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Sammanfattning 

 
Denna uppsats har haft till syfte att utreda entreprenadvitet; vilka syften och 
funktioner ett entreprenadvite har, hur entreprenadvitet tillämpas och i vilka 
sammanhang det finns möjlighet att jämka ett entreprenadvite. Genom att 
parterna i förväg avtalar om att vite skall utgå vid entreprenörens dröjsmål, 
tydliggörs parternas riskfördelning och entreprenörens kostnad för 
kontraktsbrott. Entreprenadvitet har flera syften och funktioner som är tätt 
sammanflätade  i varandra. Ett huvudsakligt syfte med avtalat entreprenadvite är 
att skapa förutsebarhet för båda parter. Från beställarens perspektiv är ett 
huvudsakligt syfte med entreprenadvitet att fungera som påtryckning för att 
entreprenören ska prestera i enlighet med avtalet. Vidare är entreprenadvitet en 
ersättningsgaranti vid entreprenörens dröjsmål utan att denne behöver bevisa 
någon skada. Från entreprenörens perspektiv medför entreprenadvitet en 
kalkylerbarhet av olika scenarier då entreprenörens kostnad för dröjsmål 
begränsas till entreprenadvitet även om beställaren skulle ha lidit en större skada. 
Vidare kan entreprenadvitet ha ett signalvärde i förhållande till beställaren. I 
framställningen redogörs också för flera syften och funktioner. 
 
Entreprenadvitet är en exklusiv ersättning. I entreprenadavtal stipuleras ett par 
undantag då det är möjligt att jämka ett vite, bland annat till följd av att beställaren 
före färdigställandet tagit entreprenaden, eller del därav, i bruk eller i sammanhang 
när beställaren haft en icke väsentlig ekonomisk nytta av annat ibruktagande av 
entreprenaden eller del därav. Därutöver finns en möjlighet att jämka ett 
entreprenadvite genom en helhetsbedömning i enlighet med 36 § avtalslagen. I 
framställningen konstateras dock att Högsta domstolen hittills har varit mycket 
restriktiv med att jämka viten mellan kommersiella parter. 
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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate the liquidated damages clause due 
to the Contractor’s delay; what purposes and functions such liquidated damages 
clause may have, how the liquidated damages clause is applied, and in which 
contexts the liquidated damages clause can be subject to reasonable modification. 
By using the General Conditions of Contract for Building and Civil Engineering 
Works and Building Services, AB 04, the contracting parties knows the division 
of responsibilities for the performance of the works on the contractor. By 
agreeing upon a liquidated damages clause in case of the Contractor’s delay in the 
Contract Document, the parties’ risks due to the Contractor’s delay are clarified. 
The purposes and the functions of a liquidated damages clause are several, and 
most of them are inseparably intertwined. A main purpose, for both parties, for 
using a clause like this is to make the risks and the costs foreseeable. Out of the 
Employer perspective a main purpose with the use of a liquidated damages clause 
is for it to work as pressure upon the Contractor in order for the Contractor to 
perform accordingly with the contract. In addition, the clause is a guaranteed 
compensation due to the Contractor’s delay, without the Employer needing to 
prove there has been any actual liquid damage. Out of the Contractor’s 
perspective the liquidated damages clause results in a possibility for the 
Contractor to calculate the Contractor’s cost due to delay. The clause also limits 
the cost for a delay, even if the Employer’s liquid damage would be larger than 
what the liquidated damages clause stipulates. In addition, the clause may have a 
signal value for the Contractor relative to the Employer. The thesis also presents 
and describes for other purposes and functions a liquidated damages clause may 
have and in which contexts the liquidated damages clause can be subject to 
reasonable modification. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 
”Beroende på vilken innebörd en vitesklausul har, kan den tjäna olika 
ändamål. Den kan förstärka preventionen mot kontraktsbrott, den kan ge 
den skadelidande större ersättning och med andra ansvarsförutsättningar 
än som skulle följa av skadeståndsrättsliga regler, den kan utgöra en 
ansvarsbegränsning till förmån för den kontraktsbrytande parten och den 
kan förenkla skadehantering […].”1 

 
I moderna samhällen är en fortsatt viktig rättsprincip avtalsfrihet. I avtalet 
stipuleras vad respektive part ska prestera enligt kontraktet, men också vad som 
gäller vid eventuellt kontraktsbrott. Ett av avtalets huvudsakliga syften är således 
att stipulera vad respektive part ska prestera, och därmed också att indirekt 
tydliggöra vilka risker som finns och vem som bär ansvaret för dessa. Enligt 
principen om avtalsfrihet innebär detta också att parterna fritt kan avtala om vilka 
påföljder som ska gälla vid ett avtalsbrott.  I AB 04 kap. 5 § 3 stadgas att ”för 
varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den 
ändrade tid för färdigställandet […] skall han betala vite enligt 
kontraktshandlingarna”.2,3 
 
Dessvärre visar det sig om och om igen att ett välskrivet avtal inte alltid garanterar 
parterna frånvaron av tvist. Även om parterna skriftligen avtalat om att vite ska 
utgå vid entreprenörens dröjsmål, kan avtalsparterna trots detta vara oense om 
rådande omständigheter, och om under vilka förutsättningar vitet ska 
aktualiseras. I ovan citerade avgörande NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen, blev det 
extra tydligt att domstolen vid parternas oenighet avseende en vitesklausul 
kommer att söka fastställa vilket syfte denna klausul haft till syfte att uppfylla vid 
parternas avtalsingående. Frågan är dock vilka syften en vitesklausul kan ha, och 
om dessa i entreprenadrättsliga sammanhang alltid går att separera, eller om 

                                                   
1 Punkt 10 i NJA 2010 s. 629. För närmare genomgång av det aktuella rättsfallet se stycke 4.1. 
2 Detta förutsätter med andra ord att parterna ska ha avtalat om vite i kontraktshandlingarna för att vite ska vara 
gällande. I andra fall blir allmänna skadeståndsrättsliga regler gällande. 
3 AB 04 står för Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och  installationsentreprenader av år 
2004, utarbetade av Byggandets Kontraktskommitté. 
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vitesklausulen snarare har som ändamål att säkerställa att flera syften säkerställs. 
Detta avser denna uppsats undersöka.  

1.2 Problemformulering 
Fördelarna med att använda sig av standardavtal, t ex AB 04, i entreprenader är 
att de olika kontraktsparterna kan rationalisera avtalsförhandlingarna, men också 
minska transaktionskostnaderna.4 Men liksom samhället i stort är 
entreprenadrätten i ständig förändring. Kanske till och med mera idag än för 
trettio år sedan. Bidragande orsaker till att förändringstakten på senare tid ökat 
är dels förändringarna i de senaste versionerna av entreprenadrättens 
standardavtal, dels att Högsta domstolen gett sin syn på entreprenadavtal under 
de senaste årens avgöranden.5 Det faktum att fler tvister letat sig in i Högsta 
domstolens stängda kammare har lett till att historiska ”sanningar” kommit att 
omprövas – de sanningar som länge gällt på byggen och bland entreprenadjurister 
har blivit prövade och kanske inte längre ter sig så sanna. Kanske kan man till 
och med påstå att osäkerheten ökat. 
 
Många entreprenader löper över en mycket lång tid och större entreprenader tar 
inte sällan många år att genomföra – från första idé till godkänd entreprenad. Det 
är många olika parter som involveras i en större entreprenad och därmed är det 
även många avtal som ska författas.  
 
I entreprenadrättsliga sammanhang är det också viktigt att för båda parter, såväl 
för beställaren som för entreprenören, vara medveten om vitets syften och 
funktioner. På så sätt kan respektive part värdera vitets ”vara” eller ”ickevarande” 
i en avtalssituation. Exempelvis förutsätts vitet vara en ansvarsbegränsning för 
entreprenören och en garanti för beställaren vid entreprenörens dröjsmål så vet 
parterna tydligt vad de har att förhålla sig till och kan ta detta i beaktande vid 
avtalets ingående. Detta kommer också att påverka entreprenörens prissättning 
av dennes arbetsinsats samt, och ur beställarens synvinkel, värdet av densamma. 
Om vitet är exklusivt och om jämkning av viten endast sker i absoluta 
undantagsfall blir de kommersiella riskerna värderingsbara för båda parter. Om 
vitet däremot inte tillåts vara exklusivt, och beställaren har rätt att, utöver avtalat 
vite, kräva skadestånd för samma skada eller om möjligheterna till jämkning av 
vitet blir långtgående begränsas parternas rätt till avtalsfrihet, och det blir också 

                                                   
4 Ingvarsson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 260. 
5 Nilsson, M., Entreprenadrättens steg in i obligationsrätten. 



 5 
 
 
 

betydligt svårare för parterna att värdera kostnaden för entreprenaden. I grund 
och botten skulle detta leda till att parternas möjlighet till förutsebarhet i avsevärd 
skulle begränsas. 
 
I denna uppsats undersöks följande två frågeställningar. 

1. Vilka olika syften respektive funktioner fyller ett entreprenadvite?  
2. Under vilka förutsättningar kan ett entreprenadvite jämkas?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att närmare kartlägga och klargöra vilka syften och 
funktioner ett entreprenadvite har och vilka effekter dessa ger på tillämpningen. 
Entreprenadviten skiljer sig från viten i allmänhet, framförallt till följd av 
entreprenadavtalets särdrag.6 Jämfört med köpet kan konstateras att 
entreprenadavtalet i dess form inte är ett momentant avtal och att parterna ofta 
är många. Ett entreprenadvite kan således antas få ett mer komplext syfte och 
mer komplex funktion, än vad ett vite får i ett momentant avtal. Med denna 
uppsats avser jag att klargöra dess syften och funktioner, men också att tydliggöra 
dess komplexitet. Vidare är min avsikt att ge en klarare bild av möjligheterna till 
jämkning av ett entreprenadvite. 
 
Målet är att ge en klarare bild av och att öka kunskapen om entreprenadviten, 
som skiljer sig från vitet i allmänhet till följd av entreprenadavtalets särdrag. 
Denna uppsats vänder sig således såväl till den juridiskt skolade och intresserade, 
som till andra intressenter, exempelvis entreprenören och beställaren så att dessa 
vid ingående av entreprenadavtal ska kunna göra ett välgrundat ställningstagande 
avseende entreprenadviten.  

1.4 Avgränsningar 
Som ovan framgått är syftet med denna framställning att utreda kommersiella 
entreprenadvitens funktioner och möjligheten att jämka entreprenadviten. 
Uppsatsen kommer således inte att utreda exempelvis viten i konsumentavtal, 

                                                   
6 Se 2.2. 
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och skillnader i förhållande till jämkning av viten i konsumentavtal,7 vilket 
motiveras med att uppsatsens omfattning inte tillåter en dylik analys. 
 
Denna uppsats utgår huvudsakligen ifrån AB 04 och ABT 06, två 
entreprenadavtal som är mycket vanligt förekommande inom entreprenader. Det 
finns dock flera entreprenadrättsliga standardavtal, exempelvis ABK 09, AB-
U04, ABM07 etc., men dessa kommer i denna uppsats att lämnas utan hänseende. 
 
Vidare bör det poängteras att AB 04 och ABT 06 i det stora hela är både lika och 
likalydande. Exempelvis är vitesklausulen i de båda entreprenadavtalen 
likalydande och återfinns i respektive avtals 5 kap. 3 §. Vid hänvisning till 
avtalsparagrafer kommer i denna uppsats i första hand att hänvisning ske till AB 
04 även om det underförstått kommer att innebära att samma hänvisning gör sig 
gällande i förhållande till ABT 06. Endast i de fall då antingen paragraf eller 
lydelse skiljer sig mellan de båda avtalen kommer en redogörelse för båda avtalen 
att återges.  

1.5 Metod 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod med en rättsekonomisk ansats  
 
I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar kommer en rättsdsogmatisk metod 
att användas. Den rättsdogmatiska metodens primära syfte är att fastställa 
gällande rätt genom tolkning av de olika rättskällorna, d v s lagar, förarbeten, 
doktrin och praxis.8 Entreprenadrätten saknar dock en för området specifik 
lagstiftning, vilket innebär att tillhörande förarbeten och propositioner också 
saknas. De standardavtal som används, AB 04 och ABT 06, kommer därför att 
användas som den primära rättskällan för denna uppsats, trots att dessa i egentlig 
mening inte är någon rättskälla och trots att standardavtalen således inte härrör 
från klassiska auktoritativa rättskällor. På så sätt görs i denna uppsats ett avsteg 
från den klassiska rättsdogmatiska metoden. Fastställande av gällande rätt 
avseende standardavtalsnormer sker också med hjälp av utfyllnad och genom 
analogier av exempelvis köplagen eller okodifierade allmänna rättsprinciper.9 

                                                   
7 Till skillnad från kommersiella avtalsviten får viten i konsumentavtal inte jämkas. Vitesklausuler i 
konsumentavtal ska antingen upprätthållas eller, vid oskälighet, sättas åt sidan i sin helhet. Se Mål C-
488/11, Brusse, ECLI:EU:C:213:341. 
8 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Korling, F., & Zamboni, M., Juridisk metodlära, Lund, 2013, s. 21. 
9 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, 9 uppl., Stockholm, Norstedts Juridik, 2018, s. 20f.  
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Vidare är antalet tvister som nått allmän domstol relativt få eftersom 
entreprenadrättsliga tvister historiskt sett vanligtvis avgjorts i skiljedomstol, vilket 
i sin tur dessutom inneburit att insynen i dessa skiljeförfaranden varit knapp. Det 
finns dock ett begränsat antal rättsfall som tagit sig hela vägen till Högsta 
domstolen och dessa kommer således också att få en betydande roll i denna 
uppsats. 
 
Entreprenadavtalet kommer visserligen att behandlas som en självständig 
avtalsform, men samtidigt går det inte att negligera kopplingen till både 
obligationsrätt och den allmänna förmögenhetsrätten. Bortsett från viss doktrin 
så saknas det i princip rättskällematerial vid sidan av standardavtalet som tar sikte 
på kommersiella entreprenadavtal.10 Beträffande avtalsförhållanden, utanför 
lagreglerade områden, kan det i vissa fall finnas anledning att analogt tillämpa 
lagfästa bestämmelser rörande liknande avtalsförhållanden.11 Därför kommer 
också ledning att sökas från bland annat obligationsrätten och 
förmögenhetsrätten. Det bör dock poängteras att när ledning söks från andra 
rättskällor, som egentligen inte uttryckligen omfattar entreprenadavtal i sitt 
tillämpningsområde, är det viktigt att beakta entreprenadavtalets särdrag.12 
 
Huruvida rättsdogmatikern också kan ha en normativ ståndpunkt eller ej är en 
debatterad fråga. Jag vill dock ansluta mig till den skara som menar att 
rättsdogmatiken får vara just delvis normativ. Peczenik hävdar att 
”[rättsdogmatiken] också utvecklar normativa ståndpunkter som rättfärdigar och 
kritiserar olika delar av gällande rätt”.13  
 
Eftersom rättsdogmatikens grundläggande uppgift är att beskriva, systematisera 
och tolka innehållet i gällande rätt, vilket vanligtvis sker utifrån ett 
domarperspektiv,14 så innebär det en risk att uppsatsen blir endast deskriptiv. 
Utifrån det rättsdogmatiska perspektivet ska också rätten tillämpas som den är – 
utrymmet för en friare argumentation är således knappt befintlig.15 Således går 
det att diskutera nyttan av ett sådant arbete, och om inte annat kan nyttan antas 
bli begränsad.16  

                                                   
10 Samuelsson, Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group, Stockholm, 2011, s. 64. 
11 NJA 2007 s. 909. 
12 Se 2.2. 
13 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
14 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111ff. 
15 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk, TfR 2005 s. 649f. 
16 Lambertz, G., Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002 s. 261f. 
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Eftersom en uppsats utifrån enbart ett rättsdogmatiskt perspektiv riskerar att bli 
endast deskriptiv, har jag valt att utöver den rättsdogmatiska metoden använda 
mig av en rättsekonomisk ansats17 utifrån den rättsekonomiska metoden för att 
på så vis kunna belysa fler perspektiv med större anknytning till den faktiska 
kontexten där vite används. Rättsekonomisk metod delas ofta in i en deskriptiv 
och en normativ del.18 Den deskriptiva rättsekonomin har till syfte att beskriva 
olika rättsreglers effektivitet sett ur ett ekonomiskt perspektiv, utan att lägga 
någon värdering i hur rättsreglerna faktiskt är utformade, medan den normativa 
rättsekonomin motsatsvis anlägger ett värderande perspektiv på rätten i syfte att 
ge svar på hur rättsregler bör utformas för att uppnå ekonomisk effektivitet.19 I 
denna uppsats kommer inslag av båda dessa delar att förekomma. 
Rättsekonomisk metod innebär vidare att de juridiska rättsreglerna undersöks ur 
ett nationalekonomiskt perspektiv.20 För att möjliggöra en analys utifrån ett 
rättsekonomiskt perspektiv måste ett antal antaganden göras för att förenkla ett 
komplext samhälle. Utgångspunkten inom klassisk nationalekonomi, varifrån 
rättsekonomin hämtat sina teorier, är att ”individer har klara preferenser” och att 
de ”agerar konsekvent och rationellt för att tillfredsställa de preferenserna,”21 
vilket innebär att människor alltid väljer det handlingsalternativ som maximerar 
deras nytta,22 nyttomaximering.23 Således förutsätts exempelvis en entreprenör, 
innan denne lämnar sitt anbud, ska ha rationellt värderat och prissatt de 
eventuella risker som bör vägas in för prissättning av arbetet.24 I kommersiella 
förhållanden förutsätts vinstmaximering vara det yttersta syftet och således 
kommer också de kommersiella parternas handlingar att styras utifrån detta 
syfte.25 Motsatsvis kommer välståndsminskningar, ur kommersiell synvinkel, vara 
oönskade. Teorin om efficient breach tar sikte på att en part kommer att värdera 
kostnaden för att agera i avtalsfullgörande riktning, kontra kostnaden för att begå 
kontraktsbrott.26 På så vis kan de avtalsrättsliga påföljderna antas fungera som 
incitament. Vid det fall då kostnaden för kontraktsbrott är lägre än kostnaden för 

                                                   
17 Uppsatsen gör således inte anspråk på att vara en rättsekonomisk uppsats. Däremot finns vissa fördelar med 
en kombinerad ansats. Jmf. Samuelssons citat på s. 9. 
18 Friedman, D., Law’s order: What economics has to do with law and why it matters, 2000, Princeton 
University Press, s. 15; Dahlman, Gladner & Reidhav, Rättsekonomi – en introduktion, 2004, s. 67f.. 
19 Dahlman m. fl., Rättsekonomi, s. 70. 
20 Dahlman m. fl., Rättsekonomi, s. 9 och s. 217ff. 
21 Bastidas Venegas, V., Rättsekonomi i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 194. 
22 Med begreppet nytta avses en handlings förmåga att tillgodose preferenser.  
23 Dahlman m. fl., Rättsekonomi, s. 214ff. 
24 Lancioni, A strategic approach to industrial pricing: The pricing plan, Industrial Marketing Management, 2005, no. 
34, s. 179. 
25 Jmf 3 § 3 kap. Aktiebolagslagen (ABL). 
26 Newman, P., (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 1, London, 1998, s.174f. 
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fullgörelse, kommer parten att agera i den riktning som ger störst nytta och störst 
vinst – eller motsatsvis – lägst kostnad. För en part kan valet stå mellan att handla 
i enlighet med kontraktet, eller att välja att begå kontraktsbrott. En av de 
beslutsfunktioner, som enligt rättsekonomisk teori kommer att styra i antingen 
kontraktsbrytande riktning eller i kontraktsfullgörande riktning, är jämförelse av 
utfallen utifrån de två olika handlingsalternativen; det alternativ som maximerar 
avtalspartens utfall kommer att vara det handlingsdirigerande alternativet.  
 
När Samuelsson behandlar aktiebolaget utifrån en rättsekonomisk analys skriver 
han att: 
 

”Den stora fördelen med en kombinerad ansats är att rättsekonomin ger 
den juridiska forskningen ett stöd på precis den punkt där den är som 
svagast. Rättsvetenskaplig analys bygger nämligen på ytterst oklara 
förutsättningar vad gäller rättsreglernas incitamentsskapande betydelse. 
Grundantagandet för lagstiftaren är att verkligheten styrs i den riktning 
reglerna pekar, vilket som bäst kan betecknas som en förenkling. 
Ekonomisk analys ger däremot klara indikationer om betydelsen av 
incitament och lagstiftningen är bara ett av flera sådana. Att rättsregler a 
priori skulle ha en starkare inverkan på mänskligt handlande än andra 
faktorer är inte självklart. Kanske kan rättsekonomisk forskning kring […] 
bidra till att tona ner en övertro på och förvänd tillit till rättsreglernas 
handlingsdirigerande betydelse.”27  

 
Samma sorts argumentation gör sig gällande för denna uppsats. Ett av 
entreprenadvitets syften är visserligen att motverka naturagäldenärens 
kontraktsbrott, men hur naturagäldenären kommer att handla i en faktisk 
situation låter sig styras av bland annat ekonomiska incitament, och av 
värderingen av alternativkostnaden28 av ett handlande respektive ett icke-
handlande. Den rättsekonomiska metoden kan således sägas ha till syfte att 
beskriva de ekonomiskt sett effektiva lösningarna på olika juridiska problem, 
samtidigt som den har till syfte att ge svar på hur rätten bör utformas för att 
uppnå ekonomisk effektivitet. 
 
Det vanligaste syftet med en affärsmässig entreprenad – något förenklat – är att 
båda parter önskar öka sitt välstånd genom utbyte av tjänster. Båda parter 

                                                   
27 Samuelsson, P., Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen, SvJT 1997, 
s. 528. 
28 Med alternativkostnad avses värdet av den nytta en vara eller en tjänst hade kunnat ge, men som man 
måste avstå ifrån till förmån för en annan vara eller tjänst. För att läsa mer om alternativkostnader se t. 
ex. Dahlman m.fl., Rättsekonomi, s. 16ff. 
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kommer således att, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, söka öka sin vinst och 
minska sin risk. Detta sker i första hand genom att parterna genom ett avtal 
fördelar parternas åtaganden och risksfär. Sedan sätts priset utifrån dessa i förväg 
värderade prestationer och genom parternas värdering av möjliga framtida 
scenarier. Om vi ska närma oss uppsatsens huvudämne, entreprenadviten, 
ytterligare så blir det rättsekonomiska perspektivet relevant eftersom detta 
perspektiv ger oss en bättre förklaringsmodell om hur de båda parterna i ett 
entreprenadavtal, beställare och entreprenör, förhåller sig till entreprenadvitet.29 
 
Affärsmässiga överväganden har en mycket stor betydelse i den kommersiella 
avtalsmiljön. Detta innebär att klassiska allmänna principer, såsom pacta sunt 
servanda eller avtalsfrihet i vissa ögon anses vara otidsenliga om de inte ställs i ett 
mer ekonomiskt ljus, t ex teorin om effektiva kontraktsbrott vari affärsmässiga 
överväganden har stor betydelse. Samtidigt kan inte den rättsekonomiska teorin 
– eller för den delen någon teoribildning – till fullo förklara samtliga sammanhang 
avseende partsspecifik avtalstillämpning eller domstolarnas konkreta 
avgöranden.30 Samuelsson & Gorton har som utgångspunkt att 
”partspreferensen i kommersiella avtal in dubio är vad rättsekonomin refererar till 
som välfärdsmaximering”31 och jag är inte sen att instämma i denna slutsats. 
Samtidigt kan diskuteras om denna välfärdsmaximering i alla lägen låter sig 
förklaras i vad som verkar vara det ekonomiskt sett mest fördelaktiga 
affärsmässiga beslutet för stunden, eller om vissa beslut kanske snarare måste ses 
utifrån en längre framtida tidshorisont. Exempelvis kan parternas förhoppning 
om fortsatta framtida samarbeten dem emellan komma att påverka deras 
agerande på så vis att den kortsiktiga vinstmaximeringen kan komma att bli 
lidande, till förmån för en möjlig framtida, större, vinstmaximering. Orsaken till 
att jag i denna uppsats valt att ha en rättsdogmatisk metod med ett inslag av en 
rättsekonomisk ansats är för att för att det i vissa sammanhang kan vara relevant 
att beskåda rättsfrågor i en större helhet, även om det så klart finns flera spörsmål 
och perspektiv än vad denna uppsats kommer att belysa. 
 
Att göra nationalekonomiska antaganden – förenklingar av verkligheten – kan 
dock vara av vansklig natur då verkligheten är komplex. Det faktum att man utgår 
ifrån att människor tar rationella beslut i syfte att maximera sin nytta, förutsätter 
ju att den rationella individen alltid har all kunskap om olika utfall, vilket så klart 
inte är fallet. Inte heller lär samtliga beslut tagna av företagsledare alltid vara 

                                                   
29 Se kap. 4 om entreprenadvitets syften och funktioner. 
30 Gorton L., & Samuelsson, P., Kontraktuella viten i Studier i rättsekonomi – festskrift till Ingemar Ståhl, 
Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 77f. 
31 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 79. 
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betingade av rationellt tänkande. Cressman menar exempelvis att företagsledare 
ofta tar sina beslut utifrån tradition, antaganden, halvsanningar och 
förhoppningar snarare än utifrån adekvat inhämtad information.32 Dessutom bör 
poängteras att individer inte alltid låter sig styras enbart av maximal ekonomisk 
nytta, vilket dock till viss del förutsätts i denna uppsats. Teorier såsom efficient 
breach separerar helt beställare och entreprenör ifrån varandra, och beaktar 
ensidigt nyttomaximeringen av enskilda transaktioner. Detta tenderar vidare att 
ge en alltför endimensionerad bild av verkligheten, och försummar bland annat 
– som ovan nämnts – parternas syn på framtida affärssamarbeten. I denna 
uppsats kommer dock, som ovan redan nämnts, förutsättas att kommersiella 
parters agerande långtgående förutsätter nyttomaximering. Nytta kan också 
uppstå genom exempelvis ”goodwill”33 – ett begrepp som är svårt att bedöma i 
ekonomiska termer. Att försöka optimera sin goodwill kan ibland innebära att ett 
företag kanske väljer ett handlingsalternativ som inte alltid ger bästa ekonomiska 
utfall rent kortsiktigt, men som kanske i förhållande till en annan part ger 
goodwill och därmed långsiktigt kan ge framtida fördelar som optimerar det 
långsiktiga vinstutfallet. 
 
