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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Den omfattande utvecklingen av näringslivet i form av en globalisering har tvingat juridiken 

till anpassning.1 Handel har alltid funnits, och den har utvecklats på olika sätt. Både i fråga 

om vilka som handlar med varandra och vilka varor det handlas med. 2   Redan under 

medeltiden fanns det behov av gemensamma regler för handel vilket ledde till utvecklingen 

av lex mercatoria. Lex mercatoria existerade parallellt med lokala rättsordningar i Europa och 

gav upphov till rättsliga företeelser så som konossementet och växeln, men även dagens 

skiljedomstolar kan sägas härstamma från de speciella köpmannadomstolarna som 

utvecklades för att snabbt lösa tvister mellan köpmännen.3  Behovet av harmonisering av 

rätten finns i ännu högre grad idag, speciellt på den kommersiella avtalsrättens område, där 

internationella regler ständigt har influerat utvecklingen.4 Det finns inte så mycket kontrovers 

kring att harmonisera den kommersiella avtalsrätten som det gör på andra rättsområden, 

exempelvis familjerätten. 5  Det finns dock kvar skillnader i olika rättssystem, där 

avtalsskrivningstraditioner är en. I angloamerikansk common law finns en tendens till långa 

och komplicerade avtal medan den svenska traditionen är mer rak och kortfattad.6 Trots det 

har det angloamerikanska sättet att skriva avtal börjat användas mer och mer i Sverige. Det 

beror delvis på internationaliseringen och att internationella avtal ofta underkastas engelsk 

rätt, men även i rent svenska avtal kan man ana en förändring.7  

Boilerplate-klausuler är ett exempel på klausuler som härstammar från 

angloamerikansk rätt. De reglerar själva avtalet snarare än dess innehåll. Det kan röra sig om 

regler angående ändringar i avtalet eller vad som ska anses omfattas av avtalet. Det senare 

exemplet kallas integrationsklausul, på engelska entire agreement clause, merger clause eller 

integration clause. Tanken med klausulen är att det skriftliga avtalet ska innehålla allt som 

parterna avtalat om, och att vid en eventuell tvist ska domstolen vid tolkning av avtalet inte ta 

hänsyn till exempelvis muntliga utfästelser gjorda under avtalsförhandlingarna, utan de ska 

enbart se till avtalstexten.8 Den i engelsk rätt gamla regeln the Parol Evidence Rule stämmer 

väl överens med integrationsklausulens syfte. Regeln utesluter bevisning som förs utanför 

                                                 
1 Hultmark, 1995/95, s. 655.  
2 Gorton, 2005, s. 23 och Gorton, 2017, s. 115.  
3 Gorton och Lindell-Frantz, 2013, s. 37. 
4 Hultmark, 1995/96, s. 655–656. 
5 Hultmark, 1995/96, s. 656; Gorton och Lindell Frantz, 2013, s. 16. 
6 Bexhed, 1996, s. 46 och 53–54. 
7 Bexhed, 1996, s. 44. 
8 Edlund, 2001, s. 172–173. 
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avtalets fyra hörn och gör så att domstolen enbart kan bedöma avtalstexten vid en eventuell 

tvist.9 Regeln har dock urvattnats och kan inte idag sägas ha samma betydelse som förr.10 I 

svensk rätt har de processrättsliga bevisreglerna å andra sidan präglats av den fria 

bevisprövningen. Nästan vad som helst kan tas upp till bevisning inför domstolen och 

domaren måste pröva varje bevis som lagts fram i sin bevisvärdering.11 I båda rättssystemen 

har domaren en viss frihet att se till övriga omständigheter utanför avtalets fyra hörn, vilket då 

inte stämmer överens med integrationsklausulens syfte. Men samtidigt som domaren har en 

vidare tolkningsmöjlighet än vad integrationsklausulen medger, har även parterna en egen 

avtalsfrihet. De har rätt att avtala med vem de vill om vad de vill.12 Vad händer när dessa två 

faktorer krockar? Vilken bedömning kommer domstolarna i de båda länderna göra när de 

ställs inför en integrationsklausul? Vilka avvägningar kommer göras, och vilka faktorer 

kommer att väga tyngst? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka integrationsklausulers rättsverkan i kommersiella 

avtal i svensk och engelsk rätt. Diskussion kommer att föras främst utifrån principen om 

avtalsfrihet, men även om de likheter och skillnader som kan hittas i de två rättssystemen. 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

- Vilka avtalstolkningsprinciper av betydelse för integrationsklausuler finns i svensk 

och engelsk rätt och hur påverkar de rättsverkan av integrationsklausuler? 

- Vilka övriga rättsregler och rättsprinciper styr rättsverkan för integrationsklausuler i 

svensk och engelsk rätt? 

- Hur förhåller sig ovanstående frågeställning till principen om avtalsfrihet och hur 

påverkar detta rättsverkan av integrationsklausuler? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens huvuddel kommer att behandla integrationsklausulers rättsverkan i svensk och 

engelsk rätt. Till viss del görs en jämförelse mellan svensk och engelsk rätt genom att föra en 

diskussion om likheter och skillnader mellan rättssystemen, men dock görs inget anspråk på 

att ha en komparativ metod.13 En löpande diskussion kommer att föras genom uppsatsen 

                                                 
9 McKendrick, 2012, s. 372.  
10 Law Commission, s. 3.  
11 Ekelöf m.fl., 2009, s. 26. Se 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). 
12 Ramberg, 2018, s. 89. 
13 För mer information om vad som utgör en komparativ metod i rättsvetenskap, se Bogdan, 2003. 
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främst utifrån principen om avtalsfrihet, men även viss jämförelse mellan svensk och engelsk 

rätt kommer att göras. 

Principen om avtalsfrihet valdes som utgångspunkt i diskussionen då den står som ett 

motstående intresse för de avtalstolkningsmetoder som finns i de två rättssystemen, då främst 

i den svenska rätten. Det blir en intresseavvägning mellan parternas avtalsfrihet och 

domstolens avtalstolkning, och de två rättssystemen har gjort olika avvägningar vilket gör att 

en intressant och varierande diskussion kan föras utifrån både svensk och engelsk rätt. Vid 

framställningen av principen om avtalsfrihet kommer endast svenskt material i form av 

förarbeten och juridisk litteratur användas. Naturligt blir då att den presentationen får en 

svensk prägel. Förvisso är grunden i avtalsfriheten densamma, men de inskränkningar som 

följer principen kan skilja sig åt beroende på rättssystem.14 Förarbeten används för att visa på 

lagstiftarens styrningar när det kommer till vidden av avtalsfriheten, och den juridiska 

litteraturen för att presentera principens innebörd samt för att lyfta viss diskussion kring 

lagstiftarens begränsningar av den.  

Principer för avtalstolkning presenteras både i den svenska och engelska rätten, detta 

för att dessa principer ligger till grund för hur domstolarna i respektive land kommer behandla 

integrationsklausuler. Vid den svenska presentationen av avtalstolkning kommer lagstiftning, 

praxis samt svensk juridisk litteratur användas vid framställningen. Lagstiftning används för 

att presentera de relevanta processrättsliga reglerna kring bevisning och den fria 

bevisprövningen. Praxis används för att ge exempel på svenska principer för avtalstolkning, 

och svensk juridisk litteratur används för att ge en djupare förklaring till den fria 

bevisprövningen och de avtalstolkningsprinciper som finns i den svenska rätten. För att hitta 

relevant praxis i frågan har sökordet ”avtalstolkning” använts, och ett urval har gjorts efter 

domar från högsta instans samt de domar som finns kommenterade i den juridiska litteraturen.  

Den engelska framställningen av avtalstolkning görs med hjälp av praxis samt juridisk 

litteratur. Angående den engelska framställningen genom hela uppsatsen kan det först och 

främst nämnas att med engelsk rätt menas rätten i England och Wales. Skottland och 

Nordirland har till viss del avvikande regler, även om mycket är lika.15  Eftersom någon 

djupdykning i den skotska eller nordirländska rätten inte har gjorts, kan det inte sägas utrett 

huruvida presentationen av den engelska rätten i den här uppsatsen även överensstämmer med 

den skotska och nordirländska. Eftersom engelsk rätt är väldigt praxisstyrd används främst 

rättsfall för att presentera rättsläget. Vid presentationen av avtalstolkning är det således främst 

                                                 
14 Se Gorton och Lindell-Frantz, 2013, s. 47–48. 
15 Om rätten i Skottland, se Clinch, 2000, s. 58–63; Om rätten i Nordirland, se Clinch, 2000, s. 63–66. 
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praxis som används för att presentera the Parol Evidence Rule och principer för 

avtalstolkning. Engelsk juridisk litteratur används sedan för att fördjupa den presentationen. 

Engelsk litteratur premieras över svensk litteratur som tar upp samma frågor, detta för att ge 

en rättvis bild av hur engelska författare ser på den engelska rätten. Svensk juridisk litteratur 

har dock varit hjälpsam för att översätta eller förklara vissa engelska begrepp på svenska samt 

för att ge ett svenskt perspektiv på vissa engelska rättsliga företeelser som inte finns i svensk 

rätt. För att hitta relevant engelsk praxis har sökningar gjorts på ”interpretation” och ett urval 

har sedan gjorts efter de rättsfall som har haft störst betydelse för frågan. Angående de 

engelska rättsfallen hänvisas i fotnoten ibland till sidor (”s.”) och ibland till punkter (”p.”). 

Detta beror på att äldre engelska rättsfall innehåller sidhänvisningar, och nyare rättsfall är 

skrivna i punktform. För att vara så tydlig som möjligt har jag velat hänvisa så precist det går 

och har därför valt att göra på detta sätt, även om det skulle kunna uppfattas som 

inkonsekvent för läsaren. Ibland används även citat från de engelska rättsfallen, detta för att 

vissa uttalanden förstås bäst på originalspråk och en svensk översättning delvis förlorar vissa 

nyanser av uttalandet.  

En kortare introduktion till boilerplate-klausuler görs för att läsaren ska få ett grepp 

om vilken typ av klausul integrationsklausulen är, samt för att kunna sätta in den i en kontext. 

Svensk juridisk litteratur har främst använts till den här framställningen för att förklara vad 

boilerplate-klausuler är samt för att ge några exempel på sådana klausuler. Klausulen förbud 

mot muntliga sidolöpare förklaras lite mer utförligt i den här framställningen eftersom den är 

nära besläktad med integrationsklausulen. I den presentationen används både svensk och 

engelsk juridisk litteratur för att förklara vad det är för klausul samt vilka konsekvenser den 

får. Praxis från båda länderna används sedan för att visa hur rättsläget ser ut för tillämpningen 

av klausulen. Urvalet av praxis har gjorts efter avgöranden i högsta instans i respektive land, 

och sökningar har gjorts på ”no oral amendment clause” samt ”muntliga sidolöpare”.  

Huvuddelen av uppsatsen behandlar integrationsklausuler och dess rättsverkan i 

svensk och engelsk rätt. Presentationen av integrationsklausulen i svensk rätt görs utifrån 

svensk juridisk litteratur och ett fall från Arbetsdomstolen (AD), AD 2007 nr 86. Domen kan 

inte sägas ge någon större vägledning vid tvister med kommersiella aktörer, eftersom AD 

enbart behandlar tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare16, d.v.s. två ojämlika parter. Men 

eftersom det är den enda domen av sitt slag finns det ändå värde i att presentera och diskutera 

kring den. Den juridiska litteraturen används för att ge hypotetiska förslag på hur en domstol 

                                                 
16 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 
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skulle kunna behandla integrationsklausuler, samt för att visa på argument kring hur en 

domstol bör behandla dem. Vid en sökning efter svenska domar har sökordet 

”integrationsklausul” använts, där AD 2007 nr 86 var den enda domen från högsta instans 

samt den enda domen som behandlade, om än översiktligt, integrationsklausulen i domskälen. 

En uppdelning av avsnittet har gjorts efter de olika typer av frågeställningar som diskuteras i 

litteraturen samt ett avsnitt angående AD 2007 nr 86, detta för att läsaren lättare ska kunna 

följa diskussionen kring de olika frågorna.  

Den engelska framställningen av integrationsklausuler bygger på en rapport från Law 

Commission, praxis samt juridisk litteratur. Rapporten visar hur Law Commission ansåg att 

integrationsklausuler skulle behandlas av domstolen, praxis används för att visa på hur 

rättsläget ser ut, och den juridiska litteraturen används för att visa på en diskussion som har 

förts kring den rättsverkan som getts integrationsklausuler. För att hitta relevant praxis har 

sökorden ”entire agreement clause”, ”merger clause” och ”integration clause” använts. I den 

första delen av den engelska framställningen kommer texten disponeras genom att först 

presentera gällande rätt och sedan presentera varje författares synpunkter på den gällande 

rätten. Den andra delen behandlar misrepresentation, en företeelse inom engelsk rätt som kan 

bli påverkad av formuleringen av integrationsklausuler. Det behandlas för att ge ett exempel 

på hur viktig just formuleringen är i engelska avtal. Misrepresentation valdes därför att det 

går att relativt enkelt förklara på svenska vad det går ut på och vilka konsekvenser det 

medföljer utan att det blir alltför tekniska och svåra beskrivningar av något som inte finns i 

svensk rätt.  

Vissa källor har varit svåra att få tag i, och jag har då tvingats förlita mig på 

sekundärkällor. Det tydliggörs i fotnoten genom att det först hänvisas till primärkällan följt av 

texten ”som återgetts i (…)” och sekundärkällan jag har använt. Det rör sig om två rättsfall: 

Thomas Witter Ltd v TBP Industries Ltd [1996] 2 All E.R. 573 och New Hampshire Insurance 

Co. v Philips Electronics North America Corporation (No. 2) [1999] LRLR 66. 

