnas med i avtalet måste parterna därmed fylla i 
procentsatsen med 0 %. Det finns dock standardavtal där vitet är förtryckt, 
vilket för övrigt även verkar vara det vanligaste55. En vanlig förtryckt 
procentsats verkar vara 0.5 % per vecka.  
 
Då hela leveransen är försenad skall vitet beräknas på hela köpeskillingen. 
Då endast en del av leveransen är försenad görs vitet vanligen om. Det 
beräknas då på den del av köpeskillingen som avser de försenade varorna.                                           
 
Det vanliga är som i klausulen ovan att vitet innehåller ett högsta tak för 
vitesbeloppet. Detta består oftast av en procentsats av kontraktssumman 
men det kan också maximeras i tiden, t.ex. ett bestämt antal veckor.56 Om 
gäldenären begår ett kontraktsbrott är dock frågan om han gjort sig skyldig 
till kontraktsbrott av sådan karaktär att borgenären inte kan åberopa 
vitesklausulens inskränkande natur.57 Enligt Rodhe är de dock viktigt att 
skilja mellan vitesklausuler och andra bestämmelser som endast är till för att 
fixera en övre gräns för skadeståndet.58   
 
I entreprenadavtal, t.ex. AB 04 anpassas vanligen vitet efter hur stort arbete 
avtalet avser.  Pågår arbetet under lång tid brukar även procentsatsen vara 
relativt låg. Vid mindre arbeten brukar det vara kutym att istället för att 
använda sig av en procentsats, istället avtala om ett på förhand fastställt 
minimibelopp vid förseningar. Genom att vitesklausulen gentemot 
skadeståndet innebär ett minskat krav på bevisning av skada får köparen 
därmed mindre kostnader. För att till viss del kompensera detta har 
entreprenören rätt till en tidsförlängning på grund av omständigheter som 
han inte skall svara för. Vitesklausulen är därför inte det enda som reglerar 
ersättningsfrågan. Entreprenören har dessutom rätt att åberopa jämkning 

                                                 
52 Rodhe, 1956, s. 587f. 
53 Se t.ex. NL 01 p. 13. 
54 Deullar, Nordström, 1977, s. 55. 
55 Se t.ex. NLM 02 p. 49. 
56 Olsen, 1993, s. 26. 
57 Gorton och Samuelsson, 2005, s. 93f. 
58 Rodhe, 1956, s. 588. 
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enligt 5 kap. 2 § i AB 04 om beställaren tagit viss del av entreprenaden i 
avsett bruk före färdigställandet.59 Jämkningsregeln kan dock medföra långa 
avtalstider, vilket i sin tur strider mot AB 04: s syfte som ett snabbt och 
enkelt avtal. En sådan regel borde istället innebära risk för långsamma 
avtalstider genom att parterna kan börja tvista om huruvida någon del av 
entreprenaden tagits i bruk av beställaren innan färdigställandet. 
  
Min slutsats blir att om parterna väljer att använda en hög procentsats med 
vilket vitet skall utgå, når man det högsta taket i snabbare takt och på så sätt 
blir trycket på gäldenären stor under kort tid. Då gäldenären under sin 
försening uppnår taket snabbt finns dock en nackdel i att gäldenären inte 
anser det spela någon roll hur länge dröjsmålet varar eftersom påföljden då 
inte kan bli större. Här bör parterna därmed göra en avvägning över vilken 
procentsats de vill använda sig av i det enskilda fallet. 
 

3.1.2.2 Reklamationsskyldighet 
 
Eftersom ersättningens storlek är bestämd på förhand och att skada inte 
behöver visas då avtalet innehåller en vitesklausul, skulle man kunna tänka 
sig att beloppet skulle kunna utgå även om borgenären inte reklamerat. 
Detta speciellt eftersom ett viktigt ändamål med reklamation är att bevisning 
skall kunna säkras. Genom att reklamation sker tvingas konflikten snabbt 
upp till ytan och båda parter kan i tid säkra bevisning om relevanta 
förhållanden.60  
 
I rättsfallet NJA 1920 A 462, vilket rörde leverans av granitarbeten, fann 
domstolen att det ålegat beställaren att genast meddela säljaren om eventuell 
reklamation enligt 27 § KöpL. Eftersom säljaren inte gjort det ansågs hans 
rätt till ersättning förlorad. Enligt Almén skall rättsfallet tolkas såsom att 
reklamationsregeln i 27 § KöpL. utfyller avtal om vitesklausuler vid köp61. I 
ett annat rättsfall, NJA 1924 s. 227, fann HD att köparen av en 
transformationsstation inte förlorat rätten till ersättning enligt klausulen. 
Ersättningen enligt klausulen skulle betalas genom prisavdrag och 
reklamation före avlämnandet hade skett. En reklamationsskyldighet har 
även ansetts finnas vid arbetsbeting. I NJA 1927 s. 352 vilket rörde avtal om 
bokbinderiarbete, ansågs inte beställaren ha reklamerat i tid enligt 27 § 
KöpL. 
 
Enligt ECE 188 och ECE 188 A måste beställaren uttryckligen reklamera, 
dvs. kräva vite, för att vara berättigad till ersättning. Kravet skall vara 
skriftligt och ske inom skälig tid.62 I NL 01 och NLM 02 skall 
reklamationen ske inom sex månader från det att leverans skulle ha skett, 
vilket är köparvänligt. Det skall jämföras med de villkor i IML 2000, som 

                                                 
59 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 95f. 
60 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, 1996, s. 30. 
61 Almén, 1968, s. 363 vid n. 19b. 
62 Deullar, Nordström, 1981, s. 148. 
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uppställer ett krav på att reklamationen skall ske ”genast efter inträffad 
försening”.  
I Avtal 90 finns inget reklamationskrav alls. Här är avsikten istället att 29 § 
KöpL. skall tillämpas analogt. Kunden skall därmed kräva ersättning inom 
skälig tid efter det att han fick kännedom om att den effektiva leveransdagen 
inträffat.63    
 

3.1.2.3 Krav på skada 
 
I ECE 188, som är avsett att användas för internationellt bruk, kallas vitet 
för ”reduction of the price”. Ersättningen enligt vitesklausulen utgår endast 
om borgenären lidit skada. Detta hänger enligt Håstad antagligen samman 
med att klausulen inte är giltig om den används som ett påtryckningsmedel 
enligt common law.64 Samma krav på skada gäller också IML 2000. Det 
finns dock en skillnad mellan IML 2000 och ECE 188. I IML är kravet på 
skada positivt bestämt.65 Köparen har rätt till vite ”… såvida det med 
hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen 
åsamkats skada…”. I ECE-villkoren är kravet på skada istället negativt 
bestämt.66 Vite skall därmed utgå om det inte kan antas att borgenären inte 
lidit någon skada. Köparen har inte rätt till vite om inte”…it can be 
reasonably concluded from the circumstances of the particular case that the 
Purchaser has suffered no less.”   
 
I Orgalime S 2000, som också är avsett för internationellt bruk, finns 
däremot inget villkor som säger att köparen måste ha lidit skada för att ha 
rätt till ersättning. Samma gäller NL 01 som är en nordisk version av ECE-
villkoren. Då inget krav på skada finns borde leverantören kunna bli 
tvungen att betala vite även om varan som skall levereras inte kan installeras 
i byggnaden på grund av att byggnaden inte blivit klar. På så sätt kan 
leverantören bli skyldig att betala vite även om dröjsmålet beror på något 
utanför hans kontroll. I NL 01 beräknas vitet på den del av godset som på 
grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk. De kursiverade orden torde 
inte leda till ett indirekt krav på orsakad skada utan bara till att vitet skall 
beräknas på den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av godset 
som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. 67

  
Det vanligaste bland standardavtal verkar enligt min mening vara att skada 
inte måste kunna visas. Som diskuterats ovan förekommer dock undantag. 
Mycket lite verkar dock tyda på att faktisk skada utgör en förutsättning till 
ansvar för gäldenären. Även i doktrin har man ställt sig negativ till att 
ersättningsskyldighet kräver att borgenären kan visa skada68. I de 
standardavtal där krav på skada finns borde det också finnas ett visst krav på 

                                                 
63 Christner, Kommentar till IT-branschens standardavtal, 1995, s.  50 och 188. 
64 Håstad, Den nya köprätten, 2003, s. 58. 
65 Olsen, 1993, s. 131. 
66 Deullar, Nordström, 1977, s. 55, 1981, s. 149. 
67 Håstad, 2003, s. 58. 
68 Almén, 1960, s. 320 vid n. 29b. 
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adekvat kausalitet genom att klausulerna utformats med orden, ”skäligen må 
kunna antas” och ”reasonably concluded”. Många gånger kan man se en 
skillnad på avtalen genom vem som skrivit det. Är det köparen som utfärdat 
avtalet blir avtalet också köparvänligt. Är däremot parten som utfärdat 
avtalet säljare blir avtalet istället säljarvänligt med exempelvis generösa 
hävningsregler osv.  
 

3.2 

                                                

Individuellt utformade avtal 
I detta delkapitel redogörs och diskuteras de intervjuer som gjorts med olika 
företag och en myndighet inom olika branscher angående användningen av 
vitesklausuler i deras avtal. Alla intervjuade har valt att vara anonyma och 
därför presenteras de i arbetet som Företag 1, Företag 2, Företag 3 och 
Myndighet 1. Samtliga intervjuade företag har verksamhet i Sverige, ett av 
dem är utländskt och de tre andra är svenska.69  
 

3.2.1 Användningen av vitesklausuler hos de 
intervjuade företagen  
Genom att Företag 1 oftast är säljaren, är företaget inte intresserat av att 
skriva in en vitesbestämmelse då det medför att företaget skall betala vite till 
motparten vid eventuell försening av leverans. Därför är det alltid köparen 
som begär att en vitesbestämmelse skall tas med i avtalet. På grund av att 
Företag 1 oftast avtalar med stora offentliga företag eller myndigheter, som 
därmed blir den starkare parten blir Företag 1 dock oftast tvungen att gå 
med på villkor om vitesbestämmelser. Då Företag 1 är i dröjsmål utgår 
vitesbeloppet omedelbart till köparen genom en bankgaranti. Beloppet finns 
därmed redan innan dröjsmålet inträffat på ett bankkonto och Företag 1 kan 
därmed inte styra om eller när vitesbeloppet skall utgå. Om Företag 1 skulle 
anse att de inte skulle ha betalat något vite kan de endast förhandla om detta 
efter att köparen fått vitesbeloppet. Företag 1 hamnar därmed i en 
underlägsen ställning. Av denna anledning föredrar Företag 1 skadestånd då 
de som säljare därmed kan förhandla om skadeståndet innan det utgått.70 
Genom att den framtida eventuella ersättningen vid kontraktsbrott utgår 
genom en bankgaranti och därmed enligt min mening fungerar som en 
säkerhet, är klausulen mer att liknas av en förverkandeklausul än som en 
vitesklausul. Klausuler av detta slag skulle därför kunna jämföras med 
garantin i rättsfallet Cargill Int. v. Bangladesh Sugar som diskuterades i 
kapitlet om förverkandeklausuler.  
 
Företag 2 använder sig av vitesbestämmelser men på grund av att man till 
stora delar avtalar med andra internationella partner får man anpassa 
klausulen till de regler som gäller i varje rättsordning. Företag 2 använder 
sig i första hand av vitet som ett påtryckningsmedel.  

 
69 I bilaga A finns den intervjumall som användes.   
70 Anonym marknadschef på Företag 1, den 10 november 2005. 
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Att företag 2 ser vitet som ett påtryckningsmedel beror framför allt på att 
vitet faller ut så snart kontraktsbrottet inträder och företaget behöver inte 
visa på skada. Företaget anser dock inte att ersättningen av 
vitesbestämmelser kan kompensera de skador som orsakats genom 
dröjsmålet, och därmed räknar man inte vitet som en ersättning. Företag 2 
använder dock inte bara vitesbestämmelsen som ett påtryckningsmedel utan 
också som ett ”lockbete”. Om säljaren levererar i tid kan han istället få en 
bonus med en viss procent. Företag 2 anser att det är viktigt att hela tiden 
anpassa vitet till dess syfte och att hela tiden fundera på vilka varor som 
leveransen gäller. Företag 2: s förhoppning med att vitet betalas ut är att 
omständigheten sätter ljuset på att leverantören faktiskt inte fullgjort sina 
förpliktelser. Detta sätter då press på leverantörens organisation att fullgöra 
köpet. Den intervjuade juristen menar här att det t.ex. kan vara svårt för en 
Service Manager att försvara inför företagets ledning att företaget drabbats 
av en extra kostnad när man blir tvungen att betala vite. Då vitet sällan 
motsvarar den faktiska skadan vid ett dröjsmål förbehåller sig ofta Företag 2 
rätten till skadestånd för det fall företaget kan påvisa att skadan övertiger 
vitet. Detta blir dock en förhandlingsfråga i varje enskilt avtal eftersom 
motparten istället vill reglera att vitet skall anses vara den enda ersättning 
som företaget kan kräva enligt avtalet.71  
 
Myndighet 1 använder sig ofta av vitesklausuler. Genom att myndigheten 
utformat de avtal som används har man även utformat vitesklausulerna. 
Myndigheten har utformat två typer av klausuler, dels en för tjänster och 
dels en för varor. När Myndighet 1 går ut med en anbudsförfrågan finns 
dock inga förutbestämda viten. Inför varje enskilt avtal måste myndigheten 
fundera på om det viktigt för dem att det finns en vitesklausul i avtalet. Det 
avgörande är om Myndighet 1 anser det vara av stor vikt att leveransen 
verkligen sker i rätt tid och till exempel till rätt plats. För Myndighet 1 skall 
vitesklausulen tjäna som ett påtryckningsmedel.72  
 
Inom den bransch där Företag 3 är verksam hör det inte till vanligheten att 
man avtalar om vitesbestämmelser i den dagliga försäljningen eller inköpen 
då försäljningen sker löpande varje dag. Den främsta anledningen till detta 
är att det är svårt att få igenom ett sådant villkor. Företag 3 menar här att 
dröjsmål ibland blir ofrånkomligt eftersom försäljningen sker löpande. 
Löpande försäljning innebär en komplexitet i att producera och leverera 
varor. Då avtalet innehåller en vitesbestämmelse innebär det att vitet 
vanligtvis skall utges direkt och möjlighet till diskussion om eventuell 
eftergift från kravet på vitesersättning blir därmed liten. Borgenären får här 
svårt att göra eftergifter från vitet då en sådan eftergift kan komma att 
användas mot honom i ett senare tillfälle. Bristen i eftergiftsmöjlighet 
innebär samtidigt att gäldenären måste kalkylera med eventuella viten under 
avtalsperioden, vilket i sin tur vanligtvis resulterar i att gäldenären måste 
sätta ett högre pris på varorna. Företag 3 menar därför att verksamma 

                                                 
71 Anonym jurist på Företag 2, den 15 november 2005. 
72 Anonym jurist på Myndighet 1, den 16 november 2005. 
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företag inom denna bransch vanligtvis är medvetna om vitesklausulers 
negativa konsekvenser i avtal där leveransen skall ske löpande.  
 
Om Företag 3 anser att det är viktigt att vid ett inköp använda sig av en 
vitesbestämmelse används detta endast i undantagsfall. I fall då undantag 
görs är till exempel då avtalet innehåller sekretessbelagda uppgifter om 
produktutveckling. Vid dessa tillfällen är det den part som riskerar att 
skadas om informationen missbrukas som initierar om en vitesbestämmelse 
i avtalet. Därmed är det inte säkert att det alltid är ett köparvillkor, vilket är 
det vanliga vid vitesklausuler som reglerar dröjsmål. Ibland händer det även 
att båda parter begär att en vitesbestämmelse skall finnas med i avtalet om 
båda parter skall lämna ut information. Vitet är vid dessa tillfällen då väldigt 
höga för att på så sätt vara avskräckande. Sätts dock vitet för högt finns 
dock en risk att avtalsparten drar sig ur och inte vill avtala.  
 
Företag 3 menar att vitesklausulen oftast inte fyller den funktion som var 
menat i praktiken. Därför anser företaget att det är viktigare att motparten 
vid inköp kan lova en god leveranssäkerhet istället för en ersättning när 
skadan redan skett. Istället lägger man ner stor energi på att hitta 
avtalsparter som företaget känner förtroende för. Genom att Företag 3 är ett 
så stort företag kan man vända sig till en annan leverantör om man inte är 
nöjd med leveranstiderna. Vetskapen om detta hos leverantören blir då ett 
påtryckningsmedel i sig.  
 
När Företag 3 är säljare, vilket företaget som oftast är, används inte heller 
viten så ofta. Här avtalar man också om leveranssäkerhet och service. 
Parterna inom branschen avtalar ofta om en leveransgrad på cirka 99.4 %. 
Därmed menar man att 99.4 % av leveransen skall komma i rätt tid. Företag 
3 anser inte att en leveransgrad på 99.4 % är orimligt högt eftersom det slås 
ut då den stora mängd varor man levererar varje dag till sina kunder. Så 
länge 99.4 % av leveranserna sker i rätt tid utgår ingen ersättning till 
köparen. Inom branschen vore det inte rimligt att använda sig av vite vid 
varje leveransförsening då företagen inom branschen levererar stora 
mängder med produkter varje dag, eller till och med flera gånger om dagen. 
Leveransen skall också oftast ske på morgonen dagen efter att köparen gjort 
en beställning. Företag 3 har ofta en lång relation till sina leverantörer och 
därmed undviker företaget vitesklausuler i så stor omfattning som möjligt. 
Krav på vitesbestämmelser skulle många gånger kunna förstöra relationen 
mellan parterna. 
 
Även om vitesklausuler inte används i avtal om den dagliga verksamheten 
använder Företag 3 vitesklausuler vid inköp av inventarier för framställning 
av produkter. Här är det dock frågan om engångsleveranser där man inte är 
beroende av en god relation till sin motpart efter att leverans skett.73  
 
 
 

                                                 
73 Anonym jurist på Företag 3, den 16 november 2005. 
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3.2.2 Utformningen av vitesklausuler   
 
I den verksamhet där Företag 1 är verksam utgår som oftast vitesersättning 
efter 30 dagars leveransförsening efter avtalad leveransdag. 
Ersättningsbeloppet är vanligen 0.5 % av värdet på de försenade 
produkterna per fullbordad vecka. Det finns vanligen ett tak på 5 %. 
Överstiger ersättningsbeloppet detta tak har köparen istället rätt att häva 
köpet.74  
 
Här nedan visas en vitesklausul som använts i avtal mellan det anonyma 
företaget och en av deras köpare. (Det kursiverade i klausulen har av 
författaren ändrats för att skapa anonymitet.) 
 