Vidare tar denna uppsats ingen direkt hänsyn till att en eller flera individer som 
företräder och är beslutsföra i ett företag, kan ha ett opportunistiskt beteende, 
eller agera mer eller mindre riskavert34, vilket i sin tur komplicerar 
utgångsantagandet om den rationella människan och därmed den rationella 
organisationen. 

1.6 Val av material 
Det kan finnas skäl att ytterligare belysa valet av doktrin. Även om det finns en 
del doktrin som tar upp viten och vitesklausuler, så finns det desto mindre 
doktrin avseende just entreprenadrättsliga viten. Därutöver kan konstateras att 
även om det finns många likheter mellan viten i allmänhet och entreprenadviten 
så ligger en skillnad i just entreprenadavtalets särdrag.35 
 

                                                   
32 Cressman, Jr. G. E., Commentary on Industrial Pricing: Theory and Managerial Practice, Marketing Science, 1997, 
Vol. 18, no. 3, 455ff. 
33 Goodwill, gott rykte, det goda anseende som ett land, en person, ett företag/organisation kan 
åtnjuta. Källa: Nationalencyklopedin (NE.se). 
34 En riskavert person är en person som undviker att ta risker och som således har låg riskbenägenhet. 
Motsatsen till en riskavert person är en riskbenägen person, d v s en person som har en benägenhet att 
ta risker. 
35 Se 2.2. 
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Jag kommer därför att först redogöra för en del av den doktrin som finns skrivet 
om vitesklausuler i allmänhet, bl. a. Olsen och Taxell m fl, för att sedan redogöra 
för vad som finns skrivet om entreprenadviten. Bernitz har skrivit om 
standardavtal i allmänhet, och har en kortare del avseende avtalsviten, som 
redogörs för. 
 
Då det finns relativt lite doktrin skrivet inom entreprenadrätten, och då 
Samuelsson i sina två böcker, Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden och 
AB 04. En kommentar är en av de författare som inom svenskt entreprenadrättsligt 
sammanhang berört entreprenaden allra mest och djupast, kommer Samuelssons 
böcker ägnas förhållandevis stor del av denna uppsats. Rolf Hööks 
Entreprenadjuridik är visserligen också en framställning av entreprenadjuridiken, 
avsedd att vara lärobok inom civilrätt inom juris-kandidatexamen,36 men den är 
också således förhållandevis grund i sitt kunskapsomfång, och ger mer av 
karaktären en översiktlig presentation av entreprenadrätten och AB 04.  
 
Majoriteten av det undersökta juridiska materialet härrör från svenska författare 
och från det svenska rättsväsendet, även om ett fåtal undantag förekommer. 
Exempelvis redogörs för den finske rättsvetarens Taxells syn på viten, flitigt 
refererad av svenska rättsvetare avseende bland annat viten, men även refererad 
i Högsta domstolens avgöranden.37 Även ett finskt avgörande från den finska 
Högsta domstolen kommer att beröras i denna uppsats. Detta val av visst 
nordiskt material i en uppsats avseende den svenska rätten motiveras av att den 
nordiska förmögenhetsrätten kännetecknas av en i ”tillräckligt hög grad rådande 
rättslikhet [för] att utgöra godtagbar grund för jämförelser utan närmare 
motivering”.38 Detta synsätt torde även implicit kunna uttolkas av Högsta 
domstolens domskäl i exempelvis NJA 2010 s. 629 vari domstolen refererar till 
nordiska rättsvetare, samt ur domskälen i NJA 2012 s. 597 vari domstolen 
refererar till bl a Taxell. 

1.7 Disposition 
Detta första kapitel kommer att avslutas med en genomgång och en definition av 
vanligt förekommande begrepp inom entreprenadrätten. Denna genomgång av 

                                                   
36 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, femte upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 9. 
37 Se t. ex. Olsen, L., Ersättningsklausuler: vite och andra ersättningar vid kontraktsbrott, Liber förlag, Stockholm, s. 
168ff. och punkt 7 i NJA 2012 s. 597. 
38 Munukka, J., Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure Förlag, Stockholm, 2007, s. 9f. Jmf också Högsta domstolens 
genomgång av juridisk litteratur i punkten 11 i NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen eller punkt 7 i NJA 2012 s. 597, 
Fortumdomen. 
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entreprenadrättsliga begrepp har till syfte att förenkla läsandet för en person som 
helt saknar eller som har liten kännedom om entreprenader och vanligt 
förekommande entreprenadrättslig begreppsbildning. Den mer insatte läsaren 
kan hoppa över denna del. 
 
Det andra kapitlet är en genomgång av entreprenadavtalets särdrag och har till 
syfte att också tydliggöra på vilket sätt entreprenaden särskiljer sig från 
exempelvis köpet. Vidare innehåller kapitlet en genomgång av entreprenadens 
olika tidsmoment och en presentation av entreprenörens rätt till tidsförlängning 
till följd av hinder och ÄTA-arbeten. Dessa olika moment är relevanta eftersom 
det är först vid entreprenörens dröjsmål som vitesklausulen aktualiseras. Lika 
relevant är tidpunkten vid vilken entreprenörens dröjsmål upphör, vilket också 
presenteras i detta kapitel. 
 
I det tredje kapitlet återges en allmän genomgång av skadeståndslagens (1972:700) 
tillämplighet vid entreprenader mellan kommersiella parter. Om vite inte är 
avtalat parterna emellan blir skadeståndslagen tillämplig. Syftet med denna del är 
således att beskriva de olika moment som skadeersättning genom 
skadeståndslagen innebär när parterna inte avtalat om vite. Denna del är också 
relevant vid en argumentation om eventuella för- respektive nackdelar avseende 
avtalat entreprenadvite. 
 
I det fjärde kapitlet sammanställs entreprenadvitets syften och funktioner utifrån 
vad som finns skrivet i den juridiska litteraturen och utifrån viss praxis. 
 
I det femte kapitlet finns en genomgång om i vilka sammanhang ett 
entreprenadvite är jämkningsbart, dels utifrån standardavtalet AB 04, dels utifrån 
generalklausulen i avtalslagens 36 §. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattande analys i det sjätte kapitlet. 

1.8 Terminologi 
I det följande kommer ett antal begrepp att definieras. I början av AB 04 
respektive ABT 06 finns en begreppsbestämning vari många vanligt 
förekommande begrepp kort definieras, såsom t ex entreprenad, beställare, 
byggherre etc. Samtidigt är det vissa begrepp som saknar en definition i AB 04 
respektive ABT 06, trots att de förekommer i standardavtalen, t ex skada. Det är 
viktigt, precis som i juridiken i övrigt, att ha kunskap om begreppsdefinitionerna 
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inom entreprenadrätten. En del av begreppen används kanske i det dagliga 
språket, men utan till fullo samstämmig definition som den definition som 
förekommer inom entreprenadrätten. Ur ett pedagogiskt perspektiv fyller det 
därför en funktion att ha ett kortare avsnitt nedan som går igenom de, inom 
entreprenadrätten, mest vanliga begreppen. Dessutom är det ibland så att för att 
förstå ett begrepp måste man förstå andra begrepp. Entreprenadrättens begrepp 
bildar således ett sammanhängande nät. 

1.8.1 Parter 
I AB 04 definieras byggherre som den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader. I det översta ledet är byggherren alltid 
beställare, d v s den som beställer ett visst arbete. Vad man dock bör vara 
uppmärksam på är att även om byggherren är beställare i förhållande till sin 
entreprenör, så kan entreprenören också vara beställare i förhållande till sin 
underentreprenör. Entreprenören är således den som beställaren anlitar för att 
utföra viss uppgift.  
 
Med underentreprenör avses en entreprenör anlitad av en annan entreprenör. Som 
ett exempel kan nämnas då en byggherre tillika beställare anlitat en entreprenör 
för exempelvis bergs- och jordschakt för ett vägarbete. För att entreprenören ska 
kunna utföra arbetet kommer entreprenören behöva spränga. Om entreprenören 
saknar egen sprängare anlitar denne en annan entreprenör under sig, en 
underentreprenör, för att utföra sprängningsarbetena. Kontraktskedjan ser då ut 
enligt följande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Byggherre (B) 

Entreprenör (E) 

Underentreprenör (UE) 

Figur 1. Observera att i detta fall 
är B beställare i förhållande till E, 
som i sin tur är beställare i 
förhållande till UE. 
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I detta fall finns ett avtal mellan beställaren och entreprenören, samt mellan 
entreprenören och underentreprenören. Det bör dock observeras att det är 
beställaren som är beställare i det första ledet, men entreprenören som är 
beställare i förhållande till underentreprenören. Vidare är det värt att notera att 
enligt allmänna kontraktsprinciper ansvarar den som anlitat annan för att utföra 
viss uppgift också för dennes handlande.39 Vid entreprenad är motsvarande 
stadgat i AB 04 kap. 5 § 12. 

1.8.2 Entreprenadformer – renodlingar och hybrider 
Här nedan kommer jag att redogöra för de vanligaste entreprenadformerna. 
Dessa redogörelser utgår ifrån de ”rena” entreprenadformerna. Det bör dock 
klargöras att verkligheten inte alltid är anpassad utefter dessa rena former, och 
ett antal hybrider kan förekomma. Entreprenadformen blir dock viktig att 
klargöra bland annat för att säkerställa vem som bär ansvaret för exempelvis 
funktion.40 
 
Med entreprenad menas ”kontraktsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten.”41 
Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören både för projekteringen och för 
utförandet. I förhållande till beställaren innebär detta att entreprenören ”svarar 
för såväl projektering som utförande, vilket innebär att entreprenören då också 
får ett ansvar för att objektet uppfyller avtalad funktion.”42 Vid en 
totalentreprenad används vanligtvis standardavtalet ABT 06.43 Till skillnad från 
en totalentreprenad så är det vid en utförandeentreprenad beställaren som 
tillhandahåller ritningar och övriga uppgifter som behövs för att entreprenören 
ska kunna göra sitt arbete. Således är tanken i en utförandeentreprenad att 
entreprenören utför det beställaren beställt, utifrån den information och de 
handlingar som beställaren överlämnar till entreprenören. I NJA 2009 s 388 skrev 
Högsta domstolen att ”utförandeentreprenad är en beteckning som utvisar att 
entreprenören ska utföra sitt arbete i enlighet med beställarens ritningar och 
föreskrifter m.m.” och att ”ansvaret för att objektet i sin slutgiltiga utformning 

                                                   
39 Hellner, J., Hager, R. & Persson, A., H., Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, uppl. 
6:1, Norstedts Juridik AB, Visby, 2015, s. 157. 
40 Jmf exempelvis totalentreprenad med utförandeentreprenad. 
41 ÄTA-arbete står för Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 
kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete. Se även 
2.6. 
42 NJA 2009 s 388. 
43 ABT 06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, 
och installationsarbeten. 
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uppfyller avsedd funktion åvilar därmed beställaren”. Vid 
utförandeentreprenader används vanligtvis standardavtalet AB 04. 
 
Vid en delad entreprenad har beställaren avtal med flera entreprenörer. Vid en delad 
entreprenad är det också beställaren som har ansvar för att samordna 
verksamheten på byggplatsen. Till skillnad från den delade entreprenaden har 
beställaren vid en generalentreprenad endast avtal med en entreprenör, 
generalentreprenören, som i sin tur kontrakterat flertalet underentreprenörer. Således 
är det endast generalentreprenören som svarar mot beställaren, samtidigt som 
generalentreprenören bär ansvaret för samtliga underentreprenörers arbeten 
samt för samordningen av dessa. Precis som vid en totalentreprenad så är det 
beställaren som ansvarar för projekteringen vid en generalentreprenad. 
Skillnaden ligger i att det är generalentreprenaden som är ansvarig för hela 
produktionen. 
 
Som ovan redan nämnts ser verkligheten inte alltid ut på det sätt som den gör i 
skolböckerna, och blandformer av olika slag kan i verkligheten förekomma. Om 
parterna inte är överens om vilken entreprenadform det är fråga om blir det 
avgörande för ansvaret som åvilar parterna enligt ett entreprenadavtal ”vad som 
förevarit under anbudsförfarandet och vid avtalets tecknande, [och] inte den 
etikett som använts för avtalet”.44 
 
 
 
 
 

                                                   
44 NJA 2009 s 388. 



 17 
 

2 Allmänt om entreprenadavtal 

2.1 Entreprenadavtalet 
En betydelsefull aspekt inom kontraktsrätten är skillnaden mellan så kallade 
momentana och varaktiga avtal. Med momentana avtal avses avtal där åtminstone 
den väsentliga naturaprestationen är koncentrerad till en särskild tidpunkt eller 
inträffandet av en särskild händelse. Prestationen i momentana avtal är vanligtvis 
tidsmässigt ouppdelbar, och ett av de vanligare momentana avtal som brukar 
exemplifieras är köpet. Vid köpet är säljarens prestation själva avlämnandet, och 
köparens motprestation är betalningen – och det vanligaste är således att 
penningprestationen sker momentant med naturaprestationen (även om också 
kreditköp brukar klassificeras som en sorts momentana avtal). Motsatsen till 
momentana avtal är så kallade varaktiga avtal med vilket menas att utförandet av 
naturaprestationen varar under en längre tid, eller på annat sätt låter dela upp 
sig.45 Varaktigheten kan vara både en längre eller en kortare period. Avseende de 
varaktiga avtalen görs dock en distinktion mellan avtal som har ett bestämt slut 
och avtal som gäller tills vidare.46 Entreprenadavtal är just ett sådant varaktigt 
avtal med ett bestämt slut där tidsfaktorn ofta får en mycket stor betydelse. 
 
Samtidigt som köpet har en egen lagstiftning i köplagen, saknar entreprenadavtal 
specifik lagstiftning. Redan i 1905 års köplag var entreprenadavtal undantagna. 
Nuförtiden har man motiverat undantaget för entreprenader med att reglerna i 
köplagen ofta är dåligt lämpade för att hantera de konflikter och tvister som kan 
uppkomma vid entreprenader.47 Det faktum att kommersiella entreprenadavtal 
redan från början var undantagna från lagstiftningen ledde till att bygg- och 
anläggningsbranschen valde att utforma ett eget standardavtal. År 1949 tillsattes 
en kontraktskommitté där både entreprenör- och beställarsidan var 
representerade och arbetet inom kommittén resulterade i AB 54.48 Elva år senare 
kom AB 65 vartill det också utgavs officiella motiv som redogjorde för 

                                                   
45 Hellner, m. fl., Speciell avtalsrätt II, s. 25. 
46 Hellner m. fl., Speciell avtalsrätt II, s. 25f.  
47 Prop. 1988/89:76 s. 63. 
48 Ingvarsson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg, s. 259f. 
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kommitténs resonemang gällande de olika bestämmelserna. Därefter har AB 72 
respektive AB 92 varit föregångare till dagens AB 04. Dessa standardavtal är så 
kallade agreed documents eftersom de är resultatet av och upprättade utefter 
förhandlingar mellan olika parter. Agreed documents anses på ett bättre sätt 
balansera ansvaret, riskerna och förhållandena mellan beställare och entreprenör, 
än ett avtal som upprättats ensidigt.49 Föregångarna till AB 04 och dess 
syskonavtal50 har med tiden kommit att få ett massivt genomslag i bygg- och 
anläggningsbranschen, och har idag en sådan unik ställning i branschen att det 
nästan går att kalla dem för ”branschspecifik lag”.51 
 
Avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, gäller för entreprenadavtal liksom för andra avtal. 
I avtalslagen regleras hur avtal kommer till stånd, när anbud och accept är 
bindande m.m. Men som redan nämnts saknar svensk lagstiftning specifik lag för 
entreprenader, och några formkrav för tillkomsten av ett giltigt entreprenadavtal 
finns inte. Således kan ett muntligt entreprenadavtal bli fullt ut gällande för båda 
parter, även om ett muntligt entreprenadavtal av andra orsaker kanske inte är att 
rekommendera. Entreprenadavtal är också explicit undantagna från köplagen 
(1930:931) (KöpL), vilket klart framgår av dess lydelse.52 I stället används 
vanligtvis standardavtalet Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader AB 04 (AB 04) som är ett resultat av förhandlingar och 
kompromisser i Byggandets Kontraktskommitté, BKK. Den ideella föreningen 
BKK representerar både entreprenör-, beställar- och konsultsidan. Till följd av 
att AB 04 inte är lag, utan ett standardavtal, så måste AB 04 således åberopas av 
parterna själva i avtalet för att den ska bli gällande. Genom att parterna åberopar 
AB 04 görs avtalet till en del av entreprenadavtalet.53 
 
Historiskt sett har ofta entreprenadrättsliga tvister avgjorts genom 
skiljeförfaranden, vilket innebär att insynen i dessa tvister varit förhållandevis 
begränsad. Detta har lett till att antalet tvister som nått de allmänna domstolarna 
varit förhållandevis få, och antalet tvister som lyckats ta sig hela vägen till Högsta 
domstolen har varit desto färre. Under lång tid var det dessutom en 
förhållandevis liten grupp av entreprenadjurister som sinsemellan fann en samsyn 

                                                   
49 Ingvarsson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg, s. 260. 
50 T ex ABT 06 och ABK 09 m fl. 
51 Ingvarsson & Utterström, Högsta domstolens intåg, s. 260.  
52 2 § KöpL andra meningen: Lagen gäller inte avtal om uppförande av byggnad eller annan fast 
anläggning på mark eller i vatten. 
53 Liman, L-O., Sahlin, C., Peterson, M. & Kåvius, N., Entreprenad- och konsulträtt, Kalmar 2016, s. 21.  
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i ett antal entreprenadrättsliga frågor, trots att ett tydligt uttryck i standardavtalen 
saknades.54 
 

2.2 Entreprenadavtalets särdrag 
Någon entydig definition för entreprenadavtalets särdrag finns inte, men det är 
alltjämt ett epitet som används tämligen ofta.55 Nilsson menar att 
”besiktningsinstitutet med slutbesiktningens avskärande verkan och funktion 
som exklusivt bevismedel beträffande fel samt beställarens långtgående 
ändringsbefogenhet” under lång tid varit exempel på entreprenadrättens 
särdrag.56 I NJA 2013 s 271 framhöll Högsta domstolen att ett entreprenadavtal 
skiljer sig från köp genom att det i regel är omfattande, komplicerat och 
långsiktigt och har flera parter inblandade. Vidare menade domstolen att det vid 
tolkningen av vissa villkor kan finnas anledning att särskilt beakta 
entreprenadavtalets speciella drag.57  Vid en jämförelse mellan entreprenader och 
köp är en märkbar skillnad att en entreprenad kan pågå i flera år, och att själva 
avtalsobjektet ofta står i förändring över tid eftersom avtalsobjektet sällan 
existerar vid avtalstidpunkten utan objektet ska antingen bebyggas eller anläggas. 
Därtill kommer det faktum att entreprenaden ofta förändras under 
entreprenadtiden58 till följd av att olika typer av ÄTA-arbeten59 kan tillkomma. 
Bland annat ändringsbefogenheten av ett entreprenadavtal medför att det finns 
en viss osäkerhet om hur omfattande exempelvis en entreprenörs åtagande i 
realiteten faktiskt blir.  Osäkerheten innebär också att det kan finnas en svårighet 
med möjligheten att planera resursanvändningen, och en del av kalkyleringen 
faller sålunda också utanför anbudsgivningen.60 Innan anbudsgivningen ska dock 
entreprenören ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfordras för 

                                                   
54 Nilsson, Entreprenadrättens steg. 
55 Se t ex Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 17; Rådberg, Å., Risk enligt AB 04. HD skriver om AB och skriver om 
AB, JT nr 3 2013/2014, s. 669ff; Ingvarsson, A. & Utterström, M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga 
kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015, s. 20ff.; Arvidsson, N. & Samuelsson, P., 
Entreprenadrättsliga felpåföljder, Ny Juridik nr 4, 2015, s. 27ff. 
56 Nilsson, M., Entreprenadrättens steg. 
57 NJA 2013 s. 271 p. 7. 
58 Entreprenadtiden avser till skillnad från den avtalade kontraktstiden, den verkliga tiden från entreprenadens 
påbörjande till garantitidens slut, d v s inklusive samtliga förseningar och tidsförlängningar till följd av 
exempelvis hinder och ÄTA-arbeten. Se 2.5 och 2.6. 
59 För ÄTA-arbeten, se 2.5. Kortfattat kan här nämnas att ÄTA-arbeten står för Ändringsarbete, 
Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt 
annan natur än dessa, samt Avgående arbeten. 
60 Samuelsson, P., Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group, Stockholm, s. 115. 



 20 
 
 
 

kontraktsarbetenas utförande och som entreprenören kan erhålla genom besök 
på platsen.61 Syftet med detta är att tydliggöra riskfördelningen mellan 
entreprenören och beställaren. I NJA 2015 s. 3, Gotlandsdomen, uttalade Högsta 
domstolen att en entreprenör, vid en fackmässig bedömning,62 ska beakta sådan 
förhållande inom arbetsområdet som är troliga. Förhållanden som anses troliga 
faller in under entreprenörens risksfär, emedan icke-troliga förhållanden istället 
faller in under beställarens risksfär vilka i så fall ger entreprenören rätt till 
ersättning för likställda ÄTA-arbeten.63 Domstolen framhöll att en entreprenör 
inte behöver kalkylera med alla tänkbara risker som kan förekomma, men 
däremot ska entreprenören göra en sannolikhetsbedömning för om ett visst 
förhållande föreligger. Om risken anses vara ungefär lika stor för två olika mot 
varandra stående utfall, då behöver inte entreprenören räkna med den risken. 
Om det däremot är troligt att ett utfall är mer sannolikt än motstående utfall, då 
ska entreprenören räkna med den risken i anbudet. Olika entreprenörer kan 
komma att vid anbudsstadiet bedöma såväl arbetsområdet som exempelvis 
resursåtgången olika, och dessutom kan deras riskbenägenhet komma att påverka 
deras avtal med beställaren, såväl avseende beräkning av priset som beräkning av 
tidsåtgång. Detta får till resultat att en entreprenör som missbedömer troligheten 
av ett förhållande – antingen till följd av en ren missbedömning eller till följd av 
en att en mer riskbenägen entreprenör är mer villig att chansa för att på så sätt 
kunna pressa sin offert och således göra sig mer attraktiv i beställarens ögon – 
kan komma att försättas i en situation som leder till entreprenörens dröjsmål av 
den enkla anledningen att förhållandet var att anse som trolig. Därmed faller 
förhållandet in under entreprenörens risksfär vilket får till följd att entreprenören 
inte har rätt till tidsförlängning, och att entreprenören i stället blir försenad i 
förhållande till tidplanen. Entreprenörens dröjsmål får då till följd att 
entreprenadvitet aktualiseras och att kostnaden för arbetet plötsligt fördyras. 
 
Därutöver är det ofta många olika aktörer som utför sitt arbete på samma 
område,64 och dessa aktörer, var för sig, står i avtalsförhållande gentemot 
beställaren, men inte i förhållande till varandra. Ett huvudsakligt syfte med 
standardavtalet AB 04 är att fördela riskerna mellan avtalsparterna. Vem som bär 
ansvaret för uppgifter och tekniska lösningar är exempel på sådant som fördelar 

                                                   
61 AB 04 kap. 1 § 7. 
62 Fackmässig bedömning enligt AB 04 kap. 1 § 8 i vilken stadgas att ”saknas vid tiden för avgivande av anbud 
uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas 
vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning.” 
63 Se AB 04 kap. 2 § 4 andra att-satsen. 
64 Jämför exempelvis med en badrumsrenovering. För en sådan renovering krävs bland annat en 
elektriker för elarbeten, en rörmokare för rörarbeten, en plattsättare för kakelsättning etc. Det är inte 
alltid man kan anlita endast ett företag som har de olika disciplinerna in-house, utan beställaren kan 
komma att behöva anlita olika företag för att hela badrummet ska kunna renoveras. 
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ansvaret och därmed risken i någon riktning, antingen till beställaren eller till 
entreprenören. 
 
Även om Högsta domstolen menar att entreprenadavtalet ska tolkas i ljuset av 
dispositiv rätt, finns det anledning att vid en sådan tolkning överväga 
entreprenadrättens särdrag för att se om allmänna principer kan behöva 
modifieras.65 Denna tankegång stämmer också väl överens med vad Högsta 
domstolen uttalat om entreprenadavtal: ”Entreprenadavtal är en icke lagreglerad 
särskild avtalstyp. När det gäller att fastställa innehållet i dispositiv rätt för sådana 
avtal får ledning sökas i allmänna obligationsrättsliga principer och vad som gäller 
för närliggande avtalstyper. Köplagens reglering har då sitt särskilda intresse, men 
det måste beaktas att det rör sig om två olika avtalstyper och att det vid 
tolkningen av vissa villkor kan finnas anledning att särskilt beakta 
entreprenadavtalets speciella drag.”66 

2.3 Lojalitetsplikten i entreprenadförhållanden 
Lojalitetsplikten i ett avtal har sin grund och legitimitet i ett frivilligt ingånget 
avtal.67 I AB 04 och ABT 06 finns en systematisk strävan att balansera parternas 
åtaganden. Således finns underliggande rimlighets- och lojalitetsöverväganden.68 
Parterna har en skyldighet att tillvarata motpartens intressen vid exempelvis 
tolkning av avtalet, och parterna får inte utnyttja sina rättigheter på ett 
oproportionerligt sätt i förhållande till motpartens intressen.69 I 
entreprenadsammanhang jobbar parterna ofta med, och nära, varandra under en 
mycket lång tid. Detta ökar behovet av lojalitet mellan kontraktsparterna. 
Lojalitetsplikten saknar legaldefinition.70 Munukka beskriver lojalitetsplikten som 
en ”allmängiltig avtalsrättslig proportionalitetsprincip” som bidrar till ”rättvisa 
och moral i avtalsförhållanden”71 och Votinius konkretiserar samma sorts 
tankegång genom att beskriva lojalitetsplikten som ett ansvar att ”sätta sig in i 
den andres situation, förhålla sig till denna och därefter agera rättvist på ett sätt 
som beaktar den andres behov”.72  Grundtesen för lojalitetsplikten är att 

                                                   
65 Nilsson, M., Entreprenadrättens steg. 
66 Punkt 24 i NJA 2014 s. 960. 
67 Ruge, E., Skadebegränsningsplikten i teori och praktik, JT, Nr 4 2017/18. 
68 Munukka, Lojalitetsplikt, s. 381. 
69 Munukka, Lojalitetsplikt, s. 461. 
70 Munukka, Lojalitetsplikt, s. 12. 
71 Munukka, J., Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010, s. 837 och s. 843. 
72 Votinius, S., Varandra som vänner och fiender: en idékritisk undersökning om kontraktet och dess 
grund, Brutus Östlings förl., Stockholm 2004, s. 268. 
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motpartsförhållandet ska nedtonas till förmån för samarbets- och tillitsrelationen 
i kontraktsförhållanden.73  
 
Indirekt uttrycks principen för lojalitetsplikten på ett par olika ställen i AB 04. I 
AB 04 kap. 4 § 1 stadgas att entreprenören ska planera kontraktsarbetenas 
utförande så att de kan färdigställas inom kontraktstiden. Även beställaren har 
motsatsvis en skyldighet att tillhandahålla tillgängligt underlag för planeringen.74 
Vidare uttrycks i samma kapitel § 3 att entreprenören har en plikt att begränsa 
den tidsförlängning som ett av de hinder som räknas upp i samma paragraf, kan 
berättiga till. I kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 uttrycks lojalitetsplikten mer 
explicit:  
 

”vid bedömningen av vad som utgör ’erforderlig förlängning av 
kontraktstiden’ i det enskilda fallet skall, inom ramen för den allmänna 
lojalitetsplikt75 som råder mellan parterna, beaktas entreprenörens möjlighet 
att begränsa tidsförlängningen genom en rationell användning av de 
resurser han avsatt för berör del”.  