 

1.4 Disposition 

För att läsaren ska kunna introduceras till ämnet och kunna få en förståelse för de olika 

delarna samt hur de hänger ihop, har uppsatsen delats in i sju delar. Efter den inledande delen 

(1), där bl.a. problembakgrunden och uppsatsens syfte presenteras, introduceras läsaren till 

principen om avtalsfrihet (2). Principen bygger på att part har rätt att avtala med vem den vill, 

om vad den vill. Dock följer flertalet inskränkningar, framförallt för avtal som ingås med 
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svagare part, men även till viss del för jämbördiga avtalsparter. Avsnittet ämnar ge en 

utgångspunkt för hur diskussionen kommer att föras i uppsatsens senare delar.  

Därefter presenteras principer för avtalstolkning i den svenska och engelska rätten (3 

och 4). Genom hela uppsatsen kommer de två rättsområdena separeras för att förenkla för 

läsaren, dock kommer några överlappande diskussioner föras för att visa på likheter och 

skillnader mellan systemen. Avtalstolkningen skiljer sig åt länderna emellan, där den engelska 

rätten har en mer formalistisk och bokstavstrogen tolkning, och den svenska rätten en mer 

kontextualiserad tolkning. Dessa principer presenteras för att ge en bild av hur en domstol kan 

komma att behandla integrationsklausuler.  

Del fem (5) i uppsatsen presenterar gruppen boilerplate-klausuler för att mer utförligt 

förklara vad boilerplate-klausuler innebär och ge exempel på några sådana klausuler. Två av 

dessa klausuler förklaras lite mer utförligt, och två andra bara nämns med en kort beskrivning. 

Gällande rätt för varje klausul utreds inte, utan avsnittet är till för att läsaren ska kunna sätta 

in integrationsklausulen i en kontext. 

 Uppsatsens huvuddel behandlar sedan integrationsklausulen, först i svensk rätt och 

därefter i engelsk (6). Den svenska rätten har ingen helt tillämpbar praxis på området, så 

juridisk litteratur används för att ge en bild av hur integrationsklausulen skulle kunna 

behandlas i en svensk domstol. I engelsk rätt finns det relevant praxis där 

integrationsklausulen har getts rättsverkan. Därefter presenteras juridisk litteratur som visar 

både på kritik mot rådande ställning, och argument för att rättsläget är lämpligt. Ett avsnitt 

behandlar även misrepresentation och hur det påverkas av formuleringen av 

integrationsklausuler.  

 Avslutningsvis kommer en analys presenteras där likheter och skillnader mellan 

svensk och engelsk rätt diskuteras, samt hur de olika lösningarna förhåller sig till principen 

om avtalsfrihet (7).  
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2 Principen om avtalsfrihet 
 

Principen om avtalsfrihet bygger kort på att parter ska kunna avtala med vem de vill om vad 

de vill. Den här principen har dock många undantag, och de motiveras av att det finns ett 

skyddsintresse för vissa parter mot oförmånliga avtalsvillkor. 17  Principen hänger nära 

samman med en annan grundläggande avtalsrättslig princip: pacta sunt servanda, d.v.s. att 

avtal ska hållas.18 Avtalets bundenhet kan sägas vara en följd av parternas fria vilja att ingå 

avtalet, och således kan det sägas att ”avtalsfriheten är en första förutsättning för avtalets 

uppkomst”.19 

Avtalsfriheten preciseras närmare genom de regler som begränsar den, men den anses 

omfatta en frihet att välja att ingå avtal eller inte, en frihet att välja vilken motpart avtal ska 

ingås med, en frihet att bestämma avtalsinnehållet, en formfrihet där avtal i annan form än 

skrift, t.ex. muntliga avtal, är bindande samt en ändrings- och upplösningsfrihet. 20  Vid 

införandet av den svenska avtalslagen, lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL), fick principen om avtalsfrihet och avtalsbundenhet en 

stark ställning. Det skulle vara upp till parterna vad avtalet skulle innehålla och de blev 

bundna av sin överenskommelse. Det fanns redan då vissa skyddsregler som kunde bli 

tillämpliga om omständigheterna vid avtalets tillkomst var otillbörliga. Dessa rörde svek, 

ocker, tvång, samt förklaringsmisstag och att part inte skulle vara bunden om motparten vid 

avtalets tillkomst kände till omständigheter som stred mot tro och heder. 21  Genom åren 

infördes särskilda specialregler för vissa grupper, exempelvis konsumenter och hyresgäster. 

1976 ansågs det även nödvändigt att införa skyddsregler för den svagare parten i 

avtalsförhållandet.22 Det ledde till en lagändring där 36 § AvtL infördes vilken innebar en 

möjlighet att jämka eller åsidosätta oskäliga avtal och avtalsvillkor.23 Dessa skyddsregler sågs 

av vissa som en övergång till en mer social avtalsrätt där parternas sociala faktorer kan 

påverka avtalsbundenheten. 24  Grönfors skriver att ett skifte skedde från att staten såg 

medborgarna som kompetenta nog att ansvara för sina egna beslut till att uppvisa en vilja att 

skydda medborgarna i sin ambition om en välfärdsstat. Han menar att avtalsfriheten har blivit 

                                                 
17 Ramberg, 2018, s. 89. 
18 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 29.  
19 Johansson, 2013, s. 668. 
20 Johansson, 2013, s. 668. 
21 Svensson, 2012, s. 175.  
22 Prop. 1975/76:81, s. 10–11. 
23 Lagen (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område; Rskr 1975/76:238; LU 1975/76:21; Prop. 1975/76:81. 
24 Se Svensson, 2012, s. 177; Grönfors, 1993, s. 28. Jfr dock Sandgren, 1992/93. Sandgren kritiserar den sociala 

avtalsrätten men definierar den som tidigare nämnda källor på s. 462. 
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förminskad och övervakad då partsviljan har inskränkts och att 36 § AvtL kan leda till att 

dispositiva rättsregler blir tvingande i praktiken. För att avtalsfriheten ska kunna respekteras 

måste den således utövas med ansvar. Han skriver dock samtidigt att kärnan i avtalsfriheten 

fortfarande finns kvar.25 Att 36 § AvtL skulle ha lett till en allmän rättsprincip om social 

avtalsrätt stämmer dock inte enligt Sandgren. Domstolen har däremot mångt om mycket gått 

den svagare avtalsparten till mötes, även ibland när det rört sig om näringsidkare.26 Debatten 

tycks dock ha tystnat varför det kan antas att frågan om en eventuell social avtalsrätt inte fick 

de konsekvenser som Grönfors befarade. 

Svensson å sin sida menar att de skyddsregler som finns snarare ökar avtalsfriheten 

eftersom en part med hjälp av dem inte kan bli bunden av ett avtal ingått på otillbörligt sätt, 

det kan sägas att tryggheten att ingå avtal ökar.27  Sammanfattningsvis kan det sägas att 

avtalsfriheten har fått många begränsningar för skyddsvärda grupper men även för svagare 

parter när det rör sig om kommersiella avtal. Det kan dock konstateras att för ett avtal mellan 

två jämbördiga kommersiella parter utan några oskäliga avtalsvillkor står avtalsfriheten 

väldigt fri.  

  

                                                 
25 Grönfors, 1993, s. 28–29. 
26 Sandgren, 1992/93, s. 472–473. 
27 Svensson, 2012, s. 53. 
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3 Svensk avtalstolkning 
 

I följande avsnitt behandlas den svenska synen på avtalstolkning. Först förklaras den 

processrättsliga regeln om den fria bevisprövningen och därefter vilka omständigheter som är 

relevanta vid ett avtalstolkningsförfarande i en svensk domstol. Synen på avtalstolkning 

behöver redogöras för då de principerna ligger till grund för domstolens behandling av 

integrationsklausuler och läsaren behöver således introduceras till detta först. 

 

3.1 Den fria bevisprövningen 

Den fria bevisprövningen i svensk rätt kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken 

(RB). 28  Principen kan delas in i två delar, den fria bevisföringen och den fria 

bevisvärderingen. Den första delen betyder att i princip all bevisning som parterna vill 

åberopa, får åberopas.29 Det finns dock, som alltid, vissa begränsade undantag. Dessa regleras 

i 35 kap. 7 § RB och ger domstolen rätt att avvisa bevisning om den bedöms som onödig eller 

på annat sätt saknar relevans i målet.30 Det får dock anses ovanligt att dessa avvisningsregler 

tillämpas.31 Kontentan blir att det inte finns några stora begränsningar för vad som får tas upp 

till bevisning i en svensk domstol.  

Den andra delen i den fria bevisprövningen rör bevisvärdering. I svensk rätt är 

bevisvärderingen fri, vilket innebär att domaren inte är bunden av några regler vid sin 

värdering av bevisen.32 Det finns således inga lagregler om vilket värde ett visst bevis ska ha 

eller om vilka slutsatser som kan dras från beviset.33 Däremot finns det många olika teorier 

om hur bevisvärderingen borde gå till. Den här uppsatsen ämnar inte fördjupa sig vidare i 

dessa teorier, men det kan konstateras att gemensamt för teorierna är en strävan efter att 

”minimera godtycke och subjektivism och att maximera objektivitet och säkerhet”.34 

Bara för att bevisvärderingen är fri betyder inte det att domaren kan göra en 

godtycklig värdering, utan enligt 35 kap. 1 § RB ska domaren vara samvetsgrann vid sin 

prövning. Detta i sin tur betyder heller inte att bedömningen ska vara subjektiv, utan den ska 

fortfarande vara objektivt grundad. 35  För att säkerställa att domstolen har fullgjort sin 

                                                 
28 Prop. 1942:5, s. 219. 
29 Ekelöf m.fl., 2009, s. 26. 
30 Se även Mellqvist, 2015, s. 39. 
31 Maunsbach, 2015, s. 265. 
32 Ekelöf m.fl., 2009, s. 26. 
33 Maunsbach, 2015, s. 282. 
34 Ekelöf m.fl., 2009, s. 163. 
35 Ekelöf m.fl., 2009, s. 162. 



14 

 

objektivitet finns domskälen för att visa för parterna hur bevisvärderingen har gått till.36 Trots 

friheten i bevisvärderingen måste domaren fortfarande beakta alla bevis som tas upp i 

domstolen, såtillvida de inte blivit avvisade. Detta oavsett om domaren skulle finna att viss 

bevisning helt saknar värde, den måste fortfarande beaktas.37  

 

3.2 Svenska avtalstolkningsprinciper 

Redan  vid tillkomsten av avtalslagen 1915 uttrycktes att en viljeförklaring ska tolkas inte 

enbart efter ordalydelsen, utan efter samtliga omständigheter som kunde ha betydelse för 

tolkningen.38 Ramberg och Ramberg framhäver svårigheten i att sätta upp en tolkningsmetod 

som både är logisk och hierarkisk, och menar att helhetsbedömningen är styrande.39 Lehrberg 

förespråkar å andra sidan en metod som innebär en ”successiv utvidgning av kontexten”, där 

domaren har sin utgångspunkt och om den inte ger ett svar så ska fler och fler omständigheter 

omfattas av bedömningen. Han påpekar dock att ingen viss hierarkisk ordning alltid kan 

användas, men att det finns olika kontextnivåer i tolkningen.40 

Det som kan sägas vara grundläggande för den svenska avtalstolkningen är 

partsavsikten, vad parternas syfte med avtalet eller avtalsklausulen var. Det betyder således att 

även om parterna har uttryckt sig på ett annat sätt i avtalet än vad som var menat, så gäller 

partsavsikten före avtalstextens lydelse, förutsatt såklart att en partsavsikt kan styrkas.41 Det 

är dock vanligt att parterna inte är överens om partsavsikten vid en tvist, och domstolen får då 

ta ordalydelsen som utgångspunkt. Domstolen utgår ifrån att ordalydelsen är parternas 

gemensamma vilja.42 Ordalydelsen ska i sin tur tolkas i sitt sammanhang där hänsyn ska tas 

till avtalet som helhet men även andra, enskilda, bestämmelser i avtalet. Det kallas avtalets 

systematiska uppbyggnad.43 

Den dispositiva rätten kan också få inverkan på avtalet då den t.ex. kan användas för 

att fylla luckor i avtalet.44 Den dispositiva rätten kan även användas i fall då ordalydelsen är 

oklar och avtalets systematik eller vad som har uttalats under avtalsförhandlingarna inte ger 

vägledning, se NJA 2012 s. 597.45 Dock kan den dispositiva rätten inte alltid användas, i NJA 

                                                 
36 Se Ekelöf m.fl. 2009, s. 162–163. 
37 Ekelöf m.fl., 2009, s. 37. 
38 NJA II 1915 nr. 5, s. 251. 
39 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 160. 
40 Lehrberg, 2016, s. 37. 
41 Bernitz, 2013, s. 83–84. 
42 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 161. 
43 Bernitz, 2013, s. 87–88; Ramberg och Ramberg, 2016, s. 173. 
44 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 166. 
45 NJA 2012 s. 597, p. 13. 
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2014 s. 960 ansåg Högsta domstolen (HD) att den inte kunde tillämpas i fall när visserligen 

avtalskontexten inte gav någon egentlig vägledning, men den dispositiva regeln inte passade 

in i avtalets systematik. 46  Ramberg och Ramberg menar att den s.k. minimiregeln ska 

tillämpas i fall när avtalstexten är oklar. Enligt regeln ska avtalet tolkas så att resultatet blir att 

den presterande avtalsparten får utföra den minst betungande prestationen enligt dispositiv 

rätt. Omvänt betyder det att om en part önskar ålägga motparten en tyngre börda än vad som 

följer av dispositiv rätt, måste villkoren vara tydliga.47 Det kan sägas att den dispositiva rätten 

får genomslagskraft som en bakgrundsrätt som domstolen kan falla tillbaka på när det inte 

framgår av omständigheterna att parterna avsett något annat.48 

Vad som har uttryckts under avtalsförhandlingarna kan också spela in vid tolkningen 

av avtal. Det kan t.ex. röra sig om e-post, avtalsutkast eller partsbruk.49 Försiktighet ska dock 

iakttas vid användning av sådana omständigheter, parterna kan under avtalsprocessen ha tagit 

avstånd från tidigare uttalanden.50 Även omständigheter efter avtalets ingående kan påverka 

bedömningen, men liksom när det gäller omständigheter vid avtalsförhandlingarna bör det ske 

med försiktighet. S.k. kulans kan föreligga, där den ena parten medvetet avvikit från avtalet 

till förmån för motparten utan att för den sakens skull vilja ändra på avtalets innebörd.51 

