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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Integrationsklausulen, i vissa sammanhang benämnd “merger clause
1
” eller “entire 

agreement clause
2
”, är en avtalsbestämmelse som anger att kontraktshandlingar utgör 

hela avtalsinnehållet och att eventuella uttalanden, utfästelser eller överenskommelser 

som tidigare förekommit ersätts av kontraktshandlingen. Den exakta formuleringen kan 

variera mellan olika avtal, och ofta kombineras klausulen med bestämmelser om 

exempelvis formkrav för ändringar eller att avstående från att åberopa vissa rättigheter 

enligt avtalet inte innebär ett permanent avsägande av dessa.  

Integrationsklausulen kan skrivas in i avtalet så att en möjligen ganska komplex 

avtalsituation, med omfattande historia mellan parterna som kan innehålla en mängd 

utkast till avtal, förutsättningar som förändrats under förhandlingar osv., inte till samma 

grad kan ligga latent som möjligt avtalsinnehåll att åberopa vid eventuell tvist. Efter en 

förhandling enas parterna kring kontraktshandlingen och säger, genom 

integrationsklausulen, att det här, kontraktshandlingen, är vad vi faktiskt till slut kommit 

överens om även om vi diskuterat mycket annat och vid olika tidpunkter faktiskt kan ha 

varit överens om delvis något annat. 

Integrationsklausulen är en import till den svenska rättsordningen från de på 

världsmarknaderna dominerande aktörernas rättstradition.
3
 Storbritannien och kanske 

främst USA har under lång tid utövat ett stort kulturellt inflytande på världen och 

världshandeln och deras rättsordningar har också kommit att få inflytande på andra 

länders som följd.
4
 Men de båda nationerna har rättsystem, från common law — 

traditionen, som på många sätt väsentligt skiljer sig från exempelvis Sverige och 

resterande Europa, som istället i varierande grad kan hänföras till en civil law — 

tradition.
5
 De avvägningar som gjorts under utvecklingen av de olika rättstraditionerna 

                                                 
1
 Se exempelvis UNIDROIT Principles, PECL eller DCFR. 

2
 Gorton, L, Boilerplateklausuler, s. 171. 

3
 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Ehrvervsjuridisk Tidssksrift nr. 2 2009 s. 170 f. 

4
 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Ehrvervsjuridisk Tidssksrift nr. 2 2009 s. 170 f. Edlund, L, Boilerplate 

på svenska, SvJT 2001 s. 172.  
5
 Zweigert, K, Kötz, H, An introduction to comparative law, s. 276 f.  
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kan då få till följd att en lösning som valts i den ena inte fungerar i det rättsystem som 

byggts i den andra.  

I Sverige har kommersiella kontrakt med tiden blivit alltmer utförliga, trots att 

det alltjämt finns omfattande dispositiv rätt att luta sig tillbaka på. Klausuler som över 

tid utvecklats i samspel med andra principer och regler i ett för svensk del främmande 

rättssystem, i common law — traditionen, hämtas in, eventuellt något lösryckt, till ett 

rättssystem där de kan komma att stå på egna ben utan de hjälpregler och den utförliga 

utveckling i praxis som gav dem stadga och tydliga roller när de först utvecklades. 

 

 

1.2 Syfte och Problemformulering 

 

Trots att integrationsklausuler är relativt vanligt förekommande i avtal mellan svenska 

parter i Sverige, på svenska och under svensk lag, är det ännu inte självklart, i någon 

mer precis mening, vad klausulen innebär och vad dess rättsverkan kan förväntas bli om 

frågan togs upp till prövning vid svensk allmän domstol.  

 Det finns ett rättsfall från svensk överrätt som behandlar integrationsklausuler i 

någon mån, AD 2007 nr 86. Men domstolens argumentation kring själva klausulen är 

inte särskilt utförlig och det är möjligt att arbetsdomstolens dom inte fullt ut kan vägleda 

i icke arbetsrättsliga tvister. Det finns ett antal ofta refererade domar från skiljenämnder 

som också berör klausultypen och viss ledning kan måhända tas därifrån men 

skiljeförfarandet måste nog anses minst lika särskiljt förfarandet i allmän domstol som 

förfarandet i Arbetsdomstolen. Skiljedomarna är inte prejudicerande och förfarandet en 

ordning med mycket större möjligheter för parterna att själva påverka processens 

utformning. Integrationsklausuler dyker från tid till annan upp i doktrin, antingen som 

ämne för delavsnitt i böcker om bredare ämnen eller som ämne i mer specialiserade 

artiklar. Till det kan läggas att integrationsklausulen också behandlas i de stora 

internationella principsamlingarna på avtalsrättens område, såväl UNIDROIT Principles 

of International Contract Law, som The Principles of European Contract Law och Draft 

Common Frame of Reference, där benämnd “Merger Clause”. Någon allmänt 

vedertagen definition av vad en integrationsklausul exakt reglerar, eller åtminstone är 

ämnad att reglera, är inte alltid tydligt formulerad i den litteratur som behandlar 

klausulen i Sverige.  
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Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad en integrationsklausul i snäv mening är, 

hur dessa skiljer sig från andra närbesläktade klausultyper som även de ofta är av 

importerad “boilerplate” — typ, och vad klausulen fyller för funktion i svensk 

kommersiell avtalsrätt. Hur bör en integrationsklausul tolkas enligt svensk rätt; hur 

påverkar närvaron av en integrationsklausul tolkningen av resten av avtalet; och hur 

påverkas utfyllning av avtalet av att avtalet innehåller en integrationsklausul?   

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Integrationsklausulen är likt många andra så kallade “boilerplate-klausuler” en 

importerad klausul från amerikansk och engelsk rätt, och därmed från den för svensk del 

något främmande common law — traditionen. Trots det så ligger det utanför den här 

uppsatsen ram att, utöver en kort redogörelse av klausulens bakgrund för att sätta 

fenomenet med dess import och ökande användning i något form av sammanhang, lägga 

sig vid med något utförligt komparativt perspektiv av klausulen i svensk respektive 

anglo amerikanska rättsordningar. Uppsatsen behandlar ej heller, annat än för att 

klargöra konturerna av integrationsklausulen, boilerplate i allmänhet. Inriktningen är 

istället på hur integrationsklausuler ser ut och fungerar i svensk rätt.  

 Uppsatsen undersöker vidare inte de eventuella processrättsliga aspekterna av 

integrationsklausuler. Denna avgränsning sker då en inkludering av eventuella 

processrättsliga spörsmål skulle stjäla plats och uppmärksamhet från frågorna kring de 

materiella verkningarna av klausulen. 

 Uppsatsen behandlar inte heller rent konsumenträttsliga förhållanden eller i 

nämnvärd grad andra mer särpräglade avtalstyper som kan hänföras till mer 

specialiserade områden som standardavtalsrätt, entreprenadrätt eller arbetsrätt annat än i 

den mån det kan belysa integrationsklausulens funktion i den allmänna kommersiella 

avtalsrätten.  
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1.4 Metod 

 

Integrationsklausulen är inte reglerad i svensk rätt. Hela den kommersiella avtalsrätten 

präglas av dispositivitet i lagarna och stor partsautonomi. I uppsatsen analyseras 

integrationsklausulen genom att den prövas enligt de svenska reglerna för avtalstolkning 

och utfyllning av avtal. Vägledning tas av den begränsade svenska domstolspraxis som 

finns gällande klausulen, men även av den norska domstolspraxis som utvecklats då den 

nordiska rätten alltjämt är nära besläktad på det berörda rättsområdet. Också hur 

klausulen behandlas i internationella regel- och principsamlingar beaktas.  

 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett kortare inledande avsnitt följt av ett avsnitt som är ämnat att 

presentera integrationsklausulen, sätta den i sitt sammanhang, och ge viss bakgrund till 

den och dess historia. Uppsatsens tredje avsnitt ger sedan en kort överblick över hur 

reglerna, eller principerna, för tolkning och utfyllning av avtal ser ut i svensk rätt. I det 

efterföljande avsnittet analyseras med ledning av allmänna principer, domstolspraxis,  

internationella principsamlingar, och doktrin: hur en integrationsklausul tolkas och hur 

en integrationsklausul påverkar tolkningen av resten av avtalet. I avsnittet därefter 

analyseras hur en integrationsklausul påverkar utfyllning av avtal, med särskilda 

delavsnitt för hur klausulen förhåller sig till felreglerna i köplagen och till hur den 

förhåller sig till förutsättningsläran. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt av 

sammanfattande slutsatser.  

 

 

2 Integrationsklausulen och dess sammanhang 

 

2.1 Integrationsklausulens ursprung 

 

Integrationsklausulen härstammar från engelsk och amerikansk avtalsrätt där den 

vanligen benämns merger clause eller entire agreement clause, varav det senare namnet 
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kan ge den tydligaste fingervisningen om vad klausulen handlar om, att fastslå att 

kontraktshandlingen utgör hela avtalet mellan parterna. Att klausulen inte har sitt 

ursprung i inhemsk rätt behöver inte göra den per definition overksam när den 

förekommer i inhemsk kontext. Dess exakta ursprung och rättsverkan i rättsordningen 

från vilken den är hämtad i ger inte nödvändigtvis någon närmare inblick i hur den ska 

bedömas och få för rättsverkan i den nya rättsordningen. Det kan ändå vara bra att kort 

belysa varifrån klausulen kommer och hur den fungerar där för att få en bättre förståelse 

för vad parter i vissa fall kan tänkas blivit inspirerade av för rättsverkan när de 

bestämmer sig för att uppta en integrationsklausul i kontraktshandlingen.  

 

En klausul kan på engelska ofta utformas enligt följande:  

 

“This is the entire Agreement between you and Microsoft for your use of the Services. It 

supersedes any prior agreements between you and Microsoft regarding your use of the 

Services.” 

 

Exemplet är hämtat från Microsofts “Microsoft Services Agreement” och är 

ganska typiskt. Första meningen stipulerar att det för handen liggande avtalet är “the 

entire Agreement”, alltså hela avtalet, vad gäller de förhållanden som avtalet rör, i detta 

fall “your use of the Services”. Det kan noteras att formuleringen “entire agreement” 

andvänds uttryckligen i avtalsbestämmelsen.  Andra meningen säger att avtalet ersätter 

alla tidigare överenskommelser mellan parterna vad gäller användarens nyttjande av 

tjänsterna.  

Termen integration clause, från vilken det vanliga svenska namnet sannolikt 

kommer
6
, hänvisar till ett moment i tolkningen under engelsk och amerikansk rätt vid 

vilket man fastställer huruvida en avtalshandling innehåller alla bestämmelser som utgör 

avtalet, huruvida avtalets alla delar är integrerade i det skriftliga kontraktet och därmed 

vad som utgör tolkningsdata.  

I såväl amerikansk som i engelsk rätt blir frågan om huruvida ett avtal är att anse 

som integrerat, eller utgör the entire agreement, intressant för tillämpningen av the 

parol evidence rule
7
.
8
 Regeln har lite olika verkningar och kommer oavsett om den blir 

                                                 
6
 Rimligen, det vore någonting lurt annars då namnet knappast är särskilt beskrivande i sig för svensk del. 

7
 The Parol Evidence rule, kan behöva förklaras något då termen dels innebär en juridisk teknisk defintion 

av ett eventuellt även annars okänt ord, “parol”, dels utger sig för att vara regel och dessutom en 

bevisregel. I det här fallet betyder “parol” mer än bara muntlig bevisning och har använts juridisktekniskt 

sedan medeltiden då olika typer av bevisning värderades enligt en någorlunda strikt hierarki varför 
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tillämplig eller ej, oavsett om avtalet är integrerat eller ej, oavsett om det finns en 

särskild integrationsklausul eller ej, med en mängd undantag och inskränkningar från 

hur den som huvudregel ska tillämpas. En integrationsklausul säger då att 

kontraktshandlingen ska anses vara integrerad, utgöra hela avtalet, och att the parol 

evidence rule är tillämplig.   

Närmare vad the parol evidence rule innebär är en separat fråga som är och 

länge har varit mycket omdebatterad inom amerikansk och engelsk rätt, så till den grad 

att dess existens i gällande rätt har ifrågasats.
9
 I den brittiska utredningen The Law 

Commission Report on the Parol Evidence Rule beskrevs regelns natur som mer av ett 

cirkelresonemang än en faktisk regel och återgavs ungefärligt som: “when it is proved 

or admitted that the parties to a contract intended that all the express terms of their 

agreement should be as recorded in a particular document or documents, evidence will 

be inadmissible (because irrelevant) if it is tendered only for the purpose of adding to, 

varying, subtracting from or contradicting the express terms of that contract.”.
10

 

En integrationsklausul skulle då kunna fungera som ett tydligt tecken för en 

engelsk domstol att parterna sannolikt har haft för avsikt att alla uttryckta bestämmelser 

i avtalet är vad som återges i kontraktshandlingen, och att klausulen således kan anses 

aktivera effekterna av the parol evidence rule.
11

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
kontraktshandlingar som inte var förseglade, såväl skriftliga, muntliga eller vad det nu kan ha varit, alla 

var underlägsna det skrivna förseglade dokumentet oavsett övriga omständigheter. Det spelade alltså inte 

någon större roll dem emellan, alla kunde lika gärna vara muntliga, eller “parol”, bevisning. Sedan ska det 

ha utvecklats åt det hållet att vanliga skriftliga kontrakt tog över från de förseglade skriftliga 

kontraktshandlingarna och “parol” snarast fick betydelsen av övriga bevishandlingar vid sidan av den 

slutliga skriftliga kontraktshandlingen. Men det är som sagt inte ens egentligen en bevisteknisk regel, 

åtminstone inte idag, utan kan bättre beskrivas som ett resonemang, och detta som en del av 

avtalstolkningen snarare än som en del av processen. Men den kallas ändå the parol evidence rule, för den 

har ju kallats så i några hundra år och då är det synd att ändra det oavsett hur goda skäl för ändring som 

kan påvisas. (Law Commission, Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule, 1986)  
8
 Olika termer är brukliga i de olika rättssystemen men principen tycks vara densamma. Restatement 

(second) of contracts, §213, (http://www.lexinter.net/LOTWVers4/parol_evidence_rule.htm), Law 

Commission, Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule, 1986, s. 8 f. 
9
 Law Commission, Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule, 1986.   