 
Standardavtalet AB 04 har således inte enbart till syfte att fördela ansvar och risk, 
parterna emellan, utan avtalets systematik talar också för att parterna ska 
samarbeta i samma riktning med en grundläggande tanke om att en tydlig och 
effektiv arbetsgång gynnar båda parter. 
 
Implicit kommer lojalitetsplikten även till uttryck genom 
skadebegränsningsprincipen76 i två avgörande från Svea hovrätt avseende 
entreprenader. 
 
I det första fallet hade ABT 94 avtalats mellan en entreprenör och en 
bostadsrättsförening. Parterna hade dock gjort en ändring avseende vitet och 
kommit överens om att vitet ”inte skall jämkas om beställaren har tagit 
entreprenaden eller del därav i bruk, helt eller delvis, innan kontraktsarbetena är 
helt färdigställda.” Priset på entreprenaden, som innebar att entreprenören skulle 
byta ut värmesystemet och samtliga radiatorer, var satt till 13 miljoner kronor. 
När fallet väl togs upp av hovrätten hade över 150 veckor löpt med förseningsvite 
– vitesbeloppet översteg 16 miljoner kronor. Entreprenören yrkade på att 

                                                   
73 Lehrberg, B., Omförhandlingsklausuler, 2:a uppl., Uppsala, 2008, s. 30 f.; Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 
202f. 
74 Jmf Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 205. 
75 Författarens kursivering. 
76 Se 3.4.1. 
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entreprenadvitet skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen. Hovrätten fann det inte 
oskäligt att parterna avtalat bort jämkningsregeln i AB 94, men däremot fann 
hovrätten att det kumulerade vitet blivit oskäligt högt, speciellt utifrån det faktum 
att entreprenaden hade kunnat tas i bruk. Därutöver menade domstolen att det 
efter viss tid måste ha stått klart för bostadsrättsföreningen att entreprenören inte 
avsåg avhjälpa felet, och att entreprenören då borde ha anlitat någon annan för 
att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Vitet jämkades således ned till 3,5 
miljoner kronor, den nivå då det borde ha stått klart för bostadsrättsföreningen 
att entreprenören inte avsåg avhjälpa felet, och bostadsrättsföreningen hade 
kunnat anlita annan entreprenör på den första entreprenörens bekostnad.77 
 
Avgörandet ovan innebar att beställaren hade rätt – och även en faktisk skyldighet 
– att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Denna beställarens rättighet att 
avhjälpa fel på entreprenörens bekostnad, börjar gälla vid den tidpunkt då det 
står klart att entreprenören inte avser avhjälpa felet, vilket framgår av AB 04 kap. 
5 § 17 st. 3. Det går så klart att diskutera prejudikatsvärdet av en dom från en av 
underinstanserna. Samtidigt kan konstateras att domslutet harmonierar väl med 
såväl lojalitetsplikten, som med skadebegränsningsprincipen, och med vad man 
skulle kunna antas ha varit syftet med AB 04 sett till avtalets systematik.  
 
I ännu ett rättsfall från Svea hovrätt kommer lojalitetsplikten genom 
skadebegränsningsprincipen till uttryck, då beställaren dröjt med att boka in en 
besiktning vid entreprenörens försening, trots att entreprenören låtit meddela att 
entreprenaden var färdigställd. I detta fall avgjorde domstolen att vitet fick löpa 
fram till den tidpunkt då entreprenören meddelat entreprenaden färdigställd, och 
inte till och med den godkända slutbesiktningen, vilket annars är den tidpunkt då 
entreprenaden med avskärande rättslig verkan är godkänd.78 

2.4 Högsta domstolens nya tolkningsmetod av 
entreprenadavtal 

Vad gäller standardavtal avseende entreprenad liknar dessa ofta, och överstiger 
till och med i många avseenden, lagstiftning i fråga om utförlighet.79 Parterna är 
fria att göra ändringar i ett standardavtal, men eftersom sådana ändringar lätt kan 

                                                   
77 Svea HovR, dom 2014-12-12, mål nr T 404-14.  
78 Svea HovR, dom 2017-02-16, mål nr T 11041-15.  
79 Hellner m. fl., Speciell avtalsrätt II, s. 136. 
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få överraskande och ogenomtänkta effekter så bör det ställas krav på tydlighet 
för ändringar.80 

Som tidigare nämnts så är AB 04 ett standardavtal, men begreppet standardavtal 
finns inte definierat i lag, utan brukar avse avtal som utan ändringar kan användas 
av olika parter i olika sammanhang.81 Historiskt sett har tolkningen av AB 04 haft 
sin utgångspunkt i BKK:s avsikt vid tidpunkten för författandet av AB 04. 
Därutöver har stor vikt fästs vid standardavtalets systematik och historik. 
Avseende AB 04 har BKK:s representanter vid tvister kunnat skriva utlåtanden 
avseende en viss bestämmelse om vad BKK egentligen menade, men inte 
förmådde uttrycka. I andra sammanhang skulle ett sådant uttalande ha 
förhållandevis låg rättslig relevans, men i entreprenadrättsliga sammanhang har 
utlåtandena i stället fått en framskjuten position – en position som Ingvarsson 
och Utterström menar att man på goda grunder kan ifrågasätta.82  

Sedan några år tillbaka tillämpas i stället Högsta domstolens nya tolkningsmetod. 
Enligt domstolen ska tolkning av branschens standardavtal i första hand utgå 
ifrån partsavsikten. I en tvist kan dessvärre just partsavsikten vara en flyktig fågel 
svår att fånga eftersom om parterna varit överens om partsavsikten hade 
sannolikt någon tvist i domstol inte förekommit. Om gemensam partsavsikt 
således inte kan anses föreligga och det saknas omständigheter vid sidan av 
avtalstexten som kan klargöra hur parterna uppfattade ett omtvistat 
standardvillkor, bör tolkningen i stället inriktas på villkorets ordalydelse. 
Ordalydelsen ska tolkas i ljuset av avtalets systematik och de övriga villkoren i 
avtalet eftersom bestämmelserna är avsedda att utgöra ett sammanhängande 
system. Det kan vid tolkningen av vissa villkor också finnas särskild anledning att 
beakta entreprenadavtalets speciella drag.83 Om inte heller avtalets systematik ger 
ledning är det naturligt att söka ledning i ljuset av dispositiv rätt84 samt utifrån 
allmänna obligationsrättsliga principer och närliggande avtalstyper, varav en del 
kommit till uttryck i köplagen. 85 I detta fall ska dock beaktas att entreprenadavtal 
skiljer sig från t.ex. det klassiska köpet.86 Allra sista måste en mer övergripande 

                                                   
80 Liman m. fl., Entreprenad- och konsulträtt, s. 76. 
81 Ingvarsson och Utterström, Högsta domstolens intåg, s. 260. 
82 Ingvarsson & Utterström, Högsta domstolens intåg, s. 259. 
83 Se kap. 2.1. 
84 Se t ex NJA 2012 s 597; NJA 2013 s 271. 
85 Se t ex NJA 2013 s 271; HD:s beslut 2018-07-17 i mål Ö 4965-17; Ingvarsson & Utterström, Högsta 
domstolens intåg, s. 259. 
86 Se 1.3. 
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rimlighetsbedömning göras.87 Rimlighetsbedömningen har till avsikt att bedöma 
om utfallet av tolkningen är att anse som rimlig i det stora hela i ett kommersiellt 
entreprenadavtal. Man brukar också säga att avtalstolkningen ska göras mot 
bakgrund av avtalssituationen i sin helhet.88 

2.5 Entreprenadens tidplan 
Det ligger i såväl entreprenörens som beställarens intresse att ett 
entreprenadprojekt färdigställs i tid. En försening av en entreprenad innebär att 
beställaren inte kan ta sin entreprenad, t ex en byggnad, i bruk, vilket ofta har 
förlorade intäkter till följd. En försening drabbar dock inte bara beställaren utan 
även entreprenören kan lida förluster av olika form. Listan över möjliga 
skadeverkningar för båda parter kan göras lång.89 
 
Tidplanen är enligt begreppsbestämningarna i AB 04 en handling med uppgift 
om tider. I tidplanen, som vanligtvis inte är en separat handling utan en del i 
kontraktet, finns både entreprenadens start- och sluttid angiven.90 Entreprenören 
har en skyldighet att planera kontraktsarbetenas utförande så att de kan 
färdigställas inom kontraktstiden.91 Samtidigt har beställaren också en skyldighet 
att tillse att hans egna arbeten samordnas med entreprenörens och med 
sidoentreprenörernas liksom för att deras arbeten samordnas med varandra, så 
att arbetena kan utföras och färdigställas enligt tidplanen. Att arbetena samordnas 
brukar kallas för beställarens samordningsansvar. 
 
I AB 04 kap. 3 § 9 stadgas att: 
 

Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna,92 svarar beställaren för 
att hans egna arbeten samordnas med entreprenörens och med 
sidoentreprenörernas liksom för att deras arbeten samordnas med 
varandra, så att arbetena kan utföras och färdigställas enligt tidplanen. 
Arbetena skall i möjlig utsträckning utföras så att de inte hindrar någon 
annans arbete.  

                                                   
87 Se bl.a. NJA 2013 s. 271 p. 7 och NJA 2014 p.23 samt NJA 2015 s. 862 p. 12. 
88 Deli, Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, 2017 s. 25. 
89 Deli, Kommersiella entreprenadavtal, s.92. 
90 Samuelsson, P., AB 04. En kommentar, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 217. 
91 AB 04 kap. 4 § 1 st. 1 första meningen. 
92 Till kontraktshandlingar hör samtliga dokument som är kopplade till kontraktet, såsom t ex ritningar, 
beskrivningar, tidplaner och specifikationer. Begreppet kontraktshandlingar skiljer sig från begreppet 
entreprenadhandlingar som i sin tur avser kontraktshandlingarna jämte alla handlingar som tillkommer från 
kontraktets tecknande och fram till garantitidens början. 
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Enligt AB 04 kap. 4 § 2 första och andra meningen ska ”kontraktsarbetena vara 
färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning  eller avlämnande på annat sätt vid 
kontraktstidens utgång. Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den 
utsträckning ÄTA-arbete eller förändringar […] påverkar möjligheten att hålla 
kontraktstiden”.  
 
Att entreprenader dock blir färdigställda senare än vad parterna från början 
avtalat om hör dock inte till ovanligheterna. Vem av parterna som bär risken för 
en eventuell försening regleras utifrån i förväg uppställda kriterier i AB 04.93  
 
Entreprenadviten, vilket är undersökningsämnet för denna uppsats, aktualiseras 
vid entreprenörens dröjsmål. Låt oss därför kvarhålla oss en stund vid 
entreprenadens tidplan. Om vi tar en badrumsrenovering med följande scenario 
som exempel: beställaren har anlitat ett flertal entreprenörer för 
badrumsrenoveringen, t. ex. rivningsman, rörmokare, elektriker, plattsättare etc. 
Först ska en entreprenör riva det gamla badrummet, sedan ska elektrikern och 
rörmokaren dra de kablar respektive rör som ska ligga i golv och väggar etc. 
Därefter ska golvet gjutas, och väggar med tätskikt sättas upp. Slutligen ska 
plattsättaren kakla och rörmokaren respektive elektrikern ska slutföra sina 
arbeten genom att installera exempelvis en dusch och lampor etc. Vad som står 
helt klart är att det är många arbeten som måste avlösa varandra och ibland även 
pågå parallellt. Av denna orsak är tidplanen och samordningsansvaret så viktigt 
för att badrumsrenoveringen ska fortgå så effektivt som möjligt.  
 
Men anta vidare att en av entreprenörerna, t ex plattsättaren, inte håller sin 
tidplan. Detta kan då  leda till att både elektrikern och rörmokaren blir försenade 
i förhållande till sina respektive startpunkter. Dessa kommer då att meddela 
hinder, eftersom de hindrats att sätta igång sina arbeten i enlighet med tidplanen. 
Detta ger dem rätt till både tidsförlängning,94 men det ger dem också rätt till 
hindersersättning95 av beställaren, vilket är att betrakta som ett skadestånd till 
entreprenören vid ett hinder som beror på beställaren eller något annat 
förhållande på dennes sida. Eftersom beställaren i detta exempel är ansvarig för 
respektive entreprenör, är detta scenario att betrakta som ett ”förhållande på 
[beställarens] sida”. Beställaren kan i sin tur begära vitesersättning av den 

                                                   
93 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 219. 
94 Se 2.6. 
95 AB 04 kap. 5 § 4. Observera dock att entreprenören måste kunna visa att denne drabbats av en kostnad 
som inte skulle ha uppstått om hindret inte hade förelegat. 
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försenade entreprenören.96 Huruvida vitesersättningen kommer att täcka 
beställarens kostnad för hindersersättning, beror på omständigheterna i det 
enskilda fallet. 

2.6 Entreprenörens rätt till tidsförlängning 
Vanligen innebär en försening att en entreprenör inte fullgör sina avtalade 
entreprenadarbeten i enlighet med avtalade tider. Detta kan i sin tur medföra en 
skyldighet för entreprenören att betala vite enligt bestämmelsen i AB 04 kap. 5 § 
3. En förutsättning för att det ska vara fråga om ett dröjsmål som leder till ett 
sådant påföljdskrav som vitet innebär, är att entreprenören inte har rätt till 
tidsförlängning. Rätt till tidsförlängning har entreprenören om denne kan 
åberopa hinder eller till följd av ÄTA-arbeten. 
 
Med hinder avses sådana oönskade händelser i genomförandet av ett 
entreprenadprojekt som inskränker möjligheterna att hålla kontraktstiderna,97 d 
v s de avtalade tiderna. Vid tillfälliga hinder kan entreprenaden återupptas inom 
en tidsram som i sig inte innebär att förutsättningarna för kontraktets fullgörande 
väsentligt rubbas.98,99  
 
I AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 stadgas att: 
 

Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om 
han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på 
grund av:  
1. omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på 

hans sida. 
 
 
Vidare stadgas i AB 04 kap. 5 § 4 att: 
 

Vid hinder enligt kapitel 4 § 3 p. 1 ha entreprenören rätt att erhålla 
ersättning av beställaren för den kostnad som därigenom orsakas. Om 
beställaren kan visa att han inte skäligen kunnat räkna med hindret och 

                                                   
96 Se 2.7. 
97 Kontraktstiden är den i kontraktshandlingarna angivna tiden för utförande av kontraktsarbetena eller 
huvuddelarna därav. Kontraktstiden är således den tid man i förväg beräknat och avtalat om att 
entreprenaden kommer att ta. 
98 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 147. 
99 Om det i stället är fråga om ett överskridande som innebär att kontraktets fullgörande väsentligen rubbas kan 
hävning eventuellt vara tillämpligt. 
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inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det, skall 
kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören. 

 
Den entreprenör som låtit meddela hinder kan således ha rätt till tidsförlängning 
vilket i sin tur kan få ytterligare följdeffekter på entreprenaden i övrigt. Anta 
exempelvis att hindret beror på en annan entreprenör som beställaren ansvarar 
för i enlighet med första stycket i AB 04 kap. 4 § 3, då har entreprenören som 
låtit meddela hinder dels rätt till tidsförlängning, dels kan denne också ha rätt till 
ersättning till följd av hindret i enlighet med AB 04 kap. 5 § 4. 
 
Således kan den första entreprenörens försening leda till att en eller flera 
entreprenörer gör gällande hinder, beroende på hur många av entreprenörerna 
som drabbas av den första entreprenörens försening. Anta att det finns ett avtalat 
vite mellan beställaren och den första entreprenören, vars försening lett till att 
flera andra entreprenörer låtit meddela hinder. I detta fall kommer vitet i den 
bästa av världar att fullt ut ge kostnadstäckning av den ersättningsskyldighet som 
beställaren kan ha gentemot de entreprenörer som låtit meddela hinder. I annat 
fall är det beställaren som får stå för den överskjutande kostnaden som hindret 
innebär.  
 
Med ÄTA-arbeten avses ändrings- och tilläggsarbeten, samt avgående arbeten.100 
Såväl ändrings- som tilläggsarbeten kan föranleda en rätt till tidsförlängning för 
entreprenören. Tilläggsarbetena ska stå i omedelbart samband101 med 
kontraktsarbetena och de får inte heller vara av väsentligen annan natur.102, 103 
Detta får till följd att beställaren har en rätt till ändringar vilket innebär att denne 
med andra ord har rätt att kräva att entreprenören gör även tilläggsarbeten så 
länge som dessa står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och så länge 
som dessa inte är av väsentligen annan natur. Samtliga ÄTA-arbeten kommer 
således få till följd att kontraktsarbetenas omfattning förändras: antingen ökas 
(tilläggsarbeten och möjligen även ändringsarbeten) eller minskas (avgående 
arbeten). 

                                                   
100 Med avgående arbeten avses beställarens rätt att avbeställa ett arbete. För avbeställda arbeten 
entreprenören naturligt nog inte rätt till tidsförlängning. 
101 Se Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 122, som skriver att ”omedelbart samband” ger uttryck för att det är 
fråga om något slags tekniskt samband och att de föreskrivna tilläggsarbetena ska vara så nära förknippade 
med kontraktsarbetena, eller del därav, att de tillsammans gör en teknisk helhet. 
102 Se Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2006 s. 44 som menar att det endast 
är mycket grova avvikelser som kan åberopas för att inskränka beställarens ändringsbefogenhet. 
103 Begreppsbestämningarna i AB 04. Se även Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 118. 
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2.7 Vite enligt AB 04 
Om en entreprenör inte är klar med sitt avtalsenliga utförande inom 
kontraktstiden, och denne saknar rätt till tidsförlängning, är entreprenören i 
dröjsmål.104 Entreprenörens dröjsmål innebär implicit en bristande fullgörelse i 
enlighet med kontraktet,105 eller annorlunda uttryckt innebär det att om de 
avtalade arbetena inte är färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid 
entreprenadtidens utgång föreligger dröjsmål vilket kan vara vitesgrundande 
under förutsättning att parterna avtalat om vite.106  
 
Enligt Rodhe kan det förekomma vissa svårigheter då ett vite är knutet till 
dröjsmål, av den orsak att ett dröjsmål dels kan vara av olika karaktär, vilket i sig 
ställer olika krav på vitesklausulens utformning. För ett temporärt dröjsmål bör 
klausulen, enligt Rodhe, vara utformad som så att ett visst belopp skall utgå per 
tidsenhet, emedan det för ett definitivt dröjsmål i stället bör konstrueras med ett 
fast belopp.107 Detta har tagits i beaktande vid utformningen av AB 04 och det 
kan konstateras att vitesklausulen i AB 04 endast aktualiseras vid entreprenörens 
dröjsmål, d v s i sådana sammanhang då dröjsmålet beror på något inom 
entreprenörens risksfär. Vid förseningar som beror på omständighet som faller 
in under beställarens risksfär, vilket diskuterats ovan, har entreprenören i stället 
rätt till tidsförlängning och hindersersättning.  
 
För att en beställare ska vara berättigad till att utkräva vite behöver denne endast 
visa att entreprenören överträtt en vitessanktionerad tidsfrist och att orsaken till 
denna överträdelse är en omständighet som entreprenören bär risken för enligt 
avtalet.108 
 
Vitesklausulen i AB 04 kap. 5 § 3 lyder: 
 

För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider 
kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som skall gälla 
enligt kapitel 4 § 2 eller 3, skall han betala vite enligt 

                                                   
104 Entreprenadtid definieras som tiden från entreprenadens början till och med den dag då 
entreprenaden är godkänd vid slutbesiktning. Entreprenadtiden tar således i beaktande även eventuell 
tidsförlängning p g a exempelvis ÄTA-arbeten eller hinder. Tanken är således också att 
slutbesiktningen ska resultera i att entreprenaden godkänns, och därefter börjar i stället garantitiden 
löpa enligt AB 04 kap. 4 § 7. 
105 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 151. 
106 Om parterna inte avtalat om entreprenadvite blir i stället allmänna skadeståndsrättsliga regler gällande. 
107 Rodhe, K., Obligationsrätt, P. A. Nordestedt & Söners Förlag, Lund, 1984, § 47 vid not 26 samt § 52 
vid not 5. 
108 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 235. 
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kontraktshandlingarna. Vite kan även avtalas för överskridande av den tid 
som bestämts för utförande av viss del av entreprenaden. Om vite avtalats 
är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen. 

 
I kommentaren till vitesklausulen i AB 04 framgår att vitesbeloppet vanligtvis 
bestäms som en procentsats av kontraktssumman. Har man i stället avtalat om 
löpande räkning fungerar det inte att utgå ifrån en procentsats. I stället bestäms 
vitet till ett visst belopp som ska utgå för varje påbörjad vecka varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena blivit fördröjt. I de fall man knutit vitet till 
deltider inom entreprenaden så kan man på motsvarande sätt avtala att ett visst 
belopp skall utgå i vite för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av viss del 
av entreprenaden blivit försenad. 

2.7.1 Vid vilken tidpunkt slutar vitet löpa? 
En försening upphör först vid den tidpunkt då entreprenaden kan bli föremål för 
en godkänd slutbesiktning. Det är således viktigt att entreprenören klart och 
otvetydigt anmäler till beställaren när dennes entreprenad är färdigställd och 
tillgänglig för slutbesiktning. Om slutbesiktningen inte verkställs utan dröjsmål 
efter anmälan om färdigställande, får inte ett försenat godkännande ligga 
entreprenören till last och ge upphov till förseningsvite.109 I stället anses 
entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen 
skulle ha verkställts.110,111 En dom från Svea hovrätt redogör för en dylik 
situation. En entreprenör hade ingått avtal om att uppföra bostadsrättslägenheter 
i enlighet med ABT 06. Dagen innan entreprenaden skulle vara färdigställd 
påbörjades en slutbesiktning. Slutbesiktningen avbröts dock till följd av icke 
färdigställt arbete. En vecka senare lät entreprenören meddela att entreprenaden 
var färdigställd, men först två veckor senare godkändes entreprenaden vid en ny 
besiktning. Parterna hade avtalat om förseningsvite och hovrätten fastslog att 
förseningsvite skulle utgå för tiden mellan det från början avtalade datumet för 
entreprenadens färdigställande och det datum då entreprenören meddelat att 
entreprenaden var färdigställd. Från den tidpunkt då entreprenören låtit meddela 
att entreprenaden var godkänd, fram till det datum då den godkända 

                                                   
109 Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2010, s. 89. 
110 AB 04 kap. 7 § 12 st. 7. 
111 Observera dock att Högsta domstolen i NJA 2015 s. 862 fann att för det fall att slutbesiktning 
saknas och entreprenaden avlämnats så att säga formlöst, gäller vanlig tioårig fordringspreskription för 
ÄTA-arbeten och inte den sedvanliga regeln om preskriptionens inträde sex månader efter 
avlämnandet. Detta faller dock utanför ämnet för denna uppsats och kommer därmed inte att 
undersökas ytterligare. 
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slutbesiktningen genomfördes var således inte att räkna som del av 
förseningen.112  

2.8 Slutbesiktningens avskärande verkan 
Jämfört med köplagens undersökningsplikt så är motsvarande system inom 
entreprenadrätten besiktningsinstitutet.113 Godkännande av slutbesiktningen 
medför en rad rättsverkningar. Några som kan nämnas är att entreprenörens rätt 
och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten upphör;114 faran för skador på 
entreprenaden övergår till beställaren;115 underlåter entreprenören att avhjälpa 
fel, kan beställaren inom viss tid låta avhjälpa på entreprenörens bekostnad;116 
och ansvars- och garantitid startar.117,118 Slutbesiktning är dock inte längre en 
obligatorisk åtgärd för entreprenadavtal, vilket den var fram till och med AB 
92.119 I och med AB 92 försvann besiktningens exklusivitet som bevismedel och 
slutbesiktningens avskärande verkan har sakteliga tunnats ut, även om den än 
idag har en viss betydelse.120 Reglerna avseende besiktningar återfinns i det sjunde 
kapitlet i AB 04. I andra paragrafens första stycke stadgas att slutbesiktningen 
ska, om inte parterna avtala om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, 
om entreprenaden färdigställts senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden 
anmälts vara färdigställd. Senare i samma kapitel finns regler om entreprenadens 
godkännande och avlämnande, vari stadgas att besiktningsmannen vid 
slutbesiktningen ska godkänna entreprenaden förutsatt att det inte föreligger fel. 
Fel av mindre betydelse som förekommer i begränsad omfattning får dock inte hindra 
att entreprenaden godkänns.121 Om entreprenaden inte godkänns ska 
besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning122 och om vid 
slutbesiktningen uppenbarligen inte är så färdigställd att den kan godkännas får 
besiktningsmannen avbryta besiktningen och föreskriva ny slutbesiktning.123 

                                                   
112 Svea HovR, dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15. 
113 Nilsson, M., Entreprenadrättens steg. 
114 AB 04 kap. 2 § 3. 
115 AB 04 kap. 5 § 1. 
116 AB 04 kap. 5 § 17. Se även NJA 2014 s. 960, Det andra bolaget, vari Högsta domstolen vid tolkning av ABT 
94 kap. 5 § 14 (vilket motsvarar AB 04 kap. 5 § 17) i ljuset av dispositiv rätt gav beställaren rätt till ersättning 
för beräknad avhjälpandekostnad av entreprenören, trots att vare sig entreprenören eller beställaren avsåg 
avhjälpa felet. 
117 AB 04 kap. 4 § 7. 
118 För utförlig genomgång se Samuelsson, AB 04. En kommentar, s. 432f. 
119 Samuelsson, AB 04. En kommentar, s. 432.  
120 Se t ex NJA 2010 s. 629 och Nilsson, M., Entreprenadrättens steg. 
121 AB 04 kap. 7 § 12 st 1. 
122 AB 04 kap. 7 § 12 st 4. 
123 AB 04 kap. 7 § 12 st 5. 
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Huvudregeln är att ersättning till besiktningsmannen betalas av beställaren.124 
Om det i stället är fråga om en fortsatt slutbesiktning, en avbruten besiktning, en 
efterbesiktning eller en av entreprenören påkallad särskild besiktning står i stället 
entreprenören för besiktningskostnaden.125  
 
Slutbesiktningen får med sin avskärande verkan även betydelse för vitet, eftersom 
det är först vid den godkända besiktningen som entreprenadtiden slutar löpa. 
Detta innebär vidare att en försening upphör först vid den tidpunkt då 
entreprenaden kan bli föremål för en godkänd besiktning. Det är således viktigt 
att entreprenören klart och otvetydigt anmäler till beställaren när dennes 
entreprenad är färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, vilket även berörts 
ovan. Om slutbesiktningen inte verkställs utan dröjsmål efter anmälan om 
färdigställande, får inte ett försenat godkännande ligga entreprenören till last och 
ge upphov till förseningsvite,126 vilket också explicit framgår ur AB 04 kap. 7 § 
12 st. 7 vari det stadgas att ”om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven 
tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och 
avlämnad den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts.” 
 