2.6 Liquidated damages  “If the Seller fails to complete delivery of the 
goods in accordance with the delivery plan agreed upon, within 30 days 
after the time stipulated by the delivery plan, the Seller shall pay to the 
Buyer liquidated damages at the rate of 0.5 % of the value of such goods 
delayed for each completed week of delay, up to a maximum of 5 % of the 
value of such goods delayed. 
 
For default on the part of the Buyer for example in not opening the L/C and 
nomination of ships in due time the Seller shall be entitled to compensation 
correspondingly.” 
 
Myndighet 1 utformar oftast vitesklausulerna genom att antingen avse hel- 
eller delleverans. Vitet utgår oftast med en viss procentsats, men ibland även 
med en viss summa. Summan kan vara låg till en början för att sedan ökas 
på allt efter att dröjsmålet ökar. På så sätt ökar vitesbeloppet gradvis med 
vissa intervall. Den kan också vara konstant för varje vecka.75

 

3.2.3 Slutsats 
I de fall där företag har långa relationer till sina avtalsparter är det 
ovanligare med användning av vitesklausuler. De företag som istället avtalar 
om leverans av engångskaraktär verkar det istället vara vanligt 
förekommande med vitesklausuler. När det däremot gäller inköp av 
inventarier använder man sig av vitesklausuler. Hur stor användningen av 
vitesklausuler är i olika branscher beror till stor del på vilken sed man har i 
just den branschen och vad som där anses rimligt.  
 
Utevaron av en vitesklausul i ett avtal innebär inte att möjligheterna till 
ersättning för de skador orsakade av gäldenärens dröjsmål är uteslutna. Vitet 
har dock den fördelen att borgenären inte behöver visa skada. En effekt av 
det kan vara att skadestånd endast krävs av borgenären vid långdragna 

                                                 
74 Anonym marknadschef på Företag 1, den 10 november 2005. 
75 Anonym jurist på Myndighet 1, 16 november 2005. 
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kontraktsbrott medan dröjsmål av mindre karaktär istället blir föremål för 
diskussion mellan avtalsparterna om vad som kan undvikas i framtiden. 
Dessutom verkar det vara vanligare att använda sig av vitesklausuler när 
leveransen gäller dyrare produkter. När det gäller leveranser av varor av 
stora kvantiteter med relativt låga priser per enhet är användningen istället 
inte så stor. Det finns dock undantagsfall från detta. Så kan vara fallet när 
avtalet gäller leverans av produkter som skall användas i framställningen av 
en ny produkt och där produkten snabbt måste kunna komma ut på 
marknaden för att konkurrenter inte skall hinna före. Levereras inte 
produkten i tid kommer köparen inte heller att få ut sin produkt i tid och 
därmed riskerar företaget att förlora stora intäkter.  
 
Användningen av vitesklausuler verkar vara lika stor oavsett om företaget 
avtalar med nationell eller internationella avtalsparter. De intervjuade 
företagen verkar dock tycka att det att viktigt att formulera vitesklausulen så 
att den även passar motpartens rättsordning. Vid internationella avtal torde 
risken för dröjsmål öka med långa leveranssträckor. Dels kan leveransen 
försenas av olika transportörer och dels genom t.ex. exportförbud eller 
importtillstånd. Detta måste en gäldenär ta hänsyn till innan han godkänner 
en viss ersättningsnivå. En hög ersättningsnivå kan dock kombineras med 
befrielsegrunder såsom Force majeure-bestämmelser.    
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4 Oskäliga vitesklausuler 
I kapitlet innan har det framgått att utformningen av vitesklausuler kan se 
väldigt olika ut beroende på syftet bakom klausulen och vilka parter som 
avtalar. På grund av den varierande utformningen skiftar även skäligheten i 
olika klausuler. I detta kapitel kommer därför en diskussion föras om hur 
oskäliga vitesklausuler kan jämkas och hur en sådan bedömning görs.  
 

4.1 

                                                

Jämkning av viten 
Det är inte ovanligt att avtal ingås med mycket höga vitesbelopp. Domstolen 
har därför fått en rätt att jämka ett vite när ersättningsbeloppet skulle anses 
vara oskäligt enligt 36 § AvtL.  
 
I avtalslagen från 1915 fanns en särskild regel i 36-38 § § om nedsättning av 
vite i de fall då ett sådant krav på ersättning skulle anses uppenbart obilligt. 
Jämkningsmöjligheten av vitesklausuler var dock begränsad. Man ansåg 
dock att en obegränsad avtalsfrihet skulle kunna ge anledning till missbruk 
och bestämmelsen syfte var därför att förebygga sådant missbruk. 
Jämkningsregeln var därmed restriktivt utformad genom att 
oskälighetsbedömningen kvalificerades som ”utkrävandet av vad som utfäst 
finnes vara uppenbart obilligt.”.76

 
Genom införandet av lagändringarna från 1976 av nuvarande avtalslag har 
dessa bestämmelser tagits bort. I den nya lagändringen har bestämmelsen i 
första stycket i 37 § liksom bestämmelsen i 36 § upphävts och ersatts av den 
nya generalklausulen i 36 § AvtL.  I utredningen till 1976 års lag sägs att 
vitesklausuler inte i fortsättningen skall specialregleras utan istället bedömas 
enligt den allmänna generalklausulen. Generalklausulen är tillämplig då ett 
avtalsvillkor behöver jämkas eller helt lämnas utan avseende om det anses 
som oskäligt. Här krävs ingen uppenbar oskälighet och skälet till det är att 
domstolen skall ha en större möjlighet att jämka i förhållande till den gamla 
lagen.77

 
Den nya lagen innehåller på samma sätt som äldre rätt fortfarande en 
bestämmelse om jämkning av förverkandeklausuler i 37 § AvtL. En skillnad 
mellan förverkandeklausuler respektive vitesklausuler torde därmed ligga i 
att förverkandeklausuler kan göras ogiltiga genom regeln i 37 § AvtL., 
medan vitesklausulen istället bedöms genom generalklausulen i 36 § 
AvtL.78 Lagstiftaren ser därför ut att ha ansett det viktigt att särskilt reglera 
förverkandeklausuler. Det är dock endast förverkandeklausuler vid 
avbetalningsköp som fortfarande regleras enligt 37 § och som därmed 

 
76 Grönfors, 1989, s. 175. 
77 Prop. 1975/76:81 s. 142. 
78 Läs mer om jämkning nedan. 

 29



generellt anses ogiltiga. Detta beror på att reglerna om avräkning mellan 
köpare och säljare reglerar en uppgörelse som innebär att erlagda 
avbetalningar kommer köparen till godo i större eller mindre mån. Har en 
part mot vilken en förverkandeklausul görs gällande fullgjort en stor del av 
sin prestation, torde det föreligga större skäl för jämkning än om han bara 
fullgjort en liten del. Förhållandet efter avtalets ingående kan därmed spela 
en större roll i samband med sådana förverkandeklausuler där det inte är 
bestämt från början vad som kan komma att förverkas.79 I övrigt skall 
giltigheten av förverkandeklausuler bedömas enligt 36 § AvtL. vilket 
medfört ökade möjligheter till jämkning eller åsidosättande även av 
förverkandeklausuler.80 Skillnaden är därför marginell i den betydelsen att 
det beror på hur man formulerar klausulen. Exakt det som gäldenären åtar 
sig att prestera i en vitesklausul avstår han från att kunna kräva i en 
förverkandeklausul. Enligt Depch har klausuler i praktiken en blandad 
karaktär eftersom den i många fall skall fungera både som ett 
påtryckningsmedel, men också som ett sätt att garantera att borgenären får 
ersättning vid eventuell förlust.81  
 

4.1.1 Situationer då jämkning kan bli aktuell 
Man kan skilja mellan två slags viten, beroende på syftet bakom klausulen. 
Dels finns det viten som har till uppgift att vara en påföljd och syftar till att 
få parten till att bete sig på ett visst sätt. Dels finns en annan typ som syftar 
till att förenkla processen genom att vitet fungerar som normaliserande 
ersättningar för förlust. Även om det vanligtvis inte finns skäl att dra någon 
skarp gräns mellan dessa två typerna framhåller dock utredningen att 
domstolen kan behöva beakta skillnaderna. Utredningen vill här påpeka att 
viten som syftar till en normaliserad ersättning skall svara mot uppkommen 
förlust.82  
 
Skillnaden borde därmed enligt min mening ligga i att om vitet har till 
uppgift att vara ett påtryckningsmedel, dvs. ett slags straffartat vite är det 
inte säkert att vitesbeloppet svarar mot den faktiska skadan. Medan ett vite 
som har till uppgift att verka normaliserande bör svara mot uppkommen 
skada.  
 
Som diskuterats ovan anser dock inte Olsen att man behöver göra en 
skillnad mellan viten och normerade skadestånd. Hon använder termen 
ersättningsklausul för att beteckna de båda.83

 
Som ovan framgått fungerar vitet som en penningsumma som i förväg 
fixerats att erläggas av gäldenären som särskild påföljd, om viss förpliktelse 

                                                 
79 Prop. 1975/76 s. 141 och 143. 
80 Prop. 1975/76: 81, s. 143, Hellner, 1996, s. 250, Ramberg och Ramberg, 2003, s. 158f. 
81 Prop. 1975/76:81 s. 141. 
82 SOU 1974: 83 s, 169f, Jansohn, Kjellin, Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen, 
1990, s. 97. 
83 Olsen, 1993, s. 38. 
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åsidosätts av honom. Det innebär alltså att ena parten skall utge 
vitesbeloppet i anledning av kontraktsbrott från hans sida. Klausulen kan bli 
oskälig i de fall bevisbördan förskjuts genom att den part som brutit avtalet 
skall visa att motpartens skada understigit vitesbeloppet, och att han därför 
vill att ersättningen jämkas. Den ersättningsskyldiga parten hamnar 
därigenom i en sämre sits än han skulle ha haft om ersättningsbeloppet 
avgjorts genom en tillämpning av köprättsliga skadeståndsregler.  
 
Ett annat skäl till jämkning kan vara att vitesbeloppet anses som orimligt. 
En ersättning kan anses orimlig om den klart överstiger det positiva 
kontraktsintresset.   
 
Enligt von Post bör avtal som påtagligt överstiger vanligen förekommande 
vitesbelopp kunna jämkas enligt generalklausulen såvida beloppets storlek 
inte kan försvaras med ett godtagbart skäl.84 Vid en granskning av de 
standardavtal som ingår i undersökningen verkar en vanlig procentsats vara 
0.5 % per vecka. Hänsyn bör dock enligt min mening tas till olika 
branscher. Ett undantag från denna vanliga procentsats är ALOS 05 ett 
exempel på. I detta standardavtal skall parterna nämligen själva fylla i en 
procentsats. Procentsatsen får dock inte överstiga 10 % av det sagda värdet. 
Har inte parterna avtalat om någon procentsats skall ersättning utgå med 1 
% av värdet, vilket är högre än normalt. ALOS 05 reglerar 
avtalsbestämmelser mellan en säljare respektive stat, kommun eller lansting. 
Genom att staten normalt i dessa fall är den klart överlägsna parten finns en 
risk att vitesbeloppet i dessa avtal kan komma att bli mycket höga. I sådana 
fall bör det finnas en möjlighet till jämkning av beloppet. 
 

4.1.2 Bedömning av vad som är oskäligt 
Vid en bedömning av skäligheten bör man ta hänsyn till överträdelsens 
karaktär och omfattningen av den ekonomiska förlusten. I förarbetena sägs 
att särskild hänsyn bör tas till om den berättigades förlust klart understiger 
avtalat vite. Hänsyn bör enligt utredningen även tas till det intresse som den 
berättigade i övrigt kan ha haft i handlingens företagande eller underlåtelse. 
Här bör en prövning göras huruvida detta intresse är berättigat och förtjänat. 
Därutöver skall såsom annars vid en tillämpning av generalklausulen hänsyn 
tas till omständigheterna vid vitesklausulens tillkomst, om avtalet är skrivet 
av endast en av parterna eller om avtalet tillkommit genom förhandlingar 
mellan parterna.85 Enligt Hellner är det även viktigt att ta hänsyn till 
indirekta förluster, t.ex. förluster för goodwill. De indirekta förlusterna kan 
dock många gånger vara svåra att beräkna.86

 
Enligt min mening torde det även vara av vikt att ta hänsyn till skälet till att 
gäldenären inte fullgjorde sin plikt. Är skälet att han inte vill fullgöra och 
                                                 
84 von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella 
förhållanden, 1999, s. 200. 
85 SOU 1974: 83 s, 170f, von Post, 1999, s. 198f. 
86 Hellner, 1996, s. 152. 
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endast vill tredska bör jämkningmöjligheterna vara mindre även om 
ersättningen till borgenären är osedvanligt hög. Beror däremot icke-
fullgörelsen på omständigheter som nästan är att likställa med Force 
majeure torde det finnas större möjligheter till en jämkning av vitesbeloppet. 
Vid en bedömning bör man därmed ta hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet, men också göra en helhetsbedömning av situationen.  
 
I förarbetena påpekar man att även om en nedsättning av vitesbeloppet är 
vanligast kan generalklausulen även användas för att oskäligt låga viten 
skall kunna höjas. Här kan det vara frågan om ett lågt vitesbelopp som 
fungerar som en sorts begränsning av skadeståndsansvaret och därigenom 
anses orimligt. Ett allt för lågt vite kan innebära att den part som är skyldig 
att utge vitet kan räkna med att det lönar sig att begå ett kontraktsbrott, 
betala vitet och sälja till någon annan köpare som är beredd att betala en 
högre köpeskilling.87 I sådana fall är det dock viktigt att tänka på att låga 
ersättningar kan vara berättigade i den bransch där parterna är verksamma. 
Ett exempel på detta är att Företag 3, som levererar färskvaror, i många fall 
kan ha svårt att alltid leverera produkterna i tid och att höga viten därmed 
skulle vara ohållbart inom denna bransch. 
 
Den som begär jämkning bör kunna visa eller åtminstone göra sannolikt att 
det finns ett tydligt missförhållande mellan vitesbeloppet och den verkliga 
förlusten.88 Hellner anser här att vitesersättningen skall ”märkbart överstiga 
den skadelidandes förlust”.89 Han menar samtidigt att avtal som är starkt 
personliga skall kunna jämkas enligt 36 § AvtL. även om vitesersättningen 
inte överstiger borgenärens förlust. Ett sådant fall har varit uppe till 
bedömning av HovR. Fallet rörde ett arbetsavtal. En författare åsidosatte här 
sin plikt att fullfölja ett beställningsavtal med ett förlag om komplettering av 
ett bokverk som han vid vite åtagit sig. Domstolen förpliktade författaren att 
fullgöra sin plikt att utge vitesersättningen.90   
 
Ett syfte med vitesklausuler är dock att borgenären skall kunna få ersättning 
utan att han skall behöva visa på skada. Skulle borgenären behöva visa 
varför ersättningsbeloppet sats högt finns en risk att klausulens syfte som en 
snabb och enkel konfliktlösning går förlorad. Genom en tillämpning av 
generalklausulen i 36 § AvtL. uppmjukas jämkningsmöjligheterna. 
Domstolen får därmed en större frihet att jämka vitesklausuler som den 
anser är otillbörlig.  
 

4.1.3 Praxis 
Rättsfallet NJA 1982 s. 613 rörde jämkning av en föreverkandeklausul 
enligt 37 § AvtL. Här var det frågan om köp av fast egendom, där 
köpekontraktet innehöll en klausul om förverkande av handpenning för det 
                                                 
87 Prop. 1975/76:81 s. 142. 
88 NJA 1920 s 545. I detta fall gjorde gäldenären sannolikt att ingen skada uppstått. 
89 Hellner, 1996, s. 152. 
90 SvJT 1957 rf s. 24. 
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fall köparen inte fullgjorde köpet. Köparen var sedan tvungen att dra sig ur 
köpet då han inte beviljades lån. Handpenningen som utgjorde 37000 
kronor, vilket motsvarade cirka 10 % av köpeskillingen, jämkades av HD 
ned till 12000 kronor. HD uttalade dock att förverkandeklausuler vid köp av 
fast egendom inte är oskäligt i sig. Enligt Olsen tyder detta uttalande på att 
HD i första hand beaktar villkorets typ och inte beloppets storlek vid en 
bedömning om klausulen skall anses som oskälig.91  
 
I rättsfallet RH 1990:108 ansåg HovR. att vitesklausulen var oskälig och 
jämkades enligt 36 § AvtL. Fallet rörde en klausul i standardavtal om 
förmedling av bostadsrätter. Innebörden av klausulen var att säljaren skulle 
betala vite motsvarande mäklarens försäljningsprovision om säljaren 
vägrade sälja till anvisad köpare som är beredd att betala det begärda priset 
och accepterar eventuellt uppställda villkor för köpet. Villkoret ansågs 
oskäligt eftersom det stred mot god mäklarsed att kräva sådan ersättning av 
uppdragsgivaren. Även om rättsfallet rörde ett konsumentförhållande, vilket 
denna uppsats inte belyser, kan det enligt von Post ändå ha relevans mellan 
näringsidkare eftersom god mäklarsed skall gälla oberoende av motpart.92

 
HD har inte dömt till jämkning av en vitesklausul i kommersiella avtal med 
hjälp av generalklausulen i 36 § AvtL. I NJA 1985 s. 343 var antagligen 
jämkning enligt generalklausulen grunden för talan men domstolen jämkade 
inte vitet. 
 

4.1.4 Slutsats 
I avtal mellan näringsidkare råder principen om avtalsfrihet och pacta sunt 
servanda. Genom domstolarnas rätt till jämkning av vitesbeloppet har dessa 
två principer dock inskränkts. Enligt min mening skall därför möjligheten 
till jämkning endast användas i yttersta fall. Annars finns det en risk att 
vitesklausulen syfte undergrävs och att den istället bara blir en annan 
förteckning för ett vanligt skadestånd, genom att domstolen beslutar om 
beloppets storlek i efterhand. 
 