Skäligheten i tolkningens utfall bedöms också, domstolen kan normalt utgå från att 

parterna eftersträvat en balans mellan deras intressen.52 När parterna hävdar olika saker torde 

domstolen döma i fördel till den part vars tolkning är förnuftig och praktiskt användbar istället 

för den part vars tolkning leder till ett svårtillämpat resultat.53 I NJA 2014 s. 960 uttalade HD 

att en sådan skälighetsbedömning ska göras ytterst och sist.54 

För att sammanfatta den svenska tolkningsmetoden av avtal kan det sägas att många 

faktorer kan bli aktuella att bedöma, och det är omständigheterna i det enskilda fallet som 

avgör vilka skäl som väger tyngre än andra. Rent processrättsligt är det upp till parterna att 

åberopa vilka omständigheter som de anser ska beaktas då domstolen inte kan se till 

                                                 
46 NJA 2014 s. 960, p. 23. 
47 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 168–169. 
48 Bernitz, 2013, s. 90. 
49 Bernitz, 2013, s. 84; Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 54. 
50 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 179. 
51 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 180. Jfr dock Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 54. De menar att sådana 

omständigheter i princip inte har någon betydelse. 
52 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 184. 
53 Bernitz, 2013, s. 88. 
54 NJA 2014 s. 960, p. 23. Jfr här med det engelska rättsfallet Arnold v Britton and others [2015] UKSC 36. Det 

rörde ett hyresavtal för kajplatser med en årlig serviceavgift på 90 £. Serviceavgiften skulle för vart tredje år 

höjas med 10 %, och hyresavtalet sträckte sig över 99 år. Hyresgästerna hävdade att klausulens utfall var 

orimligt då serviceavgiften för ett avtal som tecknats år 1980 skulle år 2072 vara 550 000 £. Domstolen ansåg 

dock inte det ha någon betydelse eftersom klausulens ordalydelse var klar. Hyresgästernas talan avslogs.  



16 

 

omständigheter som inte åberopats, detta enligt 17 kap. 3 § RB.55 Ramberg och Ramberg 

rekommenderar därför att part vid en tvist åberopar samtliga omständigheter som, enskilt eller 

tillsammans, kan tala till partens fördel.56  

  

                                                 
55 För en utförligare beskrivning av den s.k. omedelbarhetsprincipen se Ekelöf, 2009, s. 27–30.  
56 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 187. 
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4 Engelsk avtalstolkning 
 

Detta avsnitt kommer först att behandla en äldre angloamerikansk regel kallad the Parol 

Evidence Rule. Presentationen och tolkningen av regeln kommer dock endast att utgå från 

engelsk rätt. Regeln har med åren inskränkts men är behjälplig för att få en förståelse för den 

engelska avtalstolkningen som sådan. Därefter kommer ett antal ytterligare principer för 

avtalstolkning att presenteras.  

 Först ska bara kort nämnas att engelsk rätt utgör common law, vilket skiljer sig en del 

från det svenska systemet. I common law har rättspraxis en större betydelse för 

rättsutvecklingen än i Sverige.57 Således består den engelska framställningen, både i det här 

avsnittet och i senare avsnitt 6.3, främst av rättspraxis och juridisk litteratur. 

 

4.1 The Parol Evidence Rule 

I engelsk rätt har det länge funnits en regel om avtalstolkning som kallas The Parol Evidence 

Rule. Svernlöv m.fl. har till svenska översatt begreppet som att ungefärligt betyda ”regeln om 

avtalsextern bevisning”.58 Den har uttryckts på följande sätt i Bank of Australasia v Palmer59: 

 

Parol testimony cannot be received to contradict, vary, add to or subtract from the terms of a 

written contract.60 

 

Regeln säger således att vid tolkning av avtal får bevisning inte föras för att modifiera, utöka 

eller motsäga det skriftliga avtalet.61 Det brukas i sammanhanget nämnas the four corners of 

the contract, det är endast vad som kan anses rymmas inom avtalets fyra hörn som ska vara 

relevant vid tolkningen. För att tolka avtalet görs sedan en bokstavstolkning av den eller de 

aktuella klausulerna. 62  Genom den här regeln ansågs domstolens objektiva tolkning 

upprätthållas.63 Den gav även parterna möjligheten att få en snabb rättsprocess till en låg 

kostnad.64 

                                                 
57 Gorton och Lindell-Frantz, 2013, s. 31. 
58 Svernlöv m.fl., 2013, s. 164.  
59 [1897] AC 540.  
60 Bank of Australasia v Palmer [1897] AC 540, s. 545. Citatet är ledande för att förklara the Parol Evidence 

Rule och används således även här, se Law Commission, s. 2 i fotnot 7; Peel, 2015, s. 98; Barber, 2012, s. 

489.  
61 Peel, 2015, s. 233. Svensk översättning gjord av Hellner, 1993, s. 185. 
62 McKendrick, 2012, s. 372. 
63 Hellner, 1993, s. 187. 
64 McKendrick, 2012, s. 372. 
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The Parol Evidence Rule har dock urholkats betydligt med tiden, och Law 

Commission65 menade redan år 1986 att regeln inte längre kunde tillskrivas den bredd eller 

effekt som den en gång hade. 66  Idag tillämpas endast regeln om parterna menat att 

avtalsdokumentet ska utgöra hela avtalet.67 The Parol Evidence Rule fungerar således i ett 

cirkelresonemang; den förhindrar domstolen från att ta upp bevisning som modifierar, utökar 

eller motsäger avtalet om domstolen anser att partsavsikten var att avtalsdokumentet skulle 

innehålla allt som parterna avtalat, en slutsats som vanligtvis endast kan dras utifrån den 

ifrågavarande bevisningen.68 

 

4.2 Engelsk avtalstolkning 

Vändpunkten från den väldigt strikta bokstavstolkningen till en mer kontextualiserad tolkning 

kan sägas vara avgörandet i Prenn v Simmonds69 där Lord Wilberforce uttryckte följande:70 

 

In order for the agreement of July 6, 1960, to be understood, it must be placed in its context. 

The time has long passed when agreements, even those under seal, were isolated from the 

matrix of facts in which they were set and interpreted purely on internal linguistic 

considerations. There is no need to appeal here to any modern, anti-literal, tendencies, for Lord 

Blackburn's well-known judgment in River Wear Commissioners v. Adamson (1877) 2 App.Cas. 

743, 763 provides ample warrant for a liberal approach. We must, as he said, inquire beyond the 

language and see what the circumstances were with reference to which the words were used, 

and the object, appearing from those circumstances, which the person using them had in view.71 

 

Han menade således att omständigheterna runt avtalsskrivandet behövdes tas i beaktande vid 

tolkningen av avtalet, men uttryckte samtidigt att den synen på avtalstolkning inte var ny utan 

hade funnits länge. Lord Wilberforce utvecklade sin ståndpunkt ytterligare i Reardon Smith 

Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen (Reardon Smith Line)72 där han menade att inget avtal 

existerar i ett vakuum, utan det måste alltid sättas in i en kontext. Dock ska den kontexten inte 

baseras på parternas subjektiva åsikter, utan på vad en rationell person hade förstått utifrån 

                                                 
65 Law Commission är ett oberoende organ som granskar engelsk rätt och rekommenderar ändringar, se Law 

Commission, [https://www.lawcom.gov.uk/], hämtad 2018-12-18. 
66 Law Commission, s. 3.  
67 Barber, 2012, s. 489. 
68 Law Commission, s. 8; Barber, 2012, s. 489–490. 
69 [1971] 1 WLR 1381. 
70 Se McKendrick, 2012, s. 372; Sumption, 2017, s. 303. Det fanns alltså tidigare praxis på att övriga 

omständigheter hade betydelse, men det kan anses bli än mer tydliggjort i och med det här rättsfallet.  
71 Prenn v Simmonds [1971] 1 WLR 1381, s. 1383–1384. 
72 [1976] 1 WLR 989. 
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omständigheterna.73 Även om ett stort fokus ligger på avtalets ordalydelse är det, precis som i 

den svenska rätten, partsavsikten som ska ges effekt i domstolen. Engelsk rätt väljer bara ett 

aningen annat tillvägagångssätt för att nå den slutsatsen än den svenska rätten.74 

Dessa två rättsfall och Lord Wilberforces uttalanden låg till grund för Lord Hoffmanns 

anförande i Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society 

(Investors Compensation Scheme) 75 . Lord Hoffmann presenterade fem principer för 

avtalstolkning som han ansåg redan fanns i den engelska rätten men som behövde 

sammanfattas. Enligt Lord Hoffmann hade den engelska rätten genomgått en väsentlig 

förändring, men han tillskrev den förändringen till Lord Wilberforce och hans uttalanden i 

Prenn v Simmonds och Reardon Smith Line och inte honom själv.76 Senare har även andra 

domare bekräftat den synen, vilket gör att Lord Hoffmanns anförande snarare ses som en 

sammanfattning av gällande rätt än en ren förändring.77 Peel menar dock att även om domen i 

sig inte gav upphov till en väsentlig förändring bidrog den till att ge stöd åt den förändring 

som redan skett.78 Viss kritik har dock framförts mot anförandet.79 

Lord Hoffmanns första princip går ut på att avtalstolkning är det som en rationell 

person kan utröna från avtalsdokumentet om denne hade all bakgrundsinformation som fanns 

tillgänglig för parterna vid tidpunkten för avtalsslutet.80 Han menar helt enkelt att domstolen 

ska behålla en objektiv syn på avtalet och försöka utreda vad en rationell person i parternas 

ställe hade trott att avtalet betydde, vad parterna faktiskt menade eller förstod att motparten 

menade har således ingen betydelse.81 Hans första princip var välförankrad i den engelska 

rätten och medförde inte någon större debatt.82  

Den andra principen handlar om det som Lord Wilberforce kallade matrix of facts, 

d.v.s. omständigheterna kring avtalsslutandet. Lord Hoffmann menar att begreppet inkluderar 

alla omständigheter som kan påverka hur avtalet skulle förstås av en rationell person.83 Kritik 

framfördes mot att begreppet var alldeles för stort och skulle leda till att advokater skulle 

                                                 
73 Reardon Smith Line Ltd. v Yngvar Hansen-Tangen, Yngvar Hansen-Tangen v Sanko Steamship Co. [1976] 1 

WLR 989, s. 995–996. 
74 Se Beale, 2018, s. 1038. 
75 [1998] 1 WLR 896. 
76 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
77 New Hampshire Insurance Co. v Philips Electronics North America Corporation (No. 2) [1999] LRLR 66, s. 

70, som återgett i McKendrick, 2012, s. 377. 
78 Peel, 2015, s. 227–228. 
79 Sumption, 2017. Sumption vill gå tillbaka till en mer formalistisk bokstavstolkning. För Lord Hoffmanns svar, 

se Hoffmann, 2018. 
80 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
81 Peel, 2015, s. 228–229. 
82 McKendrick, 2012, s. 379. 
83 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
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lägga fram allt möjligt i bevisning i hopp om att det skulle påverka utfallet i tvisten till deras 

fördel.84 Lord Hoffmann förtydligade då sin ståndpunkt i Bank of Credit and Commerce 

International v Ali 85  där han yttrade att med ”alla omständigheter” menade han alla 

omständigheter som för en rationell person var relevanta. Genom att uttrycka sig på det sätt 

han gjort i Investors Compensation Scheme menade han enbart att det inte fanns någon 

begränsning för vad som kan anses som relevant bakgrund.86 Kritiken verkade dock vara 

obefogad och en domare uttryckte att hon inte hade upplevt något liknande, och om det skulle 

hända fanns det redan tillräckliga bevisregler som kunde tillämpas för att få ner mängden 

bevisning som åberopats.87 För att förtydliga så består principen inte av någon tvåstegsmetod 

där domstolen endast ska se till kontexten om ordalydelsen är oklar, utan både ordalydelsen 

och kontexten i vilken den används ska beaktas samtidigt.88 

Den tredje principen berör bevisning, att vad som sagts under avtalsförhandlingarna 

och vad parternas subjektiva intentioner var ska uteslutas från bevisningen angående matrix of 

facts.89 Dock kan avtalspreliminärer användas som bevisning i andra syften än avtalstolkning, 

t.ex. för att bevisa att ett visst bakgrundsfaktum var känt för parterna.90  

Den fjärde principen lyder som följer: 

 

(4) The meaning which a document (or any other utterance) would convey to a reasonable man 

is not the same thing as the meaning of its words. The meaning of words is a matter of 

dictionaries and grammars; the meaning of the document is what the parties using those words 

against the relevant background would reasonably have been understood to mean. The 

background may not merely enable the reasonable man to choose between the possible 

meanings of words which are ambiguous but even (as occasionally happens in ordinary life) to 

conclude that the parties must, for whatever reason, have used the wrong words or syntax: see 

Mannai Investments Co. Ltd. v. Eagle Star Life Assurance Co. Ltd. [1997] A.C. 749.91 

 

Lord Hoffmann menar att det finns en skiljelinje mellan den grammatiska betydelsen av ett 

ord och vad det kan antas att en rationell person i parternas ställe skulle ha förstått att ordet 

betydde. Med detta menar han inte att ordens naturliga betydelse är irrelevant, utan att det 

                                                 
84 McKendrick, 2012, s. 380. 
85 [2001] UKHL 8, [2002] 1 AC 251. 
86 Bank of Credit and Commerce International v Ali [2001] UKHL 8, [2002] 1 AC 251, p. 39. 
87 Paul James Egan v Static Control Components (Europe) Ltd. [2004] EWCA Civ 392, p. 29; McKendrick, 

2012, s. 380; McKendrick, 2016, s. 96. 
88 Rainy Sky SA v Kookmin Bank [2011] UKSC 50, [2011] 1 WLR 2900, p. 21; Peel, 2015, s. 229. 
89 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
90 McKendrick, 2016, s. 99. 
91 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
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finns fall där ord används på ett sätt som inte stämmer överens med dess lydelse och att det då 

måste vara upp till domaren att kunna tolka dessa i enlighet med syftet.92 Men det har öppnat 

upp för en ny typ av argumentation från avtalsparterna där den ena parten hävdar att syftet 

med ett visst ord skiljer sig från ordets grammatiska betydelse. Kritiken ligger i att domstolen 

genom att se till bakgrundsomständigheterna kan ändra på en klar ordalydelse, vilket leder till 

en oförutsebarhet. McKendrick menar dock att domstolen kommer vara väldigt restriktiv med 

detta, men att det inte finns någon gräns för när de får göra det.93  

Den femte och sista principen rör rättelse, när en domare får rätta en felskrivning i 

avtalet. Lord Hoffmann menar att om det framgår av bakgrunden kring avtalet att något måste 

ha blivit fel i ordalydelsen är domaren inte tvingad att trots det tillämpa ordet i dess naturliga 

mening.94 Kraven för att en domare ska kunna göra en rättelse är höga. Domstolen accepterar 

inte lättvindigt att parterna har gjort språkliga misstag i sitt avtal. I ett senare rättsfall 

konstaterade Lord Hoffmann att det krävs starka argument för att lyckas få igenom en rättelse, 

och enbart det faktumet att den aktuella ordalydelsen ger en stor fördel till den ena parten 

räcker inte.95 Det ska vara tydligt att något har blivit fel, och det ska vara tydligt vad en 

rationell person skulle ha förstått vad parterna menade, alltså både misstaget och vad som 

egentligen menades måste klart framgå. Är det så, finns det ingen begränsning på hur mycket 

domaren får rätta avtalet.96  

  

                                                 
92 McKendrick, 2012, s. 382. 
93 McKendrick, 2012, s. 383. För exempel se Tucker v Tucker, unreported, Chancery Division, 19 March 1999. 