Både Samuelsson och Höök konstaterar dock att det finns rum för ett visst inslag 
av opportunistisk beteende här genom att medvetet kringgå 
vitesbestämmelserna. Om entreprenören väljer att påkalla slutbesiktning och 
avlämning trots att denne inte till fullo är klar med kontraktsarbetena, men 
besiktningen ändå godkänns till följd av att felen är av mindre betydelse och 
förekommer i begränsad omfattning,127 köper sig entreprenören tid att avhjälpa dessa 
fel inom ramen för reglerna om felavhjälpande.128 Samtidigt kan konstateras att 
om entreprenaden inte godkänns, sker ingen förflyttning till felansvarsreglerna. I 
sådant fall är entreprenören fortfarande i dröjsmål och vitesregleringen är därmed 
fortfarande gällande. I tidigare versioner av AB funnits formuleringar som att 
entreprenaden skall ”vara fullt färdig och avslutad” vilket, Höök menar, troligen 
är rent språkligt tydligare än uttrycket i AB 04 kap. 7 § 2 st. 2 ”färdigställd och 
tillgänglig för slutbesiktning”. Huvudregeln är som nämnts ovan att ersättning till 
besiktningsmannen ska betalas av beställaren, men att det är entreprenören som 
får stå för besiktningskostnaden vid andra sorters besiktningar, vilket kanske 

                                                   
124 AB 04 kap. 7 § 15 1 st, andra meningen. Undantaget till huvudregeln är dock att om besiktningen verkställs 
av en person som parterna gemensamt har utsett, svarar parterna till lika delar för ersättningen, enligt 
paragrafens första stycke, andra mening 
125 AB 04 kap. 7 § 15 st. 2. 
126 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 89. 
127 AB 04 kap. 7 § 12 st. 1. 
128 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 152 och Höök, Entreprenadjuridik, s. 75f. 
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också kan motverka ett eventuellt opportunistiskt beteende från entreprenörens 
sida. 
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3 Skadeståndslagens tillämplighet vid 
entreprenadavtalsförhållanden mellan 
kommersiella parter 

3.1 Inledning 
Om parterna i ett entreprenadavtal inte avtalar om vite blir allmänna 
skadeståndsrättsliga regler gällande vid entreprenörens dröjsmål. Även om denna 
uppsats handlar om entreprenadviten, bör en bakgrund till hur skadeståndsrätten 
fungerar först presenteras, för att en jämförelse ska kunna göras mellan ett avtalat 
entreprenadvite och skadestånd.  

3.2 Skadeståndslagens tillämplighet 
I centrum för den kommersiella skadeståndsrätten står den allmänna, 
utomobligatoriska skadeståndsrätten vilken regleras genom skadeståndslagen 
(1972:205). Samma lag reglerar även kontraktuella skadeståndsfrågor, och ska 
enligt sin första paragraf tillämpas ”om ej annat är särskilt föreskrivet eller 
föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 
avtalsförhållanden”.129 Detta innebär att skadeståndslagen kompletteras av 
särskilda lagar, och att den ger vika för normer i avtal. Därutöver finns också ett 
antal allmänna rättsprinciper avseende skadestånd i avtalssituationer, exempelvis 
skadebegränsningsprincipen.130 Centralt för avtalssituationer för den 
kommersiella skadeståndsrätten är att ansvaret för ren förmögenhetsskada i 
avtalsförhållanden förutsätts falla under den allmänna culparegeln, om inte 
särskilda ansvarsförutsättning i antingen avtalet eller i författning finns.131 

                                                   
129 Se Schultz, M., Några frågor i kommersiell avtalsrätt, SvJT 2013, s. 1019. 
130 Se 3.4.1. 
131 Schultz, Några frågor, s. 1020. 
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3.3 Skadeståndsansvar 
Generellt sett kan sägas att det för att ett skadeståndsansvar ska följa krävs att 
det föreligger adekvat kausalitet. Det är inte tillräckligt att det föreligger ett 
faktiskt eller ett logiskt orsakssamband mellan handling och effekt, utan det krävs 
också att sambandet är av viss beskaffenhet eller har viss kvalitet. Vid värderingen 
av det kausala sambandet undersöks först om skadan framstått som en beräknelig 
och en typisk följd av det skadegörande beteendet. Det förutsätts således att 
skadan i någon mening varit förutsägbar. Från ett konstaterat skadeståndsansvar 
ska sedan skäras bort effekter av den skadegörande handlingen som är så 
osedvanliga eller osannolika att den skadevållande parten inte borde ha tagit dem 
i beräkning.132 

3.4 Skadeståndets storlek 
En allmän skadeståndsrättslig princip är att skadeståndets storlek kan bestämmas 
i enlighet med differensläran. Differensläran eller differensprincipen innebär att man 
gör en jämförelse mellan den skadelidandes ekonomiska situation innan 
respektive efter skadan. Den skillnad som uppstår utgör skadeståndets storlek.133 
Viktigt att påpeka är dock att det inom skadeståndsrätten finns vissa vedertagna 
principer som inte är uttryckta i lag, t ex adekvanskravet, normskyddet och 
skadebegränsningsskyldigheten. Skadebegränsningsskyldigheten innebär att den 
skadelidande är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Även 
inom kontraktsrätten finns en allmän skyldighet att begränsa sin skada. Ett 
exempel på detta framgår av 70 § första stycket köplagen vari det stadgas att den 
skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada och att 
denne själv får bära motsvarande del av förlusten om den skadelidande 
försummar detta. Denna skyldighet gäller genom hela skadeförloppet.134 
Principen träder in i samtliga skadeståndsrättsliga sammanhang då det är fråga 
om en ersättningsbar skada. Vidare bygger skadebegränsningsskyldigheten till 
viss del på det övergripande samhällsintresset att de skadeståndsrättsliga reglerna 
inte ska främja en misshushållning med ekonomiska resurser. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att skadan inte onödigtvis blir större 
till följd av antingen passivitet eller p g a en aktiv handling på den skadelidandes 

                                                   
132 Punkt 26 i NJA 2017 s. 9. 
133 Redetzki, M., Orsak och skada – Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, 
Jure AB, Stockholm, 1998, s. 14. 
134 Punkt 29 i NJA 2017 s. 9. 
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sida. I kontraktsförhållanden bygger skyldigheten dessutom i viss mån på 
lojalitetshänsyn.135  

3.4.1 Skadebegränsningsprincipen 
Redan i stycket avseende lojalitetsplikten136 i entreprenadförhållanden nuddades 
vid skadebegränsningsprincipen. I ett rättsfall från år 2017 tog Högsta domstolen 
tillfället i akt att redogöra för skadebegränsningsplikten.137 Denna plikt att 
begränsa skadan innebär att den skadelidande har en skyldighet att vidta ”skäliga” 
åtgärder för att begränsa sin skada. Utgångspunkten i denna bedömning ska vara 
hur en normal skadelidande, som saknade kunskap om att denne skulle få sin 
skada ersatt, hade agerat i samma situation. Orsaken till att detta rättsfall är 
relevant för denna uppsats, är för att skadebegränsningsprincipen implicit finns 
inbyggd i AB 04, vilket vi återkommer till snart. Skadebegränsningsprincipen går, 
som redan nämnts, hand i hand med lojalitetsplikten. Om 
skadebegränsningsprincipen uttalade Högsta domstolen: 
 

”Vägledning kan sökas i hur en normal skadelidande under motsvarande 
omständigheter skulle ha handlat om han eller hon visste att ersättning 
inte skulle erhållas från motparter. En viktig utgångspunkt är vidare att 
plikten bör vara densamma oavsett hur den skadevållande parten har 
agerat. Det kan alltså typiskt sett inte krävas mindre långtgående åtgärder 
bara för att den skadeståndsskyldige har agerat med skadeavsikt eller mer 
långtgående åtgärder till följd av att denne har agerat närmast ursäktligt 
men ändå skadeståndsgrundande.  
 
Skyldigheten inträder så snart den skadelidande får klart för sig att han 
eller hon har drabbats av skadegörande handling. Däremot kan det inte 
krävas att den skadelidande i alla situationer omedelbart vidtar åtgärder. 
Ofta finns det tvärtom anledning att tillåta att den skadelidande under en 
tid överväger sina handlingsalternativ […].”138 
 
”Om den skadelidande alltså hade fog för att anta att den vidtagna 
åtgärden var den lämpligaste skadebegränsningsåtgärden, ska effekterna av 
den ligga till grund för beräkningen.”139 
 

                                                   
135 Punkt 30 i NJA 2017 s. 9. 
136 Se 2.3. 
137 NJA 2017 s. 9 
138 NJA 2017 s. 9 punkt 32 - 33. 
139 NJA 2017 s. 9 punkt 34. 



 37 
 
 
 

”Däremot kan det exempelvis krävas att den skadelidande parten 
meddelar att han eller hon på grund av bristande ekonomiska resurser inte 
kan vidta en viss åtgärd och på så sätt bereder den skadeståndsskyldige 
parten möjlighet att vidta åtgärder (se NJA 1938 s. 147).”140 
 

Som ovan nämndes finns skadebegränsningsprincipen implicit inbyggd i 
AB 04 så låt oss nämna några exempel. Vi kan börja med att konstatera att 
AB 04 inte någon uttrycklig skyldighet för en entreprenör att aktivt 
begränsa effekterna av ett hinder. Däremot finns en skyldighet i AB 04 
kap. 4 § 6 som ålägger entreprenören att på beställarens bekostnad vidta 
forceringsåtgärder, även om plikten är begränsad till sammanhang då en 
begärd forcering kan vitas utan att det förorsakar entreprenören väsentliga 
olägenheter. Ett annat exempel återfinns i kommentaren till kapitel 4 § 3 
AB 04. Vid bedömningen av vad som utgör ”erforderlig förlängning av 
kontraktstiden” vid entreprenörens rätt till tidsförlängning p g a hinder 
ska, inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som råder mellan 
parterna, beaktas entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen 
genom rationell användning av de resurser entreprenören avsatt för 
berörd del. Därutöver kan konstateras att skadebegränsningsprincipen 
och speglas i beställarens rätt att i enlighet med AB 04 kap. 5 § 17 avhjälpa 
fel på entreprenörens bekostnad, om denne inte avhjälper felet inom 
föreskriven tid.141 Skadebegränsningsplikten går också att utläsa ur två 
avgöranden från hovrätten som berörs i denna uppsats.142 

                                                   
140 NJA 2017 s. 9 punkt 36. 
141 Jmf också Svea HovR, dom 2014-12-12 i mål nr T 404-14. Se 5.2. 
142 Svea HovR, dom 2014-12-12 i mål nr T 404-14 och Svea HovR, dom 2017-02-16 i mål nr T 11041-15. 
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4 Entreprenadvitets syften och funktioner 

4.1 Inledning 
Redan år 1826 skrev Lagkommittén att ”ty wite swarar mot bot; men bot, i 
ursprunglig bemärkelse är detsamma som skadestånd”.143 Vidare framhöll 
Lagkommittén att vitesbestämmelser upprättades till undvikande av en ”ofta 
osäker pröfning av skadans belopp.”144  
 
Enligt Samuelsson är det vanligaste remediet vid temporär försening i 
entreprenadsammanhang avtalsvitet. Avtalsvitet är ett på förhand 
överenskommet penningbelopp som entreprenören enligt avtalet är skyldig att 
betala till beställaren om avtalsförpliktelserna inte fullgörs i rätt tid.145 I doktrinen 
definieras vitet på ett likartat sätt av flertalet författare. Bernitz definierar 
vitesklausulen enligt följande: ”med vitesklausuler förstås i första hand sådana i 
avtal bestämda viten som en part ska betala för det fall att parten inte fullgör en 
förpliktelse eller i övrigt inte handlar såsom utfästs (s. k. avtalsviten)”146 och 
Taxell menar att ett vite är ett penningbelopp som part förbinder sig att betala 
för den händelse han inte fullgör en avtalsförpliktelse. Beloppet i vitesklausulen 
kan, menar Taxell, vara fixerat eller ange den grund enligt vilken vitet ska 
beräknas, och vitesklausulen aktualiseras vid dröjsmål.147 Detta synsätt stämmer 
också väl överens med vitesklausulen i AB 04. Något vi strax återkommer till är 
att vitets syften och funktioner kan framträda med olika styrka i olika 
sammanhang. Fehr menar att vitesbestämmelser huvudsakligen används av 
främst två olika syften: dels vill borgenären befria sig från skyldigheten att bevisa 
vilken skada denne lidit p g a naturagäldenären inte lyckats fullgöra i rätt tid, dels 
vill borgenären också garantera sig mot förlust i sammanhang där borgenären 
inte med full säkerhet skulle bli tilldömd skadestånd p g a 
bevisningssvårigheter.148 Men även entreprenören kan ha fördelar av en 

                                                   
143 Lagkommittén citeras i Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 9. 
144 Lagkommittén, Förslag till allmän civillag, 2:a uppl., Stockholm 1838 s. 208f. 
145 Samuelsson, Entreprenadvitet, s. 221. 
146 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 202. 
147 Taxell, L. E., Avtal och rättsskydd, AB Sydvästkusten, Åbo, 1972 s. 443. 
148 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 6f. 
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vitesklausul och Olsen framhåller att parterna ofta kan ha motstående intressen 
med att införa en vitesklausul.149 
 
Detta kapitel har som ändamål att undersöka entreprenadvitets syften och 
funktioner. I rättsfallet NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen, blev det tydligt att ett 
avtalsvites ändamål är viktigt vid bedömningen av en vitesklausuls exklusivitet 
och skälighet.  I domskälen skriver Högsta domstolen att: 
 

”Beroende på vilken innebörd en vitesklausul har, kan den tjäna olika 
ändamål. Den kan förstärka preventionen mot kontraktsbrott, den kan ge 
den skadelidande större ersättning och med andra ansvarsförutsättningar 
än som skulle följa av skadeståndsrättsliga regler, den kan utgöra en 
ansvarsbegränsning till förmån för den kontraktsbrytande parten och den 
kan förenkla skadehantering […].”150 

 
Bakgrunden till målet var att en underentreprenör kvitterat ut en huvudnyckel, 
av beställaren. Vid utkvitteringen skrev underentreprenören under en 
kvittenslista avseende ”Regler för utlåning om nycklar!”. Kvittenslistan innehöll 
bland annat en bestämmelse om vite på 15 000 kr. Däremot bör noteras att 
avtalet inte innehöll någon bestämmelse avseende skadeståndsskyldighet. 
Huvudnyckeln gick till 381 lägenheter i området.  
 
Underentreprenören kom senare att tappa bort huvudnyckeln, vilket resulterade 
i att beställaren tvingades byta ut samtliga lås till en kostnad på drygt 177 500 kr.  
 
Den första frågan som Högsta domstolen prövade var huruvida den 
underskrivna kvittenslistan – d v s avtalet om vite – innebar en begränsning av 
ersättningsskyldigheten till vitesbeloppet vid borttappad nyckel. Annorlunda 
uttryckt prövade domstolen om beställaren kunde begära skadestånd enligt 
entreprenadkontraktet eller om det avtalade vitet utgjorde en exklusiv reglering.  
 
Högsta domstolen konstaterar att det i standardavtal om entreprenad eller om 
leveranser är vanligt att vitet är en uttömmande reglering av skyldigheten att utge 
ersättning vid dröjsmål med huvudprestationen. Huruvida en vitesklausul in 
dubio utgör en exklusiv reglering av ersättningen vid kontraktsbrott kan inte 
generellt anges, menar domstolen, eftersom vitesklausulen kan fylla olika 

                                                   
149 Olsen, L., Ersättningsklausuler: vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott, Liber förlag, 
Stockholm, 1986, s. 30. 
150 Punkt 10 i NJA 2010 s. 629. 
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funktioner och förhållandena varierar. Enligt domstolen ska i stället en sådan 
klausul i allmänhet tolkas utan tillämpning av en sådan hjälpregel.151 
 
Domstolen konstaterar dels att det är beställaren som har formulerat skrivelsen i 
kvittenslistan och dess bilaga, och att underentreprenören också haft fog för att 
uppfatta vitesklausulen som en slutlig reglering vid förlust av nyckeln. Det faktum 
att domstolen framhåller att det är beställaren som ensidigt formulerat skrivelsen 
i kvittenslistan skulle implicit skulle kunna innebära att domstolen utgått ifrån 
oklarhetsregeln – en välkänd gammal princip för tolkning av avtal som innebär att 
man vid tvekan om innebörden av villkor i ett skriftligt avtal tolka villkoret till 
nackdel för den part som har avfattat villkoren.152  
 
Domstolen poängterar att vitesklausulens ändamål kan vara flera och att den kan 
fylla olika funktioner. Däremot för domstolen ingen vidare diskussion om dessa 
ändamål eller funktioner samspelar, eller om de verkar var för sig. Vidare 
framhåller domstolen att vitesklausuler, vanligt förekommande i såväl 
standardavtalsrättsliga entreprenad- och leveransavtal, i allmänhet är exklusiva 
regleringar. 
 
I Nyckeldomen kom vitesregleringen att utgöra en exklusiv reglering även om 
högsta domstolen konstaterade att en vitesklausul i allmänhet ska tolkas utan att 
man in dubio kan utgå ifrån att en vitesreglering alltid är att anse som exklusiv.  
 
Det finns generellt sett, jämfört med andra områden inom juridiken, 
förhållandevis lite skrivet om entreprenadrätt. Än mindre litteratur finns 
avseende entreprenadvitet, även om viten i allmänhet är ett område som 
undersökts inom doktrinen. Vid undersökning av entreprenadviten är det därför 
naturligt att finna vägledning i den litteratur som avser viten i största allmänhet. 
Många av de slutsatser som gör sig gällande avseende viten, stämmer också väl 
överens med entreprenadviten. Herre poängterar samtidigt att ett avtals specifika 
innehåll och de specifika reglerna för viss kontraktstyp inte alltid beaktas i 
tillräckligt stor utsträckning i doktrinen.153 Det är även författarens uppfattning 
att entreprenadavtalets särdrag per automatik skapar en viss distinktion mellan 

                                                   
151 Punkt 11 och 12 i NJA 2010 s. 629. 
152 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 105; Wilhelmsson, T., Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, 3 uppl., 
Talentum, Helsingfors, 2008 s. 98; Adlercreutz, A. & Gorton, L., Avtalsrätt II, Juristförlaget, Lund, 
2010, s. 116; Lundmark, T., Friskrivningsklausuler: giltighet och räckvidd. Särskilt om friskrivningsklausuler i 
kommersiella avtal om köp av lös egendom, Universitetet Uppsala, 1996, s. 107. 
153 Herre, J., Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, s. 
332f. 
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viten i allmänhet och entreprenadviten – det går inte alltid att bedöma 
entreprenadviten ensidigt utifrån allmänna läror avseende viten. 

4.2 En distinktion mellan syfte och funktion 
Det förekommer att begreppen syfte och funktion sammanblandas och används 
synonymt, vilket enligt författaren är olyckligt då de definitionsmässigt har olika 
innebörd. En terminologisk distinktion mellan vitets syfte och dess funktion 
kommer att göras i denna uppsats. Vitet kan motiveras utifrån olika syften, men 
vilka funktioner vitet i praktiken får måste dels bedömas från fall till fall, dels kan 
det vanligen först bedömas när vitet aktualiseras; antingen vid en tidpunkt då 
risken för entreprenörens dröjsmål är påtagligt överhängande eller vid en 
tidpunkt när denne redan befinner sig i dröjsmål. Vilka funktioner vitet slutligen 
får beror således på vilken reell inverkan som vitet har på entreprenörens 
agerande.154 Entreprenörens agerande kommer – som redan konstaterats ovan – 
dels att bero på dennes riskbenägenhet, dels på hur entreprenören värderar 
kostnaden för att agera i avtalsfullgörande riktning, kontra kostnaden för att begå 
kontraktsbrott, i enlighet med teorin om efficient breach.155 
 
Ibland kommer vitets syfte och dess funktion att sammanfalla. I andra 
sammanhang kommer vitets syfte vara ett visst, emedan dess reella funktion 
kommer att bli ett annat. Anta exempelvis att syftet med ett vite är att fungera 
som ett påtryckningsmedel för att motverka kontraktsbrott. Om vitet är satt 
tillräckligt högt kan detta ha en handlingsverkande effekt på entreprenören som 
gör sitt yttersta för att inte hamna i dröjsmål. I sådana fall sammanfaller vitets 
syfte och dess funktion. Anta istället att vitet i stället är satt (för) lågt. Om 
entreprenören i detta fall värderar att kostnaden för vitet är lägre, än kostnaden 
för att forcera arbetet så att entreprenören blir klar enligt den tidplan som gäller 
enligt kontraktet, så kommer entreprenören sannolikt att föredra den lägre 
viteskostnaden och försätta sig i dröjsmål. I sådant fall sammanfaller inte vitets 
syfte och dess funktion, eftersom funktionen – påtryckningsmedel för att 
motverka dröjsmål – helt uteblir. 
 
Vilket syfte eller vilken funktion ett entreprenadvite har får bland annat betydelse 
vid ett jämkningsyrkande med stöd av 36 § AvtL eftersom motiven till 

                                                   
154 Jmf Hellborg, S., Diskrimineringsansvar: en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid 
diskriminering, uppl.1, Iustus, Uppsala, 2018, s. 345f, om syftes- och funktionsbegreppet avseende 
diskrimineringsersättning, se Ekstedt, O., Ideellt skadestånd för personskada, Juridiska Föreningen i Lund, 
Teckomatorp, 1977, s.35f. 
155 Se 1.5. 
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generalklausulen gör skillnad på funktion eller syfte,156 och tillerkänner dessa 
betydelse vid en oskälighetsbedömning. Samuelsson hänvisar till Almén och 
menar att vid domstolens bedömning av en eventuell jämkning har domstolen 
att beakta om vitesbeloppet i det enskilda fallet har till funktion att förebygga ett 
visst handlingssätt (d v s att tillse att entreprenören fullgör sin del av avtalet i tid) 
eller om det i stället är fråga om en normerad ersättning för förlust, vilket 
Samuelsson menar stämmer väl överens med AB 04 eftersom AB 04 är utformat 
på ett sätt som gör att samma vitesbestämmelse tillgodoser båda dessa syften.157 

4.3 Riskfördelning och förutsebarhet 
Vitesklausulen fyller ett förutsebarhetssyfte. Genom ett avtalsvite har parterna i 
förväg haft möjlighet att kalkylera risken vardera parten bär. Taxell skriver att det 
i princip står parterna fritt att avtalsvägen reglera ersättningsfrågorna eftersom 
detta skapar rättssäkerhet genom att parterna har möjlighet att lättare och mera 
konkret på förhand bedöma verkningarna av avtalsbrott.158 Hedberg menar att 
skälet till att man i AB 04 valt formen med vite är att entreprenören ska ha en 
viss möjlighet att kalkylera med risken. På så vis kan denne, redan vid 
anbudsstadiet, räkna in vitet i sin kostnadskalkyl om entreprenören anser att en 
försening är oundviklig, eller högst sannolik.159 Vidare kan det för entreprenören 
stå tydligt, redan under planeringsstadiet av entreprenaden, att det finns en 
överhängande risk att denne inte kommer att kunna hålla de avtalade 
kontraktstiderna. Från entreprenörens sidan kan avtalsvite således vara en stark 
preferens, så att denne ska kunna kalkylera kostnaden för en försening.160 Vidare 
har entreprenören under entreprenadtiden också möjlighet att väga kostnaden 
för en försening – motsvarande vitet – med andra åtgärder, exempelvis 
övertidsarbete, utökning av arbetsstyrkan etc.161 
 
Avseende vitet som substitut till fullgörelse i rätt tid anför Samuelsson att eftersom 
entreprenadavtal regelmässigt innehåller vitesklausuler – AB 04 utgör inget 
undantag – kan parterna därmed sägas ha prissatt risken för dröjsmål eftersom 
entreprenören vid sitt anbudsgivande beaktat vitesklausulen och anpassat sitt pris 
med vitesklausulen i beaktande.  