10
 Law Commission, Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule, 1986, s. 8. 

11
 Law Commission, Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule, 1986 s. 13. 

http://www.lexinter.net/LOTWVers4/parol_evidence_rule.htm
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2.2 Integrationsklausulens syften 

 

2.2.1 Allmänt
12

 

 

Syftena med en viss sorts klausul blir ytterst en fråga om vad parterna i det enskilda 

avtalet avsett med klausulen och hur de valt att formulera den. Men när det är fråga om 

vanligt förekommande klausuler med närmast standardiserad utformning torde det vara 

möjligt att diskutera åtminstone några typiska syften med en sådan klausul.  

Vad gäller integrationsklausuler kan några övergripande huvudsyften anses vara: 

att göra avtalet mer förutsebart för parterna, och för parternas nuvarande och framtida 

företrädare som kan komma att implementera avtalet;
13

 att genom att minska den 

eventuella betydelsen av utfästelser och förslag och andra handlingar och händelser som 

kan ha förekommit som del av förhandlingarna innan det slutliga avtalet färdigställts 

och skrivits under, förmå parterna att konkretisera avtalsinnehållet;
14

 att effektivisera 

processen vid eventuell tvist genom att redan vid avtalsslut klargöra vad som är relevant 

att föra bevisning om;
15

 och att skapa en chans för en nystart i avtalrelationen mellan 

parterna i sådant fall att tidigare avtal kan ha ingåtts om samma saker men med något 

andra villkor som parterna nu vill utsläcka och ersätta med nya.
16

 

De nu uppräknade syftena är inte i alla lägen helt diskreta utan kan ofta flyta in i 

varandra och samverka för att uppnå ett mer övergripande syfte som kan sägas delas 

                                                 
12

 Många av de övergripande, eller underliggande, syftena med integrationsklausuler delas med skriftliga 

kontraktshandlingar i största allmänhet. Dessa grundsyften är svaren på frågan “varför” man kan tänkas 

använda integrationsklausuler. Frågan om “hur” man uppnår dessa syften är något separat och det är där 

man kommer in på vilka specifika rättsverkningar man hoppas uppnå med klausulen. Man vill exempelvis 

uppnå förutsebarhet genom att avskära avtalspreliminärer från avtalsinnehållet och tar därför in en 

integrationsklausul.     
13

 Bjørnstad, H, Entire agreement, s. 5; Gorton, L, Merger Clauses in business contracts, Erhvervsjuridisk 

Tidsskrift 4 2008, s. 347. 
14

 Lindskog, S, Förhandlingsspelet, s. 153.  
15

 Ramberg, C, Avtalslagen 2010 § 7.5 (1), kommentaren; Gorton, L, Merger Clauses in business 

contracts, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4 2008, s. 354. 
16

 Det här har i alla fall framhållits av part som argumentation i AD 2007 nr 86. I vilken utsträckning det 

är ett vanligt förekommande syfte med klausultypen är oklart. Det verkar dock inte vara ett helt orimligt 

ändamål, att genom ett utförligt och tydligt skriftligt avtal med en integrationsklausul för att stärka det 

och minska betydelsen av vad som skett innan avtalsslutet städa upp i avtalsrelationen för framtiden. I 

vilken mån ett sådant syfte kan uppnås torde vara mera osäkert. Även med en integrationsklausul kommer 

sannolikt tidigare partsbruk att påverka tolkningen och eventuell utfyllning av avtalet men om ett generöst 

partsbruk inte har stöd i kontraktshandlingen och kontraktshandlingen påstår sig vara det fullständiga 

avtalet bör det åtminstone bli svårare att hävda att det gamla partsbruket ändå ska bestå. Jmf. AD:s dom 

där de i kontraktshandlingarna oförankrade förmånerna från det gamla partsbruket fick bestå då 

domstolen ansåg att parterna inte ämnat utsläcka dem med klausulen vilket ska ha visats av hur parterna 

agerat när avtalet sedan implementerats.  
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med alla kontraktshandlingar, att skapa klarhet om vad som avtalats. De tänkta syftena 

knyter nära an till några av huvudsyftena till att alls nedteckna avtal i skriftlig form, att 

på så sätt klargöra var gränserna för det avtalade går och vad som parterna faktiskt 

kommit överens om.
17

 Detta skapar i sin tur en trygghet för parterna och möjliggör en 

effektivare handel.  

 

 

2.2.2 Förutsebarhet 

 

Ett av huvudsyftena som en integrationsklausul kan fylla i ett avtal är att öka 

förutsebarheten för parterna.
18

 Genom att uttryckligen begränsa mängden data som kan 

komma att anses relevant i att fastställa vad som utgör avtalsinnehåll kan klausulen 

åtminstone teoretiskt bidra till att göra avtalet mer överblickbart. Om det är avtalat så 

finns det med i kontraktshandlingen. Om avtalet blir för utförligt, kanske just av den 

anledningen att allt måste komma med för att räknas, så kan avtalet dock istället tänkas 

bli svårare att överblicka och förutse konsekvenserna av.  

 

 

2.2.3 Konktretisering av avtalsinnehållet 

 

Under även relativt korta förhandlingar kan ett flertal förslag till avtalsinnehåll komma 

upp för diskussion utan att parterna för det blir ense om de saker som diskuterats. 

Motparter kan föreslå varsin formulering med olika omfattning och innebörd för att 

sedan enas om en kompromiss eller någonting helt annat. Risken föreligger då att något 

eller några av dessa utkast, ensidiga eller gemensamma, kan komma att vid senare tvist 

ligga till grund för förpliktiganden som parterna kanske egentligen aldrig kom överens 

om. Det är emellertid ofta önskvärt att avtalsparterna är fullt på det klara med vad det är 

de avtalar när de når avtalsslut. Oavsett om det som avtalas är avsiktligt vagt för att 

parterna har svårt att enas eller om det är väldigt klart, tydligt och specifikt så torde det 

underlätta i senare skede om eventuella tystnader i avtalet inte också är oväntade. Med 

en integrationsklausul kan båda parter känna tryck att tydligt ge uttryck för vad de 

                                                 
17

 Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, s. 125. 
18

 Bjørnstad, H, Entire agreement, s. 5 f.; Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 173; Gorton, L, 

Merger Clauses in business contracts, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4 2008, s. 344 f. 
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faktiskt vill uppnå med avtalet.
19

 Det som endast lite lösare diskuterats utan att 

konkretiseras i kontraktshandlingen riskerar att falla bort vid tvist. Detta är potentiellt 

positivt inte bara för avtalsparterna utan även för tredje person som kan komma att 

beröras av avtalet utan att vara direkt part då denne sannolikt har ännu svårare än 

parterna att tyda svävande avtalsvillkor.
20

   

 

 

2.2.4 Processekonomiska hänsyn 

 

Att processa kan snabbt bli mycket kostsamt.21 När parter väl blivit oense om avtalets 

innehåll, eller en bakomliggande meningsskiljaktighet kommit till ytan, ligger det nära 

till hands att åberopa allt som kan ge några som helst belägg för den position part själv 

tagit i tvisten. Efter längre förhandlingar kan ett mycket omfattande material av olika 

uttalanden, förslag och mer eller mindre färdigställda utkast till slutlig 

kontraktshandling finnas att tillgå som bevis för att en viss fråga diskuterats i viss 

sammanhang eller att motpart uttalat sig i princip positivt eller åtminstone inte haft 

någon anmärkning på villkor eller formuleringar som sedan av olika skäl inte tagits med 

i slutprodukten. Dessa handlingar nödgas då motpart bemöta och föra egen bevisning 

om och domstolen måste höra och ta ställning till vad parterna framfört.  

Om istället parterna redan vid avtalsslut tydligt tagit ställning och uttryckt i 

kontraktshandlingen att de delar som de faktiskt kommit överens om också finns 

uttryckta i kontraktshandlingen så utesluts visst processmaterial, och det blir genast 

svårare för den part som senare menar att vissa villkor visserligen blev avtalade men 

aldrig upptogs i kontraktshandlingen.  I många fall kan detta tänkas ge visst stöd åt 

exempelvis en ekonomiskt svagare part som inte har samma resurser att processa och 

utförligt bemöta sådan omfattande bevisning om vad som hänt under förhandlingarna. 

Part kan istället hänvisa till klausulen och med viss trygghet veta att annat avtalsinnehåll 

                                                 
19

 Lindskog, S, Förhandlingsspelet, s. 153. 
20

 Lindskog, S, Förhandlingsspelet, s. 153. 
21

 De eventuella ökade kostnader som kan tänkas uppstå för att processa kring avtalspreliminärer är 

möjligen överskattade. Jämför farhågorna i och med det engelska avgörandet Investors v. West 

Bromwich, som torde inneburit sista spiken i kistan för en mer traditionell parol evidence rule, och de 

faktiska konsekvenserna av att alla relevanta omständigheter ska beaktas. Se härom Rosengren, J, 

Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT 2010 s 8. Mot detta kan dock möjligen invändas att 

den engelska regeln redan innan domen var så urvattnad att någon klar skillnad därför inte var möjlig att 

skönja för att de onödiga ökade processkostnaderna redan blivit faktum, men det är  spekulation från min 

sida. 
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än det som kan förankras i den kontraktshandling som faktiskt kom till stånd inte ändå 

blir gällande. 

 

 

2.2.5 Möjliggöra nystart i etablerade partsrelationer 

 

Under långa avtalsrelationer kan omfattande praxis ha utbildats mellan parterna och när 

omständigheterna kring avtalsförhållandet förändras kan tidigare överenskommelser 

behöva att omregleras  i ett nytt avtal. Viss tidigare praxis är kanske inte längre lämplig 

eller önskvärd mellan parterna på grund av förändrade omvärldsförutsättningar, 

omstrukturering av verksamheten eller liknande.
22

  

Att det för båda parter framstår som gott att omförhandla avtalet efter en tid 

betyder emellertid inte att det vid en eventuell senare tvist inte ter sig förmånligt att till 

viss del istället försöka göra gällande den praxis mellan parterna som var i bruk innan 

det nya avtalet och som kanske inte uttryckligen ersatts med utförliga nya 

bestämmelser. I sådana fall är det inte omöjligt att delar av de förfaranden man avsett 

reglera på nya sätt i och med det nya avtalet ändå kommer att anses utgöra 

avtalsinnehåll även efteråt. Huruvida en integrationsklausul är tillräcklig för att 

förhindra att så sker och möjliggöra att det ändamålet uppnås är nog inte säkert.
23

   

 

 

2.3 Vanliga lydelser och exempel från verkligheten 

 

Benämningen på klausulen kan variera stort från kontraktshandling till 

kontraktshandling även om det i samtliga fall kan röra sig om en klausul med samma 

syfte. Ibland används termen integrationsklausul uttryckligen, det är vanligt 

förekommande som benämning i doktrin, men ibland återfinns klausultypen i 

kontraktshandlingar utan att ges någon närmre benämning utöver en artikelnumrering, 

eller under rubriken “fullständig reglering” eller dylikt. Det finns också variation i hur 

integrationsklausuler utformas, men jag vill visa att de ofta ändå är ganska snarlika.   

                                                 
22

 I AD 2007 nr 86 var det fråga om företaget efter ett ägarbyte och nya avtal önskat utsläcka vissa 

tidigare medgivna förmåner som inte tagits med i avtalet. Även andra situationer kan tänkas ge upphov 

till liknande problematik, som exempelvis om parterna tidigare godtagit  att leveranser sker på andra tider 

eller med större fördröjning än avtalet egentligen specificerar   
23

 Se AD 2007 nr 86.  
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Ovan återfinns ett praktiskt exempel, på engelska, taget från ett av Microsofts 

användaravtal tillgängligt på Internet.
24

 Andra exempel, på svenska, är:   

 

“Villkoren utgör det fullständiga legala avtalet mellan dig och YouTube och reglerar 

din användning av Tjänsten. Villkoren ersätter alla tidigare avtal som berör Tjänsten 

och som ingåtts mellan dig och YouTube. Samtliga övriga villkor som Google Inc. eller 

något av dess dotterbolag kan tillämpa från tid till annan är uttryckligen undantagna 

från dessa Villkor.”
25

 

 

“Den här Redogörelsen utgör hela avtalet mellan parterna avseende Facebook, och det 

åsidosätter eventuella tidigare avtal.”
26

 

 

“Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som 

Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som 

föregått Aktieägaravtalet ersätts till fullo av innehållet i Aktieägaravtalet.”
27

 

 

“Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör 

och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

detsamma.”
28

 

 

I doktrin anges ofta exempel som möjligen formulerats av författarna själva, 

med lydelser såsom: 

 

“This contract completely embodies the terms of the parties' agreement.”
29

 

 

“Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. 

Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som föregår Avtalet ersätts av 

innehållet i detta avtal.”
30

 

 

“Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som avtalet berör. Alla 

muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av detta 

avtal med bilagor.”
31

 

                                                 
24

 Se avsnitt 2.1. 
25

 Art. 14.1. YouTube, Användningsvillkor för tjänsten, https://www.youtube.com/t/terms.  
26

 Art. 18.1. Facebook, Redogörelse för rättigheter och skyldigheter, https://sv-

se.facebook.com/legal/terms. 
27

 Art. 25.3. Samtrafiken, Samtrafikens Aktieägaravtal (KA-04), http://www.samtrafiken.se/wp-

content/uploads/2012/11/KA-04.pdf. 
28

 Fullständig Reglering, Svenska Retursystem, Användaravtal version 2015:1, 

http://www.retursystem.se/wp-content/uploads/Avändaravtal-Returenheter.pdf 
29

 Ramberg, C, Avtalslagen 2010, kommentar till avsnitt 7.5.(1). 
30

 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr 2 2009, s. 179 
31

 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 173. 
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Vad dessa exempel, såväl de från doktrin som de hämtade direkt från faktiska 

kontraktshandlingar, har gemensamt är att de uttrycker en vilja att i viss mån begränsa 

avtalets innehåll till det som framgår i kontraktshandlingen i vilken klausulen är 

intagen.  

Klausulen förekommer ofta uppdelad i två satser eller meningar varav den första 

brukar stadga att kontraktshandlingen ger uttryck för hela avtalet, och en andra som ofta 

stadgar att eventuella tidigare handlingar mellan parterna i de frågor som den nu för 

handen kontraktshandlingen berör ersätts med det nya avtalet. Klausulen bör alltså 

generellt kunna konstateras bestå av två led som antingen kompletterar varandra eller 

endast ger ett upprepat uttryck för samma sak.  

 

 

2.4 Boilerplateklausuler, till integrationsklausulen närbesläktade 

klausuler och vanliga tilläggsklausuler 

 

2.4.1 Allmänt 

 

Integrationsklausulen beskrivs ibland som en så kallad “boilerplate” - klausul. Någon 

helt entydig beskrivning av vad en boilerplateklausul är för någonting kan nog inte 

anses finnas då termen används för en mängd ganska olika sorters klausuler som införs i 

avtal av en mängd anledningar och på en mängd olika sätt.
32

 Generellt bör dock kunna 

sägas att boilerplate är en lös kategorisering av sådana klausuler som ofta tas in och i 

mer eller mindre liknande lydelser oavsett vad avtalet i det specifika fallet rör.
33

 

Gemensamt har de klausuler som ofta anses vara boilerplate att de tar sikte på det 

generella avtalstekniska snarare än de frågor som är specifika för det enskilda avtalet.
34

  

Av dessa återkommande klausuler är integrationsklausulen en vanligt 

förekommande, men den förekommer sällan helt på egen hand utan åtföljs ofta av andra 

boilerplateklausuler. Det händer att mer omfattande regleringar passas in under 

                                                 
32

 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr 2 2009, s. 171. 
33

 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 172. 
34

 Gorton, L, Integrationsklausuler och några andra boilerplateklausuler, Ny Juridik 2009 #4 s. 7. 



16 

benämningen “integrationsklausul” när denna diskuteras i doktrin.
35

 Det är inte ovanligt 

att andra så kallade boilerplateklausuler förekommer i samma avsnitt av en 

kontraktshandling som en integrationsklausul, och ibland även som del av samma 

artikel i kontraktshandlingen. Men det är meningsfullt att inte sammanblanda dessa vid 

en diskussion kring klausulernas verkan i den mån de kan separeras ut till enskilda 

klausuler med egna diskreta syften och verkningar. Några av de vanligare andra 

boilerplateklausuler som kan förekomma i samband med eller sammanblandad med 

integrationsklausuler i kontraktshandlingar och i diskussion i doktrin redogörs för i 

följande delavsnitt för att tydliggöra integrationsklausulens gränser mot närbesläktade 

avtalsbestämmelser. 

 

 

2.4.2 No Oral Amendments 

 

“Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, 

avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda 

Parterna.”
36

 

 

En “No Oral Amendments” - klausul, eller en ändringsklausul, föreskriver på 

vilket sätt parterna efter avtalslut har att ändra avtalsinnehållet, företrädesvis genom att 

föreskriva ett krav på skriftform.
37

 Detta är en klausul som ofta kan förekomma 

tillsammans med en integrationsklausul, ibland under samma rubrik.
38

 Ett krav på att 

eventuella ändringar måste ske skriftligen liknar integrationsklausulen i det att även en 

sådan ändringsklausul kan komma, om inget hinder föreligger, att avskära sådana 

utfästelser och sådant handlande som annars, vid en tvist, skulle kunna komma utgöra 

avtalsinnehåll. Grundregeln är ju att parter, till följd av den rådande avtalsfriheten, är 

fria att ingå avtal utan vidare formkrav och kan även i fall då de redan avtalat om saken 

med utförliga skriftliga kontraktshandlingar  vid en senare tidpunkt muntligt komma 

överens om att sätta ett annat avtalsinnehåll i dess ställe. Sådana förfaranden kan 

emellertid vid efterföljande tvist bli suboptimala då ett utförligt och konkret uttryck för 

                                                 
35

 Adlercreutz, A,  Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om integrationsklausuler, s. 

23; Gorton, L, Merger Clauses in business contracts, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4 2008, s. 348 f.  
36

 Exempel hämtat ur “Partnerskapsavtal mellan Högskolan Dalarna och XX daterat [**]”, 

http://www.du.se/PageFiles/44996/Bilaga%201%20-%20Slutgiltigt%20partnerskapsavtal%20KTP.pdf 
37

 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr 2 2009, s. 181. 
38

 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr 2 2009, s. 181; samt särskilt Gorton, L, 

Merger Clauses in business contracts, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4 2008, s. 346.  
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avtalets innehåll ersatts med någonting i regel betydligt mer svårbevisat och diffust.   I 

avtal som sträcker sig över en längre tid, exempelvis entreprenader
39

, uppstår en 

liknande problematik efter avtalsslut, med anledning av eventuella omförhandlingar, 

som annars uppstår med anledning av de förhandlingar som föregick avtalet: oklarhet 

om vilka uttalanden och möjliga utfästelser som är att anse som bindande avtalsinnehåll 

som parterna sedan kan förhålla sig till.  

 

 

2.4.3 No Waiver 

 

“För det fall vi skulle avstå från eller dröja med att beivra ett brott mot, eller en 

överträdelse av, fullgörandet av detta Avtals förpliktelser, skall detta avstående ej 

förstås som ett generellt avkall från Avtalets förpliktelser eller ett frånsägande av 

Groupons rätt att när som helst framtvinga fullgörande av detta Avtals förpliktelser, 

både ifråga om de förpliktelser som har överträtts och andra.”
40

 

 

Klausuler benämnda “no waiver”, eller “icke-avstående”
41

, ämnar även de att 

reglera hur efterföljande handlande, avtalets implementering, har att påverka vad som är 

avtalets innehåll. Att en part avstår från att åberopa en rättighet enligt avtalet såsom det 

ursprungligen var utformat kan i vissa fall vara mycket praktiskt viktigt för att förenkla 

eller skynda på det slutliga målet med avtalet eller för att bevara en god relation med 

motparten. Om en viss bestämmelse upprepat åsidosätts kan part emellertid löpa risken 

att vid ett senare tillfälle inte ha rätt att då åberopa den då åsidosättandet kan tolkas som 

att parterna avtalat om ändring i avtalet vilket mycket väl kan vara till nackdel för en av 

parterna. Att säkerställa att generös tillämpning av avtalet från en part inte också 

innebär en bindande eftergift torde i alla fall teoretiskt underlätta för ett lättare 

samarbete mellan parterna under avtalets implementering. Till skillnad mot exempelvis 

integrationsklausuler och ändringsklausuler är det inte lika självklart att en icke-

avståendeklausul bidrar nämnvärt till att göra avtalet överblickbart och otvetydigt i vad 

som ska anses vara dess innehåll. Visserligen bidrar den eventuellt till att de 

ursprungliga avtalsvillkoren ska stå fast vid tvist även om generös tillämpning föregått 

tvisten, att undantagen utgör just undantag, men om undantagen blir så pass etablerade 

                                                 
39

 Se omfattande regler om ändringar i standardavtalen för entreprenader, exempelvis NLM 02 35 - 38 

§§; AB 04 2 kap. 6 §. 
40

 Groupon.se/terms_and_conditions/ggg, Groupons Försäljningsvillkor, art. 8.6, “Inget Avstående”.  
41

 Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 175. 
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att de utan en icke-avståendeklausul (eller en ändringsklausul) alldeles uppenbart skulle 

ge upphov till en bindande eftergift och ändring av avtalet från dess ursprungliga 

innebörd kan klausulen möjligen försvåra genom att motparten kommit att förvänta sig 

eftergiften.  

Det bör i sammanhanget noteras att det får anses vara gällande rätt att så kallad 

kulans inte leder till en för framtiden bindande eftergift av uppställda rättigheter enligt 

avtalsvillkoren, även utan en i kontraktshandlingen särskilt intagen klausul därom, 

såvida inte motparten har fog för att uppfatta det som en eftergift.
42

  

 

 

2.4.4 Exclusive Remedies 

 

“Säljarens ansvar för de överlåtna aktierna bestäms helt enligt detta avtal, och Säljaren 

har därutöver inget ansvar enligt köplagen. Köparen avstår från andra påföljder än de 

som stadgas i detta avtal.”
43

 

 

När kontraktshandlingen innehåller utförliga bestämmelser om vilka påföljder 

som kommer av avtalsbrott kan det vara önskvärt att begränsa påföljderna till de 

avtalade med uteslutande av vad som annars skulle tillkomma av dispositiv rätt. 

Klausulen försöker begränsa att andra villkor än de som uttryckligen tagits med i 

kontraktshandlingen kan komma att utgöra avtalsinnehåll men riktar begränsningen mot 

dispositiv rätt snarare än, som i fallen med ovan nämnda klausuler agerande från 

parterna.  Även en sådan klausul kan underlätta för parterna att överblicka 

konsekvenserna av ett avtal och planera därefter. Vissa påföljder vid avtalsbrott som 

skulle följa av dispositiv rätt är ibland mindre lämpade för vissa avtal och parterna kan 

komma överens om att endast ett till fast belopp, eller ett enligt viss uträkningsmetod 

bestämt, vite ska utgå utan möjlighet till svårberäknade och omständligt bevisade 

skadestånd, eller att hävning kan göras gällande direkt utan att först tillåta försök till 

avhjälpande av fel.
44

  

 

 

                                                 
42

Adlercreutz, A, Gorton, L, Avtalsrätt II, s. 101 f. 
43

 Exempel hämtat ur Edlund, L, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 176. 
44

 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, s. 304. 
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3 Avtalstolkning och utfyllning 

 

3.1 Allmänna regler om tolkning och utfyllning av avtal 

 

Vad en integrationsklausul har för innebörd enligt svensk rätt, hur klausulen påverkar 

tolkning av resten av avtalet, och hur den påverkar utfyllning av avtal, blir ytterst en 

fråga om tolkning och utfyllning i det enskilda fallet. Det kan därför vara av intresse att 

redogöra för vilka regler och principer som gäller för tolkning och utfyllning av avtal  

enligt svensk rätt. 

Tolkning av avtal är en procedur som i det stora hela inte är lagfäst i svensk 

rätt.
45

 Det finns emellertid etablerade principer för hur avtalstolkning bör gå till, det är 

inte en process helt lämnat åt tolkarens fria skön. Detta regelverk av principer har 

utarbetats över mycket lång tid, vissa tumregler och tankar varit etablerade inom 

västerländsk juridisk tradition sedan antiken
46

 och finns huvudsakligen att utläsa i 

domstolspraxis och i juridisk doktrin.
47

 I korthet kan svensk avtalstolkning beskrivas 

som inriktad på att finna en gemensam partsavsikt, eller åtminstone en ensidig 

partsavsikt vilken motparten insett eller måste ha insett, och när sådan inte kan 

fastställas har tolkaren att utgå från parternas viljeyttringars  lydelse med hänsyn till alla 

till avtalet relevanta omständigheter.
48

 Kan det efter en tolkning fastställas att parterna 

inte har avtalat någonting i den tvistiga frågan får avtalet fyllas ut utifrån lämplig 

utfyllande rätt.
49

 

 

 

 

                                                 
45

 Adlercreutz, A, Gorton, L, Avtalsrätt II, s. 14; Lehrberg, B, Avtalstolkning, s. 32.  
46

 Se exempelvis oklarhetsregelns rötter i principen om ambiguitas contra stipulatorem eller proferentem, 

som kan spåras till den romerska antiken och alltjämt är såväl aktuell som omdebatterad och även lagfäst i 

10 §  Avtalsvillkorslagen.  
47

 Lehrberg, B, Avtalstolkning, s. 27; Ramberg, J, Ramberg, C, Allmän Avtalsrätt s. 133.  
48

 Se exempelvis NJA 1999 s 35 - “I HD har inte påståtts att parterna vid juniavtalets ingående hade en 

gemensam uppfattning om innebörden av avtalet i de frågor som tvisten gäller. Utredningen i målet ger 

inte heller stöd för att någon av parterna vid avtalsslutet utgick från att avtalet hade en viss innebörd i 

dessa frågor och att motparten insåg eller måste ha insett detta. Avgörande för hur juniavtalet skall tolkas 

blir därmed främst avtalets ordalydelse, men hänsyn bör också tas till andra omständigheter, som det 

affärssammanhang i vilket det tillkom.” 

49
 Lehrberg, B, Avtalstolkning, s. 187. 
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3.1.1 Tolkning 

 

Svensk avtalsrätt vilar i grunden på ett antal bärande principer som också får genomslag 

i tolkningsverksamheten. Centralt bland dessa är avtalsfriheten. Ett avtal ingås mellan 

parterna och det är parterna som avgör vad, hur, och om de avtalar. Parterna skapar sin 

egen lag för reglera sin avtalsrelation. Tolkningen måste därför i största möjliga mån 

respektera vad parterna kommit överens om genom avtalet, och samtidigt vad de inte 

kommit överens om så att part inte blir bunden av avtal som denne saknat avsikt att 

ingå. 