Där argumenterade den ena parten för att det engelska ordet ”gave” egentligen betydde ”recieved”. 
94 Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, s. 912. 
95 Chartbrook Ltd. and another v Persimmon Homes Ltd. and another [2009] UKHL 38, [2009] 1 AC 1101, p. 

20; McKendrick, 2012, s. 383. 
96 Chartbrook Ltd. and another v Persimmon Homes Ltd. and another [2009] UKHL 38, [2009] 1 AC 1101, p. 

25; McKendrick, 2012, s. 384. 
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5 Närmare om boilerplate-klausuler 
 

Begreppet boilerplate kommer från det engelska ordet för ångpanneplåt. 97  Förr i tiden 

användes standardiserade plåtplattor i tryckeriindustrin för texter som var väldigt vanliga och 

återkommande, istället för blytyper vilket användes till övrig text. Det begreppet har överförts 

till avtalsrätten i form standardklausuler som är färdiga att användas.98 Boilerplate-klausuler 

härstammar således från de angloamerikanska avtalen och avser klausuler som tillförs avtalets 

avslutande delar och reglerar själva avtalet snarare än prestationsförhållandet mellan 

parterna.99 De behövs i den angloamerikanska rätten eftersom avtalstolkningen i common law 

är i högre grad än andra rättssystem inriktad på en bokstavstolkning och på grund av att det i 

större utsträckning saknas möjligheter till analogier i dispositiv rätt. Så det som i den svenska 

rätten kan lösas genom t.ex. tillämpningen av dispositiv lagstiftning, som vi sett ovan i avsnitt 

3.2, behöver i common law vara färdigt reglerat i avtalet.100 

Två korta exempel på boilerplate-klausuler är meddelandeklausuler, d.v.s. en klausul 

där det instrueras hur och till vem ett meddelande mellan parterna ska skickas, samt när 

meddelandet får ansetts kommit motparten tillhanda, och överlåtelseklausuler, där det stadgas 

att avtalet även är bindande om t.ex. den ena parten får en ny företagsledning.101 

En annan boilerplate-klausul berör rubriker i avtalet, på engelska headings, och säger 

att vid en tolkning av avtalet ska rubrikerna inte tillmätas betydelse.102 I svensk avtalstolkning 

har rubriken inte så stor betydelse, men det finns som alltid undantag när det kan vara aktuellt 

att se till rubriken för att förstå hur avtalsinnehållet ska tolkas.103 Edlund menar att i common 

law, där avtalstexten har sådant avgörande inflytande, kan rubriken få stor betydelse, men att i 

den svenska modellen, där det mer görs en helhetsbedömning, får den mindre.104  

 En klausul kallad förbud mot muntliga sidolöpare är nära sammankopplad med 

integrationsklausulen, och ibland ser man dem i samma klausul. 105  På engelska brukar 

                                                 
97 Edlund, 2001, s. 172. 
98 Svernlöv m.fl., 2013, s. 156. Boilerplate-klausuler är dock inte alltid utformade på samma sätt, varför 

begreppet har fått kritik. 
99 Edlund, 2001, s. 172; Maunsbach, 2015, s. 333. Se dock Gorton, 2009, s. 7. Han menar att det inte är entydigt 

exakt hur boilerplate-klausuler ska förstås, men håller med om att denna definition är den vanligen använda. 
100 Edlund, 2001, s. 172. 
101 Edlund, 2001, s. 176–177. 
102 Edlund, 2001, s. 174; Gorton, 2009, s. 21.  
103 Gorton, 2009, s. 21.  
104 Edlund, 2001, s. 174–175. 
105 Edlund, 2001, s. 173. 
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klausulen benämnas no oral amendment clause. 106  Ett exempel på en sådan klausul är 

följande: 

 

(…) Any modification of this Contract shall not be of any effect unless in writing signed by or 

on behalf of the Parties.107 

 

Klausulen förbjuder således muntliga ändringar i avtalet efter avtalsslutandet. Den är på det 

sättet framtidsreglerande,108 till skillnad från integrationsklausulen som behandlas i den här 

uppsatsen. Klausulen leder till en framtida begränsning i parternas avtalsfrihet, eftersom den 

hindrar parterna från att avtala muntligt om en ändring i avtalet, och det råder delade 

meningar om detta är möjligt.109 Engelsk domstol har i och med rättsfallet Rock Advertising 

Ltd. v MWB Business Exchange Centres Ltd. 110  gett förbud mot muntliga sidolöpare 

rättsverkan, medan svensk domstol har i rättsfallet NJA 2015 s. 186 valt att inte göra det. HD 

ansåg att det inte fanns något hinder för parterna i målet att frånfalla det avtalade skriftkravet 

för ändringar, och att en muntlig överenskommelse fick anses innebära ett sådant frånfallande. 

Den engelska domaren, Lord Sumption, menade å andra sidan att avtalsfriheten och 

partsviljan enbart rådde fram till avtalsslutandet och efter det endast i den mån avtalet 

medgav.111 

För att sammanfatta behandlar således boilerplate-klausuler själva avtalet och inte dess 

innehåll, d.v.s. de behandlar inte villkor kring köp, leverans eller betalning. Det är vanligt att 

den här typen av klausuler tillförs avtalet utan närmare eftertanke, mer av slentrian än ett 

medvetet val, vilket kan leda till besvärliga situationer då konsekvenserna av en klausul inte 

har förståtts av parterna, mer om det i nästföljande avsnitt 6.  

  

                                                 
106 Gorton, 2009, s. 17.  
107 Exempelklausul tagen från Gorton, 2009, s. 17 i fotnot 18. 
108 Gorton, 2009, s. 17. 
109 Wagner-von Papp, 2010, s. 540. 
110 [2018] UKSC 24. 
111 Rock Advertising Ltd v MWB Business Exchange Centres Ltd [2018] UKSC 24, p. 11. 
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6 Integrationsklausulers innebörd och rättsverkan 
 

I det här avsnittet behandlas integrationsklausulen. Först presenteras integrationsklausulen 

och dess innebörd och syfte, och sedan dess rättsverkan i svensk och engelsk rätt. En löpande 

diskussion utifrån principen om avtalsfrihet112 kommer även att hållas. 

 

6.1 Innebörd och syfte 

Integrationsklausulen är en boilerplate-klausul som härstammar från angloamerikansk rätt. På 

engelska benämns den som entire agreement clause eller merger clause.113  Klausulen är 

vanlig i kommersiella avtal, både i standardavtal och individuellt framförhandlade avtal. Ofta 

kan det även röra sig om en blandning av dessa då många avtal förhandlas fram med ett 

standardavtal som grund.114 Integrationsklausulen kan utformas på flera olika sätt och här 

nedan följer några exempel, både på svenska och engelska: 

 

This agreement constitutes the entire agreement between the parties in relation to its subject 

matter, and replaces and extinguishes all prior agreements, arrangements, undertakings or 

collateral contracts of any nature made by the parties, whether oral or written, in relation to such 

subject matter. Each party acknowledges that it is not relying on, and shall have no remedy in 

respect of, any statements, warranties, undertakings or representations given or made by the 

other party regarding the subject matter of this agreement, except for those expressly set out in 

this agreement. Nothing in this clause shall exclude or restrict the liability of either party arising 

out of fraud or fraudulent misrepresentation.115 

 

This contract comprises the entire agreement between the parties, as detailed in the various 

articles and annexures and there are not any agreements, understandings, promises or 

conditions, oral or written, expressed or implied, concerning the subject-matter which are not 

merged into this contract and superseded hereby. This contract may be amended in the future 

only in writing executed by the parties.116 

 

                                                 
112 Se avsnitt 2. 
113 Gorton, 2009, s. 7. 
114 Gorton, 2008, s. 183–184. 
115 Exempelklausul hämtad från Svernlöv m.fl., 2013, s. 165. Här kommer den engelska 

avtalsskrivningstraditionen tydligt till uttryck; klausulen är lång och komplicerad för att täcka alla tänkbara 

händelser. 
116 Exempelklausul hämtad från Deepak Fertilizers Petrochemical Corpn. v Davy McKie Ltd and ICI Chemicals 

and Polymers Ltd [1999] 1 TCLR 200, s. 230. 
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Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga 

eller muntliga åtagande[n] och utfästelser som föregår Avtalet ersätts av innehållet i detta 

avtal.117 

 

Gemensamt för integrationsklausuler är att parterna kommer överens om att åtminstone vissa 

saker som sagts under avtalsförhandlingarna inte ska beaktas vid en tolkning av avtalet, utan 

det är enbart avtalstexten i det slutliga avtalet som ska ligga till grund för bedömningen.118  

Syftet med integrationsklausulen är att domstolen vid en eventuell tvist enbart ska 

tolka avtalet efter avtalstexten.119 Klausulen ska således förhindra en part från att hävda att det 

fanns mer till avtalet än vad som kan utrönas av avtalsdokumentet.120 Avtalet lyfts fram som 

ett tungt bevismedel för att eliminera annan bevisning utöver det som det skriftliga avtalet 

bidrar med. Vid långa avtalsförhandlingar fyller även integrationsklausulen funktionen av att 

skära bort tidigare avtalsutkast och dylikt från bedömningen genom att konstatera att 

slutavtalet innehåller allt som är avtalat och överenskommet mellan parterna. I processuella 

termer kan det sägas att parterna försöker begränsa tolkningsunderlaget för domstolen vid 

fastställandet av avtalsinnehållet.121 Den ger även parterna kontroll över vad som ska anses 

vara avtalsinnehåll och vad som är överenskommet. 122  En fördel är således att den ger 

parterna en översikt och säker vetskap om vad som faktiskt är avtalat.123  Den kan även 

kopplas ihop med the Parol Evidence Rule och principen om the four corners of the contract; 

det som står i avtalet är det som gäller.124 

Integrationsklausulen kan få verkan på två sätt; den kan antingen förhindra en part att 

föra bevisning om någonting som helt faller utanför det skriftliga huvudavtalet, eller så kan 

den förhindra en part att föra bevisning om att en viss tolkning av avtalet är den rätta. 

Processuellt får detta olika konsekvenser, klausulen kan antingen ge verkan att parterna 

förhindras att åberopa viss bevisning eller att den begränsar domaren i sin avtalstolkning.125 

 

                                                 
117 Exempelklausul hämtad från Gorton, 2009, s. 13. 
118 Gorton, 2008, s. 187. 
119 Gorton, 2009, s. 10. 
120 McKendrick, 2012, s. 402. 
121 Maunsbach, 2015, s. 333–334. 
122 Gorton, 2008, s. 186. 
123 Bernitz, 2013, s. 75. 
124 Se Gorton, 2008, s. 187. 
125 Maunsbach, 2015, s. 337. 
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6.2 Rättsverkan enligt svensk rätt 

Det är det ökade inflytandet av angloamerikansk rätt som har lett till att boilerplate-klausuler 

har blivit vanliga i svensk avtalspraxis. 126  Som nämnt i avsnittet ovan är syftet med 

integrationsklausulen att begränsa domstolens tolkning av avtalet till det skriftliga 

avtalsdokumentet, och bortse från annan eventuell bevisning som muntliga utsagor eller 

tidigare avtalsutkast. 127  Det kan inte sägas vara förenligt med den svenska fria 

bevisprövningen där i princip all bevisning får åberopas och det är upp till domaren att göra 

en samvetsgrann värdering av det åberopade. 128  Det finns flera sätt att angripa 

integrationsklausuler på när man diskuterar dem enligt svensk rätt och nedan följer några av 

dessa.  

 

6.2.1 Vilka avtalsförhållanden bör klausulen kunna verka i? 

Flertalet författare menar att klausulen endast bör gälla i kommersiella avtal och inte vid 

konsumentförhållanden.129 Det kan kopplas till de begränsningar i principen om avtalsfrihet 

som gäller vid konsumentförhållanden. Det kan även anses rimligt att skydda en konsument 

mot en näringsidkare som med största sannolikhet är mer bevandrad på området och har en 

större kunskap både om avtalsrätt i allmänhet och de villkor det specifika avtalet innehåller. I 

många standardavtalsrättsliga konsumentavtal bryr sig konsumenten inte alltid om att sätta sig 

in i villkoren.  