                                                   
156 Samuelsson, P., Entreprenadavtal, s. 227. 
157 Samuelsson, P., Entreprenadavtal, s. 227.  
158 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 455. 
159 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 88. 
160 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 225.  
161 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 88. 
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4.4 Påtryckningsmedel och prevention mot 
kontraktsbrott 

Genom ett avtalat vite uppnås ofta en handlingsstyrande effekt. Ett avtalsvite 
fungerar som ett påtryckningsmedel mot gäldenären då vitet aktualiseras vid 
entreprenörens kontraktsbrott.162 Olsen menar att syftet med vitet är prevention 
mot kontraktsbrott och att vitets påtryckningsfunktion är den egenskap som 
oftast förknippas med vitesklausuler.163 Taxell poängterar dock att 
påtryckningssyftet är påtagligast när avtalsvitet klart överstiger den 
avtalsersättning som skulle utgå vid avtalsbrott.164  Detta innebär omvänt att om 
vitet är satt lågt i förhållande till avtalsvärdet eller i förhållande till den vinst som 
gäldenären kan tänkas få vid underlåtelse till avtalsrättslig fullgörelse, kan 
påtryckningsmomentet mer eller mindre falla bort helt. Samtidigt framhåller 
Gorton & Samuelsson att vitesnivåerna i vanliga standardavtal ofta är tillräckligt 
höga för att en påtryckande effekt ska uppnås,165 men sannolikt kan detta endast 
bedömas från fall till fall och utifrån den rådande kontexten. 
 
Enligt ett avgörande från Högsta domstolen i Finland är förseningsvitets 
huvudfunktion att säkerställa att den förpliktade efterlever den avtalade tiden för 
prestation.166 Enligt Fehr innebär ett avtalat vite inte bara ett säkerställande av att 
borgenären ersätts för sin skada, utan vitesklausuler kan också förhindra att 
gäldenären gör vinst genom att bryta kontraktet.167 Ett exempel på när en sådan 
situation skulle kunna uppstå är om en redan anlitad entreprenör vinner en 
upphandling på en annan entreprenad som tidsmässigt skulle löpa parallellt med 
den första entreprenaden. Anta vidare att entreprenören egentligen saknar 
kapacitet (i form av exempelvis anställda och maskinpark) att genomföra de båda 
entreprenaderna kontraktsenligt rent tidsmässigt. I en sådan situation skulle 
entreprenören kunna välja att prioritera den ena entreprenaden vilket får till 
resultat att denne blir försenad i den andra entreprenaden. Även om ett avtalat 
entreprenadvite inte säkerställer att detta scenario inte sker så minskar 
sannolikheten för en sådan situation genom att entreprenadtiden är knuten till en 
vitessanktion vid försening. Samtidigt bör poängteras att vitets 
påtryckningsfunktion blir beroende av dess nivå.168 
 

                                                   
162 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
163 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30. 
164 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442f. 
165 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 99. 
166 Punkt 10 i KKO:2014:61. 
167 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 6f. 
168 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 446. 
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Om vitet har en påtryckningsfunktion – en avskräckande funktion – är det lätt 
att föra tankarna vidare till straffviten. I common law169 är straffviten otillåtna. 
Vidare finns det i den anglosaxiska rätten ett förbud mot s k penalty clauses, 
vilket innebär att vitesklausuler vars ändamål är att straffa den avtalsbrytande 
parten är ogiltiga.170 I förarbetena konstateras dock att:   
 

”[det] saknas […] skäl att dra någon skarp gräns mellan å ena sidan vite, 
som antas ha till uppgift att utgöra en påföljd med penal karaktär, och å 
andra sidan villkor som har till syfte att ge en part en normaliserad 
ersättning för ett särskilt slag av förlust. Närhelst ersättning i avtalet 
bestäms på förhand till ett bestämt belopp eller en bestämd kvotdel av 
priset uppstår en viss risk för att bestämningen sker till den överlägsna 
partens fördel, utan att det klart framgår vilka skäl som ligger bakom, samt 
att tillämpningen i det särskilda fallet medför obilliga eller eljest otillbörliga 
konsekvenser för den underlägsna parten. Detta utesluter inte att 
domstolen vid ifrågasatt jämkning kan behöva beakta om beloppet 
närmast utgör ett vite, som kan antas ha till väsentlig uppgift att 
förekomma det handlingssätt som medfört att vitet utgår, eller en 
normaliserad ersättning för förlust genom avbeställning eller frånträdande 
av avtal.”171 

 
Inom svensk rätt existerar således inget uttryckligt förbud mot straffviten. 
Samtidigt menar Taxell att det är både onödigt och missvisande att föra in vitets 
straffande karaktär vid diskussion av avtalsvitets natur och syfte, eftersom det är 
fråga om en avtalad påföljd av ett avtalsbrott som ”inte behöver jämföras med 
vare sig straff eller andra påföljder av normstridigt handlande.”172 
 

4.5 Skadeståndsgaranti och ersättningsfunktion 
Fehr, som skrev sin bok om Vitesbestämmelser i aftal redan år 1913 poängterade att 
vitesbestämmelsens syftemål var att i förväg bestämma skadeståndet vilket var 
den härskande uppfattning inte bara i äldre svensk rätt, utan även i österrikisk, 

                                                   
169 Rättssystem delas vanligen in i common law och civil law. Civil law har sin grund i den romerska rätten och 
baseras huvudsakligen på kodifikationer och systematisering av lagar. Common law utgår ifrån den engelska 
rätten och har en grundläggande lagstiftning. Dock tillskrivs praxis desto större betydelse eftersom 
domstolsbeslut anses ha sin grund i erfarenhet och en nära koppling till verkligheten. Se exempelvis Gordley, 
J. & Von Mehren, A. T., An introduction to the Comparative Study of Private law, University Press, Cambridge, 
2006, s. 3f. 
170 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 86. 
171 SOU 1974:83 s. 170. 
172 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
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fransk och delvis även inom den engelska rätten.173 Vidare menar Fehr att vitet 
är ett sätt för borgenären att garantera sig mot förlust när denne inte med full 
säkerhet skulle bli tilldömd skadestånd p g a bevisningssvårigheter.174 Även andra 
rättsvetare instämmer och menar att ersättningsfunktionen kan ses som en slags 
skadeståndsgaranti.175 Taxell menar att ersättningsklausuler innebär en avtalad 
riskfördelning parterna emellan och att syftet är att ge den presumtiva gäldenären, 
d v s den som kan komma att bli ersättningsskyldig till följd av avtalsbrott, en 
förmånligare position genom att klausulen inskränker dennes ansvarsområde. 
Motsatsvis, betonar Taxell, vidgas borgenärens risk.176 Från borgenärens 
perspektiv kan det vara såväl riskabelt som oförutsebart att förlita sig på den 
allmänna skadeståndsrätten i stället för att avtala om vite vid entreprenörens 
dröjsmål. Orsaken till att tryggheten i det allmänna skadeståndsinstitutet ofta är 
begränsad177 hör samman med bland annat bevisfrågor. Skadad goodwill, eller 
svårbevisade och vissa indirekta skador blir sällan ersätta.178 Genom ett avtalat 
vite bestäms förutsättningarna för, och tillämpningen av, en normerad ersättning 
och därmed undviks ofta tvister om storleken på en skada.179 För vitesklausulens 
tillämpning räcker det att entreprenören är i dröjsmål, och att denne inte har rätt 
till tidsförlängning enligt AB 04,180 vilket innebär att ersättning utgår oaktat om 
borgenären faktiskt lidit någon skada.181 Enligt Samuelsson är en invändning om 
att en försening åtminstone ska ha orsakat skada irrelevant, då utgångspunkten 
måste vara att en vitesklausul är strikt.182 Detta är några av anledningarna till att 
vitet är ett attraktivt avtalsredskap för beställaren. 

4.6 Ansvarsbegränsning 
Enligt Fehr är den typiska partsavsikten att i förväg fixera eventuell 
skadeersättning för att på så vis undgå en långvarig, och till resultatet oviss, 
process. Detta ligger dessutom i båda parters intresse.183 Vitesklausulen är således 

                                                   
173 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 17f. 
174 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 6f. 
175 Jmf. t ex Olsen, Ersättningsklausuler, 1993 s. 30, Rodhe, Obligationsrätt, § 47 vid not 26 samt § 52 vid not 5, 
Taxell, Avtal och rättsskydd, , s. 441ff; Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 99 och Höök, 
Entreprenadjuridik, s. 75f. Se även punkt 10 i NJA 2010 s. 629 samt punkt 14 i finska Högsta domstolens 
avgörande KKO:2014:61. 
176 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 456. 
177 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, 2014, s. 36. 
178 Olsen, Ersättningsklausuler, 1993, s. 30. 
179 Se t. ex. Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 99 och Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 202. Jmf också 
NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen och NJA 2012 s. 597, Fortumdomen. 
180 Se 2.6. 
181 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221 och  Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 87f. Se 
även punkt 14 i finska Högsta domstolens avgörande KKO:2014:61. 
182 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221. 
183 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 8. 
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inte enbart en fördel för beställaren, utan kan fungera som en ansvarsbegränsning 
för entreprenören eftersom den i förväg överenskomna beräkningsmodellen 
skapar ett ersättningsmaximum vid försening, vilket innebär att beställaren inte 
kan få någon ersättning utöver det avtalade vitet oavsett om han skada är större 
än det avtalade entreprenadvitet.184 Vidare innebär vitesklausulen en precisering 
av den ekonomiska risk som entreprenören bär till följd av förseningar – även en 
indirekt precisering av beställarens risk.185 Samtidigt kan konstateras att ett för 
lågt satt vite medför för beställaren risken att entreprenören kanske väljer att bli 
försenad till följd av att detta handlingsalternativ, trots allt, är billigare. Även om 
beställaren således är berättigad till vite, är det inte säkert att beställarens skada 
till fullo täcks av vitet.186 
 
För att vitet ska fungera som en ansvarsbegränsning för entreprenören måste 
vitet vara exklusivt.187 Vanligt förekommande frågor är huruvida beställaren har 
valrätt mellan det avtalade vitet och skadestånd, eller huruvida beställaren har rätt 
att kräva skadestånd vid sidan av vitet för det fall att vitesersättningen inte når 
upp till skadans storlek. Fehr avvisar båda dessa möjligheter och menar att vitet, 
enligt Fehr, är att anse som en definitiv reglering av skadestånd.188 Även Rodhe 
för ett liknande resonemang och menar att vitet i allmänhet är ett surrogat för 
skadestånd och har till syfte att undanröja svårigheten att bevisa skadans storlek, 
men också att undanröja det faktum att skadeståndet kan vara otillräcklig ur en 
preventiv synvinkel. Utifrån detta, menar Rodhe, är det en naturlig utgångspunkt 
att vite och skadestånd som huvudregel inte ska kumuleras189, vilket talar för att 
vitet att se som såväl ett golv som ett tak. 
 
Trots att vitets skadeståndsgaranterande funktion må vara en attraktiv funktion 
sett ur beställarens synvinkel, så är en avtalad vitesklausul fördelaktig även för 
entreprenören. Även om ett av syftena med vitet är att täcka borgenärens förlust, 
utgör den samtidigt en på förhand bestämd ersättning,190 vilket gör vitet till en 
ansvarsbegränsning för entreprenören. Utifrån ovan förda resonemang kan 
konstateras att om den verkliga skadan är lägre än vitet, så tillfaller denna fördel 
borgenären, emedan om den verkliga skadan är högre än det avtalade vitet så 
gagnas gäldenären. 
 

                                                   
184 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 227f. och Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 87f. Jmf 
också Höök, Entreprenadjuridik, s. 75f. 
185 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 224f. 
186 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 88. 
187 Med vitets exklusivitet avses att ett avtalat vite är att anse som en definitiv reglering av skadestånd. 
188 Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 23ff. 
189 Rodhe, Obligationsrätt, § 47 vid not 26 samt § 52 vid not 5. 
190 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. 
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Utgångspunkten är att vitesklausulen är strikt, och förutsätter således inte något 
vållande i skadeståndsrättslig mening hos entreprenören.191 Detta innebär vidare 
att denne ansvarar för förseningen oavsett om han själv inte varit vårdslös och 
om förseningen t ex orsakats av en försumlig varuleverantör som entreprenören 
anlitat.192 En gäldenär som inte önskar ta på sig strikt ansvar, kan vid avtalets 
ingående göra förbehåll. Vitesklausulen avgör i den meningen inte enbart 
vitesersättningens belopp, utan också under vilka förutsättningar 
ersättningsskyldigheten ska gälla.193  
 
Rodhe lyfter samtidigt att det finns sammanhang då ett vite kan bli orimligt stort 
vid ett obetydligt och temporärt dröjsmål. En sådan problematik bör dock kunna 
övervinnas genom jämkning, menar Rodhe.194 
 
Fehr avslutar sin avhandling om viten med orden ”En fördel är gemensam för 
båda kontrahenterna, nämligen den, att rättsförhållandet dem emellan vid 
kontraktsbrott kan vinna reglering med snabbhet och på ett i förväg öfverskådligt 
sätt.”195 Överskådligheten förutsätter dock vitets exklusivitet.  

4.7 Minskad bevisbörda, processrättsligt förmånligare 
och processeffektivitet 

Om parterna inte avtalat om en vitesklausul måste beställaren framställa 
ersättningskrav baserade på allmänna skadeståndsrättsliga regler. Detta ter sig 
inte alltid vara mödan värt, eller till och med omöjligt till följd av bevismässiga 
eller tids- och kostnadsmässiga skäl. I synnerhet, menar Samuelsson, kan det 
verka avhållande om komplicerade orsaksbedömningar krävs. Detta innebär att 
beställaren löper en risk att underkompenseras vid förseningar.196 Jämfört med 
en ersättningsklausul som ger beställaren rätt till ersättning för åsamkad förlust 
till följd av försening, har vitesklausulen till fördel att den är förhållandevis snabb, 
enkel och billig avveckling av ett kontraktsbrott.197 Vitesklausulen är vidare strikt 
och beställaren kan också åberopa vitesklausulen vid entreprenörens försening, 
utan att denne behöver visa på entreprenörens vårdslöshet, orsakssamband eller 

                                                   
191 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221 och Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 87f. 
192 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 87f. 
193 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 441ff. 
194 Rodhe, Obligationsrätt, § 52. 
195 Citat ur Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 29. 
196 Samuelsson, Entreprenadavtal, 2011, s. 223f. 
197 Samuelsson, Entreprenadavtal, 2011, s. 224.  
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skada.198 Således har beställaren ingen skyldighet att visa vilken skada denne lidit, 
utan vitet ska utgå i enlighet med avtalet.199 
 
Ett av ändamålen med vitesklausulens är således att undgå vissa svårigheter som 
kommer med skadeståndet som påföljd. Precis som Samuelsson anför menar 
Rodhe att det dels kan vara svårt för borgenären att visa vilken skada denne har 
lidit, dels är sällan skadan, för vilken ersättning enligt allmänna skadeståndsregler 
ska utges, tillräckligt stor för att skadeståndsskyldigheten ska verka som ett 
effektivt påtryckningsmedel mot gäldenären.200 Vitet innebär således en minskad 
bevisbörda för entreprenören.201 Vidare är inte vitet beroende av att avtalsbrottet 
orsakat faktisk skada och kan utdömas oaktat om förlust uppkommit eller ej.202 
 
Fehr avslutar sin avhandling med orden ”En fördel är gemensam för båda 
kontrahenterna, nämligen den, att rättsförhållandet dem emellan vid 
kontraktsbrott kan vinna reglering med snabbhet och på ett i förväg öfverskådligt 
sätt.”203 Bernitz är inne på samma tankegång och skriver att ”genom att i förväg 
komma överens om ett fixerat vitesbelopp undviks ofta tvister om storleken av 
en skada.”204 
 
Ur ett rättspolitiskt perspektiv, menar Samuelsson, kan vitesklausulerna 
dessutom reducera de processuella kostnaderna vid kontraktsbrott på ett mer 
generellt plan, eftersom parterna kan hantera tillämpningen av en vitesklausul 
utan att behöva anlita en allmän domstol. Samtidigt kan detta argument om 
minskade processkostnader förtas eftersom beställarens viteskrav kan mötas av 
invändningar om entreprenörens rätt till tidsförlängning, enligt AB 04 kap. 5 § 3 
st. 1, vilket kan leda till att det krävs en omfattande förhandling vari flertalet 
händelser och yrkanden ska beaktas. Utöver detta kan entreprenören åberopa 
jämkningsgrunder, enligt andra stycket samma paragraf.205 
 
Herre menar att omfattningen av respektive parts förpliktelser inom 
kontraktsrätten bestäms av relationen mellan parterna i form av ett avtal och i 
avtalet inbegripet specifika avtalsvillkor, i kombination med de dispositiva regler 
som gäller för kontraktstypen. Parterna antas i regel ha övervägt och fördelat 

                                                   
198 Hedberg, Kommentar till AB 04, ABT 06, ABK 09, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2010, s. 87f. och 
Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 224. 
199 Höök, Entreprenadjuridik, s. 75f. 
200 Rodhe, Obligationsrätt, § 52 vid not 5. 
201 Jmf Rodhe, Obligationsrätt, § 47 vid not 26 samt § 52 vid not 5. 
202 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442, Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221f. och Höök, Entreprenadjuridik, s. 75f. 
203 Citat Fehr, M., Vitesbestämmelser i aftal, Uppsala 1913, s. 29. 
204 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 202.  
205 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 223ff. 
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risker av skilda slag, vilket får till resultat att avtalet rent generellt kan antas spegla 
respektive parts inställning till specifika risker. Det är viktigt att det tas stor 
hänsyn till hur parternas ansvar gestaltas i det enskilda avtalet. Samtidigt, 
kommenterar Herre, verkar det som att avtalets specifika innehåll och de 
specifika reglerna för viss kontraktstyp inte alltid beaktas i tillräckligt stor 
utsträckning i doktrinen.206 Inom svensk doktrin anses den gemensamma 
partsavsikten vara det avgörande för tolkning av vitesklausuler207, vilket även 
stämmer väl överens med Högsta domstolens nya tolkningsmetod av 
entreprenadavtal.208 Samtidigt kan misstänkas att ”den gemensamma 
partsavsikten” kan vara svår att fastställa när parterna väl når domstolen – hade 
parterna varit överens hade de sannolikt inte hamnat i domstol. 

4.8 Avvecklingsfunktion – snabb och enkel uppgörelse 
av ett avtalsbrott 

En vitesklausul innebär en snabb och enkel uppgörelse av ett avtalsbrott, vilket 
Taxell kallar för vitets avvecklingsfunktion. Borgenären behöver endast visa att 
gäldenären åsidosatt avtalet på ett sätt som gör att vitesklausulen blir tillämplig. 
Däremot behöver borgenären inte styrka vilka eventuella följder avtalsbrottet lett 
till. Detta innebär en rationalisering så till vid att parterna slipper vanskliga 
jämförelser mellan hypotetiska och verkliga händelseförlopp som en beräkning 
av skadeståndsersättning förutsätter.209 Även Samuelsson för ett liknande 
resonemang som Taxell och framhåller att det inte är aktuellt att föra in 
resonemang av allmän skadeståndsrättslig karaktär när en vitesklausul ska 
tillämpas. Utgångspunkten är att vitesklausulen är strikt, och att den inte 
förutsätter något vållande i skadeståndsrättslig mening hos entreprenören.210 

4.9 Entreprenadvitets signalvärde  

4.9.1 Signalvärdet för entreprenören i förhållande till beställaren 
Enligt Samuelsson kan entreprenören, i många situationer, beräkna 
sannolikheten för bristande fullgörelse som i sin tur leder till att en 
vitessanktionerad försening inträffar. Beställaren, däremot, har oftast betydligt 

                                                   
206 Herre, Ersättningar i köprätten, s. 332f. 
207 Olsen, Ersättningsklausuler, 1986, s. 17 och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 42. 
208 Se 2.4. 
209 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442. Jmf även Höök, Entreprenadjuridik, s. 75f. 
210 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 221.  
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sämre kunskap och erfarenhet för att kunna överblicka tidsaspekterna i en 
byggprocess. Således, menar Samuelsson, kan även ”straffande” vitesklausuler 
vara önskvärda av parterna. Kanske bör inte dessa heller avfärdas av domstolarna 
genom hänvisning till oskälighetsrekvisitet i 36 § AvtL utan kanske snarare 
accepteras. Samuelsson poängterar att de ibland fyller den funktionen att en 
entreprenör genom acceptans av en riktigt sträng vitesreglering har möjlighet att 
demonstrera för beställaren att denne har för avsikt att fullgöra enligt avtal även 
under starkt hindrande omständigheter,211 och även Olsen verkar vara inne på 
samma linje.212 Samuelsson skriver att ”vitesklausuler kan betraktas som en form 
av garantiutfästelser om fullgörelse av kontraktsarbetena inom viss tid.”213 Från 
beställarens sida kan en sådan utfästelse från entreprenörens sida, genom en 
sträng vitesklausul, tolkas som en signal om att entreprenören ökat sannolikheten 
för att denne kommer att prestera i enlighet med avtalet. Samuelsson 
exemplifierar detta genom att det kan exempelvis vara fråga om en ny 
entreprenör på marknaden som saknar referenser. För att göra sig mer attraktiv 
i beställarens ögon kan denna entreprenör, i stället för att erbjuda ett pris som 
ligger lägre än konkurrenternas, öka sin trovärdighet genom acceptans av en 
sträng vitesklausul. Vidare menar Samuelsson, kan en entreprenör som vet att 
denne har större kapacitet än andra entreprenörer, vara mer villig att acceptera 
en sträng vitesklausul än en annan entreprenör som av kapacitetsskäl tvingas till 
en mer osäker syn på tider och förseningar. Samtidigt kan även en mer 
riskbenägen entreprenör vara mer villig att acceptera en sträng vitesklausul trots 
att det kanske saknas direkt koppling till ambition att fullgöra i rätt tid. Motsatsvis 
kan även en entreprenör med hög riskaversion vara ovillig att acceptera en sådan 
klausul,214 oavsett exempelvis dennes organisatoriska kapacitet i övrigt. Detta, 
menar Samuelsson, gör det svårt att värdera signalvärdet hos vitesklausuler vilket 
talar emot att erkänna vitespåföljden den starka preventionskaraktär som 
förespråkas i doktrin. I stället lyfter Samuelsson fram vad han anser vara ett 
starkare argument – att parterna faktiskt ingått ett avtal med ett visst innehåll. 
Avseende jämkning avslutar Samuelsson sin tankegång avseende stränga 
vitesklausuler med att: ”Klausulen kan ju knappast vara jämkningsbar bara av det 
skälet att den blir tillämplig och att vitesbeloppet enligt en viss bedömning 
framstår som högt.”215 

                                                   
211 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 225. 
212 Olsen, Ersättningsklausuler, 1986, s. 176. 
213 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 225. 
214 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 225f.  
215 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 226. 
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4.9.2 Signalvärdet för beställaren i förhållande till dennes 
finansiärer 

En funktion som sällan lyfts fram vid diskussion av entreprenadvite är att 
beställaren vid avtal avseende finansiering görs beroende av entreprenadens olika 
tidsfaktorer, penningflöden, och kvalitet på entreprenadarbetena.216 Från 
finansierarnas sida finns det således ett påtagligt intresse att säkerställa eventuella 
förseningsviten vid entreprenörens dröjsmål.217 
 
Visserligen kan finansiärers avtal med en låntagare (i detta fall beställaren) se olika 
ut, men vanligen ställer en finansiär, exempelvis de större bankerna, långt gående 
krav på beställaren för att bankerna ska vara villiga att låna ut pengar. Långivarna 
vill minimera sin risk och ställer därför höga krav dels avseende tidsfaktorn, men 
också krav på budgeterade, reella och säkerställda penningflöden. I ett 
entreprenadprojekt avseende till exempel uppförandet av bostadsrättslägenheter, 
får inte en beställare hela det beviljade lånet sig till godo på en gång. I stället 
portionerar långivaren ofta ut lånet i form av byggnadskreditiv.218  
 

4.10 Entreprenadvitet – en friköpsklausul? 
Gorton & Samuelsson inleder med att referera till Almén som menar att det inte 
sällan är svårt att avgöra om vissa klausuler är att tolka som en vitesbestämmelse 
eller en friköpsklausul, vilket innebär att en naturagäldenär, mot ett i förhand 
bestämt belopp, kan köpa sig fri från sin avtalsrättsliga prestation.219 Samuelsson 
menar dock att han för egen del inte anser att vitesklausuler kan tillskrivas en 
sådan funktion. Vidare menar han att vitesbestämmelsen i AB 04 inte ger vid 
handen att avsikten är att skapa en friköpsklausul avseende entreprenörens 
prestationsskyldighet enligt avtalet, utan att syftet snarare är att skapa en 
schabloniserad ersättning vid entreprenörens dröjsmål för att på så vis undvika 
olika komplicerade processuella överväganden, och för att underlätta 
kalkylerbarheten på anbudsstadiet.220 Det kan konstateras att entreprenadvitet 
inte ger entreprenören rätt att frångå sin huvudprestation, d v s att häva avtalet 
genom att i stället betala vite, även om det kan komma att leda till att 
                                                   
216 ICE manual of construction law (2011) s. 25f.  
217 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 227. 
218 Ett byggnadskreditiv är en kredit som beviljas av banker till företag som bygger nytt, bygger om eller 
genomför tillbyggnationer. Eftersom ett byggnadskreditiv är en slags kredit gör kreditgivaren en 
kreditupplysning och en ekonomisk bedömning utifrån låntagarens förutsättningar. Den långivare som ställt 
ut ett byggnadskreditiv betala löpande bostadsutvecklarens fakturor för produktionskostnader, vilket gör att 
det lånade beloppet växer under tiden bostäderna färdigställs. Källa: Riksbanken, Nyproduktion av bostäder och 
finansiell stabilitet, Finansiell Stabilitet 2018:2. 
219 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 76. 
220 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 230. 
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entreprenören agerar på ett sätt – väljer – att hamna i dröjsmål och att vitet i 
dessa fall fungerar som en schabloniserad ersättning för dennes dröjsmål. 
Samtidigt resonerar Samuelsson att den rättspolitiska grunden är svag för att en 
vitesklausul skulle antas vara förenad med en valfrihet för entreprenören mellan 
att hålla avtalade tider eller att erlägga vite.221 Utifrån ovan förda resonemang 
kommer termen friköpsklausul inte att tillskrivas epitetet som ett av 
entreprenadvitets syften. 

4.11 Sammanfattning av vitets syften och funktioner 
Vitet har flera syften, vilket ovan framgått, och det är lätt att konstatera att det är 
rådande konsensus om att vitet har en påtryckningseffekt. 
 