Eftersom avtalet ytterst vilar på vad parterna gemensamt haft för avsikt med det 

blir det principiellt av högsta vikt vid tolkningen vad den gemensamma partsavsikten, 

eller partsviljan, är. Därvid är det av mindre vikt vad som faktiskt kommit till uttryck i 

avtalet, vad som i något typfall brukar gälla eller liknande. Den gemensamma 

partsviljan är av högsta dignitet vid avtalstolkningen även när den är någonting helt 

annat än vad som framgår av kontraktshandlingen.
50

 Att förekomsten av en från 

kontraktshandlingarna avvikande gemensam partsvilja i många fall kan vara mycket 

svår att påvisa är en annan sak.  

Att jämställa med förekomsten av en gemensamma partsvilja är situationen där 

part vet att motpartens partsvilja inte svarar mot varken vad som kommit till uttryck i 

dennes viljeförklaring eller den ondtroende partens partsvilja men ändå underlåter att 

bringa motparten ur sin villfarelse.  Dolusregeln, vilken kan utläsas ur 6 § 2 st. AvtL 

direkt eller i analogi, innebär att den godtroende motparten skyddas och den ondtroende 

parten som ändå varit medveten om båda parters viljor men valt att ingå avtal ändå får 

finna sig i att bli bunden av motpartens, visserligen felaktiga, uppfattning om avtalets 

innehåll.     

Att sätta den gemensamma partsviljan i första rummet är måhända inte rent 

praktiskt hjälpsamt annat än som en övergripande ledstjärna. När konflikt uppstår om 

innebörden av en avtalsbestämmelse torde det inte vara ovanligt att det, åtminstone för 

stunden och för den bestämmelsen, inte föreligger någon gemensam partsvilja. Kanske 

fanns en sådan vid avtalslutet men den är svårligen påvisad, kanske förelåg alltid en 

avsaknad av gemensam partsvilja i frågan men parterna aldrig märkte av detta men de 
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trots allt ändå har en gemensam partsvilja till bundenhet bara inte till helheten. I vilket 

fall måste fastställandet av den gemensamma partsviljan grundas på någonting, den 

måste tolkas fram ur uttryckta tolkningsdata. Tolkaren blir hänvisad till det som 

objektivt kan fastställas.   

Till hjälp för att utröna innebörden av ett avtal ska det, vid tolkningen, tas 

hänsyn till alla relevanta omständigheter, eller som det i förarbetena till avtalslagen 

uttrycks “genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn naturligtvis bör tagas icke blott 

till dennas ordalydelse utan till samtliga omständigheter, som kunna vara av betydelse 

för ett riktigt bedömande av dess innebörd”
51

, men fokus hamnar på vad som kommit 

till uttryck i parternas viljeförklaringar, dvs. den upprättade kontraktshandlingen.
52

 Det 

som parterna uttryckt som deras gemensamma partsvilja, i form av en skriftlig 

kontraktshandling eller liknande, antas också ge en korrekt bild av vad de menat. Man 

kan tala om en presumerad gemensam partsvilja.
53

 Först utgår man från en rent språklig 

tydning av avtalets lydelse såsom avtalsbestämmelsen kan förstås enligt allmänt 

språkbruk, men det kan finnas skäl att även se till särskilt språkbruk som exempelvis är 

vanligt inom branschen. Den part som hävdar att avtalet innebär någonting annat än vad 

som framgår av lydelsen kan få det svårt att visa det.
54

 Den tvistiga avtalbestämmelsen 

bör dock också läsas i sin språkliga kontext.
55

 Tolkaren ser till hur en enskild 

bestämmelse passar ihop med de övriga bestämmelserna i avtalet, eventuellt samspel 

mellan bestämmelser av huvudregel-typ och undantagsbestämmelser. Även avtalets 

systematik kan få utslag i denna del av tolkningen där placeringen under viss rubrik 

eller tillsammans med andra klausuler av en viss typ kan ge ledning i hur en otydlig 

klausul ska tolkas. Det kan i vissa fall finnas skäl att tolka en bestämmelse i enlighet 

med ejusdem generis-principen, även om den inte funnit starkt stöd i svensk rätt som en 

klart förankrad tolkningsprincip.
56

 När en rad exempel på situationer vid vilka 

bestämmelsen är tänkt att få verkan uppräknas med ett generellt tillägg om att detsamma 

ska gälla vid situationer av samma slag, exempelvis “skogsbränder, jordbävningar, eller 

andra naturkatastrofer”, så kan det finnas skäl att tolka den generella bestämmelsen i 
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ljuset av vad som uppräknats även om den generella bestämmelsen kan täcka in delvis 

annat. Vidare kan tolkningen av avtalet i sin helhet tala för att viss bestämmelse bör 

tolkas e contrario, även om detta borde ske med viss försiktighet.
57

  

Utöver vad som kan tolkas av själva avtalstexten får andra, till avtalet nära 

knutna, omständigheter betydelse vid tolkningen.
58

 Belysande kan vara sådana 

omständigheter som hänför sig till situationen för parterna innan och vid avtalslutet, och 

som varit synbara för parterna. Det kan röra sig om hur parterna uppträtt under 

förhandlingarna, deras inbördes relation eller förhållanden i övrigt. Möjligen har syftet 

med en klausul eller avtalet som helhet diskuterats utförligt utan att uttalat tagits med i 

den slutliga kontraktshandlingen (syftet kan givetvis uttryckligen angivits i avtalstexten 

eller framgå av avtalet läst i sin helhet, i vilka fall det kan få utslag redan efter en 

språklig tolkning av avtalet.). I de fall parterna tidigare avtalat om samma eller liknande 

saker, eller ensidig praxis utvecklats hos ena parten, kan detta påverka tolkningen.
59

 

Parternas uppträdande efter avtalsslut har i princip ingen inverkan på avtalet, såvida de 

inte därigenom kan anses sluta ett nytt avtal eller avtala om ändringar i avtalet, men det 

kan visa på hur parterna uppfattat avtalet när det slöts.
60

  

När det efter att hänsyn tagits till vad som kan utläsas av kontraktshandlingen 

och dess sammanhang och frågor angående avtalets innebörd ändå kvarstår kan mer 

allmänt betonade överväganden, som inte är direkt hänförliga till just parternas 

avtalssituation, leda till ett avgörande. Handelsbruk eller praxis inom branschen eller 

annan sedvänja kan vid tillfälle klargöra innebörden av oklara begrepp eller förväntad 

standard som parterna vid avtalsslutet inte funnit behov av att tydliggöra i 

kontraktshandlingen.
61

  

Om något sådant inte kan påvisas kan tolkaren se till den tvingande och den 

dispositiva rätten. Även om ett avtal kan komma att tolkas så att dess innehåll i någon 

del eller i sin helhet skulle strida mot tvingande rätt är det brukligt att, när alternativa 

tolkningar finns, luta åt den tolkning som låter avtalet i den delen bli gällande. Liksom 

att hänsyn tas för att tolka avtalet i förenlighet med tvingande rätt kan tolkaren se till 

den relevanta dispositiva rätten för att finna en lösning. Enligt den s. k. giltighetsregeln 

brukar det också antas att parterna inte skulle införa en bestämmelse om de inte avsett 
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att den skulle få någon verkan. Det skulle då ge fördel åt de tolkningsalternativ som 

innebär att en bestämmelse tillför något, gentemot vad som annars framgår av avtalet 

eller vad som annars skulle följa efter en tolkning i enlighet med dispositiv rätt. 

Vid det laget har tolkningen redan rört sig en bra bit från utgångspunkten, att det 

är parternas gemensamma partsvilja som ska bli bestämmande för avtalet och 

tolkningen har även övergivet hur den partsviljan blivit uttryckt, istället rör sig 

tolkningen bland allmänna lämplighetsövervägningar.
62

 Det kan röra sig om 

rimlighetsbedömningar för att uppnå en avvägning mellan parternas respektive 

rättigheter och skyldigheter eller vad som är lämpligt i allmänhet för avtal och 

bestämmelser av den typ som ska tolkas.
63

  

Ytterst finns några hjälpregler att ta till när avtalet inte på annat sätt kan tolkas 

så att en otydlig avtalsbestämmelses innebörd blir klarlagd. Oklarhetsregeln innebär att 

den som infört eller bär skuld till oklarheten får bestämmelsen tolkad till sin nackdel. 

Tanken bakom regeln är delvis preventiv.
64

 Om den som skriver eller på annat sätt 

tillför en oklar bestämmelse, eller avstår från att klargöra den när omständigheterna är 

sådana att part haft bäst möjlighet att göra det, riskerar att drabbas av oklarheten uppstår 

incitament för att vid avtalslutet undanröja den med en tydligare utforming. Vikten av 

att vara tydlig är särskilt stor i fråga om friskrivningsklausuler och andra tyngande 

klausuler.
65

 Dessa ska tolkas restriktivt och i ljuset av dispositiv rätt, och motiveras av 

samma skyddshänsyn som ligger bakom oklarhetsregeln. Det bör också påpekas att det 

inte samtidigt går att ta på sig en förpliktelse och sedan friskriva sig från den, i sådant 

fall blir friskrivningen inte gällande.
66

 

Minimumregeln är en hjälpregel som ger att, i valet mellan olika tolkningar, det 

tolkningsalternativ som innebär den minst betungande förpliktelsen vinner försteg.
67

 

Regeln fungerar som en slutlig prioritetsregel och kan så ge ett resultat i tolkningen när 

övriga grepp misslyckats.
68
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Slutligen finns några allmänna prioritetsregler.
69

 För kontraktshandlingen indviduellt 

utformade bestämmelser går före standardvillkor, och egenskrivet har försteg framför 

förtryckt. Även muntliga avvikelser går i regel före vad som är förtryckt. Generellt äger 

rättelser och tillägg företräde mot den upprättade ursprungstexten liksom senare 

utformade bestämmelser gäller mot tidigare. Preciserat innehåll går före mer generellt, 

men är det preciserade en speciell särreglering kan det i vissa fall istället vara den 

generella huvudregeln som bör tillämpas.   

När tolkningen nått så långt finns ingenting mer att hämta ur vad parterna har 

avtalat. I de fall ytterligare frågor finns kring vad som skall gälla i en uppkommen 

situation så får det konstateras att parterna intet därom avtalat. Då blir lösningarna 

istället en fråga om att fylla ut avtalet med innehåll, inte att tolka ett innehåll som 

parterna kommit överens om.  

 

 

3.1.2 Utfyllning
70

 

 

När det står klart att parterna inte avtalat om en uppkommen tvistig situation i 

avtalsrelationen, ingen av parterna har avsett eller uppfattat något särskilt för situationen 

och inget i kontraktshandlingen täcker den, återstår att fylla ut det då ofullständiga 

avtalet med lämpligt innehåll.
71

  

I första hand blir tvingande rättsregler gällande vid utfyllningen. Detta ter sig 

naturligt i de fall parterna inte avtalat om saken, men det finns tvingande rätt för just de 

situationerna, men tvingande rätt görs även gällande i de fall parterna har avtalat 

någonting som efter avtalstolkningen kan konstateras strida mot tvingande rätt. I de 

förra fallen fungerar de på samma sätt som dispositiv rätt och fyller ut där parterna intet 

avtalat (kanske just för att de tvingande rättsreglerna ändå skulle bli gällande), men i de 

senare fallen kan de exempelvis bli gällande som minimirättigheter där parternas avtal 

annars skulle ge part en sämre ställning.     

För många avtalstyper finns också tillämplig dispositiv rätt men det betyder inte 

att den direkt bör utfylla ett ofullständigt avtal. Av 3 § KöpL framgår att den inte ska 

tillämpas:  
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“i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av 

handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”  

 

Vad som “följer av avtalet” är inte endast en hänvisning till vad som kan fastställas 

genom tolkning utan avser även s.k. individuell utfyllning.
72

 De allmänna dispositiva 

rättsreglerna är av sin natur generella och ska passa mycket vitt skilda avtalssituationer. 

Istället kan det då bli aktuellt att fylla ut ett avtal med hjälp av en analogi till, eller 

motsatsslut från, vid tolkningen fastställda bestämmelser ur det individuella avtalet.
73

 

Även sådant partsbruk, handelsbruk eller sedvänja som inte fastställts utgöra 

avtalsinnehåll redan genom tolkningen kan innehålla sådana regler som lämpligen kan 

komplettera avtalet genom utfyllning.
74

  

När de särskilda omständigheterna i fallet inte ger skäl för annat finns emellertid 

en del dispositiva lagar, som exempelvis köplagen, att fylla ut med. Utfyllningen sker 

antingen genom att de direkt reglerar det avtalsparterna inte reglerat, genom att erbjuda 

lösningar via analogisk tillämpning, eller genom motsatsslut.
75

 Det kan också hända att 

frågan blivit föremål för regelbildning i rättspraxis.
76

 Vissa utfyllande regler, s.k. 

naturalia negotii, anses så nära knutna vissa avtalstyper att de blir närmast 

underförstådda, andra, allmänna rättsgrundsatser, betecknar sådana principer 

återkommande kommer till uttryck i olika rättsregler och på så sätt kan läggas till grund 

för en analogi.
77

 När utfyllande regler saknas får man istället försöka hitta en god 

lösning på mer skönsmässiga grunder.
78

 

Och så något om förutsättningsläran, vilken kan användas vid utfyllning med 

den följden att avtalet i del blir overksam.
79

 Förutsättningar enligt förutsättningsläran är 

dels oriktiga förutsättningar, okunnighet eller misstag angående ett förhållande vid 

avtalsslut, dels bristande förutsättningar, ett sådant felaktigt antagande om förhållanden 

som blir fel på grund av senare inträffade händelser. Dessa kan vara antingen medvetna 
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eller omedvetna,
80

 men för att en felaktig förutsättning ska uppnå relevans måste den 

uppfylla tre huvudsakliga rekvisit. Förutsättningen ska ha varit väsentlig, den och dess 

väsentlighet ska ha varit synbara för motparten, och det ska finnas övriga relevanta skäl 

att låta motparten stå risken för att förutsättningen slog fel trots att parter i regel själva 

får ansvara för sina egna förutsättningar.
81

  

 

 

4 Tolkning och integrationsklausuler 

 

4.1 Integrationsklausuler i internationella principsamlingar 

 

4.1.1 Allmänt 

 

Varför har vi att se till internationella principsamlingar för att finna ledning om saker 

som inte ännu slutligt kommit att regleras i svensk rätt? Bör inte vägledning endast tas i 

de lösningar och principer som, väl förankrade, kommit till uttryck i svenska lagar och i 

svenska prejudikat och sedan med logisk slutledning och rättsanalogier dra slutsatser 

om de frågor som ännu inte specifikt belysts av rättsordningen? Svensk rätt är 

obönhörligen del av en större och en längre rättstradition i Europa och i världen. 