Adlercreutz anser heller inte att klausulen passar sig vid fastighetsköp då det redan 

finns en etablerad praxis på området som menar att hänsyn ska tas till parternas uttalanden 

under förhandlingarna.130 Det kan anses klarlagt att klausulen har mest stöd i de kommersiella 

avtalen, och ibland även där med ett fokus på att det ska vara jämbördiga parter.131 Det är 

även de kommersiella avtalen i första hand som ska undersökas i den här uppsatsen, varför 

sådant litet fokus läggs på att diskutera andra avtalsområden.  

 

6.2.2 Jämkning enligt 36 § AvtL och riskfördelning mellan parterna 

Inom avtalsrätten finns det dels legala formkrav, där skriftlighet krävs för att avtalet ska vara 

giltigt, t.ex. fastighetsköp 132  och kollektivavtal 133 . Dels finns det avtalade formkrav, där 

                                                 
126 Adlercreutz, 1996, s. 23. 
127 Gorton, 2009, s. 10; Gorton, 2008, s. 187–188. 
128 Se ovan avsnitt 4.1. 
129 Adlercreutz, 1996, s. 25; Dotevall, 1998, s. 285; Svernlöv m.fl., 2013, s. 164; Bernitz, 2013, s. 76–77. 
130 Adlercreutz, 1996, s. 24. 
131 Se t.ex. Svernlöv m.fl., 2013, s. 164; Dotevall, 1998, s. 288.  
132 4 kap. 1 § jordabalken. 
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parterna kan komma överens om att inget avtal är ingått förrän ett fullständigt kontrakt 

undertecknats av båda parterna. Det senare är sannolikt kutym på många områden som kräver 

långa förhandlingar med många utväxlade dokument. Integrationsklausulen blir då en naturlig 

klausul för att ge parterna en överblick över det slutgiltiga, gällande, avtalet. Bernitz menar att 

integrationsklausulen är giltig under förutsättning att den avspeglar partsavsikten, samt att den 

är rimlig i samband med längre avtalsförhandlingar där flertalet avtalsversioner kan ha 

utvecklats. Han poängterar dock att det förutsätter en jämlikhet mellan parternas 

förhandlingsstyrka. 134  Vid en ojämnvikt mellan parterna kan den starkare parten utnyttja 

situationen och försöka fly undan utfästelser som gjorts under förhandlingarna men som inte 

hamnat i det slutliga avtalet. Integrationsklausulen kan då ses som tyngande och jämkas med 

hjälp av 36 § AvtL.135 Även Dotevall anser att jämkning kan ske enligt 36 § AvtL vid en 

alltför strikt tillämpning av integrationsklausulen. Vid bedömningen ska utgångspunkten vara 

att jämkning endast bör ske i undantagsfall, och han nämner ungefär samma scenario som 

Bernitz; den ena parten har genom illojalitet gett den andra parten uppfattningen om att visst 

avtalsinnehåll diskuterat under förhandlingarna ska gälla, trots att det inte finns med i det 

slutgiltiga avtalet, eller att det finns en stor ojämlikhet mellan parterna där den starkare parten 

har utnyttjat förhandlingsläget. Samtidigt påpekar han att det i kommersiella avtal finns en 

riskfördelning mellan parterna som ska respekteras om inte starka skäl talar mot det. Risken 

måste dock parterna vara medvetna om. Det ska inte gå att onyanserat hävda att den svagare 

parten blivit utnyttjad, utan snarare ska det krävas att parten ska ha haft möjlighet att fatta ett 

välunderrättat beslut angående risken. Har det skett, ska integrationsklausulen inte kunna 

anses vara oskälig.136 Även Svernlöv m.fl. går in på riskfördelningen. De menar att även om 

det är tveksamt med en integrationsklausul i standardavtal eller allmänna villkor borde det i 

individuellt framförhandlade kommersiella avtal endast i undantagsfall gå att ogiltigförklara 

klausulen, dock bör parterna se till att skräddarsy klausulen efter deras behov för att 

säkerställa att den får den avsedda effekten.137 

En jämkning enligt 36 § AvtL skulle kunna tillämpas vid fall när det är tydligt att 

någon form av illojalitet har brukats av en part, men inte i så hög grad att det är tillräckligt för 

att hamna under de andra skyddsreglerna i AvtL, så som tvång, svek eller ocker. Sett från 

principen om avtalsfrihet skulle det kunna upprätthålla grundstenen om att parter är fria att 

                                                                                                                                                         
133 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
134 Bernitz, 2013, s. 76–77. 
135 Bernitz, 2013, s. 77. Se även Svernlöv m.fl., 2013, s. 164. De samstämmer i att klausulen borde kunna jämkas 

enligt 36 § AvtL. Se även Hellner, 1993, s. 202. 
136 Dotevall, 1998, s. 287–289. 
137 Svernlöv m.fl., 2013, s. 164. 
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avtala på vilket sätt de vill, men med vissa begränsningar. Det som dock kan hända är att allt 

för många avtal jämkas enbart på grunden att avtalet blir mer tyngande för den ena parten, 

trots att ingen illojalitet föreligger. Ett avtal medför alltid vissa risker för parterna som 

behandlas i avtalet. Det vore inte rimligt att jämka avtal enbart på den grunden att en part har 

genomfört en bra avtalsförhandling. Vissa risker är parter även beredda att ta för att få ihop ett 

avtal som i slutändan kan gynna dem mer.  

 

6.2.3 Den processrättsliga innebörden av klausulen 

Adlercreutz menar bestämt att integrationsklausulen inte kan stå i vägen för den fria 

bevisföringen138  genom att förhindra domstolen från att ta upp bevisning som åberopats. 

Däremot anser han att den bör kunna påverka bevisvärderingen på så sätt att domaren får ta 

större hänsyn till det skriftliga avtalet och endast med försiktighet ge omständigheter kring 

avtalsförhandlingarna betydelse vid en omtvistad tolkning av avtalet, och inte alls vid 

avvikelser och kompletteringar. Han menar vidare att reglerna i UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts (PICC) om tolkning av integrationsklausuler kan vara till 

vägledning.139 Där gäller enligt art. 2.1.17 PICC att avtalspreliminärer inte kan användas för 

att motsäga avtalet eller göra tillägg i det, men däremot kan dessa användas för att tolka 

avtalet. 

Liksom Adlercreutz är Maunsbach bestämd med att integrationsklausulen inte kan 

förhindra part att åberopa bevisning inför en svensk domstol.140 Som nämnts ovan i avsnitt 3.1 

har den civilrättsliga processen endast vissa undantagsfall när domstolen kan avvisa 

bevisning, och de är oftast inte tillämpliga vid integrationsklausuler. 141  Det hade krävts 

lagstöd för att avvisa bevisning och eftersom det inte finns får bevisen åberopas. Hon öppnar 

däremot upp för att klausulen kan påverka vilken typ av avtalstolkning domaren ska använda 

sig av. Integrationsklausulen visar för domstolen att parterna önskat hålla sig till avtalstextens 

lydelse vid en tolkning av avtalet. Domstolen är dock sedan ändå fri att värdera den bevisning 

som framlagts, men det ska ske mot bakgrund av att det finns en önskan om bokstavstolkning 

mellan parterna.142 Integrationsklausulen kan även ses som ett försök att påverka domarens 

bevisvärdering genom att tillskriva vissa bevis ett lägre värde, och vissa ett högre. I 

integrationsklausulens fall skulle det innebära att det skriftliga avtalet ges ett högt bevisvärde 

                                                 
138 D.v.s. den långtgående rätten att åberopa nästan vilken bevisning som helst. 
139 Adlercreutz, 1996, s. 28–29. 
140 Maunsbach, 2015, s. 338. 
141 Maunsbach, 2015, s. 338. 
142 Mansbach, 2015, s. 338–339. Maunsbach skiljer på bevisvärdering och avtalstolkning på så sätt att tolkningen 

enbart rör vad parterna har avsett, och värderingen rör om vilket värde ett visst bevis ska ha. 



29 

 

och avtalspreliminärer ett lågt. Maunsbach ställer upp två scenarion. Det första är när bevis 

åberopats för att styrka ett faktum som framgår av det skriftliga avtalet, och motparten hävdar 

att det inte är möjligt på grund av integrationsklausulen. Då bedömer hon att beviset ändock 

kan få ett högt bevisvärde, detta eftersom inget nytt tillförs avtalet utan det snarare rör sig om 

att fastställa något som redan finns där, mer som en tolkning av avtalet.143 Det andra scenariot 

är när part framställer bevisning angående något som inte framgår av det skriftliga avtalet och 

motparten hävdar att det inte är möjligt på grund av integrationsklausulen. Eftersom 

integrationsklausulen visar på att parterna var överens om att det skriftliga dokumentet 

utgjorde deras fullständiga avtal, tror hon att beviset kan ges ett lägre bevisvärde.144  

Sammanfattningsvis kan det sägas att Maunsbach menar att vid en tolkningstvist 

klargör integrationsklausulen att det är en bokstavstolkning som föredras av parterna. Om part 

sedan åberopar bevis i strid med integrationsklausulen är domstolen skyldig att beakta dessa. 

Avtalspreliminären måste däremot bedömas mot bakgrund av integrationsklausulen, som 

betonar vikten av det skriftliga avtalet. Hon liknar integrationsklausulen vid en 

överenskommelse om att vissa bevis ska väga tyngre än andra, och drar således slutsatsen att 

avtalspreliminärerna skulle kunna ges ett lågt bevisvärde. Hon menar dock samtidigt att det 

endast skulle gälla individuellt framförhandlade avtal, och inte standardavtal.145 Slutsatsen 

hon drar av integrationsklausulen är att den inte kan frånta domstolen varken den fria 

bevisföringen eller den fria bevisvärderingen, men att den kan ge en viss bevisverkan i vissa 

situationer.146 Detta kan således framstå som mer i linje med den fria bevisprövningen och 

principerna för den svenska avtalstolkningen än det egentliga syftet med 

integrationsklausulen, eftersom det då rör sig om en tolkning av omständigheterna i det 

enskilda fallet istället för en strikt tillämpning av klausulen.  

 

6.2.4 Individuellt framförhandlade villkor eller standardvillkor? 

Adlercreutz och Maunsbach vill mena att klausulen endast bör gälla i kommersiella avtal där 

den har blivit individuellt framförhandlad eftersom den annars endast slentrianmässigt tillsätts 

i avtal utan någon vidare reflektion.147 Gorton ifrågasätter detta och menar att även om det 

mycket väl kan vara så att integrationsklausulen ofta införs av tradition och ofta återfinns i 

standardavtal, så har den införts i det avtalet med någon bakgrundstanke. Det borde således 

                                                 
143 Se Maunsbach, 2015, s. 380–381. 
144 Maunsbach, 2015, s. 380–381. 
145 Maunsbach, 2015, s. 381–382. 
146 Maunsbach, 2015, s. 385–386. 
147 Adlercreutz, 1996, s. 28; Maunsbach, 2015, s. 381–382. 
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inte spela någon roll när klausulen förekommer i ett relativt känt standardavtal som den har 

varit en del av under en längre tid. Parterna bör då redan vara medvetna om klausulen och 

dess effekter, som till stor del är positiva i och med att den skär bort uttalanden från avtalet 

som förkastats under avtalsförhandlingens gång, och därmed blir bundna av den. Han 

erkänner dock att undantag kan finnas, men att det bör beaktas att parterna ofta har goda 

anledningar att tillföra en integrationsklausul till avtalet.148  

Det kan diskuteras huruvida en klausul i ett standardavtal kan avfärdas enbart på 

grunden att den hittats i just ett sådant avtal, då skulle samtliga klausuler gå att bortse från och 

avtalet skulle förlora hela sitt syfte. Däremot är det ett rimligt tvivel i sig; ska en avtalsklausul 

som, i värsta fall, ingen av parterna ens vetat om funnits med i avtalet kunna vara bindande? 

Boilerplate-klausuler är samtliga standardklausuler som lätt kan undgå parternas 

uppmärksamhet eftersom de inte reglerar de frågor som är av störst vikt för parterna. 

Samtidigt borde det vara rimligt att sätta ett så grundläggande krav på två näringsidkare som 

att läsa ett avtal innan de skriver under. Principen om avtalsfrihet har begränsats med hänsyn 

till vissa skyddsvärda grupper som konsumenter och hyresgäster. Samma krav kan inte 

rimligtvis ställas på de grupperna som på ett företag. Det vore svårt att se att en näringsidkare 

i ett avtal med en annan näringsidkare skulle ses som skyddsvärd så fort ett standardavtal blev 

inblandat. Sedan finns det självklart situationer där den ena parten kan agera illojalt och 

utnyttja motparten, men som nämnts tidigare149 bör det då finnas en möjlighet att jämka 

avtalet enligt 36 § AvtL. Som Gorton nämner finns det en anledning till att 

integrationsklausulen har inkorporerats i standardavtalet från första början, då den medför 

många fördelar och förenklar för parterna att få en överblick. 