I förarbetena till avtalslagen påpekas att det kan vara omöjligt att förutse alla 
tänkbara situationer och att detta kan leda till otillbörliga konsekvenser. 93 
Ett av vitesklausulens syften är dock just att ersättningsbeloppet bestäms på 
förhand. Genom att beloppet bestäms på förhand är det många gånger 
antagligen omöjligt för avtalsparterna att se hur stor en eventuell förlust kan 
komma att bli i framtiden. Så länge båda avtalsparter är medvetna om vad 
vitesklausulen innebär för skyldigheter och rättigheter torde det endast i få 
undantagsfall finnas någon rätt för domstolen att rucka på de två 
principerna, om avtalsfrihet och pacta sunt servanda, som varit 
fundamentala i avtalsrätten under lång tid. Vidare regleras ofta 
avtalsparterna rätten till ersättning genom Force majeure-reglerna, som 
                                                 
91 Olsen, 1993, s. 122. 
92 Von Post, 1999, s. 200f. 
93 Prop. 1975/76: 81, s. 29. 
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avser omständigheter då gäldenären skall kunna åberopa undantag från 
skyldigheten att utge ersättning.  
 

4.2 

                                                

Lagen om avtalsvillkor mellan 
näringsidkare 

Vitesklausuler kan också strida mot Lagen (1984:292) om avtalsvillkor 
mellan näringsidkare och därmed anses som oskäliga. Ibland beror detta på 
att parterna inte har kunskap om lagen eller på att man rent slentrianmässigt 
har använt samma avtal under lång tid och då inte uppmärksammat den nya 
lagstiftningen. Ibland beror det på att den ena parten vill utnyttja motpartens 
okunnighet om gällande rätt och därigenom vilseleder motparten.  
 
Tillkomsten av avtalsvillkorslagen mellan näringsidkare tillkom mot 
bakgrund av att en prövning enligt 36 § AvtL. innebär en del svagheter för 
en organisation eller en grupp av näringsidkare som genom en 
domstolsprocess vill pröva skäligheten i ett avtalsvillkor. Lagen är tänkt att 
ta särskild hänsyn till behovet av skydd för den som intar en underlägsen 
ställning i avtalsförhållanden.94 Bedömningen skall framför allt inriktas på 
villkor i standardavtal. Domstolen skall här ta hänsyn till samtliga 
omständigheter. Varje ifrågasatt villkor skall prövas i sitt sammanhang. Ett 
villkor kan därmed vara oskäligt i ett sammanhang men tillåtet i ett annat.95  
 
Skillnaden mellan lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare och lagen 
om avtalsvillkor i konsumentförhållande är att konsumentombudsmannen 
driver fram rättsutvecklingen i konsumentförhållanden genom att föra fram 
nya typer att fall och problem. I lagen om avtal mellan näringsidkare 
förutsätts att organisationer själva skall föra fram intressanta fall och 
problem till bedömning. 
 

4.2.1 Förhållande till 36 § AvtL. 
En prövning enligt 36 § AvtL. förutsätter att en viss näringsidkare ställer 
upp som kärande i målet. Detta innebär att domstolen endast kan ta hänsyn 
till de specifika förhållanden som inverkar på avtalet i det enskilda fallet. 
Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare förutsätter dock inte att 
processen inriktas på en typ av villkor eller att någon specifik näringsidkare 
ställer upp som kärande. Lagen förutsätter heller inte att bara ingångna 
avtalsvillkor kan angripas utan även oskäliga villkor som ännu inte kommit 
att leda till ett avtal. I rättsfallet MD 1985:18 slog MD fast att tvister, som 
avser ett visst bestämt avtalsvillkor och som inte kan förväntas bli använt i 
andra liknande fall, ej kan bedömas enligt avtalsvillkorslagen mellan 
näringsidkare utan hör hemma i allmän domstol.  Leder domen till ett bifall 

 
94 SOU 1981:31, s.9. 
95 Prop. 1983/84:92 s. 20. 

 34



av MD förbjuds den stämda näringsidkaren att i framtiden använda 
klausulen i liknande fall. Förbudet kan enligt lagen även förenas med 
offentligrättsliga viten.  
 
En särskild fråga är hur förhållandet mellan generalklausulen och lagen om 
avtalsvillkor mellan näringsidkare skall bedömas. Enligt förarbetena till 
avtalslagen sägs att de mer speciella ogiltighetsreglerna i första hand bör 
tillämpas.96 Därmed skulle lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare ha 
förtur framför en bedömning enligt 36 § AvtL. Huruvida detta uttalande 
också gäller lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare är dock osäkert 
eftersom den lagen uppkom efter ändringarna av avtalslagen. Problemet bör 
heller inte uppstå särskilt ofta eftersom reglerna skall bedöma olika 
situationer. 
 
Även om lagen om avtalsvillkor inte tycks ha haft så stor genomslagskraft 
hitintills så kan denna lag tillsammans med 36 § AvtL. få betydelse mellan 
avtalsparter som argument i förhandlingar om t.ex. upprättande av 
vitesklausuler i standardavtal.97 Enligt min vetskap har dock detta ännu inte 
tillämpats i praktiken. 
 

4.2.2 Bedömningen av vitesklausuler 
Enligt utredningen torde det inte finnas något skäl att förbjuda villkor som 
ger säljaren en rätt att skjuta upp leverans eller villkor om ungefärlig 
leverans. Klausuler som inskränker eller skjuter upp köparens rätt att häva 
kan heller inte anses såsom oskäliga. Däremot skulle det anses oskäligt att 
hålla fast köparen vid avtalet under en obestämd tid. 
 
Enligt förarbetena är köplagens skadeståndsregler relativt hårda mot 
säljaren. Säljaren är strikt skadeståndsskyldig till det positiva 
kontraktsintresset. Villkor som helt skulle frita säljaren från 
skadeståndsansvar skulle därmed kunna anses såsom oskäliga. Force 
majeure-bestämmelser som fritar säljaren från visst ansvar kan dock inte 
anses som oskäliga.  
 
Begränsningar av skadeståndsansvaret kan heller inte anses såsom oskäliga 
om de innebär en friskrivning mot följdförluster. Detta gäller också 
klausuler som innebär att säljaren endast är ansvarig upp till ett visst belopp. 
I de fall då säljarens helt friskriver sig från skadeståndsansvar och detta inte 
kan godtas bör man heller inte enligt förarbetena godta 
ansvarsbegränsningar som innebär att köparen inte får skälig ersättning för 
utlägg och ersättning för eventuellt täckningsköp. Begränsningar som knyts 
till en viss procent av köpeskillingen eller i form av viten anses också såsom 
skäliga, under förutsättning att klausulerna ger borgenären rimlig 
kompensation.98   
                                                 
96 Prop. 1975/76:81 s. 116. 
97 Bernitz, 2000, s. 108, von Post, 1999, s. 133ff. 
98 SOU 1981:31, s. 82ff. 
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4.2.3 Slutsats 
Enligt min mening finns en del svagheter med lagen. En svaghet är att det 
som oftast är de stora organisationerna som upprättar standardavtal, vilka 
skall vara till fördel för dem. Därför torde det inte finnas så många 
organisationer som önskar att deras avtalsvillkor skall granskas av domstol. 
Därigenom uppkommer också mindre fall upp till prövning.      
 
Lagen är till för att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande. Det 
torde dock vara bland de svagare och oftast små näringsidkarna som 
okunskapen om lagen finns. Svagare parter har inte i samma utsträckning 
råd med juridisk expertishjälp som stora och starka.  Finns inte kunskap om 
lagens skydd finns heller ingen nytta med lagen. Lagen uppkommer först 
när den tillämpas. Detta kan vara anledningen till att den varken fått stor 
genomslagskraft och att MD avgjort så få fall då denna lag åberopats. 
 
Jag anser att 36 § AvtL. utgör ett tillräckligt skydd mot oskäliga 
avtalsvillkor. Vid en jämförelse mellan förarbetena till Lagen om 
avtalsvillkor mellan näringsidkare och 36 § AvtL. torde de i stort sett 
tillämpas på samma sätt. 36 § AvtL har också gjort att domstolen kunnat 
inta en friare hållning och därmed döma till jämkning i fler fall. 
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5 Skillnader mellan skadestånd 
och vite 
Detta kapitel kommer att ta upp vilka allmänna regler rörande 
skadeståndsansvar vid leverantörens dröjsmål som kan bli tillämpliga. 
Sedan kommer en jämförelse göras med reglerna om vite respektive 
skadestånd att göras.  
 

5.1 

                                                

Vad är dröjsmål enligt köplagen? 
I 22 § KöpL finns regler om säljarens dröjsmål. Dröjsmål inträffar när varan 
inte avlämnas alls eller då varan avlämnas för sent. För att 
dröjsmålspåföjlder enligt köplagen skall bli tillämplig krävs att dröjsmålet 
inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Om dröjsmålet 
därmed kan härledas till något inom köparens risksfär går säljaren fri från 
ansvar för dröjsmål. Dröjsmålet upphör då varan avlämnas i enligthet med 
reglerna i köplagen eller enligt avtal.99  
 
De påföljder som köparen kan göra gällande då säljaren är i dröjsmål är 
enligt 22 § KöpL. kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva 
skadestånd. Han får även hålla inne med betalningen. Den enda av 
påföljderna som rör ersättning är skadeståndspåföljden. Skadeståndet är 
oberoende av andra påföljder på så sätt att skadeståndet kan utgå även om 
ingen annan av dröjsmålspåföljderna krävts av köparen. Rätten till 
skadestånd uppkommer normalt oavsett om förseningen är kort- eller 
långvarig och kan utgå genast efter att dröjsmålet inträffat.100

 
Om säljaren endast är försenad med en del av varorna kallas detta för 
partiellt dröjsmål och då skall enligt 43 § KöpL bestämmelserna om 
dröjsmål endast tillämpas på denna del. En förutsättning för att 43 § skall 
kunna tillämpas är att uppdelningen kan ske med hänsyn till fysiska och 
funktionella samband. En såld bil som saknar motor är enligt Håstad ett 
exempel då säljaren skall anses vara i dröjsmål med hela leveransen då en 
bil utan motor saknar funktion.101

 
Ibland kan det hända att säljaren gör sig skyldig till anteciperat dröjsmål, 
vilket innebär att något defenitivt dröjsmål ännu inte har uppkommit, men 
att det kan med visshet eller sannolikhet förutses. En sådan situation kan 
uppkomma då säljaren förklarar att han inte kommer att leverera.102  
 

 
99 Herre, Ersättningar i köprätten – särskilt om skadeståndsberäkning, 1996, s. 51. 
100 Herre, 1996, s. 51 och 54. 
101 Håstad, 2003, s. 156. 
102 Olsen, 1993, s. 151f. 
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För att köparen skall kunna hävda sin rätt får som tidigare nämnts 
dröjsmålet inte bero på köparen eller något förhållande på hans sida. Vid 
leveransavtal är säljaren annars strikt ansvarig. Under vissa omständigheter 
kan dock säljaren bli fri från ansvar103. Här rör det sig om omständigheter 
som visserligen inte beror på köparens förfarande men som ändå bör 
hänföras till hans risksfär, t.ex. att köparen inte får något importtillstånd.104

 
 

5.2 

                                                

Vad är dröjsmål enligt 
standardavtalen?  

Dröjsmålet i standardavtalen är oftast knuten till en tidsrelaterad 
vitesklausul. Den angivna leveranstiden enligt avtalet anger därmed om 
gäldenären är i dröjsmål. Sker inte fullgjord leverans eller att arbetet inte är 
klart inom denna tid är gäldenären därmed i dröjsmål. Utmärkande för 
vitesklausulerna är att ersättningen till borgenären för dröjsmålet skall utgå 
tills leveransen eller arbetet är fullbordat. Vanligtvis finns dock oftast ett 
visst högsta tak för ersättningen. 
 
Leveranstiden bestäms vanligen genom att det i avtalet har angetts ett 
slutdatum. Vitesklausulen kan dock användas även om något slutdatum inte 
angivits exakt. Leveranstiden kan även vara bestämd genom en tidsplan. Så 
länge det rör sig om köp där prestationen är uppdelbar. Till exempel att ett 
antal fönster skall tillverkas och levereras. Problem kan däremot uppkomma 
då prestationen är svår att dela upp eller där prestationens olika delar är 
beroende av varandra. Ett exempel på detta är entreprenad, där 
entreprenören skall bygga en anläggning inom en viss tidsplan. Levereras 
och installeras inte fönstren i tid förskjuts även andra arbeten med 
anläggningen också genom att det t.ex. inte går att installera värme i 
anläggningen om det inte finns fönster. En försening i sådana arbeten kan 
därmed innebära att hela arbetet försenas.105  
 
Det är inte ovanligt att standardavtalen medger att leveranstiden kan 
förlängas. Vanliga omsändigheter som ger säljaren en förlängd leveranstid 
är om förseningen skulle bero på Force majeure eller på grund av köparen 
eller något förhållande på dennes sida. Enligt ALOS 05 p. 8 skall 
leveranstiden då förlängas med ”den tid som kan anses skälig”. I 
kommentaren till avtalet står dock inget om vad som skall anses som skäligt. 
I Avtal 90 p. 5.5 har man uttryckt att installationsdagen och avtalad 
leveransdag skall flyttas fram ”med hänsyn till omständigheterna motiverad 
tidpunkt”. Annars föreligger leveransförsening när effektiv leveransdag 
inträffar efter avtalad leveransdag.   
   
 

 
103 Se vidare kapitlet om gäldenärens möjlighet till ansvarsfrihet. 
104 Prop. 88/89:76 s. 97. 
105 Olsen, 1993, s. 154. 
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AB 04 som rör avtal om entreprenad innehåller utförliga bestämmelser om 
entreprenörens dröjsmål. Som oftast inom standardavtalsrätten träder vitet in 
som den vanliga påföljden av dröjsmål, i stället för hävning och särskilt då 
entreprenören anser sig färdig med arbetet och anmäler för slutbesiktning, 
men där beställaren inte godkänner arbetet.106

 
Har inte någon exakt leveranstid angivits skall enligt ECE 188 p. 7.1 
leveranstiden räknas från den senaste av de tre tidpunkterna: 
beställningsdagen, den dag säljaren erhåller meddelande om att importlicens 
utfärdats eller den dag då delbetalning, som skall betalas före arbetets 
igångsättande, erläggs. Samma regler gäller i IML 2000 p. 11, med det 
tillägget att leveranstiden kan räknas även från ”dagen då säljaren mottagit 
samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner” om 
denna dag inföll sist. 
 
Har inte parterna avtalat om en bestämd leveranstid utan istället om en 
tidsrymd inom vilken leverans skall ske, skall enligt NL 01 denna tidsrymd 
löpa från avtalets ingående. 
 

5.3 

                                                

Köplagens kontroll- och culpaansvar 
Köplagens skadeståndsregel i 27 § baserar sig på det så kallade 
kontrollansvaret. Det betyder att gäldenären är skadeståndsansvarig när 
dröjsmålet inte legat utanför hans kontroll. Kontrollansvaret omfattar inte 
indirekta förluster som anges i 67 § KöpL. För att ersättning för indirekta 
förluster skall utgå krävs att gäldenären varit försumlig, dvs. culpös.  
 
För att borgenären skall ha rätt till ersättning enligt 27 § KöpL. krävs att 
gäldenären inte kan visa att det föreligger ett ”hinder” (hindersrekvisit), att 
hindret ligger utanför gäldenärens kontroll (utom kontroll-rekvisitet), att 
gäldenären inte skäligen har behövt räkna med att ett sådant hinder skulle 
inträffa (oförutsebarhetsrekvisitet) och att han inte skäligen ha kunnat 
undvika eller övervinna hindret eller dess följder (aktivitetsrekvisitet).107 
Detta innebär att det krävs att faktisk skada verkligen inträffat och kan 
bevisas.  
 