Några av de ändamål som vitet har går att separera och avgränsa från varandra 
vid en presentation av vitets syften, emedan en del av syftena snarare följer av 
varandra och blir svårare att avgränsa. Det ter sig dock tydligt att det i de flesta 
entreprenadrättsliga sammanhang torde vara svårt att i efterhand avgöra om 
parternas haft något specifikt syfte i åtanke vid valet att avtala om vite.  
Samuelsson framhåller också att entreprenadvitesklausulen i AB 04 tillgodoser 
flera syften och funktioner.222 Mot detta är det svårt att hitta någon invändning, 
utan snarare kan återigen konstateras att entreprenadvitet har till syfte att 
tillgodose flertalet syften och funktioner. Dessa är delvis beroende av var på 
entreprenadens tidslinje man befinner sig. Vid avtalsskrivning kan syftet med ett 
entreprenadvite vara (för att nämna några) t ex förutsebarhet, påtryckningsmedel 
och ett signalvärde. När entreprenören väl är i dröjsmål blir entreprenadvitets 
funktion i stället en skadeståndsgaranti för beställaren och en ansvarsbegränsning 
för entreprenören m.m. Om parterna har ett specifikt syfte med 
vitessanktionering av entreprenörens dröjsmål, bör parterna explicit skriva in 
detta i parternas avtal för att således minimera riskerna för tvist.  
 
Man kan fråga sig vilken part som främst har ett intresse av en vitesklausul. I 
första hand är det borgenären, vars intressen tillgodoses genom avtalsvitets 
påtrycknings-, ersättnings- och avvecklingsfunktion.223 Samtidigt kan konstateras 
att även gäldenären har en fördel av avtalsvitet i de fall då vitet uppfattas som en 
övre gräns för gäldenärens ersättningsskyldighet. En gäldenär som inte önskar ta 
på sig strikt ansvar, kan vid avtalets ingående göra förbehåll. Vitsklausulen avgör 
i den meningen inte enbart vitesersättningens belopp, utan också under vilka 

                                                   
221 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 233. 
222 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 227. 
223 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442f. 
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förutsättningar ersättningsskyldigheten ska gälla.224 För gäldenären kan ett avtalat 
vite dessutom ha ett signalvärde, på det sätt som Samuelsson anför. 
 
I entreprenadrättsliga sammanhang torde dock vitets avvecklingsfunktion225 ha 
en mycket framträdande roll eftersom både förseningar och skadeståndsanspråk 
i allmänhet – med de bevissvårigheter dessa medför bland annat genom 
komplicerade orsaksanalyser – kan innebära stora kostnader för både 
entreprenören som beställaren.226 
 

                                                   
224 Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442f. 
225 Jmf. Taxell, Avtal och rättsskydd, s. 442f.  
226 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 226f. 



 54 
 
 
 

5 Jämkning av entreprenadviten 

5.1 Inledning 
Grundprincipen avseende kommersiella avtal är att avtalsparterna själva måste 
stå risken för sina affärsuppgörelser, och att parterna innan avtalets ingående har 
bevakat sina intressen. Vidare utgår man vanligen ifrån att kommersiella aktörer 
har kunskap och goda förutsättningar att, inom den egna branschen, kunna 
kalkylera de eventuella affärsrisker som finns.  
 

”I de flesta entreprenadavtal avtalar parterna om att förseningsvite ska 
utgå för varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider tiden för 
färdigställandet av kontraktsarbetena. Det finns även möjlighet för 
parterna att avtala om att viten ska utgå för annat, t. ex. för skador på träd 
och parkmark eller annat. I standardiserade avtal om entreprenad eller 
leveranser är det vanligt att vitet är en uttömmande reglering av 
skyldigheten att utge ersättning vid dröjsmål med huvudprestationen, 
såvida inte avtalet hävs då ytterligare ersättning med eller utan ett 
maximerat belopp kan tillkomma (se t.ex. NL 09 och NLM 10 samt 
Orgalime S2000 respektive AB 04 och ABT 06; jfr även NJA 1917 s. 
58).”227 

 
Generellt sett anses det saknas skäl att ingripa i kommersiella avtalsförhållanden. 
Det är också sällsynt att skäligheten i exempelvis vitesklausuler letar sig in i de 
allmänna domstolarna, vilket gör att antalet rättsfall inom detta område är 
förhållandevis begränsat.  

5.2 Jämkningsgrunden i AB 04 
I de flesta entreprenadavtal avtalar parterna om att förseningsvite ska utgå för 
varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider tiden för färdigställandet av 
kontraktsarbetena, i enlighet med AB 04 kap. 5 § 3. Enligt samma bestämmelse 
jämkas vitet om beställaren före färdigställandet tagit entreprenaden, eller del 

                                                   
227 Punkt 10 i NJA 2010 s. 629. 
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därav, i avsett bruk, eller om beställaren haft en icke väsentlig ekonomisk nytta 
av annat ibruktagande av entreprenaden eller del därav. Jämkningen ska i så fall 
ske i skälig mån, enligt samma bestämmelse, och hur långt ett vite kan jämkas 
beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I ett rättsfall från Svea hovrätt, T 
526-16, var parterna överens om att entreprenaden var försenad i nästan åtta hela 
månader eller 33 påbörjade veckor. Beställaren tog dock lagerdelen, som 
motsvarade 95 % av entreprenaden, i bruk redan vid den tidpunkt då 
entreprenaden i dess helhet skulle vara färdigställd. Återstående 5 % av 
entreprenaden, kontorsdelen, togs i avsett bruk när entreprenaden varit försenad 
i drygt 5 månader.  Parterna hade avtalat om 0,5 % vite av kontraktssumman för 
varje påbörjad vecka som entreprenaden var försenad, och vitet uppgick således 
till 58 150 000 kr. Parterna var dock överens om att vitet skulle jämkas då 
entreprenaden tagits i avsett bruk före färdigställandet. Tvisten rörde i stället hur 
mycket vitet skulle jämkas för de 33 veckor som vitet avsåg. Beställaren yrkade 
att entreprenören skulle betala 10 300 000 kr jämte ränta. Tingsrätten ansåg att 
vitesbeloppet skulle jämkas ned till 20 % motsvarande 1 900 000 kr eftersom del 
av entreprenaden tagits i bruk. Hovrätten konstaterade att beställaren i det stora 
hela hade kunnat nyttja entreprenaden på ett ändamålsmässigt sätt även om ett 
antal störningar i nyttjandet hade förekommit bl a i form av läckage och 
avhjälpandeåtgärder. Sammantaget instämde hovrätten i tingsrättens bedömning 
och fastställde tingsrättens dom avseende jämkning av vitet. 
 
I en annan dom från Svea hovrätt jämkades också vitet p g a att byggnaden tagits 
i bruk. En bostadsrättsförening, gjorde i egenskap av beställare vid en 
totalentreprenad, en rad invändningar mot entreprenörens betalningskrav. Bland 
annat krävde bostadsrättsföreningen förseningsvite då entreprenadens 
färdigställande försenats. Hovrätten fann att entreprenaden var försenad och att 
entreprenören saknade rätt till tidsförlängning. Dock kom hovrätten fram till att 
vitet skulle jämkas avsevärt, då bostadsrättsföreningen tagit entreprenaden i 
avsett bruk i samband med en besiktning och innan entreprenaden i sin helhet 
godkänts vid slutbesiktning.228 

5.2.1 Vad händer om parterna förhandlat bort möjligheten att 
jämka vitet? 

I ett rättsfall från Svea hovrätt, T 404-14, hade parterna förhandlat bort 
möjligheten att jämka avtalsvitet. Bakgrunden till tvisten var att en 
bostadsrättsförening hade avtalat med ett vvs-bolag om byte av värmesystemet i 

                                                   
228 Svea HovR, dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13. 
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huset. I målet var det ostridigt att rörledningarna skulle sammanfogas genom 
hårdlödning. Vidare hade parterna kommit överens om att det skulle vara fråga 
om en totalentreprenad till ett fast pris om 13 miljoner kronor.  
 
Slutbesiktningen godkändes dock inte. Detta på grund av fel i entreprenaden, och 
bostadsrättsföreningen innehöll 4,5 miljoner kronor av kontraktssumman för 
avhjälpande av de vid besiktningen konstaterade felen. Vvs-bolaget yrkade i 
tingsrätten att bostadsrättsföreningen skulle betala 4,1 miljoner kronor, varvid 
föreningen genstämde och yrkade att vvs-bolaget skulle betala förseningsvite om 
ca 100 000 kr per vecka. Tingsrätten fann att det inte hade förelegat sådant fel 
som krävs för att underkänna entreprenaden och biföll därför käromålet. Då det 
inte heller ansågs ha förelegat fel i entreprenaden fann tingsrätten att föreningen 
inte hade rätt till vite. Hovrätten ändrade och ogillade dock vvs-bolagets talan 
och fann att vvs-bolaget skulle betala 3,5 miljoner kronor i förseningsvite. 
Hovrätten fann bland annat att det hade förelegat fel p g a att klämringskoppling 
använts i stället för hårdlödning vid sammanfogningen av rörledningar och att de 
uppskattade avhjälpandekostnaderna uppgick till ett högt belopp och att 
föreningen därmed haft rätt att innehålla beloppet. Vvs-bolagets talan ogillades 
eftersom det belopp som föreningen haft rätt att innehålla uppgick till ett högre 
belopp än det som vvs-bolaget yrkat. Vidare fann hovrätten att föreningen hade 
rätt till förseningsvite.  
 
Avseende vitet skriver hovrätten att:  
 

”Ett förseningsvite är ett påtryckningsmedel som syftar till att 
entreprenören ska färdigställa entreprenaden så att den kan godkännas. I 
förevarande fall har emellertid entreprenaden tagits i bruk av 
Bostadsrättsföreningen […] [vilket innebär] att jämkning av vitet ska ske 
[enligt ABT 94 kap. 5 § 2]. Parterna har […] avtalat bort denna 
jämkningsregel. Avsteget från ABT 94 framstår inte som oskäligt i sig.”  

 
Det hade dröjt mer än 150 veckor sedan slutbesiktningen utan att felet avseende 
rörfogningarna hade avhjälpts. Detta innebar att det totala vitesbeloppet enligt 
parternas avtal översteg 16 miljoner kr. Med beaktande av att entreprenaden hade 
kunnat tas i avsett bruk menade hovrätten dock att ett sådant belopp framstod 
som orimligt i förhållande till felets betydelse. Vidare måste 
Bostadsrättsföreningen i vart fall någon gång under våren 2012 ha fått klart för 
sig att entreprenören inte avsåg att avhjälpa felet med rörfogningarna. 
Föreningen hade i det läget själv kunnat agera för att felen skulle avhjälpas på 
entreprenörens bekostnad. Under dessa förhållanden hade parternas avtal i fråga 
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om vite kommit att bli oskäligt, konstaterade hovrätten och fann därför att 
parternas avtal, i den del där det föreskrevs att jämkning enligt 5 kap. 2 § ABT 
94 inte skulle ske, skulle jämkas på det sättet att föreskriften inte skulle tillämpas 
i detta fall. Jämkning av förseningsvitet skulle således ske enligt 5 kap. 2 § ABT 
94 originallydelse.229 
 
Enligt hovrätten hade felet uppskattningsvis kunnat vara avhjälpt någon gång 
under sensommaren 2012, under förutsättning att Bostadsrättsföreningen agerat 
för att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad vid den tidpunkt då det stått 
klart att entreprenören inte avsåg att vidta något avhjälpande. På grund av 
resonemanget ovan fann hovrätten att förseningsviet skäligen skulle bestämmas 
till 3,5 miljoner kronor och att ränta skulle löpa från den dagen. 
 
I rättsfallet jämkades avtalsvitet från 13 miljoner kronor till 3,5 miljoner kronor. 
Orsaken till att hovrätten valde att jämka vitet stämmer väl överens med dels den 
omständighet att beställaren har rätt att avhjälpa fel som entreprenören ej 
avhjälpt eller avser avhjälpa, i enlighet med AB 04 kap. 5 § 17 st 3, dels med den 
skadeståndsrättsliga skadebegränsningsprincipen.230 Hovrättens resonemang, och 
systematiken i AB 04 skulle, implicit, kunna antas spegla lojalitetsprincipen i AB 
04. 

5.3 Är det möjligt att jämka vitet till följd av 
entreprenörens vårdslöshet? 

I förarbetena till avtalslagen konstateras att ”I praktiken förekommer inte sällan 
att tryckta avtalsformulär upptar viten eller andra standardiserade ersättningar 
[…] samtidigt som hela ersättningsskyldigheten begränsas härtill eller 
skyldigheten att utge ersättning över det angivna beloppet inskränks till uppsåt och 
grov vårdslöshet.”231 Vitesklausulen i AB 04 innehåller dock ingen sådan 
inskränkning, och kanske har detta motiverats av den historiskt sett vedertagna 
principen som innebär att beloppsbegränsningar vanligen genombryts vid 
kvalificerat vållande av den ansvarige.”232 Enligt Bernitz torde det också vara en 
viktig, okodifierad rättsprincip att man inte med rättslig verkan kan friskriva sig 

                                                   
229 Motsvarande klausul återfinns i AB 04 kap. 5 § 3. 
230 Se 3.4.1. 
231 SOU 1974:83 s. 172 (författarens kursivering). 
232 Hellner m. fl., Speciell avtalsrätt II, s. 242. 
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från ansvar från skada som har vållats uppsåtligen av avtalsparten själv.233 I 
förarbetena till generalklausulen går följande att läsa: 
 

[Det] kan framhållas att gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet knappast 
lämpar sig för att bestämma hur långt en ansvarsfriskrivning bör vara 
tillåten. Underlåtenheten är nämligen i de flesta fall medveten och 
såtillvida uppsåtlig. Vid sådana förpliktelser torde den yttersta gränsen ofta 
kunna dras vid grov försummelse. Men enligt utredningens mening kan 
man inte generellt stanna därvid. Särskilt som den tvingande lagstiftningen 
nu i så många fall drar gränsen på annat sätt skulle enligt utredningens 
mening kontrasten mellan det område, för vilket de tvingande reglerna 
gäller, och det inom vilket förhållandena är likartade men domstolarna är 
hänvisade till att tillämpa generalklausulen bli alltför stor om åsidosättande 
kunde förekomma endast vid grov försummelse. Generalklausulens 
effektivitet kräver, här liksom på andra områden, att domstolarna har 
avsevärd frihet att åsidosätta ansvarsfriskrivningar.234 

 
Det för oss också vidare till frågan om en part – implicit eller explicit – kan 
friskriva sig från grov vårdslöshet? Tidigare har rättsläget uppfattats som sådant att 
det inte skulle vara möjligt eftersom en sådan friskrivning kan ha en negativ 
påverkan på den naturapresterande partens aktsamhet. Vidare kan det vara svårt 
att bevisa att part orsakat ett fel uppsåtligen, emedan det står klart att det 
förekommit grov vårdslöshet.235 
 
Vid skada orsakad genom vårdslöshet görs skillnad mellan grov vårdslöshet och 
enkel vårdslöshet. Distinktionen blir extra viktig då ansvaret mellan grov och 
enkel vårdslöshet ofta kan vara avgörande för om en ansvarsbegränsning ska gälla 
eller ej. Ett exempel på detta återfinns i AB 04 kap. 5 § 11 st. 1 och st. 3: 
 

1 st.  Part är skyldig att ersätta motparten sådan skada som inte skall ersättas 
enligt bestämmelserna [i femte kapitlet AB 04], om han varit vårdslös eller 
om skadan beror på fel för vilken entreprenören är ansvarig. 
Ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssumman. 
Denna begränsning gäller inte, om den ansvarige har försäkringsskydd till 
högre belopp. I sådant fall maximeras ersättningsskyldigheten till detta 
belopp jämte förekommande självrisk. 

 
2 st. För skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller 

annan kommersiell verksamhet föreligger ingen ersättningsskyldighet. 

                                                   
233 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 115. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, 6 uppl., s. 117. 
234 SOU 1974:83 s. 178. 
235 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 116. 
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3 st.  De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte när part 

gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 
 
Något kortfattat innebär detta att vid enkel vårdslöshet är entreprenörens 
skadeståndsansvar begränsat till 15 % (om denne saknar försäkringsskydd till 
högre belopp), men om entreprenören handlat grovt vårdslöst åsidosätts 
ansvarsbegränsningen. Det bör dock konstateras att denna bestämmelse och dess 
ansvarsbegränsning inte gör sig gällande i förhållande till vitesklausulen i AB 04 
då det i första stycket explicit framgår att paragrafen inte aktualiseras för skada 
som ska ersättas genom andra bestämmelser i det femte kapitlet. 
 
I rättsfallet NJA 1992 s. 130, Takraset, redogjorde högsta domstolen för grov 
vårdslöshet på entreprenadområdet. Bakgrunden till rättsfallet var ett innertak i 
en skolmatsal som rasat in.236 Orsaken till takraset var att entreprenören hade 
spikat alltför glest, med hänsyn till spikdimensionen, vid infästningen av 
innertaket. Enligt entreprenadavtalet, AB 72, var entreprenören efter 
garantitidens utgång friskriven från skadestånd bortsett från fall vid grov 
vårdslöshet. Frågan var därmed av entreprenörens förfaringssättet kunde 
bedömas vara grovt vårdslöst. I domskälen framhöll högsta domstolen att 
begreppet grov vårdslöshet inte kan ges en enhetlig innebörd på alla områden. 
Använt på entreprenadområdet konstaterade domstolen att begreppet, utöver 
yrkesfusk, byggfusk237 och medvetet risktagande, också omfattar kvalificerade 
avvikelser från normal aktsamhet. 
 
Principen om att ansvarsbegränsningar kan sättas åt sidan vid exempelvis skada 
till följd av en entreprenörs grova vårdslöshet förändrades dock nyligen. I NJA 
2017 s. 113, Den övertagna överlåtelsebesiktningen, tog Högsta domstolen ställning till 
frågan om i vilken utsträckning en ansvarsbegränsning som innebar att ansvaret 
hade begränsats till 15 prisbasbelopp238 skulle vara gällande.  
 
Bakgrunden till målet gällde en överlåtelsebesiktning av en fastighet. På uppdrag 
av säljaren skedde besiktningen innan försäljning av fastigheten till en kostnad av 
8 000 kr. Därefter såldes huset, som byggts 2,5 år tidigare genom entreprenad 
med säljaren som beställare. Köparen av fastigheten övertog besiktningen av 
fastigheten för knappt 4 000 kr. Enligt uppdragsbekräftelsen innebar detta att 
köparen övertog säljarens rättigheter gentemot besiktningsbolaget, vilket i 
                                                   
236 Turligen var skolmatsalen tom vid tidpunkten för takraset. 
237 Tidigare har det varit en vanlig uppfattning i entreprenadbranschen att grov vårdslöshet var begränsat till 
yrkesfusk och byggfusk. Se Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 115f. 
238 Motsvarande ca 636 000 kr. 
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innebar att köparen endast kunde göra gällande sådan skada som säljaren hade 
kunnat göra gällande. Bifogat till avtalet fanns även ett dokument med 
innebörden att besiktningsutlåtandet skulle utgöra en del av den 
undersökningsplikt som köparna hade av fastigheten.239 
 
Besiktningsutlåtandet visade sig dock vara bristfälligt, och huset hade skador 
motsvarande ett belopp om ca 1,8 miljoner kronor. Skadorna – som var möjliga 
att upptäcka vid en besiktning – fanns inte antecknade i besiktningsprotokollet. 
 
Köparna menade att då besiktningsmannen varit grovt vårdslös saknade 
friskrivningsklausulen verkan, alternativt skulle avtalsvillkoret anses oskäligt och 
jämkas uppåt så att ansvaret uppgick till 1,8 miljoner kronor. 
 
I målet konstaterades att besiktningsmannen förbisett många och allvarliga fel – 
fel som varit förhållandevis lätta att upptäcka för besiktningsmannen.240 I målet 
konstaterade domstolen att konsumenttjänstlagens bestämmelser inte var 
tillämpliga på denna typ av konsulttjänster241 och att allmänna kontraktsrättsliga 
principer i stället skulle tillämpas vid bedömningen om skadestånd. Eftersom 
ansvarsbegränsningen inte stred mot tvingande kontraktsrätt uppkom frågan om 
den kunde sättas åt sidan enligt regler inom den allmänna avtalsrätten.  
 
Domstolen uttalade att det i Generalklausulsutredningen framhållits att gränsen 
för möjligheten att tillämpa en ansvarsbegränsning inte kan dras vid uppsåt eller 
grov vårdslöshet, utan att detta måste bedömas utifrån en värdering av alla 
föreliggande omständigheter.242 
 
Högsta domstolen menade att bedömningen av huruvida en begränsning ska 
anses vara gällande eller inte, ska göras utifrån 36 § AvtL vari en 
helhetsbedömning av avtalsvillkoret skälighet ska göras. Vid en sådan 
helhetsbedömning ska flertalet parametrar vägas in: vad som avtalats; tydligheten 
i det som avtalats; graden och arten av besiktningsmannens oaktsamhet; huruvida 
ansvarsbegränsningen är att anse som oskälig i förhållande till tjänstens pris; hur 
långtgående ansvarsbegränsningen är; och om ansvarsbegränsningen kan anses 
utgöra en rimlig riskfördelning parterna emellan. Vidare skriver Högsta 
domstolen att:  

                                                   
239 Punkt 12-13 i NJA 2017 s. 113. 
240 Punkt 48 i NJA 2017 s. 113. 
241 Jmf NJA 2007 s. 962. 
242 Punkt 23 i NJA 2017 s. 113. 



 61 
 
 
 

 
”[e]n viktig och generell utgångspunkt för bedömningen av om en 
ansvarsbegräsning är oskälig enligt generalklausulen är om den får anses 
ge uttryck för en rimlig eller skälig omfördelning av risken mellan parterna. 
Huruvida så är fallet beror främst på vilka skyddsbehov som gör sig 
gällande.”243  

 
Genom en helhetsbedömning kom domstolen fram till att det inte fanns skäl att 
jämka ansvarsbegränsningen.244 Dock kan noteras att det framgår av domskälen 
att högsta domstolen sannolikt hade åsidosatt ansvarsbegränsningen under 
förutsättning att den i målet utförda besiktningen hade utförts för köparens 
räkning.245  
 
Domen är intressant då den avskaffar den tidigare vedertagna principen om att 
ansvarsbegränsningar kan sättas åt sidan vid fråga om skador som orsakats 
uppsåtligen eller p g a grov vårdslöshet. I stället ska verkningarna av sådana 
ansvarsbegränsningar framgent bedömas inom ramen för 36 § avtalslagen, vilket 
också stämmer överens med skiljenämndens uppfattning i en mycket omtalad 
skiljedom från 2010.246 I domen berörs också hur skälighetsprövningen enligt 
generalklausulen ska gå till.247  
 
Grov vårdslöshet ska, enligt Högsta domstolen, framgent ligga i en 
helhetsbedömning av rimligheten av en ansvarsfriskrivning, enligt 36 § avtalslagen 
och kan således inte som en egen rättsgrund utsläcka en ansvarsfriskrivnings 
giltighet om klausulen i övrigt framstår som skälig efter att man tagit hänsyn till 
samtliga relevanta faktorer som gör sig gällande i det enskilda fallet.248 Denna 
nyordning stämmer också väl samman med vad som uttalades i förarbetena till 
avtalslagen: att även om domstolarna bör iaktta försiktighet vid åsidosättande av 

                                                   
243 Punkt 36 i NJA 2017 s. 113. 
244 Punkt 52 i NJA 2017 s. 113. 
245 Punkt 48-49 och punkt 51 i NJA 2017 s. 113. 
246 Skiljedom meddelad i Stockholm den 22 december 2010, Profilgruppen AB ./. KPMG AB. Till 
följd av klandertalan kom skiljedomen att bli offentlig. Stefan Lindskog, var ordförande i 
skiljenämnden och även en av domarna i det aktuella målet. Se även: Lindskog, S., Jämkning i 
kommersiella avtalsförhållanden, i Aftaleloven 100 år, red. Andersen, M.B. m. fl. (2015) s. 388 ff.; 
Johansson, S.O., Grov vårdslöshet och avtalsfrihet – var står vi idag med ansvarsfriskrivningar?, JT 2015-16 s. 50 
ff.; Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, 10 uppl., 2016, s. 259; samt Ramberg, C., Skiljedom om 
jämkning av ansvarsbegränsningar, reklamation, rådgivaransvar, skadeståndsberäkning och prisavdrag, JT 2010-11 
s. 918 ff. 
247 Domen berör också vilket ansvar besiktningsmannen har vid s.k. överlåtelsebesiktningar av 
fastigheter. Denna sista frågeställning kommer dock inte att belysas närmare i denna uppsats då frågan 
faller utanför uppsatsens undersökningsområde. 
248 NJA 2017 s. 113, p.11. 
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ansvarsfriskrivningar […] så går ändå gränsen inte alltid, för tillåtande av 
friskrivning från skadeståndsskyldighet, vid grov vårdslöshet eller försummelse. 
I stället ska stor hänsyn tas även till de intressen som skadeståndsskyldigheten 
skall skydda.249 Samtidigt är risken med den nyordning som skapats genom 
domen att det bara blir en lek med ord. Enligt Munukka kommer ”[e]n domstol 
i framtiden sannolikt att åsidosätta en begränsningsklausul bl.a. eftersom 
handlandet varit grovt oaktsamt, inte för att handlandet varit grovt oaktsamt”. 
Således, menar Munukka, ger domen endast ett obiter dictum i detta, centrala, 
avseende.250 
 
Eftersom entreprenadviten för entreprenören fungerar som just en 
ansvarsbegränsning lämpar sig rättsfallet för en analys i denna uppsats. I 
rättsfallet framgår att det vid bedömning av oskäligheten av en 
ansvarsbegränsning i enlighet med generalklausulen läggas vikt vid om 
ansvarsbegränsningen ger uttryck för en rimlig eller skälig omfördelning av risken 
mellan parterna. Vid en sådan bedömning ska hänsyn bland annat tas till vilka 
skyddsbehov som gör sig gällande. Med detta sagt kan konstateras att domen inte 
enbart leder till avskaffandet av principen om att ansvarsbegränsningar kan sättas 
åt sidan för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 
Avsaknaden av grov vårdslöshet eller uppsåtligt beteende innebär dock inte, per 
se, att ansvarsbegränsningen kommer att upprätthållas, eftersom en prövning i 
enlighet med generalklausulen, ska ske genom en helhetsbedömning av 
omständigheterna i det aktuella fallet. Motsatsvis kan en ansvarsbegränsning, 
efter en helhetsbedömning, också komma att upprätthållas, även om skadan 
orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet, vilket dessvärre innebär detta ett 
utökat skydd för skadevållaren.251 Men låt oss härnäst titta lite närmare på 
möjligheterna till jämkning genom 36 § avtalslagen. 
 