 

6.2.5 Praxis 

Det saknas praxis från HD om integrationsklausulen, vilket till stor del kan bero på att många 

kommersiella avtal innehåller en klausul om skiljedomstol istället för allmän domstol.150 

Fördelarna med skiljedomstol är bl.a. att domen är sekretessbelagd och att den inte går att 

överklaga på materiella grunder, vilket påskyndar det rättsliga förfarandet.151  

Det rättsfall som finns att hitta från överinstans är AD 2007 nr 86. Frågan gällde där 

om avskedandet av en anställd var gjord på laglig grund. Den anställde hade avskedats efter 

att ha vilselett bolagets ekonomiansvarige i att betala ut för hög lön, skadat bolaget genom att 

                                                 
148 Gorton, 2008, s. 207–208. 
149 Se avsnitt 6.2.2. 
150 Se Hedwall, 2004, s. 195. 
151 Se Ramberg, 2011, s. 76–78. 
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tömma sin dator på innehåll vid anställningens avslut samt använt företagets betalkort och 

bensinkort för privata utgifter. De första två grunderna avfärdade AD eftersom den anställde 

trodde att det i princip fanns en överenskommelse om en högre lön och att det inte ansågs 

styrkt att den anställde hade raderat bolagsinformation på datorn. Frågan som medförde den 

största diskussionen var den tredje grunden, att den anställde hade använt företagets betalkort 

och bensinkort för privata utgifter. Till saken hörde att år 2000 gjordes en företagsöverlåtelse 

och de anställda fick skriva under nya anställningskontrakt. I dessa kontrakt fanns en 

integrationsklausul som sade att det nya avtalet utgjorde hela avtalet och att alla tidigare avtal 

och överenskommelser inte längre var gällande. Innan företagsöverlåtelsen fanns en etablerad 

praxis inom företaget som gav de anställda rätten att använda företagets kort för privata 

utgifter. Varje månad kontrollerades kontona och de utgifter som de anställda inte kunde 

styrka var för företagets räkning kvittades mot lönen. Eftersom den anställde hade fortsatt 

med detta även efter överlåtelsen hävdade företaget att i och med integrationsklausulen hade 

den tidigare praxisen övergetts och det fanns grund för avsked. AD nämnde att betydelsen av 

integrationsklausuler får bedömas mot bakgrund av att de är standardklausuler som kanske 

inte uppmärksammas av den part som inte har utformat avtalstexten. De anförde dock att det 

inte fanns ”anledning att i detta fall gå närmare in på synpunkter av detta slag”. Istället skulle 

principer för avtalstolkning användas för att försöka utröna vad parterna kunde antas ha avsett 

med klausulen, och då ingick även parternas faktiska handlingar och inte bara avtalstexten. 

Domstolen lade vikt vid att den anställde hade flera andra anställningsförmåner, så som 

exempelvis mobiltelefon och hemdator, som han fick behålla efter överlåtelsen, men som inte 

heller fanns med i det nya avtalet, vilket visade att parterna inte hade upprätthållit 

integrationsklausulen i de fallen. Dessutom hade den anställde använt korten för privata 

utgifter även i andra fall än vad som låg till grund för avskedet, och bolaget hade inte i de 

fallen haft några invändningar utan hade då kvittat utgifterna mot lönen. AD nådde då 

slutsatsen att integrationsklausulens syfte inte hade varit att utesluta tidigare 

anställningsförmåner som inte uttryckligen angetts i avtalet. Det fanns således ingen grund för 

avsked. 

Sjöman har kommenterat rättsfallet med utgångspunkt i PICC och Principles of 

European Contract Law (PECL). 152  Enligt art. 2.1.17 PICC kan avtalspreliminärer inte 

användas för att motsäga avtalet eller göra tillägg i det, men däremot kan dessa användas för 

att tolka avtalet. I art. 2:105 PECL skiljs det på individuellt framförhandlade 

                                                 
152 Sjöman, 2008, s. 574. 
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integrationsklausuler och klausuler som är en del av ett standardavtal. Om klausulen är 

individuellt framförhandlad ska den gälla, men om den är en del av ett standardavtal ska den 

endast ses som en presumtion om att parterna var överens om att den var giltig. Oavsett 

avtalsform kan dock avtalspreliminärer fortfarande användas för att tolka avtalet, samt att en 

part som genom sitt agerande fått motparten att tro att klausulen inte gäller är förhindrad från 

att åberopa den. Sjöman drar slutsatsen att inget av instrumenten, och inte heller svensk rätt, 

hindrar att avtalspreliminärer används för att tolka ett avtal.153  

Han skriver vidare att det ibland har ifrågasatts om integrationsklausuler 

överhuvudtaget har någon rättsverkan i svensk rätt, och skriver att AD:s dom ytligt betraktad 

kan tolkas så i och med att resultatet blev detsamma som om ingen integrationsklausul hade 

funnits i avtalet. Det menar Sjöman dock inte stämmer, utan domskälen visar tydligt att AD 

ansåg sig tvungna att på grund av klausulen pröva om överenskommelser utöver det skriftliga 

avtalet hade någon relevans. Han drar slutsatsen att om en part vill bevisa att avtalet 

innehåller ett villkor som inte finns i det skriftliga avtalsdokumentet måste den både bevisa att 

det träffats en överenskommelse, och att avsikten med denna är att den ska vara giltig trots 

integrationsklausulen. Värt att notera är att AD:s resonemang följer art. 2:105.4 PECL; 

bolagets agerande efter avtalsslutet gjorde att integrationsklausulen kunde åsidosättas. 154 

Sjöman skriver även att det inte framgår av domskälen om någon hänsyn togs till att det rörde 

ett förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare, men att viss försiktighet är påkallad om 

att tillämpa domen i kommersiella förhållanden eftersom det inte kan uteslutas att domstolen 

ändå påverkades av det förhållandet.155 Det skulle ändå kunna antas att AD tog hänsyn till 

avtalsförhållandet, eftersom domstolen endast behandlar tvister mellan arbetstagare och 

arbetsgivare.156 Således kan det anses underförstått att den omständigheten beaktades, även 

om det inte skrevs ut uttryckligen. Dessutom behandlar domstolen vad som sagts om den 

närliggande klausulen förbud mot muntliga sidolöpare157 i konsumentavtal. AD konstaterar att 

angående den klausulen finns ett tvingande konsumentskydd i och med 5 kap. 1 § distans- och 

hemförsäljningslagen (2005:59), men att det saknas rättspraxis ”allmänt sett av sådana 

klausuler”.158 I det fallet har således AD valt att fokusera på det ojämlika avtalsförhållandet 

konsumenter och företagare. Det kan tyckas irrelevant att domstolen går in på en annan 

                                                 
153 Sjöman, 2008, s. 575. 
154 Sjöman, 2008, s. 576. 
155 Sjöman, 2008, s. 577 i fotnot 19. 
156 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 
157 För en utförligare beskrivning av förbud mot muntliga sidolöpare, se ovan avsnitt 5. 
158 Idag har HD avgjort frågan även i kommersiella avtalsförhållanden, se NJA 2015 s. 186, men vid tidpunkten 

för det här avgörandet fanns inte någon praxis som behandlade frågan.  
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klausul, men när AD definierar integrationsklausulen har de även med förbudet mot muntliga 

sidolöpare. De slår således ihop dessa två klausuler. Det kan vara att dra för långtgående 

slutsatser från något som endast indikeras i domen, men det skulle således gå att hävda att AD 

beaktat det ojämlika avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 

6.3 Rättsverkan enligt engelsk rätt 

I den engelska rätten finns, till skillnad från den svenska, praxis på hur integrationsklausuler 

ska tolkas i domstol. Enligt The Parol Evidence Rule gällde tidigare att avtalet endast utgjorde 

det som fanns inom dess fyra hörn.159 Den regeln har urvattnats betydligt, vilket kan sägas ha 

lett till den ökade användningen av integrationsklausuler i engelska avtal.160 Kommersiella 

parter vill i vissa fall ha tillbaka den formalistiska trygghet som följde av the Parol Evidence 

Rule, och använder sig då av integrationsklausuler som ger dem en överblick över vad som är 

avtalat, och vilka rättigheter och skyldigheter de har under avtalet.  

Ordalydelsen har stor betydelse för avtalstolkning i den engelska rätten 161 , varför 

utformningen av integrationsklausulerna blir av betydande vikt. Framställningen för den 

engelska rätten kommer att behandla utgångspunkten för hanteringen av integrationsklausuler, 

samt att visa på hur ordalydelsen i integrationsklausuler kan påverka det i engelsk rätt kallad 

misrepresentation. 

 

6.3.1 Utgångspunkt 

Law Commission kom 1986 ut med en rapport där de främst diskuterade the Parol Evidence 

Rule, men även nämnde integrationsklausuler. Law Commission menade att 

integrationsklausuler inte kunde vara bindande. De kunde ha ett högt bevisvärde, men om 

övrig bevisning talade för att en överenskommelse gjorts utanför avtalsdokumentet kunde 

integrationsklausulen åsidosättas, eftersom det då tydde på att partsviljan inte stämde överens 

med klausulen.162 

I praxis har domstolen nått en annan slutsats än vad Law Commission gjorde. Ett fall 

som behandlar integrationsklausuler i engelsk rätt är Inntrepreneur Pub Company (GL) v East 

Crown Limited (Inntrepreneur)163. Tvisten rörde ett hyresavtal som inkluderade en s.k. beer 

tie, vilket betydde att hyresgästen, en pub, var tvungen att köpa öl från en av hyresvärden 

                                                 
159 Se ovan avsnitt 4.1. 
160 McKendrick, 2012, s. 403. 
161 Se ovan avsnitt 4.3. 
162 Law Commission, 1986, s. 12–13. 
163 [2000] 2 Lloyd´s Rep 611. 
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bestämd leverantör. Hyresgästen menade att en överenskommelse gjorts om att avsluta the 

beer tie efter viss tid, en överenskommelse som inte fanns nedtecknad i det skriftliga 

avtalsdokumentet. Hyresgästen började således köpa in öl även från andra leverantörer, varpå 

hyresvärden stämde hyresgästen för kontraktsbrott. Hyresvärden pekade på 

integrationsklausulen och menade att allt som var avtalat fanns i det skriftliga 

avtalsdokumentet, och att ingen överenskommelse gjorts om att avsluta the beer tie efter viss 

tid.164 Lightman J165 var domare i fallet och yttrade följande: 

 

The purpose of an entire agreement clause is to preclude a party to a written agreement from 

threshing through the undergrowth and finding in the course of negotiations some (chance) 

remark or statement (often long forgotten or difficult to recall or explain) on which to found a 

claim such as the present to the existence of a collateral warranty. The entire agreement clause 

obviates the occasion for any such search and the peril to the contracting parties posed by the 

need which may arise in its absence to conduct such a search. For such a clause constitutes a 

binding agreement between the parties that the full contractual terms are to be found in the 

document containing the clause and not elsewhere, and that accordingly any promises or 

assurances made in the course of the negotiations (which in the absence of such a clause might 

have effect as a collateral warranty) shall have no contractual force, save insofar as they are 

reflected and given effect in that document. The operation of the clause is not to render evidence 

of the collateral warranty inadmissible in evidence as is suggested in Chitty on Contract 28th ed. 

Vol 1 para 12–102: it is to denude what would otherwise constitute a collateral warranty of legal 

effect.166 

 

Han menar således att syftet med integrationsklausuler är att förhindra att en part går igenom 

allt som diskuterats under avtalsförhandlingarna och råkar snubbla över en utfästelse som kan 

bli en del av avtalet, en utfästelse som ofta är bortglömd eller svår att komma ihåg. 

Integrationsklausulen sågs som en bindande överenskommelse mellan parterna, och citatet 

ovan har blivit välanvänt för att beskriva den engelska rättens syn på integrationsklausuler.167  

McLauchlan kritiserar Lightman J för att ha dragit sitt exempel för långt, och menar 

att det scenario som Lightman J ställer upp är en ytterlighet, och att det kan finnas fall åt det 

                                                 
164 Inntrepreneur Pub Company (GL) v East Crown Limited [2000] 2 Lloyd´s Rep 611, p. 1–2. 
165 J är en förkortning för Justice och används för att benämna domare från High Court, d.v.s. en förstainstans. 
166 Inntrepreneur Pub Company (GL) v East Crown Limited [2000] 2 Lloyd´s Rep 611, p. 7. 
167 Se Barber, 2012, s. 489, ”This has become the most commonly cited description of the purpose and effect of 

entire agreement clauses”. Se även Christou, 2015, s. 225; Morgan, 2017, s. 597; McLauchlan, 2012, s. 526. 
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andra hållet där integrationsklausulen helt enkelt inte visar sanningen. 168  McLauchlan 

argumenterar för att integrationsklausulen inte alltid ska ses som bindande. Han menar att 

även om en integrationsklausul starkt tyder på att parterna syftat till att avtalsdokumentet 

skulle innehålla hela avtalet, är det inte otvetydigt och borde ges en möjlighet att 

motbevisas.169 Att okritiskt acceptera integrationsklausulen blir samma sak som att tillämpa 

the Parol Evidence Rule, en regel som engelska domstolar kraftigt har begränsat. Gruppen 

boilerplate-klausuler, som integrationsklausulen tillhör, läses ofta inte och parterna 

uppmärksammar inte integrationsklausulens konsekvenser, och enbart det faktum att något är 

uttryckt i skrift behöver inte betyda att det följer partsviljan. Ett skriftligt påstående är endast 

just det, ett påstående, inte ett oemotsägligt faktum. McLauchlan menar att även om 

integrationsklausulen har ett starkt bevisvärde, måste den vägas mot annan bevisning som 

motsäger den. Partsviljan ska avgöras efter en genomgång av alla relevanta omständigheter, 

där integrationsklausulen endast är en. Det vore inte logiskt att en omständighet inte kan 

motbevisas överhuvudtaget.170 McLauchlan pekar på flera skäl som kan finnas för att inte 

inkludera en viss överenskommelse i det skriftliga avtalet; part kan vara motvillig till att ändra 

den vanliga utformningen av avtalet, part vill minska risken för att överenskommelsen 

kommer till andra utomstående avtalsparters vetskap, eller så kan avtalet helt enkelt inte 

ändras p.g.a. krav från exempelvis tredje part. McLauchlan avslutar med att avtalsparter inte 

alltid vidtar de åtgärder som juridiska rådgivare föreslår, kanske för att det är ont om tid eller 

för att avtalet kan gå i stöpet om part allt för hårt insisterar på att precis alla villkor ska skrivas 

ned, och således bör integrationsklausulen endast vara ett bevis som alla andra, som kan 

motbevisas.171  

McLauchlans slutsatser om kommersiella parters agerande vid avtalsslutande får stöd 

av Macaulay. I en studie gjord av Macaulay intervjuades 68 näringsidkare och advokater på 

olika sätt för att ge sin syn på hur frågor kring avtalsrätt behandlas i praktiken. Studien är 

visserligen gjord 1963 och i USA, men visar ändå på hur näringsidkare resonerar. Resultatet 

visade att trots att boilerplate-klausuler och standardavtal var vanliga så hade oftast inte 

säljare eller köpare någon större vetskap om vad som faktiskt stod i det finstilta. Den 

viktigaste frågan var inte att få till ett avtalsrättsligt komplett avtal, 172 utan näringsidkarna 