Gäldenären har förutom ett kontrollansvar  även ett culpaansvar enligt 27 § 
4 st. Köparen har därmed såsom ovan sagts rätt till ersättning om dröjsmålet 
berott på säljarens försummelse.108 Försummelse från säljarens sida behöver 
inte nödvändigtvis uppkommit av säljaren eller någon anställd till honom. 
Till försummelse på säljarens sida räknas även försummelse som inträffat 
till följd av någon som anlitats av säljaren, för att utföra delar eller hela 
säljarens presation enligt köpeavtalet, orsakar skada till följd av 

 
106 Hellner, Hager, Persson, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, 2005, s. 137f. 
107 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt I, Köprätt, 1999, s. 140f. 
108 Herre, 1996, s. 55. 
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försummelse.109 Vad som närmare menas med försummelse har inte 
närmare preciserats i förarbetena. Vårdslöshet skall dock anses kunna 
förekomma både vid oskicklighet eller oatsamhet i utförandet av säljarens 
förpliktelser och vid underlåtenhet.110

 
Utgångspunkten enligt köplagen är alltså att den skadeslidande parten skall 
ersättas fullt ut för både direkta och indiekta kostnader, dvs  för det postiva 
kontraktsintresset. Pricipen gäller dock inte fullt ut utan begränsas såsom 
sagts tidigare av generella principer och uttryckliga bestämmelser. Principen 
uttrycks inte tydligt enligt köplagen, men enligt 67 § 1 st. i Köpl. ges en 
generell bestämmelse om vad som skall skall ersättas. Enligt förarbetena till 
67 § ersätts inte förluster som saknar ett adekvat kausalsammanhang med 
avtalsbrottet. Det innebär att onormala och avlägsna följder av avtalsbrottet 
faller utanför skadeståndsskyldigheten. Bedömningen av vad som skall 
anses som adekvat har överlämnats att bedömmas av domstolarna. 
Köplagens indelning i direkta och indirekta förluster kan enligt förarbetena 
användas för att tolka och klargöra den närmare innebörden av avtalsvillkor, 
om inte avtalet självt, handelsbruk eller andra omständigheter ger anledning 
till annat.111 En viktig skillnad mellan säljarens skadeståndsskyldighet enligt 
kontrollansvaret och skadeståndsskyldigheten vid försummelse ligger i vad 
som skall ersättas. Har inte säljaren ansetts försummlig är han endast 
ersättningsskyldig för köparens direkta förluster. Har säljaren däremot 
ansetts försummlig skall han ersätta köparen för både de direkta och de 
indirekta skadorna som köparen drabbats av på grund av dröjsmålet.112

 
I CISG saknas en indelning i direkta och indirekta förluster. Enligt CISG 
gäller istället att när säljaren gjort sig skyldig till ett skadeståndsgrundande 
dröjsmål skall han ersätta köparen för alla ekonomiska förluster som 
härstammande från kontraktsbrottet.113  
 
Den svenska köplagen har kritiserats för sin uppdelning i direkta och 
indirekta skador. Dels är det en svårtolkad bestämmelse och dels kan 
uppdelningen komma i konflikt med skyldigheten för den skadelidande att 
vidta skadebegränsande åtgärder. Möjligheten för köparen att genomföra 
kompensationsåtgärder samt förhållandet mellan 67 § och skyldigheten att 
vidta skadebegränsande åtgärder orsakar en del bedömningsproblem.114 En 
skadelidande part som drabbas av dröjsmålet kan ofta välja mellan olika 
alternativ att söka kompensera sig för kontraktsbrottet. Enligt förarbetena 
skall därför uppdelningen mellan direkta och indirekta skador inte vara 
utformade så att en köpare som bara har rätt till ersättning enligt 
kontrollansvarsregeln väljer en ”lösning som innebär en mer omfattande 
skada än som i och för sig motiveras av avtalsbrottet”.115 Enligt förarbetena 

                                                 
109 Prop. 1988/89: 76 s. 117. 
110 Fprop. 93/1986, s. 75. 
111 Prop. 1988/89: 76 s. 193ff. 
112 Herre, 1996, s. 56 och 58. 
113 Herre, 1996, s. 61f. 
114 Herre, 1996, s. 456 och 461. 
115 Prop. 1988/89: 76, s. 48. 
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bör detta innebära att den ersättning som en skadelidande har rätt till 
huvudsakligen bör vara densamma oavsett vilket alternativ han väljer för att 
söka kompensation för avtalsbrottet.116 Detta skulle kunna innebära att 
köparen skulle kunna göra om en del indirekta förluster till direkta förluster 
med hjälp av bestämmelsen i 67 § 3 st. KöpL. som stadgar att ”som indirekt 
förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan förlust som den 
skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i 
andra stycket”. Håstad har i ett förslag menat att alla förluster som 
uppkommer av den skadelidandes ansträngningar för att erhålla ett substitut 
för den avtalade prestationen bör anses vara direkta förluster.117 Herre å sin 
sida menar att det med den nuvarande bestämmelsen i 67 § skulle vara en 
allt för extensiv tolkning att komma till Håstads slutsats. Samtidigt menar 
han att ändåmålsskälen för Håstads lösning anses bör väga tyngre.118  
 

5.4 Jämförelse 

                                                

För att skadestånd skall kunna erhållas enligt köplagens skadeståndsregler 
måste den skadelidande alltså visa på skada som orsakats av den 
skadeståndsskyldige, att skadan beror på omständigheter som den 
skadeståndsskyldige skall svara för, och att skadans storlek kan visas. Dessa 
omständigheter behöver vanligtvis inte visas då en vitesklausul används, 
men det finns dock undantag. Enligt Samuelsson och Gorton kan avtalsvitet 
jämföras med ett prisavdrag då vitet därmed blir en avtalad reduktion av 
priset. Detta uttryck används även i standardavtalet ECE 188 p. 7.3.  
 
Finns det ingen vitesklausul i avtalet skall köplagens skadeståndsregler i 
kontraktsförhållanden tillämpas. Den skadelidande kan då få ersättning för 
den skada han kunnat visa, vilket i många fall innebär att han sätts i ett 
sämre läge än vid användning av vitesklausuler. En stor anledning till det är 
att det för det första kan vara svårt att visa på skada, ibland till och med 
omöjligt och för det andra att det kan innebär stora kostnader för den 
skadelidande som skall visa på skadan. Det hör heller inte till vanligheterna 
att man tolkar in en vitesklausul i avtalet om parterna inte själva tagit 
initiativ till det. Att vitesklausuler generellt alltid används inom en bransch 
är heller inte grund för att tolka in en vitesklausul.  
 
En vitesklausul har den fördelen för den skadelidande att han har minskade 
bevisproblem, vilket kan innebära en lägre kostnad.119 I AB 04 5 kap. 3 § 
inskränks delvis denna rättighet för den skadelidande genom att 
entreprenören kan göra invändningar om att han har rätt till en 
tidsförlängning. Vitesklausulen i AB 04 reglerar därför inte slutligen 
ersättningsfrågan på grund av dröjsmål.   
 

 
116 Prop. 1988/89: 76, s. 76. 
117 Håstad, 2003, s.  213f. 
118 Herre, 1996, s. 456. 
119 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 83, s. 95f. 
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Även om den skadelidande kan vara förhållandevis säker på att kunna få 
ersättning vid dröjsmål när avtalet innehåller en vitesklausul är det 
förmodligen inte särskilt vanligt att vitesbeloppet ger täckning för alla 
ekonomiska förluster som han haft på grund av dröjsmålet. Detta skall då 
vägas mot skadeståndsreglerna där skadelidande kan få betala stora 
kostnader för att kunna visa skada, men när detta är gjort har han sedan rätt 
till en ersättning där det inte finns något bestämt maximum på förhand. Han 
har därmed lättare att kunna få ersättning för hela sin lidna skada. Kräver 
borgenären förutom vitet skadestånd för att täcka mer än det maximala 
vitesbeloppet, måste han också visa skada på samma sätt som enligt de 
köprättsliga reglerna i lagen.  
 
Reglerna om skadeståndets omfattning i köplagen har inte den precision 
som i många fall skulle vara önskvärd. Detta är till nackdel för både köpare 
och säljare. Köparen få svårt att visa ett kausalsamband mellan dröjsmålet 
och skadan och säljaren har svårt för att inte säga omöjlighet att förutse sin 
riskexponering. Indelningen av skador i direkta och indirekta skador 
försvårar dessutom ytterligare tolkningen av lagen. Därmed är det inte 
konstigt att många standardavtal och individuellt utformade avtal innehåller 
vitesklausuler.120 Genom en vitesklausul löses både ansvarsgrunden och 
omfattningen av ersättningsskyldigheten. Det kan vara anledningen till att 
uppdelningen av direkta och indirekta skador som fanns i NL 79 har slopats 
i nyare utgåvor.  
 
Enligt köplagens skadeståndsregler har borgenären en skyldighet att minska 
sin skada då dröjsmålet inträffat. Någon sådan bestämmelse behövs dock 
inte vid vite eftersom vitesbeloppet redan bestämts på förhand och 
borgenären får ett visst vite oavsett skadans storlek. Genom vitets 
utformning borde det bli naturligt för köparen att försöka minska sin skada 
eftersom han får samma vite oavsett skadans storlek.  
 

5.5 Slutsats 

                                                

Sammanfattningsvis kan sägas att vitet är ett säkrare sätt att få ersättning på 
än skadestånd enligt köprättsliga regler. I vitesklausuler finns dock oftast ett 
maximum för hur stor ersättningen som kan erhållas. Beroende på om 
vitestaket sätts högt eller lågt kan borgenären få ersättning för både direkta 
och indirekta skador. Genom de allmänna skadeståndsreglerna kan 
borgenären som princip, med vissa undantag, få ersättning för både direkta 
och indirekta skador. Alla skador skall dock bevisas och indirekta skador är 
i många fall vara svåra att visa. 
 
Köplagen saknar ofta den klarhet som standardavtalen för det mesta har.  På 
grund av lagens oklarhet blir antagligen kommersiella köpare och säljare 

 
120 Ramberg, Avtalsbrottets påföljder och ICC Model International Sale Contract, 1999, s. 
576f. 
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beroende av en effektiv standardavtalsreglering. Köplagen och dess regler 
kan dock på ett bra sätt hjälpa till att tolka vissa regler i standardavtalen. 
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6 Jämförelse från 
rättsekonomisk synvinkel 
Detta delkapitel kommer att analysera hur vitesklausuler respektive 
skadestånd kan ses ur en rättsekonomisk synvinkel.  
 
Från ett rättsekonomiskt perspektiv utgår man från att alla handlingar görs i 
syfte att hushålla med tillgångar på ett effektivt sätt. Människan sägs också 
hela tiden sträva efter att maximera sin tillfredställelse. Därigenom måste 
människan hela tiden kalkylera och göra det val som hon anser ger mest 
tillfredställelse.121 Alla företag sägs också alltid vara vinstmaximerande, 
dvs. att de hela tiden strävar efter att göra så stor vinst som möjligt. Parter i 
ett avtal kommer ur rättsekonomisk synvinkel att genomföra sina 
förpliktelser enligt avtalet när det kostar mindre än att bli ersättningsskyldig 
på grund av kontraktsbrott och kommer att bryta kontraktet när förpliktelsen 
enligt avtalet kostar mer än att betala ersättning för kontraktsbrottet.122  
 
Höga transaktionskostnader är en omständighet som hindrar marknaden från 
att fungera idealiskt genom att det sätter stopp för att transaktioner mellan 
företag skall komma till stånd. Att så många ömsesidigt gynnande 
transaktioner som möjligt skall komma till stånd är viktigt för att öka 
välfärden och därmed tillfredställelsen hos människor och hos företag. Höga 
transaktionskostnader uppkommer genom att transaktioner alltid medför 
kostnader. Ett kontrakt mellan två parter innebär alltid förhandlingar mellan 
parterna och när avtalet väl är underskrivet skall avtalet genomdrivas. 
Förhandlingar tar tid och genomdrivandet kräver många gånger 
uthållighet.123 I många fall är dessa kostnader så höga att det inte lönar sig 
att genomföra transaktionen. Detta samhällsekonomiska problem kan 
rättsordningen hjälpa till att lösa, och ett exempel på detta är 
vitesklausulen.124

 

6.1.1 Kostnader för kontroll 
En av transaktionskostnaderna är kostnaden för kontroll. Denna kostnad 
syftar på den kostnad som uppkommer genom att parterna måste se till att få 
njuta av de rättigheter som parten har rätt till enligt kontraktet. Det rör sig 
alltså om kostnader för att se till att motparten utför sina skyldigheter enligt 
avtalet.125 I det praktiska livet kan en sådan transaktionskostnad bestå av att 
ena parten väcker talan vid domstol för att den andre parten skall fullgöra 
sina förpliktelser, t.ex. genom att kräva skadestånd för leveransförsening. 

                                                 
121 Dahlman, Glader, Reidhav, Rätteekonomi – en introduktion, 2002, s. 9. 
122 Cooter och Ulen, Law and economics, 2000 s. 189. 
123 Cooter, Ulen, 2000, s. 207. 
124 Dahlman, Glader, Reidhav, 2002, s. 11 och 73. 
125 Dahlman, Glader, Reidhav, 2002, s. 80. 
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Att väcka talan vid domstol är vanligtvis kostsamt och kan ta tid.  Bara 
osäkerheten hos parterna att en sådan ökad kostnad kan uppkomma kan få 
dem från att avstå från att ingå ett avtal. Företagen gör här en kalkyl över 
om kostnaderna blir större än tillfredställelsen av att avtalet fullgörs. Är 
kostnaderna större än tillfredställelsen kommer inget avtal att komma till 
stånd. 
 
Ett sätt att minska denna transaktionskostnad skulle kunna vara att använda 
sig av en vitesklausul i avtalet. En vitesklausul ger här ett annars icke 
bindande löfte en bindande karaktär. Borgenären kan använda 
vitesklausulen för att tvinga gäldenären att uppfylla ett åtagande enligt 
kontraktet utan att behöva väcka talan vid domstol. Den 
ersättningsberättigade behöver heller inte bevisa sin skada. Därmed behöver 
inte någon av parterna ägna så mycket tid åt konflikten. De totala 
transaktionskostnaderna blir därmed mindre eftersom både köparens och 
säljarens kostnader räknas in. Vitet innebär alltså att etablerade spelregler 
redan finns då konflikten uppkommer.  
 

6.1.2 Kostnader för kontrakt 
I vissa fall kan dock en juridisk regel sänka en transaktionskostnad och 
samtidigt höja en annan. Även vitesklausulen kan få motsvarande 
konsekvenser. Så kan vara fallet då vitesklausulen sänker kostnaden för 
kontroll men samtidigt höjer kostnaden för kontrakt. Kostnader för kontrakt 
syftar till de kostnader som parterna har för att ingå avtal.126  Skall avtalet 
innehålla en vitesklausul sker ofta förhandlingar om hur den skall utformas. 
Detta kan dock ta tid och därmed medföra transaktionskostnader. Dessa 
kostnader kan speciellt uppkomma då avtalsparter från olika länder ingår 
avtal med en vitesklausul inkluderat. Eftersom vitesklausulen tolkas på olika 
sätt i olika jurisdiktioner kan parterna behöva juridisk hjälp att utforma 
klausulen. Detta skapar dock stora kostnader för företaget. Ett sätt att här 
sänka transaktionskostnaden för kontrakt vore att parterna använder sig av 
standardavtal som redan innehåller en vitesklausul. Parterna behöver 
därmed inte förhandla och formulera vitesbestämmelsen i varje enskilt fall. 
Antingen kan parterna använda sig av ett redan utformat standardavtal i den 
bransch där parterna är verksamma eller om parterna har för avsikt att ha 
långa affärsrelationer i framtiden, antingen enskilt eller tillsammans utforma 
ett individuellt standardavtal som de sedan använder sig av nästa gång de 
ingår ett avtal. 
 
När det gäller andra avtalsvillkor än vitesbestämmelser kan parterna även 
använda sig av de dispositiva regler som finns i t.ex. köplagen. Problemet 
med vitesbestämmelser är att dessa inte regleras i lag och därför är 
standardavtal en bättre lösning för att sänka transaktionskostnaderna. Finns 
dock ingen vitesbestämmelse i avtalet kan skadeståndsreglerna i köplagen 
tillämpas analogt. Problemet med dem är dock att dessa regler oftast inte är 

                                                 
126 Dahlman, Glader, Reidhav, 2002, s. 79. 
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speciellt tydliga och inte alltid på ett effektivt sätt reglerar den situation som 
uppkommit mellan parterna. Köplagen blir här alltför generell och parterna 
får ändå gå till domstol för att lösa den uppkomna konflikten.   

6.1.3 Slutsats 
Härmed kan man dra slutsatsen att en vitesklausul i många fall är att föredra 
framför skadestånd enligt köprättsliga regler ur rättsekonomisk synvinkel. 
Man skall dock komma ihåg att en vitesbestämmelse också kan skapa 
transaktionskostnader i sig genom att den är t.ex. otydlig och behöver tolkas 
av domstolen. En vitesklausul i ett standardavtal har däremot många 
fördelar genom att den oftast har använts många gånger och därmed vet 
parterna hur den skall tolkas. Ibland finns till och med kommentarer till 
standardavtalen som förklarar hur avtalsvillkoret är tänkt att användas. 
Samtidigt är många standardavtal utformade av bara en av parterna, som på 
så sätt kan utforma det till sin fördel. Därmed uppkommer återigen en 
transaktionskostnad genom att motparten som inte utformat avtalet måste 
lägga ned tid och kanske pengar, genom att en jurist skall kontrollera 
avtalet, så att han får sina rättigheter tillgodosedda.   
 
En viktig aspekt i sammanhanget är att vitesklausulen inte allt behöver 
användas av rättekonomiska skäl. Ett annat skäl kan vara moraliska. Ingen 
vill ingå avtal med en motpart som inte avser att fullgöra sin plikt och 
därmed inte tar affären på allvar. Genom att gäldenären accepterar en 
vitesklausul visar han borgenären att han vill fullgöra sin plikt enligt avtalet.   
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7 Gäldenärens möjlighet till 
ansvarsfrihet 
Ansvaret för leverantören att prestera då det finns en vitesklausul i avtalet är 
som huvudregel mycket strängt. Beställaren har oftast rätt till vite om 
leverantören är i dröjsmål med fullgörandet och detta inte beror på 
beställaren eller på Force majeure. Innehåller inte avtalet någon 
friskrivningsklausul är dock frågan om gäldenären kan få ansvarsfrihet 
genom köplagens regler. Innehåller avtalet en friskrvningsklausul som i 
vissa fall undantar gäldenären från ersättningsansvar är frågan hur stark 
denna friskrivning är i förhållandet till skyldigheten att utge vite. 
 

7.1 Omöjlighet 

                                                

En fråga är huruvida regeln om kontrollansvar i köplagen är tillämplig då 
vitesklausulen inte innehåller några särskilda bestämmelser om 
ansvarsfrihet.  Enligt Olsen bör i alla fall 27 § KöpL. vara tillämplig vid en 
tolkning av en vitesklausul rörande säljarens dröjsmål.127 Att säljaren 
hamnar i dröjsmål behöver varken bero på beställaren eller Force majeure. 
Dröjsmålet kan istället bero på en omöjlighet att leverera. Läran om 
omöjlighet har ofta diskuterats i samband med vitesklausuler. Även om 
köplagens skadeståndsregler inte längre bygger på omöjlighet utan på ett 
kontrollansvar är diskussionen fortfarande aktuell då omöjlighet anses vara 
strängare än kontrollansvaret.  
 
Omöjlighet är inte samma sak som Force majeure.  Att något blivit objektivt 
omöjligt att uppfylla kan nämligen bero på en händelse, som inte kan 
kvalificeras som Force majeure128. Med objektiv omöjlighet menas att det 
kan drabba alla parter i den förpliktades ställning. Omöjlighet betyder att 
avtalet är ogiltigt och därmed befrias säljaren från att fullgöra avtalet. 
Omöjligheten kan ha sin grund i ett ursprungligt problem eller bero på 
senare inträffade förhållanden. Ett exempel är att lagstiftning gjort det 
omöjligt för gäldenären att leverera. Plikten att fullgöra är dock stark och 
omöjlighetsläran sträng mot den som vill bli befriad. Enligt 27 § KöpL. går 
säljaren fri från ansvar när dröjsmålet beror på händelse utanför hans 
kontroll och detta inte beror på försummelse från hans sida. Omöjlighet 
torde vanligtvis tillhöra sådana situationer som ligger utanför gäldenärens 
kontroll. 
   