Somliga av dessa principsamlingar och modellagar har antingen direkt eller indirekt 

redan blivit del av svensk rätt genom olika konventioner och fördrag. Vi är redan del av, 

i den mån sådana går att fastställa, gemensamma europeiska rättsprinciper. Vi formar 

utvecklingen på kontinenten och kontinenten formar utvecklingen här. CISG är 

uttryckligen intagen som svensk lag. Vi kommer inte undan. Principsamlingarna har 

även de i viss mån redan anammats av domstolarna som källa för inspiration, se 

exempelvis NJA 2006 s 638, NJA 2009 s 672, NJA 2010 s 629, och NJA 2011 s 600. 
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4.1.2 Contracts for the International Sale of Goods (CISG)  

 

I FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor, vilken i svensk lag 

inkorporerats genom lag 1987:822 om internationella köp, finns allmänna regler om hur 

avtal vid tillämpning av konventionen skall tolkas i art. 8. De tolkningsregler som där 

anges är, om än med liten annan terminologi och presentation, inte främmande för 

svensk rätt i övrigt.
82

 Enligt reglerna i CISG skall “vederbörlig hänsyn tas till alla 

omständigheter av betydelse, såsom avtalsförhandlingarna, praxis som har utbildats 

mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja samt parternas senare uppträdande”. 

Det är direkt uttalat i konventionen att omständigheter som avtalspreliminärer ska kunna 

inverka på tolkningen av avtal. Specifika regler om integrationsklausuler återfinns inte i 

konventionstexten. Av Art. 7 följer emellertid att konventionen skall tolkas med särskild 

hänsyn till konventionens internationella karaktär, främjandet av en enhetlig tillämpning 

och god sed inom internationell handel, och före de frågor som inte lösts i 

konventionstexten “skall lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen 

är grundad”. Av kommentarerna till CISG
83

 finns ytterligare ledning att hämta, bland 

annat om just integrationsklausulers roll i förhållande till konventionen. CISG Advisory 

Council har formulerat sin kommentar som följer: 

 

“3. A Merger Clause, also referred to as an Entire Agreement Clause, when in a 

contract governed by the CISG, derogates from norms of interpretation and evidence 

contained in the CISG. The effect may be to prevent a party from relying on evidence of 

statements or agreements not contained in the writing. Moreover, if the parties so 

intend, a Merger Clause may bar evidence of trade usages. 

However, in determining the effect of such a Merger Clause, the parties' statements and 

negotiations, as well as all other relevant circumstances shall be taken into account.” 

 

Kommentarerna är inte del av konventionen utan är doktrin utarbetad av 

akademiker inom internationell handelsrätt. Där sägs att en integrationsklausul 

föreskriver en avvikelse från reglerna, som är dispositiva
84

,  i CISG med den effekt att 

parterna kan komma att förhindras från att förlita sig på bevisning om utfästelser och 
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överenskommelser som inte kommit bli del av den skriftliga kontraktshandlingen, och 

att klausulen också kan ha den effekten på handelsbruk. Vid bedömningen av vad 

effekterna av klausulen är ska dock, som CISG föreskriver i Art. 8, hänsyn tas till alla 

relevanta omständigheter vilket mycket väl kan innefatta omständigheter som klausulen 

sedan bedöms utesluta vid tolkning av avtalet i ljuset av klausulen.  

CISG och de tolkningsregler som där finns återgivna tillåter med största 

sannolikhet integrationsklausuler och tillåter att de ges effekt men effekten måste i sig 

tolkas enligt reglerna för avtalstolkning även om konventionen i sig inte uttryckligen 

behandlar integrationsklausuler. 

  

 

4.1.3 Principles of European Contract Law (PECL) 

 

PECL är en regelsamling utarbetad av en expertgrupp ledd av den danske professorn 

Ole Lando för att fastställa de grundläggande gemensamma principerna inom europeisk 

avtalsrätt. Arbetet påbörjades 1980 och färdigställdes 2002 i och med att del 3 av 

samlingen publicerades. Samlingen är inte en lagstiftningsprodukt utan är istället 

snarare en utredning som skulle kunna tänkas bli underlag för senare harmonisering 

mellan de olika europeiska staterna.  

Till skillnad från CISG så behandlar PECL uttryckligen integrationsklausuler. I 

artikel 2:105,  “Merger Clause”, stadgas att: 

 

“(1) If a written contract contains an individually negotiated clause stating that the 

writing embodies all the terms of the contract (a merger clause), any prior statements, 

undertakings or agreements which are not embodied in the writing do not form part of 

the contract. 

 

(2) If the merger clause is not individually negotiated it will only establish a 

presumption that the parties intended that their prior statements, undertakings or 

agreements were not to form part of the contract. This rule may not be excluded or 

restricted. 

 

(3) The parties' prior statements may be used to interpret the contract. This rule may 

not be excluded or restricted except by an individually negotiated clause. 

 

(4) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting a merger 

clause to the extent that the other party has reasonably relied on them.” 
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Det framgår att klausulen anses ta sikte på att utesluta avtalspreliminärer från att utgöra 

avtalsinnehåll men att parters tidigare uttalanden ändå får användas för att tolka 

avtalsinnehållet, med det undantag att parterna men en tydligt och individuellt utformad 

klausul kan föreskriva att de inte bör användas ens vid tolkningen av avtalsinnehållet. 

PECL gör åtskillnad mellan integrationsklausuler som blivit föremål för individuell 

förhandling och sådana integrationsklausuler som tagits med i kontraktshandlingen utan 

att de för sig blivit föremål för förhandling. Om integrationsklausulen diskuterats 

särskilt för avtalet så ska den respekteras och preliminärerna ska inte kunna lyftas in och 

bli avtalsinnehåll, men om integrationsklausulen standardmässigt lyfts in utan att 

parterna kanske i egentlig mening tänkt närmare på klausulen och dess innebörd så 

utgör klausulen endast en presumtion för att preliminärerna inte ska anses utgöra 

avtalsinnehåll.  Det kan också förekomma separata avtal som förhandlats och slutits i 

samband med förhandlingarna till det avtal som innehåller integrationsklausulen, dessa 

träffas inte av den utan kan utgöra självständiga avtal. Det kan utläsas direkt ur artikelns 

text då separata avtal, om andra saker, per definition inte ingår i avtalet med 

integrationsklausulen men förklaras ytterligare i kommentaren
85

. Svårigheten, i den mån 

den finns, ligger i att dra gränsen mellan vad som är ett separat träffat avtal och vad som 

endast var del av förhandlingarna och men som inte intogs i avtalet med 

integrationsklausulen för att överenskommelse aldrig träffades därom. Är situationen 

istället den att parterna under eller innan avtalet med integrationsklausulen tecknats har 

träffat ett, i sig, giltigt avtal om frågor som har en sådan naturlig koppling till avtalet 

med integrationsklausulen att det framstår naturligt reglera dem i det avtalet men att de 

inte kommit med så blir integrationsklausulen tillämplig mot det tidigare avtalet.
86

      

Enligt PECL kan part också, trots att integrationsklausulen fortfarande är giltig, 

komma att försätta sin möjlighet att åberopa den om motparten med fog förlitar sig på 

dennes uttalanden och handlande i strid med klausulen. Avsnittet om 

integrationsklausuler i PECL måste dock läsas i ljuset av de generella tolkningsreglerna 

i artikel 5:101, som stadgar att avtal ska tolkas i enlighet med parternas vilja även i strid 
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 Lando, O, Beale, H, Principles of European Contract Law: Parts I and II, s. 152 f. (utdrag, återgivet 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp29.html) 
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 Här syftar Lando och Beales kommentarer till PECL på någonting bredare än det som benämns 

naturalia negotii, för avtalstypen underförstådda villkor. Exemplet som ges är att parterna avtalar om 

försäljning av (fast) egendom och träffar samtidigt muntligt avtal om  att ett anskrämligt ishus på en 

närliggande fastighet ska tas bort, ett avtal som enligt kommentaren har ett sådant nära samband med 

avtalet som försetts med integrationsklausul att det träffas av klausulens verkan.    
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med den objektivt fastställda ordalydelsen. Det kan då uppdagas att parterna avsett 

någonting annat med integrationsklausulen än vad som följer av artikel 2:105.  

   

 

4.1.4 Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

 

Ur arbetet med PECL sprang senare modellagen Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) som ett försök att utveckla ett utkast till möjlig senare politiskt förankrad 

gemensam europeisk reglering.
87

 Inte heller DCFR utgör bindande lagstiftning utan är, 

som PECL, produkten av en grupp jurister inom akademin runt om i EU som försökt 

skapa någonting som alla representanter från de olika rättsordningarna kan skriva under 

på.  

      

“II.–4:104: Merger clause 

      

(1) If a contract document contains an individually negotiated clause stating that the 

document embodies all the terms of the contract (a merger clause), any prior 

statements, undertakings or agreements which are not embodied in the document do not 

form part of the contract. 

  

(2) If the merger clause is not individually negotiated it establishes only a presumption 

that the parties intended that their prior statements, undertakings or agreements were 

not to form part of the contract. This rule may not be excluded or restricted. 

      

(3) The parties’ prior statements may be used to interpret the contract. This rule may 

not be excluded or restricted except by an individually negotiated clause. 
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 Ytterligare ett verk har producerats på europeisk nivå, detta med ambitioner att faktiskt bli lagstiftning 

inom EU, om än lagstiftning av mycket dispositiv karaktär, den så kallade Common European Sales Law. 

Förslaget till CESL (vilket var tänkt att gälla som ett regelverk för transaktioner över gränserna när en 

eller flera parter befinner sig i ett medlemsland, och båda parter kommer överens om att tillämpa CESL 

och att försäljaren är en näringsidkare, och om båda parter är näringsidkare att en av parterna är ett litet 

eller mellanstort företag) drogs emellertid tillbaka av kommissionen inför 2015 (Commission Work 

Programme 2015 - A New Start, Annex II: List of withdrawals or modifications of pending proposals, no 

60.) med motiveringen att det var i behov av modifikation för att tillfullo uppnå sina mål. Förslaget 

innehöll, i den form det då hade, en reglering av integrationsklasuler med lydelsen; “Article 72 Merger 

clauses 1. Where a contract in writing includes a term stating that the document contains all contract 

terms (a merger clause), any prior statements, undertakings or agreements which are not contained in the 

document do not form part of the contract. 2. Unless the contract otherwise provides, a merger clause 

does not prevent the parties’ prior statements from being used to interpret the contract. 3. In a contract 

between a trader and a consumer, the consumer is not bound by a merger clause. 4. The parties may not, 

to the detriment of the consumer, exclude the application of this Article or derogate from or vary its 

effects.”, vilken som synes lägger sig ganska nära hur integrationsklausuler regleras i andra 

principsamlingar, konventioner och regelverk, men med ett säreget tillägg till skydd för konsumenter.  
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(4) A party may by statements or conduct be precluded from asserting a merger clause 

to the extent that the other party has reasonably relied on such statements or conduct. “ 

 

Som synes återger DCFR vad gäller integrationsklausuler nästan ordagrant vad 

som redan står i PECL. Båda verken är närbesläktade och mycket har med endast 

redaktionella ändringar lyfts över i det senare verket. Vad gäller integrationsklausuler 

kan inga principiella materiella skillnader finnas gentemot hur saken behandlas i PECL. 

Språkbruket har anpassats för att närmre knyta an till det språkbruk som används i 

DCFR, vilket av olika skäl är delvis annat än det som används i PECL.
88

 De 

kommentarer som åtföljer artiklarna i de officiella publikationerna av DCFR är även de 

mycket lika de som hör till korresponderande artiklar i PECL.
89

     

  

  

4.1.5 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Unidroit
90

) 

 

UNIDROIT-institutet är det äldsta av de grupper vars principsamlingars 

ställningstagande i förhållande till integrationsklausuler jag här redogör för. 