                                                 
168 McLauchlan, 2012, s. 524 och 526. 
169 McLauchlan, 2012, s. 531. 
170 McLauchlan, 2012, s. 532.  
171 McLauchlan, 2012, s. 529–530. 
172 Macaulay, 1963, s. 60. 
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föredrog att förlita sig på motpartens ord, trots att avtalet kunde innebära stora risker. 173 

Avtalsrätten sågs till stor del som onödig, och en viss oklarhet i avtalet kunde till och med 

vara välkommet då villkor kunde omförhandlas när de faktiska omständigheterna hade 

uppstått. 174  Om tvist ändå uppstod föredrog näringsidkarna att lösa den själva, utan 

inblandning från advokater. En näringsidkare uttryckte att om man önskar fortsätta göra 

affärer med motparten så löser man problemet själva, man lusläser inte ett juridiskt avtal och 

blandar in advokater, ska den goda affärsrelationen behållas måste man bete sig anständigt.175  

Barber, precis som McLauchlan, argumenterar för att integrationsklausuler ska kunna 

motbevisas och att en integrationsklausul inte är en absolut sanning. Barber kan dock se 

rimligheten i integrationsklausuler i de fall när ett avtal har föregåtts av långa förhandlingar, 

det skulle bli kaosartat om part var tvungen att stå för varje yttrande gjort under dessa 

förhandlingar. 176  Han menar att syftet med integrationsklausuler är att bevisa att 

avtalsdokumentet innehåller allt som avtalats mellan parterna, och att detta bevis måste vägas 

mot andra bevis som motsäger det påståendet. Den synen strider dock mot utfallet i 

Inntrepreneur, men Barber menar att det inte finns någon principfast anledning till att 

integrationsklausuler inte ska kunna motbevisas, det kan mycket väl finnas omständigheter 

som starkare tyder på att en överenskommelse utanför avtalet har gjorts, än att 

integrationsklausulen ska vara gällande.177  

Barber ställer upp ett exempel. Anta att två parter förhandlar om ett avtal, och under 

förhandlingarna ingås ett biavtal med skyldigheter för säljaren. Båda parterna är överens om 

att om ett avtal slutligen träffas kommer biavtalet fortfarande förelägga skyldigheter på 

säljaren. I huvudavtalet införs sedan en integrationsklausul, och partsviljan är således att 

biavtalet ska fortsätta gälla trots integrationsklausulen. Om tvist senare skulle uppstå, kan 

domstolen antingen välja att gå på samma linje som i Inntrepreneur. Utfallet skulle då bli att 

integrationsklausulen förhindrar biavtalet från att gälla. En förnuftig utomstående person 

kanske inte skulle nå samma slutsats; integrationsklausulen är visserligen ingången senare, 

men den står för en generell viljeyttring som motsägs av en tidigare, mer specifik, viljeyttring, 

samt att det av omständigheterna kan framgå att parterna ville att biavtalet skulle ges 

rättsverkan. Domstolen kan då ge effekt till biavtalet på grunden att den ger uttryck för 

partsviljan. Barber menar att den senare lösningen överensstämmer med tolkningsprinciperna 

                                                 
173 Macaulay, 1963, s. 58.  
174 Macaulay, 1963, s. 63–64.  
175 Macaulay, 1963, s. 61. 
176 Barber, 2012, s. 488–489. 
177 Barber, 2012, s. 490. 
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för avtal i engelsk rätt, eftersom den objektiva partsviljan då skulle lägga grunden för 

tolkningen av avtalet.178 Den lösningen följer även det yttrade som Law Commission gjorde 

angående integrationsklausuler. Barber menar att då uppfylls fortfarande syftet med 

integrationsklausuler, de förhindrar fortfarande att uppgifter lämnade under förhandlingarna 

blir en del av avtalet. Det ska inte räcka med att en part bevisar att ett biavtal har slutits, utan 

parten måste även bevisa att biavtalet skulle gälla trots integrationsklausulen.179 Frågan som 

då kan uppstå är var gränsen går mellan en uppgift lämnad under förhandlingarna och ett 

biavtal? Barbers lösning skulle ändå förta en bit av syftet med integrationsklausuler, att om 

avtalet innehåller allt som är avtalat innebär det en snabb rättsprocess, vilket inte blir fallet om 

domstolen måste beakta bevisning om det finns ett biavtal eller inte, och därefter om biavtalet 

var menat att överleva integrationsklausulen. Problemet som kommersiella parter försöker 

undvika med en integrationsklausul kvarstår således.  

Morgan argumenterar å sin sida för integrationsklausuler, och anser att rättsläget bör 

följa Inntrepreneur. Han menar att det finns två huvudgrenar av argument emot en strikt 

tillämpning av integrationsklausuler; dels att klausulerna skiljer sig för mycket från hur 

affärer görs i praktiken, dels att en integrationsklausul blir ett sätt att återuppväcka the Parol 

Evidence Rule, en regel som i common law kraftigt har begränsats av domstolarna, och det på 

goda grunder.180 Angående argumentet att integrationsklausuler inte stämmer överens med 

hur det fungerar i praktiken menar Morgan att så kan vara fallet i vissa fall, men att det även 

finns sektorer inom handeln där aktörerna förväntar sig en väldigt formalistisk tolkning  av 

avtal. Att hitta en balans mellan de som föredrar en formalistisk tolkning av avtal och de som 

föredrar en kontextualiserad tolkning av avtal blir svårt, och vilken väg domstolen än väljer 

blir det problematiskt för någon sida. En lösning till det problemet, menar Morgan, är att följa 

partsviljan. Om parterna önskar en formalistisk avtalstolkning ska de få det, och om de önskar 

en kontextualiserad tolkning ska de få det. En integrationsklausul är då en stark indikator på 

att parterna önskar just en formalistisk tolkning. 181 Problemet som uppstår med den lösningen 

blir då att partsviljan är svår att uttyda när parterna har olika uppfattning i den frågan. 

Men hur bli det då i de fall när den ena parten hävdar att integrationsklausulen inte 

stämmer, och att en överenskommelse vid sidan av det skriftliga avtalet har gjorts? Det leder 

till en ännu vidare debatt; är part bunden av alla villkor i ett avtal som den har skrivit under, 

                                                 
178 Barber, 2012, s. 490–491. 
179 Barber, 2012, s. 492. 
180 Morgan, 2017, s. 600.  
181 Morgan, 2017, s. 601–602. 
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oavsett om parten har läst dem eller ej?182 I engelsk rätt har domstolen slagit fast att en part 

som skriver under ett avtal är bunden av det, oavsett om parten har läst avtalet i fråga eller 

inte. 183 Och även om det faktiskt är så att integrationsklausulen inte stämmer, att det har 

gjorts en överenskommelse vid sidan av avtalet, så kan parter enligt engelsk rätt vara överens 

om ett påstående som är falskt, och vara bundna av det.184  

Angående den andra grunden för kritik mot integrationsklausuler, att de väcker till liv 

en regel som engelska domstolar har valt att kraftigt begränsa, the Parol Evidence Rule, 

menar Morgan att så inte är fallet. Anledningen till att the Parol Evidence Rule ansågs 

problematisk var att den inte tog hänsyn till partsviljan, om det fanns ett skriftligt 

avtalsdokument utgjorde det hela avtalet, oavsett övrig bevisning om att parterna menat något 

annat. En integrationsklausul är tvärtom ett uttryck för partsviljan, genom att införa en 

integrationsklausul i avtalet visar parterna att de velat att det skriftliga avtalet skulle utgöra 

hela avtalet. 185 Precis som i svensk rätt har även röster höjts om att integrationsklausuler inte 

passar sig i avtal mellan ojämnbördiga parter, utan endast sofistikerade kommersiella parter 

som är jämnstarka. Morgan menar då att hela den engelska avtalsrätten är skräddarsydd efter 

stora kommersiella företag, och i de fall där det finns svagare parter finns det särskilda 

skyddsregler för dessa.186 

 

6.3.2 Misrepresentation 

I följande avsnitt kommer att visas hur utformningen av en integrationsklausul kan påverka en 

rättslig företeelse kallad misrepresentation. I engelsk rätt avser misrepresentation felaktiga 

uppgifter som lämnats innan avtalsslutet och som motparten har förlitat sig på. Konsekvenser 

av en misrepresentation kan vara att motparten har rätt att häva avtalet, eller i vissa fall blir 

skadeståndsberättigad, om skada uppstår till följd av att motparten ingått avtalet. De felaktiga 

uppgifterna kan antingen ha lämnats oskyldigt, oaktsamt eller medvetet.187 Det har i ett antal 

rättsfall lyfts frågan om en integrationsklausul kan leda till en ansvarsbefrielse för 

misrepresentation. 

                                                 
182 Morgan, 2017, s. 602. 
183 Morgan, 2017, s. 602; se t.ex. L´Estrange v F Graucob Ltd [1934] 2 K.B. 394. 
184 Morgan, 2017, s. 603. 
185 Morgan 2017, s. 603–604. 
186 Morgan, 2017, s. 603. Se exempelvis Unfair Contract Terms Act 1977 och Unfair Terms in Consumer 

Contracts Regulation 1999. 
187 AXA Sun Life Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 81, på engelska: ”innocently, 

negligently or fraudulently”. Se även Beale, 2018, s. 649–650. Konsekvenserna av en misrepresentation 

skiljer sig åt beroende på om den felaktiga uppgiften var lämnad oskyldigt, oaktsamt eller medvetet. 
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I Thomas Witter Ltd v TBP Industries Ltd (Thomas Witter)188 yttrade domaren i fallet, 

Jacob J, att för att en part ska kunna befria sig från ansvar för misrepresentation krävs det att 

det tydligt framgår av klausulen.189 Även i Inntrepreneur berördes frågan, och Lightman J 

menade att även om uppgifter givna under avtalsförhandlingarna inte kunde anses vara del av 

avtalet hade det ingen påverkan på uppgifternas status som misrepresentation, och därmed 

verkade inte integrationsklausulen ansvarsbefriande för dem.190 I BSkyB Ltd v HP Enterprise 

Services UK Ltd (BSkyB v HP)191 menade domstolen att eftersom integrationsklausulen enbart 

behandlade vad som skulle anses avtalat om var det i det sammanhanget den uteslöt tidigare 

uttalanden från avtalet. För att verka ansvarsbefriande skulle det krävas att ordalydelsen gick 

längre och var mer tydlig med detta.192  

Det är bl.a. dessa nyss nämnda rättsfall som diskuterades i AXA Sun Life Services Plc 

v Campbell Martin Ltd (AXA Sun Life)193. I den här domen hävdade AXA Sun Life att 

eftersom integrationsklausulen förhindrade de felaktiga uppgifterna, som endast lämnats 

under förhandlingarna och som inte stod med i avtalsdokumentet, från att bli en del av avtalet 

kunde AXA Sun Life inte hållas ansvarig för eventuell misrepresentation. 194 

Integrationsklausulen i avtalet var lång, men den del som AXA Sun Life lutade sig mot, och 

som blev föremål för diskussion, lyder som följer: 

 

(…) this agreement shall supersede any prior promises, agreements, representations, 

undertakings or implications whether made orally or in writing between you and us relating to 

the subject matter of this Agreement (…)195 

 

Domaren i fallet, Rix LJ196, menade att eftersom integrationsklausulen behandlar vad som ska 

anses överenskommet och inte ansvarsfrågor, samt att ordet misrepresentation inte fanns med 

i integrationsklausulen så fungerade klausulen inte ansvarsbefriande på det sätt som AXA Sun 

Life hävdat. Övriga ord i integrationsklausulen, samt omkringliggande klausuler, behandlade 

                                                 
188 [1996] 2 All E.R. 573. 
189 Thomas Witter Ltd v TBP Industries Ltd [1996] 2 All E.R. 573, s. 596, som återgetts i AXA Sun Life 

Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 85. 
190 Inntrepreneur Pub Company (GL) v East Crown Limited [2000] 2 Lloyd´s Rep 611, p. 8. 
191 [2010] EWHC 86 (TCC). 
192 BSkyB Ltd v HP Enterprise Services UK Ltd [2010] EWHC 86 (TCC), p. 382. 
193 [2011] EWCA Civ 133. 
194 Se AXA Sun Life Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 17 och 34. 
195 AXA Sun Life Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 13. 
196 LJ är en förkortning för Lord Justice och används för att benämna domare från Court of Appeal, d.v.s. en 

andrainstans som behandlar överklaganden. 
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inte heller ansvarsfrågor, vilket ytterligare tydde på att integrationsklausulen inte var 

ansvarsbefriande.197 

Det kan således konstateras att en integrationsklausul utformad på så sätt att endast det 

som är avtalat ryms inom avtalsdokumentet, och att avtalet ersätter alla tidigare 

överenskommelser mellan parterna, inte kan tolkas som att en part även blir befriad från 

ansvar vid misrepresentation. Sett utifrån principen om avtalsfrihet blir det lite som Svensson 

skriver, att avtalsfriheten ökar i och med dess begränsningar. I det här fallet ökar tryggheten 

för parterna i och med att ansvarsfriskrivningar måste vara klara och tydliga för att ges 

rättsverkan. Det kan även tyckas som en krystad tolkning av parterna att undvika ansvar för 

lämnandet av felaktiga uppgifter genom en klausul som enbart påverkar vad som ska anses 

avtalat. Även om en uppgift inte finns med i avtalsdokumentet, kan den ha påverkat 

motparten på så sätt att den blir mer villig att ingå avtalet. Om den uppgiften sedan visar sig 

felaktig låter det rimligt att den part som lämnat den felaktiga uppgiften får stå för det, även 

om just den uppgiften inte finns med i det skriftliga avtalet.  