Omöjlighetsläran tycks numera inte spela en så stor roll i svensk rätt. Med 
detta menas dock inte att omöjlighet aldrig kan medföra befrielse från 

 
127 Olsen, 1993, s. 272. 
128 Objektiv omöjlighet skall därmed skiljas från subjektiv omöjlighet, vilket betyder att 
omöjligheten hänför sig till just den ifrågavarande gäldenärens möjligheter att prestera. 
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förpliktelse. Var gränsen går för bedömningen om vad som skall anses som 
omöjligt kan inte avgöras generellt. Hellner tar dock ett exempel där en 
person som åtagit sig ett personligt uppdrag avlider. Därigenom blir 
personen ur stånd att fullgöra uppdraget.129 Omöjlighetsläran ser därmed ut 
att vara strängare mot gäldenären än vad den nya regeln om kontrollansvar i 
köplagen verkar vara. Genom kontrollansvaret verkar man vara mer villig 
att ta hänsyn till säljarens leveranssvårigheter. 
 
Frågan är dock hur en vitesklausul förhåller sig till omöjlighetsläran. I 
doktrinen verkar man vara enig om att något ansvar enligt klausul inte 
uppstår då fullgörelse varit omöjlig. Enligt Almén kan en vitesutfästelse 
betraktas på två sätt. Antingen kan den ses som en på förhand gjord 
uppskattning av skadans belopp eller som en ovillkorlig förbindelse att, i 
händelse huvudprestationen icke fullgöres, skall vitesersättningen utgå. 
Almén tycks därmed mena att förhållandet till omöjlighetsläran beror på hur 
vitesklausulens utformning. Almén fortsätter sitt resonemang: ”Är 
vitesutfästelsen knuten till en huvudförbindelse, vars icke-uppfyllelse endast 
under förutsättning av skuld hos den förpliktade ådrager denne 
ersättningsskyldighet, ligger onekligen när till hands att uppfatta densamma 
som ett eftergivande av berörda fordran, om också icke såsom en ovillkorlig 
förbindelse att i varje fall av icke-uppfyllelse gälda beloppet.” Han verkar 
dock inte ta ställning till de båda synsätten men menar att ett ansvar även för 
objektiv omöjlighet skulle vara oskäligt och inte heller överensstämma med 
allmänna regler för viljeförklaringens tolkning. Skälet till det torde enligt 
honom vara den förmån som vitesklausulen innebär för borgenären att 
slippa visa bevisning om skadans storlek.130  Olsen menar att en vitesklausul 
skall tolkas som en ”garanti” för fullgörelse, med undantag för 
omöjlighet.131  
  

7.2 

                                                

Force majeure 
Det förefaller vara så att omöjlighet skulle kunna vara tillämpligt och 
innebära en befrielse från att utge vite. Det torde dock vara sällsynt att 
omöjlighet åberopas. Den största anledningen till detta är antagligen att de 
flesta avtal innehåller bestämmelser som i vissa fall fritar säljaren från att 
utge vite trots att dröjsmål inträffat och att dessa Force majeure-
bestämmelser då tillämpas istället.  
 
Force majeure-omständigheter uppstår där en leverans är omöjlig till följd 
av hinder som säljaren inte kan övervinna. Ett sådant fall är att leverantören 
inte kan leverera i tid på grund av att en myndighet har förbjudit export av 
ifrågavarande vara till köparens land och att dessa varor inte finns att tillgå i 
kontraktsenligt skick utanför landet med exportförbud.  
 

 
129 Hellner, 1996, s. 60f. 
130 Almén, 1960, s. 314f., Rodhe, 1956, s. 594 vid n. 44.   
131 Olsen, 1993, s. 174. 
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I princip kan inte leverantören undkomma att leverera på grund av att 
leveransen blivit försvårad eller att varan blivit dyrare att tillverka än väntat. 
För att säljaren skall undkomma att behöva leverera krävs vanligvis att 
säljaren vid en leverans skulle behöva göra uppoffringar som inte är rimliga 
med hänsyn taget till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. 
Uppoffringarna kan antingen vara fysiska eller ekonomiska. I förarbetena 
till köplagen är t.ex. en naturkatastrof eller en eldsvåda som orsakas av en 
olyckshändelse vara exempel på omständigheter som skulle få säljaren att 
undgå skadeståndskyldighet.132  
 
För att Force majeure-klausulen skall anses giltig krävs att den konkret eller 
generellt anger förutsättningarna för dess tillämpning och vilka effekter som 
avses. Den vanligaste metoden är därför att räkna upp ett stort antal 
händelser för att slutligen avsluta med en generell formulering. Finns ingen 
branschinriktad metod för vad som vanligen skall tolkas in, används 
vanligvis de regler som gäller enligt dispositiv rätt, dvs i detta fall 23 § 
KöpL. En tolkning enligt köplagen skulle dock förmodligen inte bli till 
fördel för säljaren eftersom den torde komma att tolkas snävt. 133  
 
De rättsföljder som blir tillämpliga enligt en Force majeure klausul skiljer 
sig ofta från vad som följer av 27 § KöpL. En vanlig rättsföljd av Force 
majeure är att tiden för fullgörandet av prestationen förskjuts. Det är även 
vanligt att förskjutningen är längre än Force majeure-omständigheten varar. 
Att leveranstiden förskjuts innebär samtidigt att inga som helst påföljder av 
dröjsmålet kan komma ifråga. Köparen har varken rätt att häva avtalet eller 
kräva skadestånd. Dessutom utgår inget vite under den tid som 
förlängningen varar.134

 
I de flesta standardavtal finns utförliga regler om möjligheten till 
ansvarsfrihet på grund av Force majeure-omständigheter. Uppläggningen av 
förhållandet mellan Force majeure-reglerna och vitesklausulerna kan dock 
variera. Force majeure-klausuler används generellt oftast för att ange 
riskfördelningen mellan köpare och säljare. Därmed kan klausulerna 
tillsammans användas både för att reglera omfattningen av 
prestationsskyldigheten och för begränsning av skadeståndsskyligheten vid 
avtalbrott. I standardavtalen används Force majeure-klausulen oftast för att 
begränsa prestationsskyligheten.135  
 
Beror förseningen på Force majeure-omständigheter har leverantören 
därmed ofta rätt till en utökad leveranstid. Leveransen uppskjuts därmed 
med motsvarande antal dagar som Force majeure-förhållandet varade. 
Därmed uppkommer inget avtalsbrott om prestationen sker inom den 
förlängda tiden och därmed har köparen inte heller rätt till vite, hävning 
eller skadestånd. Då det däremot inte finns några Force majeure-
omständighet brukar ändå en del avtal innehålla bestämmelser som ger 
                                                 
132 Prop. 1988/89: 76, s. 108f, Håstad, 2003, s. 47. 
133 Hellner, 1999, s 146. 
134 Hellner, 1996., s. 71. 
135 Ramberg, Ramberg, 2003, s. 272f. 
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säljaren en viss begränsad förlängningsfrist utan att leverantören drabbas 
från sanktioner som vitesklausuler.  
 
De händelser som räknas till Force majeure enligt avtalen är i stort sett 
samma i alla standardatal. I avtalen gör man exemplifierade uppräkningar 
som ska visa vilken dignitet händelsera skall ha för att anses som Force 
majeure-omständigheter. De uppräknade exemplen skall därmed närmast 
vara till ledning för avtalsparternas, domstolars och skiljenämnders 
bedömning.136

 
Standardavtalen innehåller ofta flexibla regler om hur leveranstiden skall 
bestämmas. NLM 02 p. 48, ECE 188 p. 7.2 och ECE 188 A p. 20.2 
innehåller bestämmelser i de fall den avtalade leveranstiden inte kan hållas, 
på grund av Force majeure-omständigheter, skall leverandtiden förlängas 
med den tid som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig. 
Leveranstidpunkten kan därmed förskjutas med antingen längre, samma 
eller kortare tid än den, under vilken omständigheten varat. Deullar och 
Nordström tar här som exempel att säljaren kanske kan klara av att arbeta in 
leveransförseningen på kortare tid, tex för att arbetskapaciteten ökat eller för 
att omständigheten inte medförde så stor störning. Förhållandena kan dock 
vara motsatta. Det normala torde dock i de flesta fall vara att säljaren har 
rätt att förskjuta leveranspunkten under den tid som Force majeure-
omständigheten varat. Köparen har sedan bevisbördan om han anser att 
säljaren bör ha kortare tid, och tvärtom i de fall säljaren anser sig ha rätt till 
längre tid.137  
 
När Force majeure-fristen har löpt ut och leverantören fortfarande inte 
levererat har köparen rätt till vitesersättning. Leverantören kan dock oftast 
inte luta sig mot några Force majeure-regler om sådana omständigheter 
skulle inträffa då dröjsmålet redan inträtt. Detta framgår av allmänna 
rättsgrundsatser och principen brukar kallas för perpetuatio obligationis.138 
Principen innebär i korthet att en gäldenär i dröjsmål, vare sig förseningen 
uppstått på grund av Force majeure eller inte, ändå har en 
ersättningsskyldighet till följd av dröjsmålet.139 Det är dock inte ovanligt att 
Force majeure-klausulerna uttryckligen föreskriver att befriande händelser 
som inträffar efter att vitet börjat löpa medför att vitet upphör att utgå under 
den tid som hindret varar. 
 
I Avtal 90 har säljaren rätt att åberpoa Force majeure ”oavsett om orsaken 
till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag”. Ibland annat 
ECE 188, ECE 188 A har en medelväg valts. I dessa avtal har den leverantör 
som redan är i dröjsmål och där en Force majeure-händelse orsakar 
ytterligare försening, skyldigheten att betala förseningsvite med undantag 
för den tid som sådant hinder föreligger. Leverantören behöver därav inte 
svara enligt principen om perpetuatio obligationis men samtidigt undgår han 
                                                 
136 Deullar, Nordström, 1977, s. 103, 1981, s. 242. 
137 Deullar, Nordström, 1977, s. 52. 
138 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 94. 
139 Hellner, 1996,  s.  71. 
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inte helt att betala vite. I vissa avtal, såsom ALOS 05, finns ingen 
formulering som klargör vad som skall gälla om Force majerue inträffar då 
dröjsmål redan skett. Avtalet innehåller heller inte någon exempelista på 
omständigheter som skall anses som Force majeure. Här kan det tänkas att 
köplagens regler skall tillämpas analogt.  
 
 

7.3 

                                                

Andra faktorer som möjliggör 
ansvarsfrihet 

Parterna kan besluta att även andra faktorer skall medföra befrielse från 
viteskyldighet. I Avtal 90 kan leverantören undgå skyldighet att erlägga vite 
under den tid som leverantören utan olägenhet för kunden ställer andra 
produkter till dennes förfogande. Dessa produkter skall uppfylla avtalad 
specifikation. Med olägenhet menas mer än marginella besvär och 
merkostnader för kunden vid en objektiv bedömning. Åtgärden leder dock 
inte till en förlängnng av den angivna fristen för kunden  att hävda sin rätt 
till hävning enligt p 5.4.140

 

 
140 Christner, 1995, s. 49. 
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8 Vitesklausulen som en 
ansvarsbegränsning 
Ett problem som kan dyka upp är huruvida vitesklausulen utgör en 
begränsning av skadeståndsansvaret. Vitet används vanligtvis såsom som ett 
substitut för skadestånd. Därför torde vitet som utgångspunkt inte användas 
tillsammans med skadestånd. Det finns dock en fråga huruvida skadeståndet 
skall utgå för den förlust som inte täcks av vitet. Skulle vitet vara den enda 
möjliga påföljden skulle vitet både utgöra en minimum- men också en 
maximumpåföljd. Gäldenären skulle på så sätt få ett skydd mot alltför höga 
skadeståndsansvar.141  
 

8.1 Standardavtalen 

8.2 

                                                

Vitesklausulen är vanlig som en ansvarsbegränsning i avtal mellan 
näringsidkare, vilket framgår av de olika standardavtalen som behandlas i 
uppsatsen. Det torde däremot vara ovanligt att en part i ett kommersiellt 
avtal accepterar ett ansvar uppgående till hela det positiva 
kontraktsintresset142.143 Av ECE 188 p. 7.3 kan man utläsa att köparen inte 
har rätt till någon ytterligare ersättning av säljaren i anledning av säljarens 
dröjsmål att leverera i tid. Bestämmelsen friskriver därmed från köplagens 
regler om ett obegränsat ersättningsansvar för den händelse köparens skada 
är större än vad som motsvarar vitet. Skulle inte denna begränsning finnas 
skulle borgenären kunna ställa krav på ersättning för den verkliga skadan 
och även för den indirekta skadan.144 Det torde dock inte finnas något 
hinder för att vitet kan kumuleras med skadestånd efter det att hävning skett.  
 

Individuellt utformade avtal 
Inom den bransch där Företag 1 är verksam kombineras vanligtvis inte 
vitesklausuler med en reglerad rätt till skadestånd. I stället har köparen 
endast rätt att häva avtalet.145   
 
Företag 2 kombinerar vanligtvis vitesklausulen med en rätt till skadestånd 
om motparten gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott som varat under lång 
tid. Om skadestånd utgår räknas ersättningen enligt vitesklausulen av mot 

 
141 Rodhe, 1956, s. 520f. 
142 Det positiva kontraktsintresset utgörs av dels den direkta förlusten, dels den vinst som 
den skadelidande parten skulle ha gjort om kontraktet rätteligen fullgjorts. Den 
skadelidande parten skall i princip försättas i samma ekonomiska läge som han skulle ha 
befunnit sig i om kontraktet fullgjorts utan dröjsmål. 
143 Ramberg, 1983, s. 86. 
144 Deullar, Nordström, 1977, s. 55f. 
145 Anonym marknadschef på Företag 1, den 10 november 2005. 
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skadeståndet.146 Likaså brukar Myndighet 1 skriva in en rätt till skadestånd 
om säljaren är i dröjsmål. Nackdelen är dock att det är svårt eller ibland till 
och med omöjligt att visa skada. Det är dock ovanligt att man använder sig 
av vite och skadestånd då vitesbeloppet räknas av mot skadeståndet.147  
 

8.3 Doktrinen 

                                                

I den svenska litteraturen råder delade meningar huruvida vitet skall anses 
som en ansvarsbegränsning. Almén är av den uppfattningen att vitet inte 
utgör maximum av skadeståndet medan Fehr och andra författare uttalat sig 
för den motsatta ståndpunkten.148 Uppfattningen att det avtalade 
vitesbeloppet skall vara det högsta belopp borgenären kan få vid 
kontraktsbrott torde följa av vitets ändamål. Lagkommitténs civillagsförslag 
från första delen av 1800-talet har varit av stor betydelse för denna 
uppfattning. Lagkommittén betraktade där vitet som en form av skadestånd, 
och därmed torde de mena att borgenären därmed inte kan erhålla ytterligare 
ett skadestånd. Almén verkar istället ha tagit intryck av den tyska modellen. 
Den tyska uppfattningen är att skadestånd enligt allmänna regler kan utgå 
om borgenärens förlust skulle överstiga det belopp som utgått genom 
vitesersättningen.149 En sådan tolkning kan dock innebära en osäkerhet för 
den gäldenär som räknat med en viss riskexponering.  Rodhe menar att äldre 
notisfall kan tyda på att det avtalade beloppet är maximum, men att Alméns 
auktoritet kanske kan ha medfört en ändring.150  
 
Gorton och Samuelsson tar också upp problematiken huruvida 
vitesklausulen skall anses som en ansvarsbegränsning då vitesbeloppet är 
lågt och kontraktsbrottet medvetet orsakas av den som gjort sig skyldig till 
kontraktsbrottet. Gorton och Samuelsson är här av uppfattningen att man i 
sådana fall skall falla tillbaka på avtalstolkning. Har parterna klargjort att 
klausulen är avsedd och accepterad som en friköpsklausul, anser de att 
klausulen sannolikt kommer att tillämpas i enlighet med vad den anger. De 
menar dock att handelsbruk och sedvänja kan få betydelse i 
sammanhanget.151  
 
Doktrinen verkar vara förhållandevis enig om att både fullt vite och fullt 
skadestånd enligt allmänna regler inte skall utgå, dvs. att de inte kan 
kumuleras. En kumulation skulle i så fall innebära att borgenären skulle 
kunna överkompenseras.152   
 

 
146 Anonym jurist på Företag 2, den 15 november 2005. 
147 Anonym jurist på Myndighet 1, 16 november 2005. 
148 Almén, 1960, s. 319, Fehr, 1913, s. 26ff. 
149 Olsen, 1993, s. 135f. 
150 Rodhe, 1956, s. 251, NJA 1891 A 22, 1898 A 403, 1907 A 100. 
151 Gorton, Samuelson, 2005, s. 105. 
152 Olsen, 1993, s. 136f. 
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8.4 Praxis 

8.5 Slutsats 

                                                

I några rättsfall har HD utdömt ersättning såväl enligt klausul som enligt 
allmänna regler. Ett av dessa rättsfall är NJA 1926 A 132.153 HD ansåg här 
att säljaren var ersättningsskyldig för vite, men även för köparens kostnader 
för vård och försäkring och för besiktningskostnader. Rättsfallet torde 
därmed visa att full ersättning enligt köprättsliga regler kan utgå för skador 
som beror på annat kontraktsbrott än det som reglerats i vitesklausulen.  
 
De tyska reglerna om borgenärens rätt till skadestånd för den del som 
överstiger vitesersättningen är svår att skilja från tanken att borgenären har 
rätt att välja mellan att kräva vitesersättning eller skadestånd. I båda fallen 
måste borgenären styrka hela skadan för att avräkning skall kunna ske och 
ersättning kunna utgå för högre belopp. Enligt Olsen finns dock inga 
rättsfall som innehåller sådana svårberäknade metoder.154  
 
I rättsfallet NJA 1919 s. 127 hade klausulen utformats som en 
ansvarsbegränsning, men enligt klausulens ordalydelse krävdes att påvisad 
skada kunde visas för rätt till ersättning. Klausulen skulle därmed kunna 
jämföras med ett skadestånd. Borgenären ville ha en valfrihet mellan att 
kunna kräva ersättning enligt klausulen och skadestånd enligt köplagens 
regler. HD nekade dock till att borgenären skulle ha en sådan rätt. 
Borgenären ansågs endast ha rätt till ersättning upp till den beräknade 
frakten. I domskälen finns dock inga uttalanden som skulle klargöra 
rättsläget.  
 