Organisationen kan spåra sina rötter till Nationernas Förbund på mitten av 1920-talet, 

och övergick sedan till att bli en fristående organisation då Nationernas Förbund 

kollapsade med anledning av andra världskriget. UNIDROIT:s uppdrag är att undersöka 

behov och metoder för att modernisera, harmonisera och koordinera framförallt staters 

kommersiella rätt, och formulera gemensamma principer, lagar och regler för att uppnå 

det.
91

 Syftet med Unidroit är något annorlunda än PECL och DCFR. De senare syftar till 

stor del till att finna och sammanställa existerande normer inom Europa och skapa en 

gemensam kompromiss som kan vara gångbar i de flesta situationer och i de flesta delar 

av kontinenten och som skulle kunna tjäna som underlag för en senare kodifiering i 
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 Exempelvis används “contract document” istället för “written contract”, vilket säkert kan förklaras med 

DCFR:s bredare ambitioner och möjligen det ökade fokus som strävan efter den gemensamma europeiska 

rättsordningen kommit att fästa på avtal över distans, specifikt Internet. Någon avsikt till att skapa en 

egentlig skillnad i sak är svår att finna.     
89

 Ett annat sätt att beskriva dem vore att kalla dem nära nog identiska. Full identitet föreligger dock inte 

då kommentarerna till DCFR använder DCFR:s språkbruk och därför talar om “contract document” 

istället för “written contract”. Skillnaderna följer med andra ord skillnaderna mellan PECL och DCFR. Se 

därför redogörelsen för integrationsklausuler i PECL, ovan avsnitt 3.4.2,  
90

 Jag väljer här att använda förkortningen “Unidroit” för att benämna principsamlingen. I litteraturen 

förekommer ett antal varianter som PICC, Unidroit Principles och UniP. Genom att kalla dem för 

Unidroit så hoppas jag att det, med ledning av sammanhanget, blir tydligt vad jag syftar på, och det mer 

framgångsrikt än mindre självklara och till synes inte helt allmänt vedertagna förkortningar  klarar.  
91

 “About UNIDROIT - History and Overview”, http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview.  
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lagstiftning.
92

 Unidroit har ett mycket smalare mål i att skapa en regelsamling som är 

gångbar specifikt för internationell handel, ett slags förslag till lex mercatoria likt CISG, 

mer oaktat hur starkt fästet för de föreslagna reglerna redan innan är.
93

   

Integrationsklausuler behandlas i artikel 2.1.17. och lyder: 

“ARTICLE  2.1.17.  

(Merger clauses)  

A contract in writing which contains a clause indicating that the writing completely 

embodies the terms on which the parties have agreed cannot be contradicted or 

supplemented by evidence of prior statements and agreements. However, such 

statements or agreements may be used to interpret the writing.”  

 

Den, i jämförelse med PECL och DCFR, kortfattade artikeln ger ändå liknande 

besked. Utan att göra skillnad mellan när klausulen varit föremål för individuell 

förhandling och när klausulen kommit med som exempelvis del av ett standardavtal så 

är huvuddelen av bestämmelsen bekant. Är avtalet skriftligt, och innehåller det en 

allvarligt menad integrationsklausul, så kan inte tidigare uttalanden och 

överenskommelser säga emot vad som står i avtalet eller lägga till villkor. Samtidigt är 

det även enligt Unidroit tillåtet att sådana uttalanden och överenskommelser används för 

att tolka avtalet. 

Av kommentaren till artikeln framgår att klausulen, såsom den utformats i 

Unidroit, endast är bakåtsyftande. Parterna är fortfarande fria att träffa senare avtal på 

sådana sätt de själva väljer men kan införa särskilda klausuler om formbundenhet vid 

ändringar.
94

 Unidroits artikel om integrationsklausuler saknar bestämmelse om att part 

kan förlora rätten att åberopa klausulen i den utsträckning motpart kommit att med fog 

förlita sig på de träffade uttalandena och beteendena, som ingår i PECL och DCFR, men 

detta torde följa av artikel 1.8. (Inconsistent Behaviour) vilken stadgar att:  

 

“A party cannot act inconsistently with an understanding it has caused the other party 

to have and upon which that other party reasonably has acted in reliance to its 

detriment.”  
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 Introduktionen till DCFR, s 8. (http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf) 
93

 UNIDROIT Principles of international commercial contracts 2010, s. XXIII. 
94

 UNIDROIT Principles of international commercial contracts  2010,  s. 64.  
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4.2 AD 2007 nr 86 

 

Integrationsklausuler har ännu inte blivit föremål för någon prövning av Högsta 

domstolen i Sverige. Domstolspraxis på området är överlag tunn. En integrationsklausul 

blev dock central i ett mål som avgjordes i Arbetsdomstolen, AD 2007 nr 86. Då fallet 

utgör det enda som mer direkt berör integrationsklausulen, och då det saknas uttrycklig 

lagstiftning om klausulen, så förtjänar det viss uppmärksamhet. 

M.L., försäljare med ansvar för försäljningen till amerika och england och 

tidigare VD och fram till dennes avsked också ledamot i bolagets styrelse,
95

 sparkas 

2004, delvis med motiveringen att denne tagit ut förmåner som denne inte varit 

berättigad till enligt anställningsavtalet. Anställningsavtalet ifråga upprättades 2000 i 

och med att bolaget bytt ägare och det innehöll en integrationsklasul kombinerad med 

en klausul om krav på skriftlighet vid ändringar som angav:  

 

“[...] dels att anställningsavtalet ersätter samtliga tidigare muntliga eller skriftliga 

åtaganden, överenskommelser och arrangemang, dels att avtalet innefattar en 

uttömmande reglering av avtalsförhållandet mellan parterna samt dels att ändringar i 

avtalet ska göras skriftligen för att vara giltiga.” 
96

 

 

Arbetsdomstolen identifierar i sina domskäl tre delar i klasulen, att tidigare 

överenskommelser ersätts, att anställningsavtalet utgör hela avtalet, och att eventuella 

ändringar i framtiden måste göras skriftligen. De två första delarna är de som utgör 

själva kärnan i en integrationsklausul och som gång på gång återkommer med eller utan 

andra tillägg av den typ som ses i den tredje delen av klausulen i anställningsavtalet.  

De förmåner som M.L. nyttjat, och vars nyttjande uppgavs vara en giltig grund 

för avskedandet, bestod av användandet av till bolaget utfärdade betalkort och 
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 I Arbetsdomstolens dom benämns M.L.:s position i företaget som “försäljare”, vilket också tycks ha 

varit hans huvudsakliga arbetsuppgift vid avskedandet. Av tingsrättens dom framgår dock att M.L. varit 

såväl tidigare VD som ännu vid avskedandet styrelseledamot i företaget, vilket kan ge en annan, men 

likväl möjligen orätt, bild av dennes roll. Enligt LAS 1§ 2 st. 1 p. blir lagen inte tillämplig på arbetstagare 

som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed 

jämförlig ställning. Enligt förarbetena ska undantagen i punkten tillämpas restriktivt, särskilt i mindre 

företag, vilket framgår av prop. 1981/82:71 s 93. I domen skriver AD att “De av bolaget anförda 

grunderna för avskedandet innebär att Arbetsdomstolen har att pröva om M.L. har grovt åsidosatt sina 

skyldigheter mot bolaget [...]” Att grovt åsidosätta sina skyldigheter är den arbetsrättsliga terminologin 

för väsentligt avtalsbrott vilket enligt allmänna principer är grund för hävning.   
96

 Citerat ur Arbetsdomstolens domskäl, varav det inte framgår huruvida domstolen i sin tur ordagrant 

återger klausulens lydelse eller endast sammanfattningsvis parafraserar densamma. 
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bensinkort för uttag av privat karaktär. Ostridigt i målet var att M.L. tagit ut 6000 kr 

med bolagets betalkort för ett privat syfte men M.L. hävdade att sådant bruk var 

accepterat och att det var ordnat, sedan långt innan ägarbytet, så att alla uttag kunde 

kvittas mot lönen. Domstolen fann att en sådan praxis avseende betalkorten förelåg 

inom bolaget innan ägarbytet 2000 och fann även att något klargörande om att denna 

praxis skulle ha ändrats inte kunde styrkas. Det var dessutom ostridigt att det i vart fall 

inte utfärdats några skriftliga klargöranden om ny policy och domstolen fann inte heller 

att bolaget hävdat att så skett muntligen. Uppgifter hade också förekommit om att 

policyn fortsatt tillämpas åtminstone fram till och med 2001, alltså året efter ägarbytet. 

Kvar som tecken på att den tidigare policyn för användandet av betalkorten skulle ha 

upphävts i och med ägarbytet 2000 stod då enligt domstolen integrationsklausulen i det 

nya anställningsavtalet.
97

   

Här prövar då Arbetsdomstolen en integrationsklausul enligt svensk rätt och den 

slår fast att avtalsbestämmelsen “i och för sig [får] antas ta sikte bl. a. på 

anställningsförmåner av varje slag ” och att en rätt att nyttja bolagets betalkort på det 

sätt som M.L. i målet hävdat sig ha ska räknas som en sådan förmån som träffas av 

klausulens lydelse. Arbetsdomstolen nöjer sig emellertid inte med att konstatera den vid 

första anblick till sin ordalydelse tycks ge ett visst svar utan gör en utförlig 

avtalstolkningsoperation på integrationsklausulen. Efter en utläggning om 

integrationsklausuler i största allmänhet, hur de inte är ovanliga i kommersiella avtal 

och  deras förmenta syfte att minimera betydelsen av avtalspreliminärer, samt hur 

klausultypen är en slags standardklausul varför det inte alltid är säkert att den eller dess 

betydelse uppmärksammats av parterna, så tar sig domstolen an att tolka 

integrationsklausulen i anställningsavtalet genom traditionell avtalstolkning för att 

sedan tolka avtalet i ljuset av integrationsklausulen såsom domstolen tolkat den i det 

enskilda fallet.  

Arbetsdomstolen försöker utläsa vad den gemensamma partsviljan varit bakom 

införandet av avtalsbestämmelsen. Vid denna bedömning uppmärksammar domstolen 

två egentliga omständigheter som varande av vikt: att andra förmåner som också funnits 
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 Domstolen tar även upp bolagets åberopande av den punkt i anställningsavtalet som handlar om hur 

bolaget ska ersätta den anställde för den anställdes utgifter i samband med utförandet av tjänsten men 

avfärdar omgående punkten som icke relevant för de i målet föreliggande omständigheterna. I målet 

handlar det ju bekant inte om att den anställde lagt ut pengar ur egen ficka för kostnader som egentligen 

hör till bolaget utan den närmast motsatta situationen att bolaget, låt gå på den anställdes initiativ, har 

betalat för kostnader som hör till den anställde.  
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inom bolaget innan 2000 bestått efter ägarbytet trots att inte heller de reglerats i det nya 

anställningsavtalet och således skulle utsläckas enligt integrationsklausulens rent 

språkliga lydelse, och att när M.L. efter det nya anställningsavtalet med 

integrationsklausulen fortsatt nyttjat förmånerna såsom tidigare så har också bolaget 

bemött hans handlande som om förmånerna bestått genom att kvitta privata uttag mot 

hans lön och detta utan att anmärka på hans agerande i saken. Arbetsdomstolens slutsats 

av denna tolkning blir att parterna aldrig avsett att den allmänt hållna 

integrationsklausulen skulle utsläcka de särskilda förmåner
98

 som funnits tillgängliga 

för M.L. innan ägarbytet och det nya anställningsavtalet. 

Den tidigare praxis som gällde inom bolaget att tillåta sådana förmåner som 

M.L. nyttjat utgör, även enligt Arbetsdomstolen, en sådan tidigare överenkommelse som 

prima facie träffas och utsläcks av det nya anställningsavtalets integrationsklausul. 

Integrationsklausulen i målet verkar inte i sig vara särskilt otydligt eller särskilt 

tvetydigt formulerad.
99

 Ändå finner Arbetsdomstolen anledning att tolka klausulen mot 

sin lydelse.
100

 

Att domstolen skulle ha lagt några särskilda arbetsrättsligt specifika hänsyn till 

grund för sitt resonemang kan inte enkelt skönjas i domen, som nog bör kunna ge viss 

vägledning även utanför det specialområdet. Här var inte fråga om tolkning av ett 

kollektivavtal, eller ett avtal med en anställd i någon tillnärmelsevis svag position, utan 

ett anställningsavtal vilket träffats mellan bolaget och dess VD tillika 

styrelseledamot.
101

 Av sin natur reglerar dock anställningsavtal en avtalsrelation som är 

avsedd att löpa över en längre tid jämfört med avtal om, exempelvis, köp av vara. Det 

kan därför tänkas ha spelat in i bedömningen att det funnits en längre period efter 
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 Arbetsdomstolens redogörelse för sin tolkning av integrationsklausulen gällde specifikt hur den förhöll 

sig till användandet av bolagets betalkort, men domstolen hänvisar senare i domen till denna tolkning som 

gällande även för användandet av bensinkorten. 
99

 Förutsatt att klausulens innehåll återgetts någorlunda korrekt, domstolarna och parterna har åtminstone 

använt snarlikt språkbruk i sina beskrivningar av den även om den inte i referatet finns citerad direkt ur 

avtalstexten.  
100

 Domstolen beskriver klasuslens ordalydelse som klargörande “att anställningsavtalet ersätter samtliga 

tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden, överenskommelser och arrangemang, dels att avtalet 

innefattar en uttömmande reglering av avtalsförhållandet mellan parterna” och kommer sedan till 

slutsatsen att “att den av bolaget åberopade avtalsbestämmelsen inte har avsetts utesluta förekomsten av 

vissa redan tidigare utgående anställningsförmåner som inte uttryckligen angetts i avtalet.” 
101

 Adlercreutz har ställt frågan i vilken utsträckning AD:s “avtalsrättsliga domar med en arbetsrättslig 

bakgrund kan tillmätas betydelse i ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv”, Avtalsrätt II, s. 32. Adlercreutz 

ger även åtskilliga exempel på att Arbetsdomstolen, vid tvist rörande kollktivavtalsförhållanden, ofta lutar 

sig mot hur parterna tillämpat avtalet för att fastställa dess innehåll, se Avtalsrätt II, s. 100 f. Det synes i 

AD 2007 nr 86 saknas i alla fall uttryckliga särskilda arbetsrättsliga hänsyn. 
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avtalslut där parternas agerande under vilken deras syn på avtalet kunnat komma till 

uttryck.   