Vad gäller då för entreprenadviten? Till skillnad från AB 04 kap. 5 § 11, vari det 
explicit stadgas att skadeståndsansvaret är begränsat till 15 % vid vårdslöshet, och 
att ansvarsbegränsningen helt åsidosätts vid grov vårdslöshet, saknas sådant 
tydliggörande för vad som ska gälla om entreprenören genom grov vårdslöshet 
orsakat dröjsmål. I den sista meningen i vitesklausulens252 första stycke framgår: 
Om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen. Detta 
innebär generellt att vitesbestämmelsen eliminerar beställarens möjlighet att 

                                                   
249 SOU 1974:83 s. 178f. 
250 Munukka, J., 36 § avtalslagen som universalverktyg mot friskrivningar och ansvarsbegränsningar?, Juridisk 
Tidskrift, Nr 2 2017/18, s. 395. 
251 Jmf Arvidsson, Avtalade ansvarsbegränsningar, s. 79. 
252 AB 04 kap. 5 § 3 st. 1. 
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erhålla ytterligare ersättning på skadeståndsrättslig grund.253 Att 
ansvarsbegränsningen i AB 04 kap. 5 § 11 st. 3 helt åsidosätts vid grov vårdslöshet 
innebär inte att detta stycke går att tillämpa i förhållande till vitesklausulen, då det 
i tredje stycket framgår att detta åsidosättande enbart gäller denna paragraf, och 
således inga andra paragrafer. Enligt Samuelsson inskränker sig bestämmelsens 
tillämpningsomfång till sådana skador som inte ersätts av vitet.254 

5.4 Jämkning genom 36 § AvtL 
Vid författandet av denna uppsats har jag inte kunnat finna att Högsta domstolen 
vid något tillfälle jämkat ett vite kommersiella parter emellan. Detta stöds också 
av Ramberg som menar att svenska rättsfall från Högsta domstolen avseende 
jämkning av viten saknas.255 Avtalslagens generalklausul återfinns i den 36 § och 
Strömholm framhåller att generalklausulen på sätt och vis innebär ett slags 
delegation av lagstiftningsmakt till domstolarna.256  
 
Avtalslagens 36 § första och andra stycke lyder enligt följande: 
 
1 st.  Avtalsvillkor få jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt 

med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, 
senare inträffade förhållande och omständigheterna i övrigt. Har villkoret 
sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt 
skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat 
hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

 
2 st. Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet 

av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en 
underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 

 
I förarbetena till dagens avtalslag diskuterades jämkningsmöjligheterna av viten 
genom 36 § AvtL. Jämkningsmöjligheterna enligt den gamla avtalslagens lydelse 
innebar uteslutande att ett vite som var alltför högt kunde nedsättas. Bland annat 
står följande att läsa:  
 

                                                   
253 Samuelsson, AB 04. En kommentar, s. 279. 
254 Samuelsson, AB 04. En kommentar, s. 280. 
255 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, kommentaren till § 11.5.7, 
http://www.avtalslagen2010.se/Section/11.5.7, hämtad den 18 januari 2019. 
256 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära. Upplaga 5:4, Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2014, s. 250 
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”Bestämmelsen uppmärksammar inte möjligheten att ett mycket lågt vite 
som blivit utfäst, samtidigt som den som är skyldig att utge vitet fritagit 
sig från ersättningsskyldigheten i övrigt. Ett villkor av detta slag innebär 
ett slags begränsning av ersättningsskyldigheten, jämförbar med den som 
inträder genom en allmän begränsning av skadeståndsbelopp”.257  

 
I förarbetena diskuteras dock att det med stöd av en generalklausul bör finnas 
möjlighet att jämka viten och motsvarande ersättningar som blivit alltför låga 
eftersom ett vite som har ett utpräglat preventivt syfte kan innebära att den part 
som är skyldig att utge vitet kan räkna med att det lönar sig att begå ett klart 
kontraktsbrott och betala vitet. Samtidigt poängteras att det bör göras skillnad 
mellan affärsmässiga överenskommelsen och avtal mellan näringsidkare och 
konsument. Om affärsmässiga avtal skriver utredningen:  
 

”Vid ett individuellt utformat, affärsmässigt avtal kan en låg ersättning vara 
betingad av pris, förutsedda svårigheter att hålla den angivna 
leveranstiden, möjligheter för part som är berättigad till ersättning att 
genom egna åtgärder skydda sig mot större förluster osv”.258  

 
Detta innebär med andra ord att även om möjligheten till jämkning av viten, såväl 
uppåt som nedåt, genom 36 § AvtL ska vara möjlig för domstolarna, så bör en 
sådan jämkningsmöjlighet vara restriktiv.  
 
Samuelsson, som anser att entreprenadvitet vanligtvis är att se som exklusiv, 
menar att den ansvarsbegränsning som entreprenadvitet utgör ska kunna 
åsidosättas exempelvis om entreprenörens försening beror på att entreprenören 
varit grovt oaktsam, eftersom argumentet för att vidmakthålla en 
ansvarsbegränsning i sådana fall vore oskäligt.259 Men som vi redan konstaterat 
ovan ska i så fall en sådan bedömning göras inom ramen för en 
helhetsbedömning enligt generalklausulen. 
 
Motiven till generalklausulen gör skillnad på vitesklausulers funktion eller syfte i 
olika avtal, och tillerkänner också bestämningarna betydelse vid en 
oskälighetsbedömning.260 I Alméns kommentar till den äldre avtalslagen betonas 
att entreprenadvitets funktion betingas både av beställarens behov av 
påtryckningsmedel mot entreprenören, och av behovet av att i förhand kunna 

                                                   
257 SOU 1974:83 s. 172. 
258 SOU 1974:83 s. 172. 
259 Samuelsson, P., Entreprenadavtal, s. 260f. 
260 Samuelsson, P., Entreprenadavtal, s. 227. 
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fixera storleken på ett eventuellt skadestånd som ska i händelse av entreprenörens 
bristande fullgörelse i form av dröjsmål.261 
 
Enligt Samuelsson & Gorton sätts endast undantagsvis en vitesklausul åt sidan262 
och att det är oklart vad detta faktiskt beror på; d v s om det beror på att 
domstolarna är benägna att erkänna avtalsfriheten i förhållandevis vida ramar, 
eller om det beror på att avtalsparterna – medvetna om att det finns en risk att 
en domstol kan jämka ett förhållande – i stället väljer en så att säga ”rimlig” 
nivå.263  
 
I Generalklausulpropositionen uttrycks avseende näringsidkarförhållanden att ”I 
affärsförhållande är parterna många gånger jämställda i ekonomiskt och 
kunskapsmässigt avseende. De har därmed också större möjligheter att själva ta 
till vara på sina intressen i samband med att avtal ingås.”264 Om den klagande 
parten inte undersökt avtalsobjektet vid avtalets tillkomst, eller inte undersökt 
avtalsobjektet tillräckligt noggrant och därmed själv försummat att tillvarata sina 
intressen, blir den klagande partens agerande ett argument mot att anse 
avtalsvillkoret oskäligt. Om exempelvis en avtalspart betalar mer för ett objekt 
än vad dess marknadsvärde är, skulle detta kunna vara ett exempel på ett 
sammanhang då avtalsvillkoret är att anse som oskäligt. Mot detta kan dock 
anföras att om avtalsparten hade undersökt objektet mer noggrant så hade detta 
varit en brist som denne upptäckt. 265 Omständigheter som föreligger vid avtalets 
ingående och som avtalsparten antingen insett eller bort inse torde således inte 
vara möjliga att jämka med hjälp av 36 § AvtL. Frågan är då vad som gäller för 
senare inträffade förhållanden som i sig var omöjliga att förutse vid avtalets ingående? 
En framtida händelseutveckling kan vara mer eller mindre möjlig att 
prognostisera. Entreprenadavtal löper inte sällan över långa tidshorisonter – det 
kan vara fråga om flera år – och entreprenadprojekt är dessutom föränderliga 
bland annat till följd av ÄTA-arbeten vilket innebär att såväl ändrings- och 
tilläggsarbeten kan tillkomma. Därutöver har beställaren dessutom rätt att 
avbeställa arbeten.266 Samtidigt regleras detta förhållande i AB 04 med 
entreprenörens rätt till tidsförlängning, vilket gör att sådana sammanhang inte i 
sig kickar igång en försening för entreprenören, vilket innebär att vitesrelaterade 

                                                   
261 Almén, T., Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, Stockholm, 
1916, s. 212f. 
262 Författarna ger dock ingen hänvisning till vilket eller vilka fall som åsyftas. 
263 Samuelsson & Gorton, Kontraktuella viten, s. 87f. 
264 Prop. 1975/76:81 s. 104. 
265 Jmf. Norlén, M., Oskälighet och 36 § avtalslagen, UnitTryck, Linköping, 2004, s. 254f. 
266 Se 2.6. 
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sammanhang uteblir. Således torde inte sådana omständigheter avseende ett 
entreprenadprojekts föränderlighet föranleda en jämkning av entreprenadviten.  
 
Redan vid författandet av sin avhandling menade Taxell att domstolen vid fråga 
avseende jämkning av vite i första hand borde göra en helhetsbedömning, och 
att det vid en sådan bedömning bör sökas ledning utifrån bland annat vad som 
är gängse avseende vite vid liknande avtal. Taxell menar att en procentsats som 
vanligtvis används vid liknande avtal visserligen inte utesluter att vitet kan vara 
oskäligt, generellt eller in casu. Samtidigt poängteras att överensstämmelse med 
vad som är brukligt bör kunna uppfattas som en presumtion för skälighet.267 
Detta synsätt torde tala för att ett avtalat vite i enlighet med det som finns i AB 
04 – om ersättningsnivån ligger inom det vanligaste spannet runt 0,5 % - 1,5 % 
och speciellt om ersättningsnivån överensstämmer med liknande avtal – torde 
kunna uppfattas som en presumtion för skälighet. Samtidigt kan konstateras att 
även en högre vitesersättning inte per automatik bör förutsätta oskälighet, då det 
som ovan nämnts kan vara fråga om exempelvis entreprenörens redskap till 
signalvärde.268 
 
Vidare framhåller Taxell att parternas avsikt kan ha varit att vitesklausulen 
definitivt ska reglera ersättningsfrågan och att parterna således på förhand 
genomfört en riskfördelning som således inte bör rubbas annat än vid 
extraordinära skäl.269 I förarbetena framhålls även att det i avtalsförhållanden 
mellan näringsidkare fordras tungt vägande skäl för att det ska vara aktuellt med 
jämkning eftersom det i sådana avtalsförhållanden ofta ingår ett visst mått av 
medvetet risktagande från endera eller båda parter sida.270 Vidare framhålls att det i 
fråga om avtal mellan jämställda näringsidkare i praktiken inte torde bli vanligt 
att ett villkor betraktas som oskäligt, under förutsättning att de uppfyller de 
minimikrav som föreskrivs i tvingande bestämmelser.271 
 
I ett rättsfall, NJA 1979 s. 483, Bergman & Bevingfallet, prövades möjligheten att 
jämka en ansvarsfriskrivning. Bakgrunden till rättsfallet var att två näringsidkare, 
säljaren Beving & Bergman (härefter Bergman) och köparen Eklunds, skrivit 
avtal om att Bergman skulle sälja elektroniska kalkylatorer till Eklunds, avsedda 
att installeras på bensinstationer för fjärravläsning och fjärrmanövrering av 
bensinpumpar av självbetjäningstyp.  Senare framkom dock att utrustningen 

                                                   
267 Taxell, Avtal och rättsskydd, , s. 446f. 
268 Se 4.9.1. 
269 Taxell, Avtal och rättsskydd, , s. 451. 
270 Prop 1975/76:81 s 119. 
271 Prop 1975/76:81  124. 
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företeddes av allvarliga driftsstörningar genom att ofta visa fel pris på tankat 
drivmedel.  
 
Näringsidkarna använde sig av ett standardavtal.272 Rättsfallet berör flera frågor, 
men av huvudfrågorna är det främst en som är relevant för denna uppsats. Frågan 
var om säljaren, Bergman, skulle kunna åberopa en friskrivningsklausul avseende 
indirekta skador, eller om denna var att anse som obillig eller otillbörlig och 
därmed jämkningsbar i enlighet med 36 § AvtL. 
 
I standardavtalet parterna emellan fanns en friskrivningsklausul som tog sikte på 
att säljaren endast hade skyldighet att avhjälpa fel. Förutsatt att denne inte hade 
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, friskrev sig säljaren från skyldigheten att till 
köparen ”utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på 
egendom, som icke omfattas av avtalet, utebliven vinst eller annan förlust eller 
indirekt skada”. Värt att notera är att säljaren Bergman inte ansågs ha gjort sig 
skyldig till grov vårdslöshet. 
 
Högsta domstolen konstaterar att målet anhängiggjordes innan 36 § AvtL trädde 
i kraft. Således skulle friskrivningsklausulen bedömas enligt tidigare gällande 
rättsprinciper, som främst byggde på grunderna för den numera upphävda 8 § 
lag (1936:81) om skuldebrev. Domstolen klargjorde dock att ”när de äldre 
principerna någon gång alltjämt kommer till användning, synes man emellertid 
böra tillämpa dem i ljuset av den fortsatta rättsutvecklingen och i huvudsak följa 
riktlinjerna för tillämpningen av 36 § avtalslagen […].” 
 
Köparen Eklund grundade sitt påstående om att en tillämpning av 
friskrivningsklausulen vore obillig och otillbörlig främst i förhållande till det 
faktum att Eklund, ett litet familjeföretag med en årsomsättning på 1 miljon 
kronor, ej stod i proportion till säljare Bergman & Beving som hade en 
årsomsättning om 100 miljoner kronor. Visserligen konstaterade Högsta 
domstolen att ska tas särskild hänsyn till den som är i underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet, även när det inte är fråga om konsumentförhållanden. 
Däremot, menade domstolen, utgör inte en omständighet om att den ena parten 
i förhållande till den andra parten är liten, något belägg för att parten är i 
underlägsen ställning. I stället ska en helhetsbedömning av avtalssituationen göras, 
och denna ska således läggas till grund vid prövningen om ett avtalsvillkor är att 
anse som oskäligt. 

                                                   
272 Standardavtalet i fråga var Allmänna leveransbestämmelser antagna av Svenska 
leverantörsföreningen för Instrument- och Mätteknik m. fl. (IM 72). 
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Av vikt för bedömningen av balansen av ett sådant avtalsförhållande är ”om 
tillämpade standardvillkor utarbetats ensidigt av företrädare för den ena 
partssidans intressen eller om både säljar- och köparintressena varit företrädda 
vid villkorens utformning”. I målet ansågs den ifrågavarande 
friskrivningsklausulen i standardavtalet representera både säljar- och köparsidan. 
 
Bland annat menar Högsta domstolen att: 
 

 ”vikten av att vid avtals ingående kunna bedöma de ekonomiska riskerna 
av bl a garantiåtaganden rörande ofta komplicerade industriprodukter har 
varit ett framträdande motiv för sådana inskrivningar det nu är fråga om. 
Möjligheten att förutse de ekonomiska riskerna har framhållits som 
nödvändig, för att de skall på rätt sätt kunna vägas in vid prissättning av 
produkter och serviceåtaganden. Köparens större möjligheter att genom 
försäkring skydda sig mot följdförluster har också framhållits som ett 
väsentligt skäl för begränsning av säljarens skadeståndsansvar.” 

 
För att klausulens tillämpning i avtalsförhållanden mellan näringsidkare skall 
framstå som obillig eller otillbörlig fordras tungt vägande skäl eftersom det i sådana 
avtalsförhållanden ofta ingår ett visst mått av medvetet risktagande från endera eller 
båda parters sida.273 Av de anförda skälen ansåg inte Högsta domstolen att 
friskrivningsklausulen på ett obilligt eller otillbörligt sätt gynnade säljaren. 
 
Även om Bergman & Bevingfallet är 40 år gammalt, har inte rättsläget avseende 
dessa frågor förändrats, och rättsfallet är således fortfarande högst relevant. 
Visserligen har vissa lagar förändrats sedan dess, t ex köplagen, men däremot är 
de principiellt viktiga rättsfrågorna som högsta domstolen prövar i rättsfallet, 
högst gällande än idag.  
 
Avseende avtalslagen, så tillämpas visserligen den gamla avtalslagen eftersom 
målet anhängiggjordes innan den nya avtalslagen trädde i kraft, men samtidigt 
poängterar Högsta domstolen att ”när de äldre principerna någon gång alltjämt 
kommer till användning, synes man emellertid böra tillämpa dem i ljuset av den 
fortsatta rättsutvecklingen och i huvudsak följa riktlinjerna för tillämpningen av 
36 § avtalslagen […]. Detta innebär att domstolen valde att tolka den gamla 
avtalslagen i ljuset av dagens avtalslag, vilket gör rättsfallet relevant även i dessa 
delar. 
 
                                                   
273 Författarens kursivering. I rättsfallet refereras till prop 1975/76:81 s 119 och 124. 
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Eftersom det i rättsfallet är fråga om möjligheten till jämkning av en 
ansvarsfriskrivning i ett standardavtal är kopplingen till uppsatsens 
undersökningsområde avseende entreprenadviten och möjligheten till jämkning 
av desamma högst adekvat. 
 
I domskälen framhåller högsta domstolen att det vid tolkning av om ett 
kommersiellt kontrakt ska vara föremål för jämkning, ska i första hand en 
helhetsbedömning göras, vari bland annat beaktas riskfördelningen mellan 
parterna beaktas och vad en sådan riskfördelning skulle kunna leda till. Relevant 
för en sådan bedömning är också, menar domstolen, om de tillämpade 
standardvillkoren utarbetats ensidigt av företrädare för den ena partssidan, eller 
om företrädare för båda partssidor varit företrädda vid villkorets utformning. 
Lindmark menar att resonemanget som högsta domstolen för vittnar om en slags 
balansteori, som innebär att en jämkning av kommersiella avtalsvillkor kan bli 
aktuell om jämvikten mellan parterna på ett allvarligt sätt äventyras.274 Detta 
innebär att domstolen inte stänger möjligheten till att jämka avtalsvillkor mellan 
kommersiella parter, men att jämkningen av avtalsvillkor förekommande i 
standardavtal som utarbetats av representanter för båda parters intressen ej ter 
sig speciellt sannolik, då en sådan utarbetning av ett avtal har som sikte att fördela 
riskerna på ett logiskt och transparent sätt. Motsatsvis kan konstateras att ett 
avtalsvillkor som arbetats fram av enbart den ena parten och där avtalsvillkoret 
är till denne parts fördel, skulle bedömas annorlunda, och kanske även 
jämkningsbart, av en domstol.  
 
Vidare skriver domstolen att parternas storleksförhållande inte i sig utgör skäl för 
jämkning, eftersom detta inte per automatik innebär att den mindre parten kan 
anses vara i underlägsen ställning. Kanske bör ett av kriterierna för underlägsen 
ställning snarare ha utgångspunkt i det reella förhandlingsutrymme en part har 
vid avtals ingående? Bedömningen blir också annorlunda vid fråga om 
konsumentförhållanden.275 Lindmark skriver att ”jämkningsmöjligheten bör 
snarare vara en kombination av ett faktiskt överläge och ett missbruk av detta 
överläge som sammantaget skapat en uppenbar obalans mellan parternas 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet […]”,276 vilket är ett resonemang som 
inte är svårt att hålla med om.  

                                                   
274 Lindmark, D., Om jämkning av kommersiella avtal, Särtryck ur Avtalslagen 90 år, Norstedts Juridik, 
2005, s. 284. 
275 I prop. 1975/76:81 s 124 framhålls att ”allmän domstol [bör] vara oförhindrad att jämka eller åsidosätta ett 
[avtalsvillkor] om det är att anse som oskäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.” 
Samtidigt poängteras att detta framför allt gäller konsumentförhållanden. 
276 Lindmark, D., Om jämkning, s. 287. 
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Domstolen gör också en jämförelse med dispositiva regler, vilket man vanligen 
gör även idag vid bedömningen av villkoren i standardavtalen.277 Å ena sidan kan 
hävdas att parterna måste ha rätt att fritt avtala vad de vill i en specifik fråga, och 
således också ha rätt till att avvika från de lösningar som återfinns i såväl 
dispositiv rätt som i standardavtalsrätt. Önskar parterna i stället begränsa risken 
för jämkning av ett avtalsvillkor gör parterna klokt i att dels vara tydliga både med 
avtalsskrivningen i sig, men också med en motivering med syftet till varför 
parterna valt en viss avtalsskrivning som inte liknar normen, och som således står 
ut från det normala.278 
 
Vidare lyfter domstolen vikten av att parterna vid avtalets ingående ska kunna 
bedöma de ekonomiska riskerna, för att de på rätt sätt ska kunna vägas in vid 
prissättning. Möjligheten för köparen att försäkra sig mot följdförluster framhålls 
också som ett väsentligt skäl för begränsning av säljarens skadeståndsansvar. 
Dessa två argument synes domstolen ha hämtat från rättsekonomin och 
rättsekonomins teorier om det rationella kontraktet279 som i sin tur har sin 
utgångspunkt i det nationalekonomiska antagandet om den rationella människan. 
 
Avseende standardavtalet AB 04 kan konstateras att det redan vid utarbetandet 
av avtalet funnits ett syfte att hitta en rimlig eller, som Högsta domstolen 
uttrycker det, skälig omfördelning av risken mellan parterna.280 Denna skälighet 
ska, enligt domstolen, förhållas till de skyddsbehov som gör sig gällande. Utifrån 
ett entreprenadrättsligt perspektiv torde dock de kommersiella parterna i 
allmänhet ses som likvärdiga, och en jämkning utifrån någon av parternas 
skyddsbehov torde sällan låta sig göras.281 
 
Sedan NJA 2017 s. 113, Överlåtelsebesiktningen, kan det dock inte negligeras att 
rättsläget blivit mer osäkert avseende ansvarsbegränsningars upprätthållande, 
även om författaren av denna uppsats är av åsikten att en sådan bör göras ytterst 
restriktivt mellan kommersiella parter. Munukka utesluter inte heller att domen 
kan ha rubbat tolkningsmaximen om att friskrivningar ska tolkas restriktivt.282 
Motivet till att ansvarsbegränsningar även fortsättningsvis bör tolkas restriktivt 
är att denna nyordning minskar parternas förutsebarhet. För parter är det ofta av 

                                                   
277 Jmf. t ex NJA 2012 s. 597. 
278 Lindmark, Om jämkning, s. 289. 
279 Lindmark, Om jämkning, s. 290. 
280 Punkt 36 i NJA 2017 s. 113. 
281 Se 5.4. 
282 Munukka, 36 § avtalslagen som universalverktyg, s. 413. 
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stor betydelse att dessa innan avtalsingående kan förutse och beräkna vem risken 
för en viss förutsättning kommer att falla på.283 För att kringgå denna osäkerhet 
kan tänkas att ett tillägg i slutet av vitesklausulens första stycke i AB 04 kap. 5 § 
3 vore önskvärt som stadgar att ”om vite avtalats är beställaren därutöver inte 
berättigad till skadestånd för förseningen, såvida inte entreprenören gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet.”284 Självklart skulle detta inte utesluta möjligheten att en part kan 
klandra avtalet och begära att domstolen gör en skälighetsbedömning av avtalet 
enligt generalklausulen, dock skulle mer självklara fall kunna lösas utanför en 
domstol vilket i sin tur skulle vara processekonomiskt för såväl parterna som för 
samhället. Vidare skulle ett sådant tillägg leda till ett tydliggörande av parternas 
avsikt och vilja vid avtalsingående. 

5.5 Jämkning till följd av beställarens överkompensering? 
Ett annat rättsfall som gör sig intressant i denna uppsats är NJA 2012 s. 597, 
Fortumdomen, avseende konkurrerande skadeorsaker. Bakgrunden till tvisten var 
att beställaren Fortum hade ingått ett avtal med Trafikverket, entreprenör, 
avseende nybyggnad av ett kraftverk. Entreprenadformen var en delad 
utförandeentreprenad och man hade avtalat om AB 92. Parterna hade dock 
modifierat vitesklausulen så att vite skulle utgå om förseningen orsakat 
fördröjning av idrifttagandet,285 vilket Högsta domstolen kom att anse vara en mer 
gynnsam vitesklausul än vitesklausulen i AB 92.286 Utöver trafikverket 
kontrakterades även tolv sidoentreprenörer. Trafikverkets åtaganden, som 
omfattade bl a arbeten med vattenvägar till kraftverket, kom att bli tretton veckor 
försenade vilket i sig hindrade att kraftverket skulle kunna tas i drift vid den 
avtalade tidpunkten. Parallellt med Trafikverkets försening, var även en av 
sidoentreprenörerna försenad med leverans av en generator, vilket i sin tur också 
skulle leda till en försening av idrifttagandet.  
 