Skulle borgenären ha en valfrihet mellan att kräva ersättning enligt allmänna 
regler och enligt klausulen skulle han alltid kunna få ut mesta möjliga 
ersättning. Därmed skulle enligt författaren vitesklausulens syfte för 
gäldenären, såsom en garanti för riskexponering, gå förlorad. Dessutom 
skulle vitesklausulens syfte som ett undvikande av långvariga 
domstolsprocesser också gå förlorad, eftersom borgenären många gånger 
måste stämma gäldenären inför domstol för att få ut skadestånd enligt 
allmänna regler. Skulle inte vitesklausulen anses som en ansvarsbegränsning 
skulle det inte finnas många skillnader mellan att enbart kräva skadestånd 
enligt köplagens regler och att kräva ersättning enligt avtal och dessutom 
enligt köplagens regler för den del som inte täcks av den avtalade delen. 
Den enda egentliga skillnaden skulle vara att borgenären kunde vara säker 
på att få ut den avtalade ersättningen om avtalet innehöll en vitesklausul.  
 

 
153 Fallet rörde köp av ångfartyg. I avtalet mellan parterna fanns en vitesklausul för 
dröjsmål. Köparen levererade fartyget dels för sent, och det visade sig senare att fartyget 
även inte var i kontraktsenligt skick.  
154 Olsen, 1993, s. 138. 
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För att borgenären skall få ut full ersättning vilket vitesklausulen i många 
fall inte täcker, krävs på samma sätt som för att få ersättning enligt 
köplagens regler full bevisning för hela skadan. Därmed skulle det i många 
fall inte vara någon idé att avtala om en vitesklausul i avtalet. För att en 
borgenär skulle tjäna på att ha en vitesklausul i avtalet krävs därför att vitet 
sätts så högt så att han på förhand kan vara säker på att det skulle fullt ut 
täcka eventuell skada. Frågan är dock hur många gäldenärer som i så fall 
skulle gå med på ett sådant avtalsvillkor. Risken finns då också att 
vitesklausulen skulle anses oskälig och jämkas enligt 36 § AvtL.  
 
I en del standardavtal, vilka branscherna själva utformat, används även 
vitesklausulen som en ansvarbegränsning. Min åsikt är därför att 
vitesklausulen skall fungera som en ansvarsbegränsning och att ytterligare 
ersättning enligt allmänna regler inte skall vara möjlig.  
.    
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9 Vitesklausulens förhållande 
till hävningsrätten 

9.1 

9.2 

                                                

Hävningsrätt enligt köplagen 
Enligt 25 § och 26 § KöpL har köparen normalt hävningsrätt vid försening, 
och detta oavsett storleken av dröjsmålet. Köparen kan därmed häva avtalet 
genast efter att leveransförsening inträffat. En sådan omedelbar hävningsrätt 
blir dock i många fall oskälig mot säljaren. Speciellt gäller det fallen då 
säljaren har anpassat produkten efter köparens speciella önskemål, eftersom 
säljaren då har svårt för att inte säga omöjligt att sälja produkten till en 
annan köpare. I 26 § KöpL. finns därför en regel om att hävning endast får 
ske om köparens syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet 
för det fall det handlar om varor som anpassats till köparen. För köparen blir 
det i många fall mer ekonomiskt och mindre tidsförlust går åt till att avvakta 
den försenade leveransen än att häva och sedan beställa produkten av en 
annan säljare.155 Frågan huruvida köpet är väsentligen förfelat genom 
dröjsmålet skall i princip bedömas utifrån köparens synpunkt. Det 
avgörande är om dröjsmålet objektivt kan anses vara av väsentlig betydelse 
för honom. Köparen har dock inte rätt att häva om säljaren varken insett 
eller bort inse ett speciellt syfte med köpet.156  
 

Hävningsrätt enligt standardavtalen 
Många standardavtal såsom NL 01 och NLM 02 ger köparen en begränsad 
rätt att häva avtalet vid försening. Hävningsrätten uppkommer inte förrens 
fullt vite har utgått. Köparen måste dock ge beställaren en skälig frist innan 
hävning kan göras. Den skall vara minst en vecka. Det spelar här ingen roll 
huruvida leverantören varit försummlig. Utgångspunkten är att endast vite 
utgår. Om det dessutom kan antas att köparen inte skulle ha åsamkats någon 
skada genom förseningen skall inte ens vite utgå.  
 
En anledning till de förhållandevis generösa bestämmelserna för 
leverantören kan enligt min mening vara att NL 01 är främst tänkt av 
användas för leveranser av produkter som tagits fram eller anpassats efter 
köparens behov. Skulle köparen ha rätt att häva avtalet kan det bli svårt för 
leverantören att hitta en annan köpare som vill köpa den speciella 
produkten. Köparen kan dock också ha ett lika stort behov av att kunna häva 
köpet eftersom han i regel inte snabbt kan få tag på någon motsvarande vara 
av en annan köpare. 
 

 
155 Deullar, Nordström, 1977, s. 59. 
156 Prop. 1988/89:76 s. 107. 
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Om leverantören försuttit den extra frist som givits till honom har köparen 
rätt att häva, dock endast om leverantören har underlåtit att göra allt vad 
som åligger honom. Hävningsrätten innefattar dessutom endast den del av 
leveransen som som inte kunnat tas i avsett bruk. 
 
AB 04 innehåller uttryckliga bestämmelser om händelser som ger part rätt 
att häva avtalet på grund av ändrade förhållanden. De händelser som ger 
upphov till sådan rätt kan uppfattas som Force majeure av personlig eller 
allmän art. Beställarens hävningsrätt finns i p. 8.1 och entreprenörens 
hävningsrätt i p. 8.2. Beställaren har alltså rätt att häva avtalet vid personlig 
Force majeure hos entreprenören. Hävningen kan endast göras för 
framtiden. Med det menas att hävning inte kan ske när arbetet är slutfört, 
även om det sker med stort dröjsmål.  
 
Enligt ALOS 05 p. 10 får köparen häva avtalet om leveransförseningen är 
av väsentlig betydelse och säljaren insett eller borde ha insett detta. Köparen 
har även rätt att häva avtalet om maximalt vite har utgått, och detta utan att 
någon väsentlighetsbedömning skall göras. Köparen får dock inte häva 
förens han skriftligen meddelat säljaren om hävningen och dessutom givit 
honom en skälig slutfrist inom vilken han skall leverera. Slutfristen får inte 
vara kortare än en vecka. Genom denna frist vill man antagligen skapa 
kommunikation mellan parterna. Om leveransförseningen skulle vara av 
väsentlig betydelse för köparen behöver inte fullt vite ha utgått. 
 
I Avtal 90 p. 5.4 är inte hävningsrätten kopplat till vitesklausulen. Istället 
har köparen rätt att häva då dröjsmålet pågått i mer än 90 dagar. Häver 
köparen avtalet är han även berättigad till skadestånd utöver det vite som 
han är berättigad till. Det vanliga är att maximalt vite ännu inte har dömts ut 
när hävningsrätten inträder. Maximalt vite sker normalt efter cirka 20 
veckor.157  
 
Eftersom hävningsrätten inträder först när dröjsmålet föranlett maximalt vite 
kan detta betyda att ett lågt maximalt vite bidrar till att säljaren snabbare 
utsätts för risken att köparen häver avtalet. Detta är något säljaren därmed 
får ta i beräkning då han avtalar om eventuellt vite.158

 

9.2.1 Vitesklausulerna i förhållande till 
skadestånd efter att hävning skett 
Genom att ECE 188 använder sig av ett prisavdrag istället för en vanlig 
vitesklausul kan prisavdraget endast göras när betalning skall erläggas. 
Detta prisavdrag kan dock vara svårt att genomföra då köparen hävt avtalet 
eftersom leverantören då inte har rätt till någon köpesumma. En lösning 
vore att prisavdraget kompletteras med skadestånd efter att hävningen skett. 
Enligt 12.1 i ECE 188 skall en hävning inte påverka de rättigheter parterna 

                                                 
157 Christner, Kommentar till IT-branschens standardavtal, 1995, s. 50. 
158 Ramberg, 1999, s. 574. 
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erhållit före hävningen. Därmed borde köparen kunna kumulera vite med 
skadestånd efter att hävning skett.159 Olika uppfattningar har dock 
framförts. En del jurister i Europa anser att prisavdaraget i 7.3 och 
skadestådsrätten på grund av hävning i 7.5 inte kompletterar varandra. De 
menar att 7.3 anger att prisavdrag skall göras när betalningen sker eller efter 
leverans. Denna påföljd i 7.3 anses därmed inte ha någon självständig 
betydelse efter det att hävning skett enligt 7.5.   
 
Några jurister, däribland svenska och andra nordiska, menar att prisavdraget 
respektive skadeståndet avser skilda typer av kontraktsbrott. Prisavdraget 
blir därmed tillämpligt vid dröjsmål av levereras medan skadeståndet istället 
blir tillämpligt vid utebliven leverans.160 Enligt Håstad går man in i en ny 
fas eftersom någon köpesumma efter hävning inte kommer i fråga. Efter att 
hävning skett kan vanligtvis inte något vite erhållas och därmed måste 
köparen ha rätt till skadestånd istället.161  
 
I ECE 188 p. 11.1 finns ingen beloppsbegränsning, istället är endast 
förluster som den ansvarige bort förutse vid avtalsslutet ersättningsgilla. 
Därmed ges vissa möjligheter till att utesluta en del indirekta skador. 
Ansvaret är dock strikt med undantag för omständigheter som legat utom 
den skadeståndsskyldiges kontroll. (Se p. 10.1) 
 
Utöver eller istället för en beloppsbegränsning av skadeståndet förekommer 
det ibland att standardavtalen, såsom köplagen, gör en indelning av skador i 
två kategorier, direkta och indirekta. De direkta och de indirekta 
kategorierna har olika ansvarsgrunder. För direkta skador gäller ofta strikt 
ansvar med vissa befrielsegrunder. Indirekta skador ersätts dock endast vid 
grov vårdslöshet.162 Denna uppdelning fanns t.ex. i NL 79 p. 36 men har 
slopats i senare utgåvor såsom NL 01. Denna uppdelning finns dock kvar i 
Avtal 90 där skadeståndsansvaret begränsas till direkta skador och till ett 
högsta belopp av 15 % av hela kontraktssumman enligt p. 15.3.  
 
Den tolkning som de svenska juristerna gör avseende ECE 188 verkar även 
användas i NL 01 och NLM 02. Där kan leverantören bli tvungen att betala 
ett maximalvite på 7,5 %, men också ett skadestånd upp till 7,5 % av värdet 
på den leverans som inte kan tas i avsett bruk. Ersättningen kan därmed 
komma upp i totalt 15 % av köpeskilingen. Skadeståndet utgår dock endast i 
den mån skadan överstiger maximalt vite. Det betyder att om köparen lidit 2 
% indirekt skada före hävningen, och dessutom måste betala 5 % extra då 
han istället behövt köpa varan av en annan leveratör, får han inget 
skadestånd alls. Det beror på att skadan inte överstiger 7,5 %, vilket 
borgenären har rätt till enligt vitesklausulen. Håstad menar därför att 7,5 % 
av vitet i praktiken är ett skadestånd. Han menar vidare att en rimligare 
lösning hade varit att köparen efter hävning, utöver vitet, även varit 

                                                 
159 Håstad, 2003, s. 58. 
160 Deullar, Nordström, 1977, s. 60. 
161 Håstad, 2003, s. 58. 
162 Håstad, 2003, s. 59. 
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berättigad till skadestånd med högst 7,5 % för den skada som han lidit.163 
Detta skulle då stämma med den lydelse som finns i Orgalime 2000 punkt 
14 st. 3. 
 
I entreprenörsavtalet AB 04 har beställaren rätt till skadestånd, när 
hävningsrätten inträtt enligt p. 8.6. Eftersom inga speciella förutsättningar 
för skadeståndsskyldigheten anges är ansvaret antagligen strikt. 
Skadeståndet omfattar den kostandsökning som på grund av hävningen 
uppkommer för entreprenadens färdigställande samt för den skada 
hävningen i övrigt åsamkar beställaren.164

 

9.2.2 Praxis 
Det torde inte finnas något som utesluter att en hävning kan ske på grund av 
försening, fastän standardavtalet innehåller en tidesralaterad vitesklausul 
enligt praxis. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 1917 s. 58165. Hade 
klausulen haft en maximal beräkningtid eller en högsta procentsats av 
köpeskillingen kan utgången dock ha blivit en annan. I så fall skulle 
domstolen ha kunnat tolkat att borgenären genom en sådan utformning av 
klausulen, avstått från sin hävningsrätt, under den tid som vitesklausulen 
gäller. Därmed skulle inte ett sådant dröjsmål betraktas som väsentligt166.  
 

9.3 Slutsats 

                                                

Sammanfattningsvis kan sägas att påföljden hävning när det gäller 
standardavtal oftast blir ett slags yttersta medel som tillgrips först när 
vitespåföljden inte fungerar och har nått sitt maximum. I avtal där 
vitesklausler saknas torde istället hävning användas i större utsräckning. Där 
blir köparens hot om hävning ett slags påtryckningsmedel, vilken uppgift 
vitet annars har. Finns inga hävningsregler i avtalet torde köparen kunna gå 
direkt på hävningregeln i köplagen och därmed kräva hävning omedelbart 
efter att förseningen inträtt. Enligt praxis kan hävningsregeln bli tillämplig 
även om maximalt vite inte dömts ut. Därmed kan köparen välja att antingen 
häva direkt eller häva efter att maximalt vite utgått. Detta är emellertid mera 
osäkert.  
 

 
163 Håstad, 2003, s. 58. 
164 Hellner, Hager, Persson, 2005, s. 138. 
165 Rättsfallet rörde ett avtal om entreprenad. Entreprenören hävdade att den tidsrelaterade 
vitesklausulen hindrade borgenären att häva avtalet på grund av försening. Invändningen 
godtogs inte av domstolen. 
166 Vid en väsentlighetsbedömning skall inte bara dröjsmålets längd, utan även den 
olägenhet dröjsmålet medfört för köparen räknas in. Olägenheten skall då sättas i relation 
till det avsedda ändamålet med godset. Olägenheten behöver därmed inte i sig vara 
synnerligen betydande. Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, 
1967, s. 260. 
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Enligt köplagen kan köparen välja mellan att häva direkt eller att kräva 
skadestånd i första hand. Frågan är här om dessa regler kan användas 
analogt när det gäller tolkningen av vitet. Vitet skulle därmed kunna tolkas 
enligt köplagens regler. En sådan tolkning  skulle antagligen ses såsom allt 
för extensiv. Vitet har vissa egenskaper som en billig och snabb 
konfliktlösare, vilket skadeståndet många gånger saknar. Vitet är antagligen 
tänkt att utgå vid dröjsmål i första hand innan andra mera drastiska 
lösningar tar vid. Därmed är det större chans att en lösning kan nås och att 
båda parter fullgör sina förpliktelser. Att hävning endast kan ske efter att 
maximalt vite utgått är därmed en rimligare lösning. 
 
Olika sätt att utforma vitesklausulen på, och hur klausulen fungerar 
tillsammans med reglerna om rätten till hävning respektive skadestånd, 
spelar roll för vilken effekt vitesklausulen skall få. Det vanligate 
utformningen torde vara att borgenären här får göra ett val. Antingen har 
han rätt att häva köpet och då rätt till skadestånd, men då inget rätt till vite 
eller en rätt till maximalt vite men då ingen rätt till skadestånd.  
 
Hur parterna väljer att utforma vitesklausulen respektive reglerna om 
hävning och skadestånd beror många gånger på vilken sorts vara köpet 
gäller. Är det fråga om vara som specialtillverkats för köparen sätts vanligen 
det maximala vitet högt. På så sätt får säljaren längre tid på sig att leverera 
innan köparen har rätt att häva. Påtryckningseffekten blir stor eftersom 
köparen inte behöver visa skada för att vitet skall utgå. Gäller köpet 
emellertid en vara som kan säljas till även andra köpare kan det maximala 
vitet sättas lägre. Därigenom får säljaren kortare tid på sig att leverera innan 
hävning kan ske, men säljaren har istället möjlighet att sälja varan till en 
annan köpare. Häver köparen strax efter att dröjsmålet inträffat har inget 
vite eller ialla fall endast en liten del av vitet utgått. Därigenom undviker 
säljaren att betala ersättning för dröjsmålet. Kräver köparen skadestånd 
måste han kunna visa skada för att ersättning skall utgå, vilket köparen vid 
vite undviker. 
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10 Andra rättssystem 
Genom tiderna har olika rättsystem utvecklat specifika rättsregler. Därmed 
har vitesklausulens funktion fått varierande tillämpning i olika rättssystem. 
Beroende på omständigheterna kan domstolarnas bedömningar skilja sig åt. 
Kunskap om andra länders rättssystem är viktiga då en dispyt mellan två 
avtalsparter antingen bedöms enligt svensk eller enligt ett annat rättssystem 
beroende på vilken jurisdiktion som enligt avtalet har rätt att tolka avtalet. 
Dessutom kan parterna även bli oense om förutsättningarna och 
ersättningsnivån, och detta trots att kontraktet innehåller en vitesklausul. 
Enligt Gorton och Samuelsson kan en sådan oenighet till och med riskera att 
undergräva vitesklausulens funktion och därmed tvinga fram en 
skadeståndsbedömning enligt köprättsliga regler.167 I detta kapitel kommer 
därför en kort översikt av andra rättssystems bestämmelser om 
vitesklausuler att göras.  
 

10.1 

                                                

Engelsk rätt 
De engelska common law-reglerna om vitesklausuler skiljer sig från de 
svenska reglerna. Den främsta skillnaden består i att man enligt common 
law endast tar ställning till om klausulen är giltig eller inte, medan man 
enligt svensk rätt principiellt godtar vitesklausuler, men där svensk domstol 
istället ges en rätt att jämka oskäliga viten.  
 