 

 

4.3 Tolkning av en integrationsklausul 

 

Liksom alla typer av avtalsklausuler är det även avseende integrationsklausuler svårt att 

generellt fastställa vad de får för effekt i det enskilda fallet. Innan man kan säga med 

säkerhet vad en sådans inverkan på tolkning och utfyllning av ett avtal är måste 

nämligen klausulen tolkas, och detta troligtvis enligt sedvanliga principer för 

avtalstolkning.  

Såväl Lars Gorton som Erik Sjöman har uttryckt tydligt i doktrin att 

integrationsklausulens innebörd ytterst blir en avtalstolkningsfråga i varje enskilt fall 

och är att avgöra enligt allmänna avtalstolkningsprinciper.
102

 De specifika 

rättsverkningarna av klausulen kan då variera något från fall till fall men att den, som 

bland andra Jan Hellner framhåller, typiskt har som innebörd att endast det som 

upptagits i den skriftliga kontraktshandlingen ska utgöra avtalsinnehåll.
103

 Bert 

Lehrberg skriver att en integrationsklausul inte hindrar att avtalstolkaren måste fastställa 

huruvida integrationsklausulen utgör avtalsinnehåll, och det enligt sedvanliga 

tolkningsregler.
104

 Henrik Wærsted Bjørnstad har skrivit utförligt om klausulens 

rättsverkningar enligt norsk rätt
105

. Han skriver att en klausul inte kan begränsa 

tolkningen av sig själv, varför alla relevanta omständigheter måste beaktas i den 

delen.
106

 Vid tolkningen av en integrationsklausul gäller således vanliga avtalsrättsliga 

tolkningsregler.
107

  

En renodlad integrationsklausul har typiskt en lydelse av:   
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 Gorton, L, Boilerplateklausuler, Ehrvervsjuridisk Tidssskrift nr. 2 2009 s 180; Sjöman, E, 

Integrationsklausuler och dispositiv rätt, JT nr 4 2002/03 s. 937. 
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 Hellner, J, The parol evidence rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, Festskrift till Bertil 

Bengtsson, s. 201 f. 
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 Lehrberg, B, http://avtalsskrivning.se/avtalsklausuler/integrationsklausuler/ 
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 Bjørnstad, H, Entire Agreement. 
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 Bjørnstad, H, Entire Agreement, s. 123. 
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“Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör 

och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

detsamma.”  

  

Av detta kan en första språklig analys ge ganska god vägledning, men en 

språklig tydning behöver inte stämma överens med vad parterna avsett. De kan ha lagt 

helt annan innebörd i orden än vad som följer av allmänt språkbruk. Vid tolkningen av 

integrationsklausulen bör, åtminstone så länge parterna inte också infört en bestämmelse 

om att alternativa metoder ska användas, sedvanlig avtalstolkningsmetod användas. Alla 

relevanta omständigheter ska visas hänsyn.  

Generellt torde en integrationsklausul enligt Sjöman inte förhindra att tidigare 

utfästelser, handlande och överenskommelser, vilka borde träffas av ordalydelsen av de 

flesta integrationsklausuler, ändå anses gälla om part visar att en överenskommelse 

träffats vid sidan av det som följer av kontraktshandlingen och att parterna avsett att den 

skulle gälla trots integrationsklausulen.
108

 Också Lehrberg har anfört att om parterna, 

trots att integrationsklausulen anses vara del av avtalet, ändå också har kommit överens 

om någonting annat än vad handlingen med klausulen skulle ge uttryck för blir då också 

fråga om parterna avtalat att integrationsklausulen ändå inte ska gälla.
109

Edlund ger 

uttryck för samma resonemang att en integrationsklasusul kan komma att tolkas som 

inte avsedd att utsläcka avtalspreliminärer i vissa fall. Skulle part försöka göra gällande 

en rättighet eller skyldighet som inte kan utläsas från kontraktshandlingen menar 

Edlund att denne först måste visa att det finns en separat överenskommelse om detta och 

sedan att parterna varit ense om att denna överenskommelse skulle gälla trots att de 

intagit en integrationsklausul i det tvistiga avtalet.
110

  

Doktrin ger alltså klart uttryck för att om en gemensam partsavsikt kan 

fastställas, eller det föreligger fall av dolus, får den företräde framför vad parterna 

faktiskt uttryckt. Ståndpunkten att klausulen måste tolkas i det enskilda fallet följer av 

allmänna avtalsrättsliga principer och har också stöd av såväl arbetsdomstolens dom, 
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AD 2007 nr 86, som av de internationella principsamlingarna,
111

 och det tycks vara 

allmänt accepterat i doktrin
112

.  

I de flesta fall torde emellertid klausulens ordalydelse få en stark ställning i 

tolkningen, en närmast presumtiv verkan.
113

  Med en integrationsklausul av det slag som 

återges i början av delavsnittet  innebär en språklig tolkning av bestämmelsen, att vad 

som kommit till uttryck i kontraktshandlingen är allt vad parterna avtalat om de frågor 

som avtalet gäller och att inga av de avtalspreliminärer som föregått 

kontraktshandlingen också är del av avtalet.  

En sådan språklig tydning ligger väl i linje med hur klausulen tycks uppfattats i 

doktrin. Sjöman anser att integrationsklausuler typiskt sett ger uttryck för avsikten att 

eliminera eller åtminstone minimera betydelsen av avtalspreliminärer som inte upptagits 

i den slutliga kontraktshandlingen.
114

 Bernitz skriver att de generellt kan anses avse 

begränsa relevansen av avtalspreliminärer genom att tydliggöra att det är den skriftliga 

kontraktshandlingen som ger uttryck för parternas faktiska avtalsinnehåll såsom det 

slutligen blev överenskommit.
115

 Detta torde överensstämma med Sjömans beskrivning. 

Hagstrøm har även han förstått syftet med klausulen vara, i allmänhet, en uteslutning av 

sådana uttalanden och sådant material som är att hänföra till avtalets förhistoria från att 

bli del av avtalet, så att endast det som skrivs in i kontraktshandlingen ska gälla mellan 

parterna.
116

 Även Christina Ramberg tycks ansluta sig till den tolkningen av en abstrakt 

allmän integrationsklausul som innebär att avtalspreliminärer avses få mindre eller 

ingen betydelse vid fastställande av avtalsinnehållet.
117

  

Gränserna för vad som ska anses utgöra kontraktshandlingen eller 

kontraktshandlingarna kan genom hänvisningar i övriga intagna klausuler komma att 

visa sig innefatta bilagor och andra handlingar utöver vad som vid första anblick är 

uppenbart. Likaså kan det framgå av partsbruk eller situationen vid avtalslutet att 

integrationsklausulen bör förstås annorlunda. Parterna kan exempelvis tidigare alltid ha 
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tolkat integrationsklausulen som inte uteslutande vissa mycket tydliga utfästelser eller 

att de med “skriftliga” inte avsett också tryckt. Det kan kan vara så att 

kontraktshandlingen undertecknades under tidspress och att parterna avsåg att en viss 

ytterligare bestämmelse som inte intagits, kanske av misstag, också skulle gälla men att 

det var för sent att redigera handlingen innan fullgörelse måste påbörjas. Det 

bakomliggande, övergripande, syftena med en integrationsklausul generellt brukar anses 

vara att klargöra  vad som avtalats och skapa förutsebarhet i avtalsrelationen, vilket kan 

bidra till att undvika onödiga konflikter grundade i förlitandet på obsoleta 

förhandlingspositioner eller tidigare avtal vars avvägningar inte längre svarar mot 

verkligheten.
118

 Dessa syften måste anses vara fullt legitima. De är till viss del desamma 

som själva grundtanken bakom skriftlighet vid avtal. Parterna vill tydliggöra vad som 

avtalats och skapa en förutsebarhet om vad som verkligen ska gälla. Förhandlingar 

innebär ett givande och ett tagande där resultatet ofta blir en kompromiss. En föreslagen 

del av avtalet kan framstå som överdrivet generös med hänsyn till andra föreslagna 

delar och anpassas för att uppnå en balans. Klausulens funktion kan även till viss del 

liknas vid kraven i köplagens felregler på att felaktiga uppgifter måste rättas, då den 

manar parterna att uppmärksamma vilka rättigheter och skyldigheter de efter 

förhandlingar till slut är överens om. Dessa övergripande syften ämnar man uppnå 

genom att i möjligaste mån minska, och helst helt eliminera, betydelsen av 

avtalspreliminärer.
119

 Det torde också stämma relativt väl överens med klausulens 

vanliga ordalydelse.  

En av de alternativa, mer expansiva, tolkningarna av integrationsklausulen är att 

parterna med klausulen ämnar att avtala bort, inte endast avtalspreliminärer som 

avtalsinnehåll utan, all eventuell bundenhet som följer av dispositiv rätt och att 

tolkningen av avtalet endast har att ta hänsyn till den skriftliga kontraktshandlingen. Det 

är också möjligt att tolka den, specifikt klausulens första led, som att även parternas 

agerande efter avtalsslut inte ska kunna påverka tolkningen och att parterna förbundit 

sig att inte ändra i avtalet. Till stöd för sådana långtgående tolkningar kan anföras att det 

skulle passa väl med klasulens förmodade syften. Det torde emellertid sällan vara den 

mest naturliga tolkningen av ordalydelsen.  
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Axel Adlercreutz skriver återkommande om “s k integrationsklausuler”
120

 på ett sätt där 

de också i allt väsentligt likställs med förbud mot sidolöpare.
121

 Detta får anses vara en 

expansiv definition av klausultypen. Ett förbud mot sidolöpare, såsom det behandlats i 

svensk rättspraxis
122

 och i doktrin
123

, är inriktat på frågan om vem som är behörig att 

sluta avtal om visst innehåll, medan integrationsklausuler, enligt den mer restriktiva 

beskrivning som varit utgångspunkt för denna uppsats, inriktar sig på frågan om vad 

som ska anses utgöra avtalsinnehåll. Dessa frågor kan i vissa fall gå in i varandra, i de 

fall där den som förhandlar fram ett visst innehåll inte är behörig att göra det påverkar 

detta naturligtvis vad som anses utgöra avtalsinnehåll, men det är likväl olika frågor. 

Lindskog berör möjligheten att helt avtala bort  bundenheten av dispositiv rätt som en 

mer sannolik tolkning av andra klausuler som, mer specifikt, stadgar att kontraktet är 

avsett att utgöra ett komplett regelsystem och att eventuell utfyllning ska ske med grund 

i de intressavvägningar som uttrycks i kontraktet och inte i annars gällande 

rättsregler.
124

 Gorton har på liknande sätt jämfört integrationsklausulen med sådana 

klausuler som stadgar att “på detta avtal gäller ej köplagen”, men menar ändå att de är 

separata klausuler och att en integrationsklausul inte kan tolkas riktigt så vid.
125

 Sjöman 

menar att det föreligger viss oklarhet kring hur en integrationsklausul förhåller sig till 

dispositiv rätt, och att denna oklarhet kan spåras till en skiljedom från 1986.
126

 I 

skiljedomen utdömdes ett prisavdrag med stöd av dispositiv rätt när det inte förelåg 

något brott mot de uttryckta garantierna som kunde ge rätt till prisavdrag enligt 

kontraktshandlingen; i domen motiverades utgången i del med att avtalet “för övrigt” 

inte innehöll “någon förklaring om att avtalet … innebar en slutlig reglering av 

parternas mellanhavanden med anledning av överlåtelsen.”, vilket tolkats som att 

skiljenämnden avsett en integrationsklausul och att en sådan skulle kunna få till följd att 
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dispositiv rätt avtalats bort.
127

  Med stöd av senare skiljedom framför Sjöman att då en 

integrationsklausul av standardmässig utforming stadgar att kontraktshandlingen är 

“parternas fullständiga reglering av de frågor som avtalet berör” det inte kan ska tolkas 

så att parterna också avser att dispositiv rätt inte blir tillämplig på de frågor som 

parterna inte reglerar.
128

 

Allt som vanligast stadgar klausulen att kontraktshandlingen är just “parternas” 

reglering, alltså vad de avtalat, och att det rör sig endast om de frågor som avtalet berör. 

Denna tolkning torde också ha stöd i PECL, DCFR, UNIDROIT, och i kommentaren till 

CISG. Klausulen förhindrar inte att annat, om vilket parterna avtalat separat, fortsatt ska 

gälla, och säger ingenting om vad som ska gälla då parterna inte avtalat något i en fråga 

som sedan blir tvistig. Klausulen specificerar också vanligen att det är sådant material 

som “föregått” den slutliga kontraktshandlingen som avses att träffas, dvs just 

avtalspreliminärer.  

En tänkbar tolkning av sambandet mellan klausulens två huvudsakliga delar, den 

första generella delen (“Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av samtliga de 

frågor som Avtalet berör [...]”) och den andra mer specificerande delen (“[...] och 

ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått 

detsamma.”), är att det ska förstås i enlighet med principen ejusdem generis. Frågan har 

också behandlats i doktrin.  