Högsta domstolen konstaterade att en entreprenör som är försenad med sina 
kontraktsarbeten ska utge vite. Entreprenören ska utge vite oavsett hur 
entreprenaden i dess helhet utvecklas i sådana delar som entreprenören inte 

                                                   
283 Ussing, H., Aftaler paa formurettens omraade, 3 uppl., Köpenhamn, 1950, s. 467. 
284 Kursiveringen avser författarens ändringstillägg till AB 04 kap. 5 § 3.  
285 Vanligen är vitet knutet till kontraktstiden. I detta fall var vitet knutet till ett datum då idrifttagandet 
av anläggningen skulle ske. 
286 Observera att vitesklausulen i AB 92 har samma lydelse som vitesklausulen i AB 04. 
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ansvarar för, förutsatt att de övriga arbetena inte medför ett för entreprenören 
relevant hinder eller ger rätt till tidsförlängning av något annat skäl.287  
 
En fråga som Högsta domstolen undersökte var huruvida den skadelidande kan 
komma att bli överkompenserad,288 och huruvida hänsyn ska tas till det, om flera 
entreprenörer har att utge vite på grund av försening med egna arbeten. 
Domstolen konstaterade att en entreprenör som åtagit sig att utge ett 
förseningsvite typiskt sett har tagit på att en till beloppet bestämd risk om parten 
inte fullgör sin prestation enligt avtalet, och detta oberoende av vilka 
följdverkningar en försening kan komma att ha. Vidare påverkas inte en 
entreprenörs skyldighet att betala vite av andra entreprenörers skyldighet att utge 
förseningsvite. Detta innebär att den sammanlagda ersättningen skulle kunna bli 
så stor att det i undantagsfall kan utgöra skäl att med stöd av 36 § AvtL jämka 
vitesvillkoret i ett eller flera av entreprenadkontrakten.289  
 
Vidare undersökte domstolen huruvida det – om parterna inte skulle ha avtalat 
om vite – fanns rätt till skadestånd vid konkurrerande skadeorsaker. Vid fråga 
om utomobligatoriskt skadeståndsansvar, och när två ansvarsgrundande 
händelser medför samma skada vid samma tidpunkt eller under samma tidsrymd 
(faktisk orsakskonkurrens), ansvarar skadevållarna vid dessa fall solidariskt för 
hela den uppkomna skadan. De principer som utvecklats inom den 
utomobligatoriska skadeståndsrätten avseende orsakskonkurrens bör läggas till 
grund för motsvarande bedömningar för skadeståndsskyldighet vid 
kontraktsbrott, om inte särskilda skäl talar emot detta.290 För skadeståndsbrott 
fordras således inte att avtalsbrottet ska ha varit en nödvändig betingelse291 för den 
inträffade skadan, utan det räcker med en tillräcklig betingelse.292 Den icke 
kontraktsbrytande parten är således berättigad till ett skadestånd som försätter 
honom i samma situation som om avtalet hade fullgjorts på ett riktigt sätt, även 
när det finns två eller flera andra parter som har orsakat samma skada genom 
skadeståndsgrundande kontraktsbrott,293 vilket ligger i linje med principen att den 
skadelidande genom skadeståndet inte ska försättas i en bättre ekonomisk 

                                                   
287 Punkt 8, NJA 2012 s. 597. 
288 Med överkompensering avses att den skadelidande, i detta fall beställaren, kan få en betydligt större 
sammanlagd ersättning än som motsvarar den ska som denne kan ha lidit. 
289 Punkt 9, NJA 2012 s. 597. 
290 Punkt 16, NJA 2012 s. 597. 
291 Nödvändig betingelse innebär att skadan inte skulle ha inträffat om händelsen inte hade skett.  
292 En händelse utgör en tillräcklig betingelse om den ensam föranleder skadan. 
293 Punkt 17, NJA 2012 s. 597. 
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situation än den som skulle ha förelegat om den skadevållande händelsen inte 
hade träffat.294 
 
Om det mellan parterna inte hade avtalats om ett vite vid fördröjning av 
idrifttagandet skulle Trafikverket ha varit skadeståndsskyldigt för den uppkomna 
skadan, och sidoentreprenören hade varit solidariskt skadeståndsskyldigt.295 Ett 
avsteg från den dispositiva rätten, konstaterar domstolen, skulle kunna innebära 
att inget vite alls kom att utgå, trots att flera entreprenörer varit försenade och 
var och en av dem skulle ha varit skyldig att utge vite om han hade varit ensam 
om att vara försenad.  En sådan avvikande innebörd måste, enligt domstolen, 
förutsätta ett tydligt stöd i bestämmelsens ordalydelse eller annan 
tolkningsdata.296 
 
Trafikverket ansågs således skyldigt att utge vite för förseningen, i enlighet med 
parternas avtal, oberoende av om idrifttagandet ändå försenats till följd av annan 
entreprenörs försening. 
 
Rättsfallet bidrar på flera sätt med kunskap, relevant för denna framställnings 
undersökningsområde. Domstolen konstaterar att den utomobligatoriska 
skadeståndsrättens rättsprinciper, i fråga om orsakskonkurrens vid 
skadeståndsskyldighet till följd av kontraktsbrott, ska ligga till grund för 
bedömningen. Om parterna inte avtalat om vite blir de i sådant fall solidariskt 
skyldiga i förhållande till Fortum, beställaren, som i sin tur hade varit berättigad 
till ett skadestånd som skulle ha försatt denne i samma situation som om avtalet 
hade fullgjorts på ett riktigt sätt, oavsett om det hade varit en eller flera parter 
som hade orsakat samma skada genom skadeståndsgrundande kontraktsbrott.297 
 
Utifrån detta rättesnöre i förhållande till den dispositiva rätten, menar domstolen 
att om parterna har avtalat om vite ska vite utgå. Ett avsteg från den dispositiva 
rätten skulle kunna innebära att inget vite alls utgick. Detta får visserligen till följd 
att beställaren kan komma att överkompenseras i förhållande till det positiva 
intresset vid avtalat vite. Samtidigt framhåller domstolen att en entreprenör som 
har åtagit sig att utge förseningsvite typiskt sett har tagit på sig en till beloppet 
bestämd risk, oberoende av förseningens följdverkningar. Denna skyldighet 
påverkas inte av andra entreprenörers skyldighet att utge förseningsvite. Endast 

                                                   
294 Punkt 15, NJA 2012 s. 597. 
295 Punkt 18, NJA 2012 s. 597 
296 Punkt 19 NJA 2012 s. 597. 
297 Punkt 17, NJA 2012 s. 597 
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i undantagsfall kan det utgöra ett skäl att med stöd av generalklausulen jämka 
vitesvillkoret i ett eller flera av entreprenadkontrakten. Huvudregeln torde 
således vara att en jämkning endast undantagsvis aktualiseras även om beställaren 
blir överkompenserad. 

5.6 Sammanfattning 
I ett kapitalistiskt samhälle är avtalsfriheten – och därmed möjligheten att avtala 
om avtalets gränser för det framtida handlandet – en grundsten som bör 
respekteras. Parterna har ofta kommit överens om kostnaden respektive 
riskfördelningen vid dröjsmål, och tagit dessa i hänsyn vid prissättningen och vid 
avtalsingåendet. Skulle detta allt för ofta kunna sättas åt sidan utifrån det 
perspektiv att en domstol anser att det är olämpligt eller för att en part plötsligt 
finner att avtalsbindningen känns obekväm, kommer detta att få långtgående 
påverkan även på avtalsprocesser i allmänhet.298 Ponera att domstolar i större 
utsträckning börjar jämka avtalsrättsliga viten i allmänhet, men också 
entreprenadviten. Sett ur ett rättsekonomiskt perspektiv kommer detta sannolikt 
leda till att om endera parten finner att välfärdsmaximering kan uppnås genom 
att driva frågan till domstol för att få avtalet omförhandlat så kommer denna 
välfärdmaximerande avtalspart att göra så, i stället för att i första hand uppfylla 
sin del av avtalet. Detta är inte en utveckling som rättsordningen utan vidare bör 
acceptera. Avtalsparterna kan ju, såsom Gorton & Samuelsson framhåller, 
gardera sig vid avtalets ingående med olika klausuler, t ex prisklausuler, 
omförhandlingsklausuler, maxersättningsklausuler etc, och dessa bör givetvis 
gälla. Domstolarna bör inte – om reglering saknas – utan starkt bärande skäl 
erbjuda utvägar ur avtalet, och på ett godtyckligt sätt skapa jämviktslägen i 
partsförhållanden.299 I propositionen till generalklausulen framhålls bland annat 
att ”I affärsförhållanden är parterna många gånger jämställda i ekonomiskt och 
kunskapsmässigt avseende. De har därmed större möjligheter att själva ta till vara 
sina intressen i samband med att avtal ingås”.300 Även Norlén framhåller att den 
som kan tillvarata sina intressen, men av någon anledning ändå inte gör det, är 
inte särskilt skyddsvärd301 vilket också talar för att domstolen endast undantagsvis 
och ytterst restriktivt bör jämka bl a vitesklausuler kommersiella parter emellan.  
 

                                                   
298 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 85. 
299 Gorton & Samuelsson, Kontraktuella viten, s. 85.  
300 Prop. 1975/76:81 s. 104. 
301 Norlén, M., Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 253. 
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Samuelsson & Gorton framhåller också att det kan förekomma en viss skillnad 
mellan vitesklausuler i standardavtal, och individuellt framförhandlade 
vitesklausuler, i förhållande till jämkning, eftersom man då närmar sig spörsmål 
om avtalstolkning. Författarna konkluderar också att det endast undantagsvis 
sker att en vitesklausul satts åt sidan302 och att det är oklart vad detta faktiskt 
beror på; d v s om det beror på att domstolarna är benägna att erkänna 
avtalsfriheten i förhållandevis vida ramar, eller om det beror på att avtalsparterna 
– medvetna om att det finns en risk att en domstol kan jämka ett förhållande – i 
stället väljer en så att säga ”rimlig” nivå.303 

                                                   
302 Författarna ger ingen hänvisning till vilket fall som åsyftas. 
303 Samuelsson & Gorton, Kontraktuella viten, s. 87f. 
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6 Sammanfattande analys 

6.1 Inledning 
En förutsättning för att vitesklausulen i AB 04 ska få betydelse är att parternas 
kontrakt föreskriver vite och anger dess storlek. I annat fall får entreprenören 
ersätta en eventuell försening enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler i den 
mån beställaren kan styrka sin skada.304 För att skapa kalkylerbara risker och 
förutsebarhet för parterna är det dock vanligt att parterna i entreprenadavtal 
avtalar om entreprenadvite. 
 
Ändamålet med denna uppsats har dels varit att klargöra vilka olika syften och 
funktioner ett entreprenadvite har, dels att undersöka på vilka grunder det går att 
jämka ett entreprenadvite. Härnäst presenteras en kortfattad sammanfattning av 
uppsatsens slutsatser. 

6.2 Entreprenadvitets tätt sammanflätade syften och 
funktioner  

Fördelarna med att ett entreprenadrättsligt vite tillåts vara en exklusiv reglering 
är många. Två grundstenar inom juridiken är rättsprinciperna avtalsfrihet och 
pacta sunt servanda – vad parterna avtalat om ska parterna hålla. Lojalitetsplikten är 
mer eller mindre påtaglig i AB 04, och finns implicit inbyggd i dess reglering och 
i dess systematik. Enligt lojalitetsplikten ska parterna agera lojalt gentemot 
varandra. Vid avtalsingående och i kontraktsförfattandet torde utgångspunkten 
vara att både entreprenören och beställaren har som målsättning att förbättra sin 
rättsliga situation i förhållande till allmänna regler. Enligt Samuelsson är det 
otvivelaktigt att effektivitet är en hörnsten i den kommersiella avtalsrätten.305 
Även parternas avtalsförbättringar riktar sig vanligtvis i motsatt riktning 
beroende på vems syfte man utgår ifrån.306 Vidare bör kunna förutsättas att 
kommersiella parter inför avtalsskrivandet undersöker avtalsobjektet, och att 

                                                   
304 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 235. 
305 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 231. 
306 Olsen, Ersättningsklausuler, s. 30. 
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parterna också i möjligaste mån undersöker de osäkerheter och de risker som 
följer av avtalet. Norlén framhåller att den som kan tillvarata sina intressen, men 
av någon anledning ändå inte gör det, inte är särskilt skyddsvärd.307  
 
Enligt klassisk prissättningsteori avseende aktier brukar sägas att högre risk 
kräver högre avkastning. Samma sorts tankesätt påverkar även en entreprenörs 
prissättning av ett arbete – ju större risk, desto högre pris.  Utifrån systematiken 
i AB 04 går att utläsa att parterna förutsätts agera lojalt.308 Entreprenören 
förutsätts också ha skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra 
förhållanden av betydelse i enlighet med AB 04 kap. 1 § 7: 
 

”Entreprenören förutsätts, innan anbud lämnas, ha skaffat sig den 
kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för 
bedömningen av vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande och 
som kan erhållas genom besök på platsen.”  

 
Detta innebär implicit att entreprenören innan sitt anbud ska ha rationellt 
värderat och prissatt de eventuella risker som bör vägas in för prissättning av 
arbetet.309 Samtidigt ifrågasätts denna möjlighet för företag att agera rationellt då 
såväl individer som företag saknar fullständig information. Bland annat menar 
Cressman att företagsledare ofta tar sina beslut utifrån tradition, antaganden, 
halvsanningar och förhoppningar snarare än utifrån adekvat inhämtad 
information.310 
 
I NJA 2015 s. 3, Gotlandsdomen, framförde Högsta domstolen dessutom att en 
entreprenör visserligen inte behöver kalkylera med alla tänkbara risker som kan 
förekomma, men däremot ska entreprenören göra en sannolikhetsbedömning för 
om ett visst förhållande föreligger. Om risken anses vara ungefär lika stor för två 
olika mot varandra stående utfall, då behöver inte entreprenören räkna med den 
risken. Om det däremot är troligt att ett utfall är mer sannolikt än motstående 
utfall, då ska entreprenören räkna med den risken i anbudet. Eftersom avtalet 
inte enbart stipulerar entreprenörens prissättning och prestation, utan också en 
tidplan, är det av vikt att entreprenören lyckats bedöma arbetsområdet. 
Konsekvensen av att missbedöma en ”trolighet”, kan få stora konsekvenser. Ett 
mer troligt utfall kommer att falla in under entreprenörens risksfär, oavsett hur 
denne bedömt risken. Detta får i sin tur till följd att entreprenören inte har rätt 

                                                   
307 Norlén, Oskälighet, s. 253. 
308 Munukka, Lojalitetsplikt, s. 381. Se även kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3. 
309 Lancioni, A strategic approach, s. 179.  
310 Cressman, Jr. G. E., Commentary on Industrial Pricing, s. 455. 
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till någon tidsförlängning. Inte heller kan entreprenören i sådant fall kräva mer 
betalt. Om det i stället är fråga om ett mindre sannolikt utfall, är det beställaren 
som bär risken. Entreprenören har fortfarande en rätt att utföra arbetet, men 
kommer både att kunna kräva extra ersättning för ÄTA-arbete och 
tidsförlängning till följd av ÄTA-arbete.  
 
Vid en upphandling, när många entreprenörer ska lämna anbud om samma 
arbete, kommer entreprenörens riskvillighet sannolikt speglas i prissättningen. I 
NJA 1979 s. 483, Bergman & Bevingfallet, poängterade dessutom domstolen att ett 
visst mått av medvetet risktagande från båda parters håll ofta förekommer i 
kommersiella avtalsförhållanden och att det av denna orsak fordrar tungt vägande 
skäl för att den riskfördelning som parterna avtalat om ska kunna sättas åt sidan 
eller jämkas på grund av att dessa är obilliga eller otillbörliga. Även om Bergman 
& Bevingfallet har många år på sin nacke, bör dess allmänna giltighet vara högst 
aktuell än idag. 
 
Syftet med att parterna avtalar om entreprenadvite är som visat flera.311 Även om 
Högsta domstolen framhåller att ”[b]eroende på vilken innebörd en vitesklausul 
har, kan den tjäna olika ändamål […]”312 så kan konstateras att dessa ändamål 
avseende entreprenadvite sällan går att separera. Entreprenadvitets olika syften 
och funktioner är ofta tätt sammanflätade, och kan såväl förstärkas som 
förmildras beroende på var på entreprenadens tidslinje vid befinner oss på. 
Vidare kan den omkringliggande marknadskontexten komma att påverka 
entreprenadvitets funktioner. Det är varken lönt eller nödvändigt att rangordna 
de olika syftena, dels då en sådan rangordning kan komma att skilja från fall till 
fall utifrån respektive parts preferenser, dels för att parterna kan tänkas ha olika 
syften med att avtala om entreprenadvite. Vidare går många syften och 
funktioner hand i hand. Beroende på var vi befinner oss på entreprenadprojektets 
tidslinje, och utifrån vems horisont vi iakttar – kan olika syften och funktioner 
vara olika påtagliga. Initialt må beställarens syfte med ett entreprenadvite vara att 
det ska ha en påtryckande effekt i syfte att motverka risken för en entreprenörs 
försening. Men vid den tidpunkt när entreprenören redan är i dröjsmål blir detta 
första syfte inte lika påtagligt. I stället aktualiseras entreprenadvitets andra syften 
och funktioner; t ex en garanterad ersättning för beställaren utan att denne 
behöver bevisa sin skada.  
 
Sett ur entreprenörens synvinkel innebär ett entreprenadvite dels att denne på 
förhand kan kalkylera med och värdera kostnaden för ett eventuellt dröjsmål. Det 
                                                   
311 Se kapitel 4. 
312 Punkt 10 i NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen. 
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innebär samtidigt att entreprenören vid dröjsmål vet vad dröjsmålet har för 
kostnad, då ett exklusivt entreprenadvite innebär såväl ett golv som ett tak för 
dennes ersättningsskyldighet gentemot beställaren. Utifrån teorin om efficient 
breach kan entreprenören också värdera kostnaden för att agera i 
avtalsfullgörande riktning, kontra kostnaden för att begå avtalsbrott. Att 
entreprenören medvetet begår kontraktsbrott strider visserligen mot 
lojalitetsplikten, men det kan vara svårt för beställaren att bevisa att så är fallet. 
Anta exempelvis att vitet är satt för lågt, eller att marknadsförhållandena kommit 
att förändras. Detta innebär att vitet i förhållande till den nya marknadskontexten 
är satt för lågt. Under sådana omständigheter kan entreprenadvitets påtryckande 
syfte gå om intet. Den vinstmaximerande, rationella entreprenören kommer 
sannolikt att väga kostnaden för dröjsmål (dvs kostnaden som entreprenadvitet 
innebär) mot att exempelvis forcera arbetet för att hålla tiden, alternativt mot att 
ingå avtal om ännu en entreprenad med en annan beställare vilket kanske innebär 
bättre förtjänst (i förhållande till kostnaden för entreprenadvitet), men som också 
leder till entreprenörens dröjsmål i den första entreprenaden då denna saknar 
kapacitet att genomföra de båda parallella entreprenaderna. I ett sådant fall går 
entreprenadvitets påtryckande funktion om intet, samtidigt som ett av 
entreprenörens syfte med vitesregleringen, ansvarsbegränsningen, sammanfaller 
med dess funktion; d v s eftersom entreprenadvitet är exklusivt är kostnaden för 
dröjsmål begränsat till det överenskomna vitet.  
 
Skulle det visa sig att entreprenören inte avser avhjälpa fel har beställaren rätt att 
avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Det är dock inte enbart fråga om en 
av beställarens rättigheter, utan sett över tid kan den också komma att förvandlas 
till en skyldighet som går hand i hand med skadebegränsningsprincipen och 
därmed också med lojalitetsplikten. Visserligen blir det kanske inte fråga om en 
total skyldighet så till vida att beställaren måste vidta åtgärder och avhjälpa på 
entreprenörens bekostnad. Dock kommer en domstol sannolikt, i ett fall som 
detta, sannolikt att jämka ett eventuellt entreprenadvite till den tidpunkt då det 
bort stått klart för beställaren att entreprenören inte avsåg avhjälpa felet, eller 
slutföra entreprenaden, då denna tidpunkt ger beställaren en rätt att själv avhjälpa 
felet.313 Endast om beställaren kan visa att denne saknat ekonomisk kapacitet att 
avhjälpa felet – kanske till följd av att beställaren saknar eget kapital och redan 
belånat sig till max i förhållande till sina finansiärer – skulle man kunna anta att 
domstolen låter bli att jämka ett tickande entreprenadvite. Samtidigt följer av 
NJA 2014 s. 960 att beställaren har rätt till beräknad avhjälpandeersättning 
oavsett om beställaren har avhjälpt, eller avser avhjälpa, felet. Således kan 

                                                   
313 Jmf Svea HovR, dom 2017-02-16, mål nr T 11041-15 och Svea HovR, dom 2014-12-12, mål nr T 404-14. 
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beställaren kräva entreprenören på avhjälpandeersättning för att på så sätt själv 
kunna avhjälpa felet. 

6.3 Entreprenadvitets exklusivitet i förhållande till 
jämkning av entreprenadvitet 

I vitesklausulen i AB 04 kap. 5 § 3 finns även jämkningsgrunder inbyggda. Enligt 
bestämmelsen ska vitet jämkas om beställaren före färdigställandet tagit 
entreprenaden, eller del därav, i avsett bruk, eller om beställaren haft en icke 
väsentlig ekonomisk nytta av annat ibruktagande av entreprenaden eller del 
därav. En sådan jämkning ska i så fall ske skälig mån, och hur långt ett 
entreprenadvite kan jämkas beror således på omständigheterna i det enskilda 
fallet. Samtidigt är jämkning till följd av jämkningsgrunderna i AB 04 förutsebara 
för parterna. Vidare kan anmärkas att de ansvarsbegränsningar som återfinns i 
AB 04 kap. 5 § 11 st 3 gäller enbart gäller för den paragrafen – d v s enbart för 
sådant som inte ersätts enligt femte kapitlet AB 04, exempelvis vite – vilket vidare 
leder till slutsatsen att företrädarna för respektive partsorganisation vid 
framtagandet av AB 04 haft för avsikt att vitet i grunden ska anses vara exklusivt. 
 
Entreprenadavtal i likhet med AB 04 är ett s k ”agreed document” vilket innebär 
att representanter för båda parters intresseorganisationer förhandlat fram avtalet. 
Detta medför att båda parters ståndpunkter tillgodosetts vid riskfördelningen 
parterna emellan. Det mer specifika avtal för varje entreprenad som en 
entreprenör och en beställare författar tar också hänsyn till båda parters vilja. En 
av de delar som ska tillmätas vikt vid skälighetsbedömningen av en 
ansvarsbegränsning är huruvida riskfördelningen parterna emellan är att anse 
som rimlig eller skälig.314 Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan antas att de risker 
som finns reglerade i avtalet, oavsett om de är explicita eller implicita, rimligen är 
beaktade av såväl beställaren som av entreprenören i prissättningen. En eventuell 
jämkning av en vitesklausul bör således gå att likställa med en ändring av priset 
av aktuella prestationer i efterhand, vilket rent generellt bör undvikas. Den 
allmänna säkerhetsventil som finns i generalklausulen 36 § avtalslagen bör 
rimligen användas endast undantagsvis och mycket restriktivt, eftersom en alltför 
generös jämkningsmöjlighet av entreprenadviten kommer att tillintetgöra 
entreprenadvitets syften och leda till än större osäkerhet, samt leda till att 
värderingen av ett arbete och parternas prestationer blir desto svårare. Parternas 
rätt till avtalsfrihet är också en rättsprincip som bör väga tungt vid avvägningen 

                                                   
314 NJA 2017 s. 113 punkt 36. 
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av om en jämkning av ett vite verkligen är aktuell. Även ett ovanligt högt satt vite 
kan vara motiverat utifrån entreprenörens vilja att skapa ett signalvärde och göra 
sig mer attraktiv i beställarens ögon.315  
 
Som ovan nämnts åvilar det entreprenören en undersökningsplikt enligt AB 04 
kap. 1 § 7. Norlén framhåller att den som kan tillvarata sina intressen, men av 
någon anledning ändå inte gör det, inte är särskilt skyddsvärd.316 Detta innebär 
vidare att det inte finns skäl till att jämka en vitesklausul till följd av exempelvis 
entreprenörens slarv med att undersöka avtalsobjektet, eller till följd av att 
entreprenören varit riskbenägen vid tidpunkten för avtalsingående.  
 
Det är författarens uppfattning att en majoritet av rättsvetarna i Sverige och i 
Norden sållar sig till den grupp som anser att ett vite ska anses vara exklusivt.317 
Att entreprenadavtalet dessutom skiljer sig från köpet – denna skillnad 
konkretiseras genom entreprenadavtalets särdrag – får dessutom till följd att 
entreprenadvitet kanske inte bör sammanblandas med viten i allmänhet, utan i 
stället bör dessa ses i förgrunden av just den komplexitet en entreprenad innebär. 
Situationer avseende jämkning av entreprenadvitet genom 36 § avtalslagen torde 
endast bli aktuella i extraordinära fall. I ljuset av NJA 2017 s. 113, 
Överlåtelsebesiktningen, vet vi att en jämkning av en avtalsklausul eller ett avtal ska 
ske utifrån en helhetsbedömning. Anta exempelvis att beställaren kan visa att en 
viss försening beror på en omständighet hos entreprenören – exempelvis 
uppsåtligt beteende eller grov vårdslöshet – som inte utgör en godtagbar 
motivering att upprätthålla entreprenadvitets ansvarsbegränsade funktion för 
entreprenören. I stället vill beställaren ha ersättning i enlighet med det positiva 
kontraktsintresset.318 I sådant fall får vitesbestämmelsen angripas med stöd av 36 
§ avtalslagen, och domstolen kan då diskretionärt319 fylla ut avtalet med en 
ersättning som framstår som skälig i förhållande till den helhetsbedömning som 
domstolen gjort.  
 
Samtidigt kan konstateras att entreprenadvitets övergripande syfte är att skapa 
förutsebarhet. Förutsebarheten förutsätter entreprenadvitets exklusivitet, och 

                                                   
315 Se 4.9.1. 
316 Norlén, Oskälighet, s. 253. 
317 Se t. ex. Fehr, Vitesbestämmelser, s.23ff; Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s.87; Rodhe, 
Obligationsrätt, § 47 vid not 26 samt § 52 vid not 5; Samuelsson, Entreprenadavtalet, s. 253f. 
318Begreppet det positiva kontraktsintresset  används i skadeståndsrättsliga sammanhang och är en 
ersättningsprincip enligt vilket vid avtalsbrott den förfördelade ska kompenseras på sådant sätt att han eller 
hon ekonomiskt försätts i samma situation som om avtalet hållits. Källa: Norstedts Juridiska Ordbok. 
319 Med begreppet diskretionär avses den prövning som inte är direkt reglerad i lag eller annan författning utan 
där den enskilde tjänstemannens egna goda omdöme får vara vägledande vid beslutsfattandet. Källa: 
Norstedts Juridiska Ordbok. 
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redan av denna orsak bör entreprenadvitet enbart jämkas utifrån extraordinära 
skäl och ytterst restriktivt. Om vitet riskerar att bli en icke-exklusiv reglering 
minskar också vitets förenklande och konfliktsbegränsande funktion. Även vitets 
påtryckningsfunktion riskerar att gå om intet, om en part ändå förutsätter att 
saken riskerar att gå till domstol och att domstolen kommer att jämka 
entreprenadvitet. Det kan dock konstateras att en av orsakerna till att 
rättsväsendet alltid verkar välja att lämna dörren öppen för möjligheterna att 
jämka ett vite320 är för att det ska finnas någon möjlighet till samhällskontroll. 
Detta sker på bekostnad av avtalsfriheten.321 Det är dock inte synonymt med att 
vi i framtiden kommer att se fler domslut vari entreprenadviten jämkas. Utifrån 
uppsatsens undersökningsområde och sammanställning är det, enligt författarens 
åsikt, av vikt att eventuell jämkning av entreprenadviten endast bör ske 
undantagsvis och oerhört restriktivt. Annars riskerar entreprenadvitets syften och 
funktioner att gå om intet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   
320 Jmf NJA 2010 s. 629, Nyckeldomen. 
321 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 226f.  
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