Den giltiga klausultypen i common law betecknas ”liquidated damages” och 
den ogiltiga som ”penalty”. För att vitesklausulen skall anses som giltig 
skall klausulen motsvara den förväntade skadan vid avtalsslutet. För att 
vitesklausulen skall anses som ogiltig krävs däremot att betalningen av det 
avtalade beloppet fungerar som ett hot mot den part som bryter avtalet. 
Klausulen får därför inte användas som ett påtryckningsmedel. Anses 
klausulen vara ogiltig har borgenären endast rätt till den bevisade skadan 
och får då söka ersättning enligt allmänna skadeståndsregler, vilket därmed i 
många fall kan innebära domstolsförhandlingar. Orimligt höga vitesbelopp 
och att klausulen är knutet till en penningprestation är omständigheter som 
pekar på att det rör sig om en ogiltig klausul. Att det finns flera olika 
överträdelser i samma vitesklausul är också omständigheter som pekar mot 
att det är fråga om en ogiltig klausul då det är ovanligt att flera varierande 
kontraktsbrott skulle orsaka samma sorts skada. Vidare bedöms klausulen 
som ogiltig om en ersättningssumma skall betalas på ett visst datum och 
ytterligare en ersättningssumma för det fall gäldenären begår ett 
kontraktsbrott. Hur parterna däremot har uttryckt sig i avtalet är dock en 
omständighet som är irrelevant. Det är istället parternas avsikt med 

 
167 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 75.                                          
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klausulen vid avtalsslutet som skall fastställas.168 Enligt Collins kan 
domstolen giltighetsbedömning beskrivas som ”risk averaging”.169 Det är 
ändock inte ovanligt att parterna skriver in i avtalet att ersättning skall utgå 
”by way of liquidated damages and not as penalty”. Parterna vill härmed 
uttryckligen uttala att klausulen inte skall anses vara ogiltig.170 Händelserna 
vid kontraktsbrottet är i princip inte av betydelse.171

 
Reglerna om liquidated damages och penalty fastställdes i rättsfallet Dunlop 
Pneumatic Tyre Co. Ltd, v. New Garage and Motor Co. Ltd. Rättsfallet 
rörde ett avtal om återförsäljning av däck. Vid en försäljning av däcken i 
strid mot gällande prislista åtog sig återförsäljaren att betala fem pund för 
varje överträdelse. Återförsäljaren hade här sålt varor vidare till under 
gällande prislista och hade då orsakat tillverkaren skada eftersom andra 
köpare då riskerade att kräva lägre priser eller vända sig till andra 
tillverkare.  Domstolen bedömde denna klausul som en liquidated damages 
då vitesbeloppet inte ansågs överstiga den förväntade skadan. Den 
förväntade skadan tolkades här objektivt. Detta rättsfall sammanställde 
tidigare rättsfall och gjorde därmed rättsläget klarare. Domstolen gör här en 
bedömning av om ersättningsbeloppet kan anses motsvara den förväntade 
skadan. Ju större den förväntade skadan uppskattas till desto högre 
ersättningsbelopp accepteras. Att den förväntade skadan är svår eller ibland 
till och med omöjlig att bedöma utgör dock inget hinder för att bedöma 
klausulen som giltig. Tvärtemot leder ofta denna svårighet istället till att 
klausulen betraktas som giltig. Domstolen tycks dock endast undantagsvis 
klassificera klausulen som ogiltig. Det kan bero på att domstolen anser att 
avtalsfriheten skall sträcka sig över ganska vida ramar och att det endast är i 
undantagsfall som en inskränkning av avtalsfriheten kan komma att ske. Det 
kan även bero på att avtalsparter är medvetna om risken att klausulen 
bedöms som ogiltig och därmed väljer att använda sig av skäligare 
ersättningsnivåer.172

 
Bedöms en klausul som giltig har borgenären inte rätt till ett högre belopp. 
Klausulen fungerar därmed som en ansvarsbegränsning för det 
kontraktsbrott som bedömts. Inträffar det andra kontraktsbrott står det dock 
borgenären fritt att kräva skadestånd förutom ersättningsbeloppet enligt de 
köprättsliga skadeståndsreglerna. Bedöms klausulen som ogiltig gäller 
klausulen inte alls mellan parterna. Borgenären har då rätt att kräva 
ersättning enligt köprättsliga skadeståndsregler för sin skada, och detta 
oavsett om skadan är större eller mindre än beloppet enligt klausulen. 
Borgenärens rätt att kräva större ersättning än klausulen har dock ifrågasatts 
i den engelska litteraturen och domstolen har ännu inte tagit ställning till 

                                                 
168 Atiyah, The law of contract, 1981, s. 316f, Collins, Hugh, The law of Contract, 2003, s. 
373ff.. 
169 Collins, 2003, s. 375. 
170 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 86, Schmitthoff, The Law and Practice of International 
Trade, Export trade, 2000, s. 82f. 
171 Rodhe, 1956, s. 592, Schmitthoff, The Law and Practice of International Trade, Export 
trade, 2000, s. 82f. 
172 Collins, 2003, s. 375ff., Gorton, Samuelsson, 2005, s. 88. 
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detta. Därför är det inte omöjligt att penaltyklausuler i framtiden, trots sin 
ogiltighet, kommer att fungera som en ansvarsbegränsning.173  
 

10.2 

                                                

Tysk rätt 
Den tyska lagen BGB innehåller flera bestämmelser om vitesklausuler eller 
”Vertragsstafe” som det kallas i Tyskland i 339-345 § §. I lagen regleras 
bland annat vitesklausulens förfallotid, förhållandet till skadestånd, krav på 
fullgörelse, möjlighet till jämkning och principen om accessoritet174. 
Reglera om vitesklausuler är förutom jämkningsregeln dispositiva. 
Jämkningsregeln i § 343 gäller dock inte i kommersiella avtal. I lagen finns 
inte någon klar definition av vitesklausulen.  
 
I praxis har vid sidan av vitesklausulen det normerade skadeståndet vuxit 
fram, vilket enligt tysk rätt benämns ”pauschalierter Schadensertsatz”. Det 
är först under senare år som skillnaden mellan klausultyperna har klarnat. 
Enligt Olsen har denna skillnad tydligast visat sig genom prövning av 
standardavtal.175 1976 infördes lagstiftningen om standardavtal och däri har 
båda klausultyperna reglerats176. 
 
För att vitet skall vara giltigt enligt tysk rätt krävs för det första att 
betalningsutfästelsen är knuten till en viss förpliktelse. Vitet förfaller då 
gäldenären är i dröjsmål. För att gäldenären skall anses vara i dröjsmål krävs 
vårdslöshet. Det åligger gäldenären att visa att han inte varit vårdslös. 
Samma omvända bevisbörda åligger gäldenären om han anser att 
betalningen inte förfallit till betalning. Förutom att betalningen skall ha 
förfallit bedöms vitesklausulen också enligt kraven på tro och heder.177  
 
Till skillnad från engelsk rätt finns inget krav på att skada skall ha uppstått.  
Vitesklausulen skall enligt tysk rätt tjäna som ett påtryckningsmedel men 
också som en förenklad form för ersättning av skadan genom att borgenären 
slipper bevisa skada. Det normerade skadeståndet innebär däremot endast en 
lättnad för borgenären i bevishänseende. Ersättningsbeloppet som det 
normerade skadeståndet skall reglera får inte överstiga den förväntade 
skadan under normala omständigheter. Gör den det anses klausulen 
overksam. Om klausulen avser att på förhand uppskatta en eventuell 
framtida ersättningsskyldighet så är det fråga om ett normerat skadestånd. 
Fungerar klausulen däremot som ett påtryckningsmedel anses det vara en 
vitesklausul. Benämningen av de två klausultyperna anses dock vara av 
mindre betydelse.178

 
173 Olsen, 1993, s. 43ff. 
174 Principen om accessoritet betyder att klausulen för sitt bestånd är helt avhängig av 
huvudfordringens bestånd.  
175 Olsen, 1993, 57. 
176 Den tyska benämningen av lagen är ”Gesetz zur Regelung des Reschts der Allgemeinen 
Geschäftsberdingungen” och förkortas AGBG. 
177 Olsen, 1993, s. 56ff. 
178 Olsen, 1993, s. 56ff. 
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Vitesklausulen anses som ett minimibelopp, och därmed kan inte fullt 
skadestånd utgå vid sidan av ersättningen enligt vitet. Borgenären kan 
däremot kräva högre ersättning enligt köprättsliga skadeståndsregler om den 
faktiska skadan är större än vitesersättningen. För det belopp som överstiger 
vitesbeloppet bär dock borgenären bevisbördan. Gäldenären kan inte 
påverka sin ersättningsskyldighet genom bevisning att den faktiska skadan 
är mindre än det avtalade. Därmed blir det svårt för gäldenären att begränsa 
sin ersättningsskyldighet.   
 
När det gäller normerat skadestånd är rättsläget mera oklart. Det oklara 
ligger i om det är möjligt att dra analogi med reglerna om att borgenären har 
rätt att kräva ytterligare ersättning, vilket gäller enligt reglerna om 
vitesklausuler, eller om det normerade skadeståndet istället fungerar som en 
ansvarsbegränsning.179      
 

10.3 

                                                

Nordisk rätt 
I finsk rätt används beteckningen ”avtalsvite” eller ”vitesklausul”. Enligt 
Taxell kan avtalsvitet enligt finsk rätt även inkluderas i beteckningen 
ersättningsklausuler i vidsträckt mening. Vitesklausulen används i finsk rätt 
på samma sätt som i svensk rätt som ett påtryckningsmedel, såsom en 
ersättningsfunktion och som en snabb och enkel uppgörelse efter att 
avtalsbrott skett. Vitesklausulen bedöms på liknade sätt enligt finsk och 
svensk rätt. I de båda jurisdiktionerna finns en rätt till jämkning enligt 36 § 
AvtL.180

 
I dansk rätt betecknas vite såsom ”konventionalbod” och i norsk rätt såsom 
”dagmulkt”. I dansk rätt anses ”bod” föreligga då syftet är att värna om 
borgenärens rätt, och där klausulen skall träda in i stället för köplagens 
skadeståndsrättsliga principer eller att ersättning enligt klausulen kan krävas 
vid sidan av skadestånd som ett ytterligare tvångsmedel. I norsk och dansk 
rätt fungerar vitesklausulen som dels en ersättning, dels som en 
ansvarsbegränsning. Trots att vitesklausulen skall fungera som en 
ansvarsbegränsning har köparen samtidigt en fördel av att slippa visa skada. 
Genom vitesklausulen stärks köparen ställning att kräva sin rätt till leverans. 
  
Även den norska och danska avtalslagen liknar den svenska genom att 
gäldenären har rätt att kräva jämkning av vitesklausulen om den skulle anses 
vara oskälig.181 Tidpunkten för oskälighetsbedömningen skall enligt dansk 
doktrin göras då vitesklausulen skall erläggas. Då gör man en bedömning av 
klausulens innehåll. I allmänhet kan det antas att borgenären kan kräva 
ersättning om syftet med klausulen var att göra gäldenären 

 
179 Olsen, 1993, s. 56ff. 
180 Taxell, Avtal och rättsskydd, 1972, s. 442. 
181 Krüger, 1991, s. 276 och 482, Ussing, Dansk obligationsrett – Almindelig Del, 1942, s. 
186. 
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ersättningsskyldig. Huruvida vitesklausul avskärmar borgenären från att 
kräva annan ersättning beror på avtalets innehåll. Då innehållet i avtalet inte 
säger något, skall det enligt dansk doktrin tolkas som att klausulen är det 
minsta belopp för den ersättning borgenären kan kräva. Borgenären har då 
rätt att även kräva ersättning enligt allmänna skadeståndsregler, men även 
rätt till att få gäldenären dömd till att leverera eller rätt till hävning.182   
 

10.4 

                                                

Internationella konventioner 

10.4.1 UNCITRAL 
UNCITRAL är FN: s centrala organisation för harmonisering av 
internationell handelsrätt. Organisationen har till uppgift att ta fram 
internationella konventioner, modellagar, lagstiftningsguider med mera för 
FN: s medlemsstater. Medlemsstaterna består av stater, medlemmar i FN. 
Allt arbete i UNCITRAL genomförs under året i olika arbetsgrupper. På det 
årliga kommissionsmötet beslutas sedan samtliga beslut. Besluten fattas 
genom konsensus och inte genom röstning.183

   
Användningen av vitesklausuler är stor i internationella avtal. Olika 
rättsordningar använder och löser problem som uppkommer med 
vitesklausuler på skilda sätt. Därigenom kan det uppkomma stor osäkerhet 
hur klausulen skall tolkas. UNCITRAL har därför utarbetat ett förberedande 
förslag till uniforma regler om vitesklausuler.184 Grundtanken bakom detta 
arbete var att göra reglerna om vitesklausuler mera enhetligt internationellt, 
vilket den internationella handeln har haft önskemål om. På så sätt ville man 
öka förutsebarheten. Man har dock inte kunnat enas om formen för de 
föreslagna reglerna. Bland annat har Sverige avvisat konventionsformen. 
Det beror antagligen på att klausulen enligt svensk rätt skall kunna bedömas 
enligt generalklausulen i 36 § AvtL. Domstolarna har därmed fått stor 
möjlighet till jämkning.185 Skulle konventionen införlivas skulle denna 
möjlighet försvinna. Detta beror framför allt på att vitesbestämmelser i 
svensk rätt generellt är av sådant slag att dess skälighet skall bedömas enligt 
36 § AvtL. Förslaget är därmed inte förenligt med grundläggande principer 
för svensk avtalsrätt.186  
 
Syftet med reglerna var att de skulle användas endast på internationella 
avtal. Eftersom nästan alla länder själva reglerar reglerna om vitesklausuler 
behövs inte några regler som reglerar avtal mellan parter inom samma 
jurisdiktion. Därför föreslogs att reglerna endast skulle vara tillämpliga då 

 
182 Ussing, 1942, s. 186f. 
183 Hämtat från Internet den 28 november 2005, 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html. 
184 Doc General A/CN 9/218 november 1981, Hämtat från Internet den 17 november 2005, 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html
185 Prop. 1975/76:81 s.106, SOU 1974:83 s. 169f. 
186 Grönfors, 1989, s. 15, Olsen, 1993, s. 69.  
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parterna i avtalet har sina verksamheter i skilda kontraktsstater enligt art. A, 
paragraph (1). Om parterna har verksamhet i mer än en stat, skall 
kontraktsstaten anses vara den stat som har närmast anknytning till avtalet 
och dess prestation enligt art. B. 

10.4.2 Unidroit Principles 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts har tillkommit 
som ett led i den harmoniseringsprocess som finns inom obligationsrätten. 
Unidroit Principles består av avtalsrättsliga tolknings- och 
tillämpningsprinciper. Det är alltså inga lagregler utan skall endast ses som 
internationella handelsrättsliga principer.187 Parterna måste ha avtalat om att 
Unidroit Principles skall gälla mellan parterna för att principerna skall bli 
tillämpliga.  
 
Det finns ingen uttrycklig vitesklausul inkluderad i principerna men i art. 
7.1.1 står det: ”Non-performance is failure by a party and of its obligation 
under the contract, including defective and late performance”. Unidroit 
principles behandlar alltså kontraktsbrott vid dröjsmål.  I kommentarerna till 
art. 7.1.1 finns regler om borgenärens möjlighet att kräva nedsättning av 
priset samt skadestånd, vilket skulle kunna likställas med en vitesklausul. 
Borgenären måste dock giva gäldenären meddelande om dröjsmålet för att 
kontraktsbrottets konsekvenser skall börja få verkan. Reglerna om 
skadestånd finns i art. 7.4.1-7.4.13. Skadeståndet kan utdömas tillsammans 
med andra konsekvenser. Art. 7.4.13 behandlar ersättningsklausuler, där 
artikelns överskrift säger: ”agreed payment for non–performance”.  I 
kommentaren till artikeln sägs att artikeln skall fungera som en ersättning 
för skadan, dvs. liquidated damages enligt common law eller fungera som 
ett avskräckande medel, dvs. penalty, eller som både och. Anledningen till 
att man använder sig av två definitioner beror på att common law synsättet 
och det kontinentaleuropeiska synsättet inte harmoniserar. Därför har man 
valt att ha två definitioner där båda synsätten skall anses som förhärskande. 
De områden där de olika synsätten främst skiljer sig åt är frågan om 
förutsebarhet och skyldigheten att minska skada.188 I 7.4.4 sägs att 
gäldenären endast kan bli skyldig för skada som han kunde ha förutsett vid 
tidpunkten för kontraktsslut. Skulle vitesklausulen fungera som en 
ansvarsfriskrivning kan den helt eller delvis sättas åt sidan genom 
bestämmelsen i 7.1.6.  
 

10.5 Slutsats 

                                                

Engelsk rätt gör en skillnad mellan liquidated damages och penalty. Penalty 
kan liknas vid den svenska vitesklausulen, genom sin funktion som ett 
påtryckningsmedel, och liquidated damages vid normerat skadestånd, som 
på förväg har fixerats vid ett visst belopp. Man lägger därmed avgörande 

 
187 Gorton, Nationell rätt och internationella köpavtal, 1999, s. 81. 
188 Gorton, 1999, s. 86f. 
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vikt vid klausulens syfte. Enligt författaren är det dock inte så stor skillnad 
mellan ett penalty som ett påtryckningsmedel och liquidated damages, 
eftersom ett liquidated damages indirekt också fungerar som ett slags 
påtryckningsmedel. Skillnaden ligger endast i att det ena har ett fixerat 
belopp. Därmed finns det en risk att vitesklausuler som utformats utifrån 
den svenska rätten inte skulle anses vara giltig enligt det engelska 
rättssystemet. 
 
Vitesklausulen enligt tysk rätt fungerar som ett påtryckningsmedel, men 
också för att tillgodose borgenärens rätt till ersättning. Gäldenärens rätt har 
dock inte uppmärksammats i samma utsträckning. Speciellt kan nämnas att 
gäldenärens möjliga avsikt med vitesklausulen kan ha varit att undvika 
domstolsförhandlingar, vilket ingen hänsyn tas till i tysk rätt genom att 
borgenären även har rätt att kräva ytterligare ersättning enligt allmänna 
regler. 
 