 Praxis har dock visat på att misrepresentation kan avtalas bort på andra sätt. I AXA 

Sun Life konstaterade Rix LJ att det traditionella sättet att försöka undkomma ansvar för 

misrepresentation är att antingen vara tydlig med det, eller att ha en acknowledgement of non-

reliance-klausul.198 Enligt en acknowledgement of non-reliance-klausul har parterna antingen 

inte lämnat några utfästelser utöver det som står i avtalsdokumentet, eller så har parterna inte 

förlitat sig på några utfästelser som gjorts men som inte står i avtalsdokumentet. En sådan 

klausul kan inkluderas i integrationsklausulen.199 Om en acknowledgement of non-reliance 

läggs till i avtalet är utgångspunkten således att part kan befria sig från ansvar för 

misrepresentation. Det får anses mer tydligt att möjligheten till en friskrivning finns via en 

sådan utformning av integrationsklausulen än en klausul som enbart begränsar 

avtalsinnehållet till avtalsdokumentet. Vid en acknowledgement of non-reliance är båda 

parterna ändå överens om att inga uppgifter alls har lämnats utöver det som står i 

avtalsdokumentet, alternativt att part inte har förlitat sig på sådana uppgifter. Att då senare 

hävda att uppgifter visst lämnats och förlitats på får anses strida mot avtalsvillkoret.  

  

                                                 
197 AXA Sun Life Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 80–82. 
198 AXA Sun Life Services Plc v Martin Campbell Ltd [2011] EWCA Civ 133, p. 80. 
199 Christou, 2015, s. 226. 
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7 Avslutande analys 
 

Följande avsnitt kommer att diskutera och analysera de resultat som framkommit från 

uppsatsens tidigare delar. Analysen har delats in i fyra underrubriker för att få en tydlig 

struktur. Det kommer först att diskuteras likheter och skillnader mellan rättssystemen, men 

störst fokus ligger på en analys kring domstolarnas behandling av integrationsklausuler i de 

två rättssystemen och hur den står sig mot principen om avtalsfrihet. Avsnittet avslutas med 

en kortare sammanfattande kommentar.  

 

7.1 Likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt 

Den främsta skillnaden i svensk och engelsk avtalstolkning torde vara utgångspunkten. Båda 

systemen är präglade av äldre regler, d.v.s. den fria bevisprövningen och the Parol Evidence 

Rule. Dessa regler rör egentligen bevisning, men det visar starkt på skillnaderna mellan 

länderna; enligt svensk rätt kan i princip allt åberopas som bevis och ska sedan värderas, men 

i engelsk rätt fanns det strikta regler om vilken bevisning som ens kan åberopas vid domstol. 

Att den svenska avtalstolkningen då blir kontextualiserad och bred, och den engelska 

formalistisk och smal är inte förvånande.  

 Äldre engelsk avtalstolkning var mycket riktigt väldigt formalistisk och fyrkantig, 

men det kan sägas ha skett en förändring i och med Lord Wilberforce och Lord Hoffmann. 

Lord Wilberforce började med att inkludera bakgrundsinformation, matrix of facts, till 

avtalstolkningen, även om han hävdade att det inte var något nytt utan något som använts 

länge. Bara att ta steget från en strikt bokstavstolkning där all bevisning runt omkring inte var 

tillåten till att börja ta matrix of facts i beaktande kan sägas vara ett steg mot en, åtminstone i 

högre grad, kontextualiserad tolkning. Lord Hoffmann lade därefter till ytterligare principer 

som även de pekar mot en högre grad av kontextualiserad tolkning, där domaren får göra en 

rättelse av en klar ordalydelse och att matrix of facts inkluderar alla relevanta omständigheter 

som kan påverka hur en rationell person tolkar avtalet. Lord Hoffmann menar dock att det inte 

är han som står bakom förändringen, men i litteraturen beskrivs han ändock som upphovsman 

till den förändrade engelska avtalstolkningen. Det kan dock inte sägas att den engelska 

avtalstolkningen nu är mer i linje med svenska, men det torde kunna dras slutsatsen att den i 

vart fall har närmat sig.  

Gemensamt för integrationsklausuler i svensk och engelsk rätt är att det i den juridiska 

litteraturen finns en viss tveksamhet inför att ge klausulen rättsverkan enligt dess ordalydelse. 
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I båda länderna förespråkar författare vissa begränsningar och alternativa lösningar när det 

kan anses uppenbart att partsviljan inte är i överensstämmelse med integrationsklausulen.  

 Däremot kan rättstillämpningen sägas ha gått åt två olika håll. I England har 

domstolen strikt tillämpat integrationsklausuler, och det som går att läsa ut från rättsfallet från 

svenska AD, visar på en mycket mer försiktig tillämpning av integrationsklausuler.200 Utfallet 

i domstolarna får anses stämma väl överens med de principer för avtalstolkning som de två 

länderna har, där den svenska tar fler faktorer i beaktande, och den engelska har ett större 

fokus på ordalydelsen.  

 

7.2 Svensk rättsverkan och principen om avtalsfrihet 

Eftersom det inte finns något säkert svar på vilken rättsverkan en integrationsklausul i ett 

kommersiellt avtal får i svensk rätt, baseras följande diskussion på det som uttrycks i den 

juridiska litteraturen. Jag har ändå valt ovanstående rubrik då syftet med uppsatsen är att 

utreda vilken rättsverkan integrationsklausuler får i svensk rätt, och även slutsatsen att 

rättsläget är oklart kan ses som ett svar på den frågeställningen. Den konsensus som finns i 

litteraturen om att integrationsklausuler enbart skulle få någon verkan i kommersiella avtal 

följer samma tankemönster som principen om avtalsfrihet och dess inskränkningar; vissa 

grupper är skyddsvärda och för dem behöver det finnas en begränsning för hur långtgående 

avtalsfriheten ska få vara. I och med dessa begränsningar kan tryggheten att ingå avtal öka för 

dessa grupper, eftersom de vet att de har ett visst skydd från att bli lurade av motparten, samt 

ett skydd från att mot bättre vetande ingå ett oförmånligt avtal.  

 Mycket diskussion har förts om möjligheten att använda 36 § AvtL på en alltför strikt 

tillämpning av integrationsklausuler. Som redan diskuterats i uppsatsen finns det alltid risker 

med att ingå avtal, och att en del av avtalsförhandlingarna är att fördela riskerna mellan 

parterna. I fall när parterna har signifikant olika förutsättningar i förhandlingsstyrka kan det 

mycket väl diskuteras om en jämkning av integrationsklausulen kan vara möjlig, men att 

lättvindigt acceptera att 36 § AvtL alltid är tillämpbar skulle leda till att integrationsklausulen 

förlorar sitt syfte. Frågan som uppstår är när en part är så pass mycket svagare att den anses 

skyddsvärd enligt principen om avtalsfrihet.  

 Processrättsligt sett får det anses visat att en integrationsklausul inte kan påverka den 

fria bevisföringen, eftersom den är lagstadgad. Däremot torde det vara möjligt att påverka 

antingen bevisvärdet eller vilken tolkningsmetod domaren ska använda sig av. Att parter inte 

                                                 
200 Observera dock att det är svårt att dra några slutsatser i fråga om kommersiella avtal från en dom som 

behandlat förhållandet arbetstagare/arbetsgivare.  
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kan avtala bort tvingande lagstiftning är inget konstigt, och krockar således inte med 

principen om avtalsfrihet.201 Avtalsfriheten får helt enkelt ge vika för lagstiftningen. Vad 

gäller frågan om integrationsklausulen ska få påverka domarens tolkningsmetod eller 

bevisvärdering, kan utgångspunkt tas i de svenska principerna för avtalstolkning där 

partsviljan är styrande.  I tvist är parterna uppenbarligen inte överens om vilken 

tolkningsmetod de föredrar, eftersom den ena parten önskar en mer formalistisk metod med 

integrationsklausulen, och den andra en mer kontextualiserad metod där hänsyn tas till 

samtliga omständigheter i fallet. Det kan hävdas att bevisvärderingen då blir ett mer objektivt 

val, där domaren utgår från de bevis som åberopats och värderar dem. Integrationsklausulen 

skulle då kunna få ett högt bevisvärde, och exempelvis muntliga uppgifter ett lägre. 

 Ytterligare en fråga som varit uppe för diskussion i den juridiska litteraturen är om 

klausulen ska få samma verkan om den är individuellt framförhandlad eller om den är en del 

av ett standardavtal. Det kan vara svårt att se att det skulle vara ett bärande argument att 

klausulen ska bortses från när den är del av ett väletablerat standardavtal som ofta används 

inom branschen, ett standardavtal som parterna dessutom är överens om att välja. Då borde 

båda parter vara så insatta i avtalet att de är medvetna om dess innehåll och konsekvenserna 

det kan få. Däremot skulle det argumentet kunna väga lite tyngre om det var den ena partens 

ensidigt upprättade avtal, motparten har då kanske inte så mycket att säga till om vad gäller 

enskilda avtalsvillkor, och kanske inte ens bemödar sig lägga ner energi på att ändra i 

boilerplate-klausulerna utan prioriterar de klausuler som styr själva köpet av varan eller 

tjänsten och betalningen av densamma. Motparten har dock ett val att inte ingå avtalet 

överhuvudtaget om standardavtalet inte passar. Samtidigt får det också anses ingå i 

avtalsfriheten en rätt att ingå avtal där villkoren är helt dikterade av motparten, ett val som 

kanske speglar en bekvämlighet, men även en risk som parten då väljer att ta. Som redan 

konstaterats i uppsatsen, en part borde inte kunna anses skyddsvärd enbart på den grunden att 

avtalet utgör ett standardavtal.  

 

7.3 Engelsk rättsverkan och principen om avtalsfrihet 

Den engelska synen på integrationsklausuler avspeglas i Inntrepreneur, de är tillämpliga och 

utesluter alla andra överenskommelser som inte finns nedtecknade i avtalsdokumentet. Det 

kan sägas vara en strikt och formalistisk tolkning av klausulen som samtidigt visar på en vid 

syn på principen om avtalsfrihet. Som Morgan skriver är engelsk rätt anpassad efter stora 

                                                 
201 Om tvingande regler och principen om avtalsfrihet, se Ramberg och Ramberg, 2016, s. 33–34. 
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kommersiella aktörer, och som konstaterats är avtalsfriheten större vid jämbördiga 

kommersiella parter än om det finns en svagare part. Det är därför inte konstigt att den 

engelska rätten tillåter en väldigt stor avtalsfrihet. 

 Att alltid tillämpa integrationsklausuler kanske inte alltid ger det bästa resultatet för 

parterna i just den aktuella tvisten, vilket är en del av kritiken som har lyfts mot den strikta 

tillämpningen av integrationsklausuler, men det ger däremot en stor förutsebarhet. Slutsatsen 

kan dras att en stor förutsebarhet leder till en större trygghet hos parterna att ingå avtal, vilket 

kan sägas öka avtalsfriheten.  

 Kritik har riktats mot att integrationsklausulen väcker liv i the Parol Evidence Rule 

och att det inte borde vara möjligt eftersom engelska domstolar så pass kraftigt har begränsat 

den regeln. Frågan blir då om det ligger inom avtalsfriheten att avtala tillbaka en regel som 

delvis har tagits bort genom praxis? Morgan menar att så inte alls är fallet, han argumenterar 

för att integrationsklausuler inte alls leder till en tillämpning av the Parol Evidence Rule. 

Eftersom en anledning till att the Parol Evidence Rule begränsades var att den inte ansågs ta 

hänsyn till partsviljan är den inte alls likadan som integrationsklausuler. Integrationsklausuler 

är däremot ett uttryck för partsviljan, eftersom det är en klausul som parterna frivilligt infört i 

avtalet och blir därmed ett uttryck för hur parterna önskar reglera avtalet. Det finns en poäng i 

Morgans resonemang, att det trots allt är ett val att införa en integrationsklausul, medveten om 

konsekvenserna eller ej, men frågan kvarstår om det ligger inom avtalsfriheten att göra det 

eftersom konsekvenserna blir i stort detsamma som om the Parol Evidence Rule hade 

tillämpats. Svaret torde vara ja, eftersom domstolen i Inntrepreneur valde att ge 

integrationsklausulen rättsverkan enligt dess ordalydelse. 

 

7.4 Avslutande kommentar 

Problemet med integrationsklausuler är att hur en domstol än väljer att tillämpa dem uppstår 

problem. En alltför strikt tillämpning leder till att de fall när det faktiskt finns en 

överenskommelse vid sidan av faller mellan stolarna, och en mer kontextualiserad tillämpning 

förtar syftet med klausulerna. Det senare leder då till att integrationsklausulerna inte fyller den 

funktion som ska fyllas, och det leder till en mer omfattande rättsprocess när mer bevisning 

och omständigheter måste tas i beaktande. Något som nämligen setts som en fördel med 

integrationsklausuler är att de kan göra domstolsprocessen kortare genom att domstolen 

enbart behöver se till vad som står i avtalet och inte något annat. Det finns helt enkelt ingen 

bra lösning, och det kan alltid argumenteras emot den lösning som väljs.  
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 Avtalsfriheten kan sägas få större svängrum om integrationsklausuler tillämpas strikt, 

eftersom parternas uttryckta önskan i avtalet då väger tyngst. En mer kontextualiserad 

tolkning ger domstolen mer utrymme att hitta andra, alternativa, tolkningar av avtalet än om 

integrationsklausulen hade fått styra. Slutsatsen får dras att en strikt tillämpning ändå kanske 

inte är den bästa, eftersom det kan mycket väl finnas fall där integrationsklausulen faktiskt 

inte stämmer, men att beviskravet för att åsidosätta integrationsklausuler bör sättas högt för att 

syftet med klausulerna ska kunna upprätthållas.   
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