De svenska reglerna om vitesklausuler liknar på många sätt den tyska rätten. 
Gäldenären har dock enligt svensk rätt möjlighet till jämkning, vilket saknas 
i kommersiella avtal enligt tysk rätt. En annan skillnad är att ett av syftena 
med vitesklausuler enligt svensk rätt är att tillgodose parternas vilja att 
minska konflikter. En stor likhet mellan svensk och tysk rätt är att 
skillnaderna mellan vitesklausuler och normerade skadestånd är 
förhållandevis små. På den punkten skiljer sig den engelska rätten markant 
då man gör stor skillnad mellan vitesklausulen och normerade skadeståndet 
genom att endast det normerade skadeståndet är giltigt. Den engelska och 
tyska rätten har dock likheter när det gäller reglerna om normerat 
skadestånd då endast normerade skadestånd som reglerar den förväntade 
skadan är giltig.  
 
Såsom tidigare diskuterats i detta kapitel skiljer sig de engelska och 
skandinaviska reglerna om vite sig åt. Främsta skillnaden består i att den 
engelska rätten ogiltighetsförklarar penalty-klausuler, då den fungerar som 
ett påtryckningsmedel. Vitesklausulerna enligt nordisk rätt fungerar dels 
som ett påtryckningsmedel.  
 
Genom att Unidroit principles godkänner båda den engelska och det 
kontinentaleuropeiska synsättet för hur en vitesklausul skall användas 
skapar reglerna ändå inte någon stor enhetlighet och förutsebarheten ökar 
inte enligt min mening. Genom att det i nuläget inte heller finns någon 
annan internationell reglering att tillämpa förutsätts att avtalsparter sätter sig 
in i varandras rättsordningar för att reglerna om vitesklausuler skall fungera 
på ett tillfredställande sätt. Detta skapar kostnader för företagen, vilket kan 
vara ett problem ur rättsekonomisk synvinkel.189  
 
 
 
 

                                                 
189 Se vidare kapitlet om rättsekonomiska aspekter. 
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11 Avslutande kommentarer 
Vitesklausuler används vanligen antingen som ett påtryckningsmedel, som 
en ersättningsfunktion och/eller som en snabb och enkel uppgörelse efter att 
avtalsbrottet skett. Det sista syftet skapas genom att borgenären inte behöver 
visa skada och att regler för hur ersättningen skall beräknas redan finns 
genom klausulen. Vitesklausuler blir därmed ett substitut till skadestånd. 
Vitesklausuler skiljer sig samtidigt från skadestånd. Genom att borgenären 
inte behöver visa skada eller åtminstone har minskade beviskrav leder vitet 
många gånger till lägre kostnader för borgenären. Samtidigt ökar 
påtryckningseffekten och en orsak till tvister kan undanröjas. Borgenären 
kan dessutom vara förhållande säker på att få ersättning genom att 
ersättningen redan har reglerats i avtalet. Skadestånd enligt köplagens regler 
kräver att borgenären kan visa skada och ersättningen blir därmed mer 
osäker då det många gånger är svårt att bevisa kausalsambandet mellan 
dröjsmålet och skadan, och då speciellt förhållandet till indirekta skador. 
Kan borgenären visa på skada kan han däremot få ersättning för all sin 
skada. Genom att vitesklausuler som oftast utgår till ett visst högsta belopp 
täcker ersättningen oftast inte all skada. Detta beror dock på hur högt det 
maximala vitet sätts. Sätts maximum högt kan vitet ersätta både de direkta 
och de indirekta skadorna. 
 
Gäldenären har också vissa fördelar av en vitesklausul genom att han lättare 
kan förutse sin riskexponering då det finns ett visst högsta tak för 
ersättningen. Skadeståndet enligt allmänna regler innehåller däremot inget 
maximum.  
 
Ur rättsekonomisk synvinkel finns många fördelar med vitesklausuler i 
standardavtal i jämförelse med skadestånd enligt allmänna regler genom att 
den ser till att sänka transaktionskostnaderna. Dels sker detta genom att 
domstolsförhandlingar undviks, genom att borgenären inte behöver visa på 
skada. Dels finns redan regler för hur klausulen skall tolkas och hur 
ersättning skall utgå.   
 
Köplagen har oftast inte den precision som kan krävas i kommersiella avtal. 
Indelningen av direkta och indirekta skador i köplagen har också visat sig 
svårtolkad. Detta kan också vara ett skäl till att avtalsparter väljer att reglera 
dröjsmålsersättningen i en vitesklausul istället. En skadeståndsbedömning 
enligt köplagen kan i många fall kräva en domstolsbedömning medan en 
ersättning enligt vitesklausulen vanligtvis inte kräver det. Köplagen kan 
dock i många fall användas för att tolka en oklar eller ofullständig 
vitesbestämmelse om inte avtalet självt, handelsbruk eller andra 
omständigheter ger anledning till en annan bedömning. Ett exempel på det 
är då det av avtalet inte klart kan avgöras när gäldenären är i dröjsmål. Här 
kan då köplagens regler användas analogt. 
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Vitesklausulerna sätts ofta inte så högt. En vanlig procentsats enligt 
standardavtalen är 0.5 % av köpeskillingen per vecka som dröjsmålet varar. 
Den låga procentsatsen kan bero på att den skadelidande parten sällan 
lyckas väga in långsiktiga ekonomiska risker eller de risker som kan vara 
förknippade med dröjsmål i varje enskilt fall. Vitesklausulernas låga belopp 
kan också bero på svårigheten att få igenom högre belopp. Detta speciellt då 
den skadelidande parten är den svagare parten i avtalet. 
 
Viten är en förhållandevis vanlig klausul för att reglera ersättningen vid 
dröjsmål i leveransavtal. Det kan betyda att borgenärer sätter större vikt vid 
att få en mindre men garanterad ersättning än möjligheten till en osäker men 
oftast högre ersättning enligt köprättsliga skadeståndsregler. 
 
Huruvida borgenären har ett reklamationskrav för rätten till vitesersättning 
är osäkert. De flesta standardavtalen i undersökningen innehåller ett 
uttryckligt reklamationskrav. Det finns dock undantag och här är det möjligt 
att köplagens regler skall användas analogt. Praxis verkar här inte heller ge 
något klart svar. Det kan bero på att individuella förhållanden skall avgöra 
eventuellt reklamationskrav. 
 
Standardavtalen innehåller vanligen inte något krav på skada för att 
ersättning skall utgå. Samma gäller enligt litteraturen. I ECE-avtalen finns 
dock ett krav på skada. Det kan bero på att ECE-villkoren är tänkt att 
tillämpas på internationella förhållanden där krav på skada ibland ställs upp. 
Orgalime är också tänkt att tillämpas på internationella förhållanden men 
där uppställs dock inget krav på skada. Huruvida ett krav på skada ställs kan 
dessutom bero på vem av köparen eller säljaren som skrivit avtalet. Är 
avtalet framtaget av säljaren blir det säljarvänligt och därmed uppställer man 
också ett krav på att borgenären kan visa skada.   
 
Huruvida vitet skall ses som en ansvarsbegränsning mot ytterligare rätt till 
ersättning är osäkert. I standardavtal finns vanligen uttryckliga 
bestämmelser om att vitesersättningen utgör en ansvarsbegränsning medan 
det i individuellt utformade avtal verkar vara vanligt att vitet kan 
kombineras med ytterligare skadestånd. Vitet kan dock inte kumuleras med 
skadestånd utan vitet räknas av mot skadeståndet. I doktrinen råder det 
också delade meningar. Så som jag ser det kan man utröna fyra olika 
uppfattningar. Det första är att se vitet som en ansvarsbegränsning. Denna 
åsikt talar standardavtalen för. Gäldenären har därmed en möjlighet att 
förutse sin riskexponering och får ett skydd mot alltför höga 
ersättningsansvar. Skulle vitesklausulen inte ses som en ansvarsbegränsning 
skulle vitet endast vara till fördel för borgenären. En annan uppfattning 
torde vara att eventuell ansvarsbegränsning skall avgöras utifrån 
avtalstolkning, speciellt då domstolarna kommit fram till så många olika 
utfall. En tredje uppfattning vore att tolka eventuell ansvarsbegränsning 
efter avtalets och klausulens ordalydelse, och om den inte ger ledning efter 
lämpliga presumtioner om klausulens innebörd. En fjärde åsikt vore att 
borgenären skulle ha en valfrihet mellan att kräva ersättning enligt 
vitesklausulen eller enligt köprättsliga skadeståndsregler.  
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Min personliga uppfattning är här att vitesklausuler skall tolkas såsom en 
ansvarsbegränsning för dröjsmål, såvida inget annat framgår av avtalet. 
Skadestånd skall dock kunna utgå vid sidan av för andra kontraktsbrott än 
det som vitet reglerar. Skulle dröjsmålet vara av sådant allvarligt slag har 
borgenären oftast en rätt att häva avtalet och då kräva ytterligare ersättning.  
 
Hävning blir många gånger ett slags yttersta medel som tillgrips först när 
vitespåföljden inte fungerar och har nått sitt maximum. Efter att hävning 
skett torde skadestånd också kunna utgå. Eftersom hävningsrätten i de flesta 
standardavtal inte uppkommer förens maximalt vite dömts ut, och rätten till 
skadestånd uppkommer först när hävning skett inskränker detta 
skadeståndsrätten. Standardavtalen förskjuter därmed rättsläget och avtalen 
blir därmed mer säljarvänliga i förhållande till köplagen.  
 
Då avtalet innehåller en vitesklausul har gäldenären ett mycket strängt 
ansvar att utge ersättning. För att gäldenären skall kunna undgå ansvar från 
att utge ersättning enligt klausulen krävs i princip att det objektivt skall 
anses omöjligt att leverera, eller att gäldenären anses ha en subjektiv 
omöjlighet att leverera, och att han därmed skulle behöva göra uppoffringar 
som inte skulle anses rimliga med hänsyn taget till borgenärens intresse av 
att gäldenären fullgör köpet. Regleras inte ansvarsfriheten i avtalet kan en 
tolkning av köplagens regler göras. Gäldenären anses dock här ha ett 
långtgående ansvar och tolkningen skulle därmed bli sträng. Om det skulle 
anses omöjligt för gäldenären att leverera borde dock inte ersättning enligt 
vitesklausulen kunna utkrävas av gäldenären trots att omöjligheten inte 
enligt avtalet skulle vara ett undantag från kravet på fullgörelse. 
Friskrivningars betydelse då avtalet innehåller en vitesklausul borde 
sammanfattningsvis inte vara så stor. 
 
Domstolens möjligheter till jämkning av oskäliga vitesklausuler har genom 
införandet av generalklausulen i 36 § AvtL. utvidgats. Här är det främst en 
fråga om jämkning av orimligt höga viten, men jämkning skall även kunna 
ske uppåt då vitet är orimligt lågt. Enligt författarens mening bör dock 
jämkningen ske väldigt restriktivt. Marknaden bör i stället i största möjliga 
mån få råda fritt utan dylika störningar. Genom jämkningsmöjligheten blir 
dock vitesklausulen mer rumsren då märkbart oskäliga vitesersättningar kan 
jämkas ned.   
 
Vitesklausulen beskrivs av många som en svårfångad rättsfigur. Enligt min 
mening är det dock inte bara beskrivningen av vitesklausulen som är 
svårfångad. Genom att det råder stora oklarheter om hur den skall tolkas och 
användas i olika situationer, och hur den kan begränsas och användas i 
jämförelse med andra påföljder blir klausulen även oklar på många andra 
sätt. Även om vitesklausulen är en vanlig företeelse i det kommersiella livet 
finns alltså många frågetecken. Det kan bero på att praxis på området är 
förhållandevis ålderdomlig och kanske inte speglar den syn som finns idag. 
Samtidigt saknas nyare avgöranden som skulle kunna göra att 
rättsförhållandet klarnar. På grund av oklarheten är det inte konstigt att 
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affärslivet känner ett stort behov av att reglera vitesförhållandet i 
standardavtal. Standardavtalen ger dock inte alltid svar på alla situationer 
som kan uppkomma i förhållandet till vitesklausulen och därmed bli de 
traditionella rättskällorna viktiga för att ge ledning.  
 
Köplagens regler kan i många fall användas analogt men hur långt den 
analoga tillämpningen sträcker sig är dock osäkert. Den oklarhet som verkar 
råda i praxis på området kan bero på att domstolen valt att göra en 
bedömning i varje enskilt fall. Det är dock en sådan bedömning som skapar 
osäkerhet. En bedömning i varje enskilt fall framkallar lätt fler 
domstolsbedömningar. Vitesklausulen är dock tänkt att vara en snabb och 
enkel lösning vid eventuella konflikter, och där en kostsam 
domstolsbedömning skall anses obefogad. Vitesklausulen ser därmed ut att 
även i fortsättningen vara en svårfångad rättsfigur. 
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12 Bilaga A – Intervjumall 

 
• Använder Ert företag standardavtal i leveransavtal med era 

leverantörer/köpare? 
• Om jakande svar på förra frågan: Använder Ni standardavtal i avtal 

med både svenska och internationella partner? 
• Använder Ert företag vitesklausuler i leveransavtal med 

leverantörer/köpare? 
• Varför kräver Ni/Er motpart att en vitesklausul skall finnas med i 

avtalet? 
• Hur ser utformningen av vitesklausulen ut? 
• Kombineras vitesklausulen med en rätt att kräva skadestånd 

och/eller hävning och i så fall varför? 
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13 Bilaga B – Standardavtalen i 
uppsatsen 

AB 04 och ABT 94 
 
AB 04 är allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader. Bestämmelserna med kommentarer har utarbetats 
av föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK.  
 
Entreprenadavtal är en ganska komplicerad avtalsform. Idén med 
entreprenadavtal brukar oftast gå ut på att parterna samarbetar. I AB 04 
finns därför en del bestämmelser med vars syfte är att avalet skall kunna 
genomföras relativt snabbt. Snabbheten har därmed blivit viktigare än att 
parterna skall ha ersättningsanspråk mot varandra. Det finns dock vissa 
villkor i avtalet som pålägger parterna ansvar. Ett exempel är 
vitesklausulen.190  
 
Efter utarbetandet av AB 04 blev klart har man börjat med ett arbete att 
utarbeta ett nytt ABT-avtal. De nya bestämmelserna är dock inte klara i 
nuläget varmed ABT 94 fortfarande gäller. ABT 94 avser allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och 
installationsarbeten.  
 
 
ALOS 05 
 
Sveriges kommuner och Landsting har i samråd med Försvarsmakten, 
Statskontoret, Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, 
Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges Offentliga Inköpare har 
tillsammans utarbetat ALOS 05 som reglerar allmänna bestämmelser för 
leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor. De köpavtal som 
avtalet tillämpas på uppkommer vanligen genom en anbudsgivning enligt 
reglerna för offentliga sektorn. Till avtalet finns också kommentarer som 
skall underlätta användningen av avtalet.191

 
Avtal 90 
 
IT-företagen och I&L Organisationen för Inköp och Logistik har utarbetat 
standardavtalet Avtal 90. Avtalet är avsett att användas vid leverans av IT-
system innehållande hård- och mjukvara samt installationstjänster.192  
 
                                                 
190 Gorton, Samuelsson, 2005, s. 95. 
191 Bernitz, 2000, s. 18. 
192 Hämtat från Internet den 10 oktober 2005, 
http://www.mira.se/public/aboutus/hib_avtal.ppt. 
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ECE 188 och ECE 188 A 
 
FN:s Ekonomiska Kommission för Europa, vilket förkortas ECE gav 1953 
ut allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner och andra 
verkstadsprodukter. Dessa bestämmelser betecknas vanligtvis som ECE 
188.193 Bakgrunden till utformningen av de allmänna bestämmelserna var 
att man ville sammanföra den praxis som fanns inom den internationella 
handeln. På så vis ville man underlätta för internationella köpare och säljare 
att träffa avtal. Vitesbetämmelsen kallas för ”reduction of the price”. 
 
ECE gav härefter även ut allmänna bestämmelser för leverans av maskiner 
och andra verkstadsprodukter, vilka även inkluderar montage. Dessa 
bestämmelser betecknas ECE 188 A.194  
 
 
IML 2000 
 
IML 2000 avser allmänna leveransbestämmelser antagna av Svenska 
Leverantörsföreningen för instrumentering, Mätteknik och Komponenter 
(IM) anslutna till Grossistförbundet Svensk Handel.  
 
 
NL 01 och NLM 02 
 
NL 01 avser allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner 
samt annan mekansik, elektrisk och eleksronisk utrustning inom och mellan 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Avtalet är synnerligen använt inom 
teknikindustrin i Norden. NL 01 och dess föregångare NL 70 är en nordisk 
version av ECE 188. Det finns dock vissa skillnader mellan ECE 188 och 
NL 01. NL 01 är främst tänkt av användas för leveranser av produkter som 
tagits fram eller anpassats efter köparens behov.195

 
Det finns även en utbyggd variant av NL 01, nämligen NLM 02 som är en 
Nordisk version av ECE 188 A. NLM 02 reglerar samma saker som NL 01 
men innefatttar även montage. Avtalet är avsedd för avtal och medelstora 
leveranser av maskiner och maskinanläggningar där levererantören ansvarar 
även för installation och övertagandeprov.196  
 
 
 
                                                 
193 Deullar, Nordström, 1977, förorden.  
194 Deullar, Nordström, 1981, s. 12 och förordet. 
195 Hämtat från Internet den 19 september 2005, 
http://www.teknikforetagen.se/templates/page____210.aspx, Deullar, Nordström, 1977, 
förorden.  
196 Hämtat från Internet den 19 september 2005, 
http://www.teknikforetagen.se/templates/page____210.aspx. 
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ORGALIME S 2000 
 
ORGALIME S 2000 är ett standardavtal som används för internationella 
leveranser av teknikindustrins produkter, såsom mekaniska och elektroniska 
produkter. Det överensstämmer i huvudsak med NL 01 men har en mer 
vidstäckt geografiskt tillämpningsområde. Avtalet finns på ett antal olika 
språk bland annat franska, tyska och italienska.197  
 
 

                                                 
197 Hämtat från Internet den 19 september 2005, 
http://www.teknikforetagen.se/templates/page____210.aspx.                                . 
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