Bjørnstad frågar sig om delarna bör ses i ljuset av principen om ejusdem generis, 

som i norsk som i svensk rätt
129

 har en osäker ställning men menar att det även utan att 

förlita sig på den principen finns skäl att komma till ett snarlikt resultat då klausulen läst 

i sin helhet snarast torde ge det intrycket att det är just avtalspreliminärer som är 

klausulens fokus, även om klausulens första led läst för sig kan tolkas täcka även 

efterföljande omständigheter.
130

 I ljuset av den speciella delen av klausulen menar han 

att det även blir svårt att tolka klausulen som att den skulle avtala bort all utfyllande rätt, 

även om också det skulle kunna följa av en vid tolkning av den generella delen.
131

 

Sjöman menar att det i sådana fall vore så att klausulens första del, att 

kontraktshandlingen utgör parternas fullständiga reglering av avtalet, helt borde kunna 
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tas bort, eftersom den andra delen får samma följd på egen hand.
132

 Att detta skulle 

kunna läggas till grund för tolkningen att klasusulens första del betyder någonting mer, 

då avtalsbestämmelser bör tolkas så att de tillför någonting, tycks Sjöman dock inte vara 

övertygad om.
133

 

Även om principen om ejusdem generis inte är starkt förankrad i svensk rätt är 

det inte en orimlig tolkning. Den första delen ska då inte förstås som stadgande mer än 

vad som framgår av den senare delen, vilket specificerar att det handlar om att avskära 

avtalspreliminärer från tolkningsmaterialet. Det som talar för att den första delen, som 

enligt sin ordalydelse skulle kunna omfatta även sådant som parterna inte avtalat om 

men som faller under avtalets område och även förhindra att efterföljande 

omständigheter får relevans som avtalsinnehåll, är att avtalsbestämmelser i regel bör 

tolkas så att de tillför avtalet någonting, annars skulle parterna inte bekymrat sig om att 

ta med dem. Emot detta talar att det här blir fråga om att tolka endast en del av en 

klausul, och detta tar nog inte tillräcklig hänsyn till kontexten i vilken den förekommer. 

Att parterna vid avtalsslut avtalat om att endast vara bundna av vad som framgår av den 

författade kontraktshandlingen är också någonting annat än att de förbinder sig att inte 

senare avtala om någonting annat. Vill parterna sätta upp strängare krav för hur avtalet 

utvecklas efter avtalsslut finns andra, mycket tydligare, klausuler med sådan innebörd.  

En mer restriktiv tolkning kan också anses påkallad av att klausulen kan 

uppfattas som överraskande och tyngande genom att föreskriva avvikande regler för 

avtalstolkning.
134

 Bjørnstad anser det finnas skäl att tolka klausulen restriktivt då det i 

norsk rätt saknas en tradition av att skriva utförliga kontraktshandlingar. Bjørnstads 

restriktiva tolkning skulle innebära att endast sådana avtalsvillkor som det rimligen kan 

förväntas att parterna skulle reglera i den skriftliga kontraktshandlingen, om de var 

allvarligt menade men som alltså lämnats utanför, utsläcks av integrationsklasulen. 

Vilka villkor som är naturliga för parterna att uttryckligen reglera ska då bedömas mot 

bakgrund av norsk kontraktstradition och utfyllande rättsregler.
135

 Även parternas 

professionalitet och kontraktshandlingens grad av utförlighet i övrigt menar han spelar 

in i en sådan bedömning.
136
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Det saknas ännu en tradition i svensk rätt av att skriva sådana detaljrika och 

uttömmande kontraktshandlingar,  som i engelsk eller amerikansk rätt ändå kan ha visst 

skäl för att göra anspråk på att vara fullständiga regleringar av avtalen.  Den restriktiva 

synen bör dock inte gå för långt. Bernitz ser att klausulen har som mest fog för sig när 

jämbördiga parter väljer att upprätta en skriftlig kontraktshandling efter utdragna och 

komplexa förhandlingar.
137

 Beroende på vilka som är parter, och vad för slags avtal det 

handlar om kan det finnas skäl att inte vara alltför skeptisk. När kommersiella aktörer i 

en bransch där utförliga kontraktshandlingar inte är ovanliga, eller vid en affär av sådan 

vikt eller komplexitet att det är naturligt att ta med alla villkor i den skriftliga 

handlingen, talar nog det mesta för att parterna också menat allvar med att det endast är 

den slutliga kontraktshandlingen som är vad som avtalats. Sådana parter torde även 

vanligen vara varse om vad de avtalar, även i sådana fall att kontraktshandlingen, eller 

åtminstone klausulen, baseras på ett standardavtal och därför varje bestämmelse inte i 

sig blivit föremål för direkt övervägande. Jan Ramberg skriver att det kan finnas skäl att 

tolka de klausuler som utgör del av standardavtal och de som blivit föremål för 

individuell förhandling olika.
138

 I de fall där parterna i en uttrycklig integrationsklausul 

meddelar sin avsikt bör den också respekteras.
139

 I de fall att en klausul, 

integrationsklausul eller annan, är en del av ett vanligt förekommande standardavtal 

eller har lyfts in kontraktshandlingen från ett sådant, finns risken att parterna aldrig 

närmare övervägt den och att någon faktisk gemensam partsavsikt inte finns bakom 

klausulen.
140

 Lehrberg går dock längre och ger uttryck för uppfattningen att 

integrationsklausuler endast undantagsvis införs i avtal med någon egentlig 

eftertanke.
141

 Gorton anser dock att integrationsklausuler inte utan vidare kan bortses 

från, även i sådana fall där klausulen framstår som en standardklausul som inte varit 

föremål för särskild förhandling. Parterna av någon anledning fört in den i 

kontraktshandlingen och borde vara medvetna om såväl fördelar som nackdelar med 

klausultypen vilket, åtminstone presumtivt, visar på att parterna vid avtalsslutet varit 

överens om vad de reglerar i avtalet. Även rena standardavtal kan vara väl övervägda av 
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parterna och en standardmässigt utformad och intagen integrationsklausul presumeras 

gälla för att precisera avtalsinnehållet till vad som reglerats i kontraktshandlingen.
142

  

Är en integrationsklausul intagen genom ett standardavtal utan att tydligt 

framgå, gömd i andra klausuler eller under en missvisande rubrik,  får det möjligen tala 

för en restriktivare tolkning. Ett standardavtal eller avtalsmall innehållande en 

integrationsklausul kan ha använts utan att parterna alls övervägt vissa av de enskilda 

klausulerna men litat på att dokumentet är väl övervägt och har fungerat förr. I sådana 

fall behöver parterna inte egentligen haft någon avsikt med just integrationsklausulen, 

men det vore en vansklig utgångspunkt att presumera att avtalande parter inte avser 

binda sig vid klart uttryckta viljor bara av det skäl att deras förklaring består av en 

kontraktshandling som de adopterat istället för egenhändigt skapat för det enskilda 

tillfället.  PECL och DCFR gör en åtskillnad mellan integrationsklausuler i 

standardavtal och sådana som blivit föremål för förhandling mellan parterna. Den 

ickeförhandlade klausulen ska innebära en presumtion för att parterna anser sig icke 

bundna av avtalspreliminärer, men att den presumtionen kan överbevisas. Den klausul 

som har diskuterats mellan parterna ska gälla utan att ifrågasättas, parterna har rätt att 

fritt avtala om vilket material som ska utgöra avtalsinnehåll. Det är möjligt att svensk 

domstol skulle göra samma distinktion som i de europeiska principsamlingarna. Det 

följer sannolikt av grundläggande avtalstolkningsmetod att en avtalsklausul som i det 

enskilda fallet diskuterats av parterna innan den blivit del av kontraktshandlingen torde 

tolkas som ett allvarligt uttryck av parternas partsviljor, medan en klausul som följer 

med utan att ha nämts vid förhandlingarna visserligen torde tolkas som ett förmodat 

uttryck för vad de avtalat men som lättare till följd av andra tolkningsdatum kan bli 

överbevisad. En alltför inskränkande tolkning av klausulen riskerar dock att göra den 

meningslös. Det bör krävas goda skäl innan en avtalsbestämmelse tolkas så att parterna 

inte kan ha avsett att den skulle få någon som helst verkan.   

Integrationsklausulen får anses vara i grunden giltig som klausultyp enligt 

svensk rätt.
143

 Den utgör parternas överenskommelse att inskränka det material som kan 

anses vara avtalsinnehåll till kontraktshandlingen utan hänsyn till vad som kan ha sagts 
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vid sidan om.
144

 Legala formkrav för avtals giltighet tillhör undantagen, huvudregeln är 

att parterna ger, på valfritt sätt, uttryck för två överensstämmande partsviljor.
145

 Av 

parternas frihet följer att de också kan välja att själva binda sig vid formkrav, som att 

villkor och bestämmelser måste upptas i kontraktshandlingen för att utgöra 

avtalsinnehåll.
146

 Det följer av principen om avtalsfrihet.
147

  

Det har i doktrin anförts att klausulens effekt inte absolut kan garanteras,
148

 och 

att det med hänsyn till partsställning och den allmänna lojalitetsplikten kan uppstå grund 

för att finna klausulen eller dess tillämpning oskälig.
149

 Vad som avses är situationer där 

klausulen missbrukas,
150

 som när starkare part använder den för att komma undan från 

under förhandlingarna gjorda utfästelser, åtaganden eller förbehåll.
151

 Ett exempel som 

Bernitz ger på en sådan situation är om klausulen används av säljaren för att försöka 

hålla sig obunden av vad dennes representant säger och gör vid försäljningen,
152

 vilket 

för konsumenter också reglerats i lag för vissa transaktioner.
153

 Vid en bedömning enligt 

36 § avtalslagen
154

 anser dock Bjørnstad att det i rent kommersiella avtalsförhållanden 

skulle krävas mycket innan en integrationsklausul skulle åsidosättas som oskälig.
155

  

Att det skulle vara oskäligt att genom en integrationsklausul ta avstånd från 

under förhandlingarna lämnade utfästelser, även mycket klara sådana, måste nog anses 

ligga avlägset i kommersiella avtal även enligt svensk rätt. Även vid ojämna 

partsställningar torde var part normalt stå sin egen risk. 
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4.4 Hur integrationsklausuler påverkar avtalstolkning 

 

Efter att integrationsklausulen i sig har tolkats kan de generella effekterna av en sådan 

på resten av avtalet försöka fastställas. Parterna har i klausulen uttryckt sin vilja att det 

som kan ha sagts i avtalspreliminärer inte är relevant för att utröna vad som är 

avtalsinnehåll; vad parterna har kommit överens om är endast vad som uttryckts i den 

slutliga kontraktshandlingen. Avtalstolkning sker med hänsyn till alla relevanta 

omständigheter, såväl enligt inhemsk svensk rätt som enligt de etablerade 

avtalstolkningsprinciperna i europa och världen. Samtidigt står det parterna fritt att i stor 

utsträckning binda sig själva vid hur deras avtalsrelation ska regleras. 

I doktrin håller Christina Ramberg det som sannolikt, även om det inte alltid är 

säkert, att avtalspreliminärer till följd av integrationsklausulen får mindre eller ingen 

betydelse vid fastställande av avtalsinnehållet.
156

 Edlund har uttryckt att klausulen kan 

innebära ett hinder för att nya rättigheter och skyldigheter som inte alls kan grundas i 

kontraktshandlingens bestämmelser blir gällande avtalsinnehåll, och att klausulen i varje 

fall starkt försvårar parts möjligheter att hävda sådana rättigheter och skyldigheter.
157

 

Adlercreutz hänvisar till vad som föreskrivs enligt Unidroit, det vill säga att 

avtalspreliminärer inte kan läggas till grund för motsäga eller komplettera den skriftliga 

kontraktshandlingen men att de kan användas för att  tolka den.
158

 Jan Ramberg 

uppmanar avtalstolkaren att vara mycket försiktig vad gäller ta intryck från 

avtalspreliminärer när avtalet försetts med en integrationsklausul.
159

  

Den skriftliga kontraktshandlingens redan starka position som bevis för vad som 

avtalats torde genom integrationsklausulen bli stärkt ännu en aning i förhållande till 

avtalets förhistoria. Parterna har med integrationsklausulen explicit hänvisat till 

kontraktshandlingen som det definitiva uttrycket för deras avtal. Doktrin och de 

internationella principsamlingarna tycks dock vara överens om att en 

integrationsklausul inte förhindrar att tolkningen av den skriftliga kontraktshandlingen 
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sker med hjälp av avtalspreliminärer,
160

 åtminstone då kontraktshandlingen är på någon 

punkt oklar eller motstridig.
161

 Lindskog menar att avtalspreliminärer kan klargöra 

otydligheter där viss bestämmelse under förhandlingarna uttryckligen tolkats på ett 

bestämt sätt av parterna och detta knappast skulle förhindras av integrationsklausulen.
162

 

Jan Ramberg finner stöd för samma slutsats i de internationella principsamlingarna 

UNIDROIT och PECL, vilka uttryckligen stadgar en sådan effekt för klausulen.
163

  

Även ett fullständigt avtal som slutligt reglerats av parterna i en skriftlig 

kontraktshandling med en integrationsklausul kan på någon punkt vara otydligt eller 

motstridigt, och det kan framgå av avtalspreliminärer hur parterna tänkt när de utformat 

bestämmelsen. Detta är inte detsamma som att avtalsvillkor som kan framstå ha varit 

överenskommna i ett preliminärt skede, men som inte förankrats i kontraktshandlingen, 

genom tolkning blir gällande avtalsinnehåll tillsammans med eller istället för 

kontraktshandlingen.   

Avtalspreliminärerna torde inte i praktiken med framgång kunna läggas till 

grund för en tolkning av avtalet som skulle direkt strida mot vad som nedtecknats i 

kontraktshandlingen.
164

 Detta följer av tanken att integrationsklausulen anger vad som 

utgör avtalet men inte också hur det ska förstås. Att med stöd av avtalspreliminärerna 

sätta någonting annat i stället för vad som följer av kontraktshandlingen kan visserligen 

utgöra tolkning av avtalet men innebär att tolkaren går längre än vad parterna kan ha 

skäl att anta i de fall där kontraktshandlingen varken är otydlig eller ofullständigt och de 

dessutom uttryckt sin avsikt att inte vara bunden av vad som föregått avtalsslutet. En 

gräns måste dock dras mot de fall där motsägelsen endast uppstått på grund av parternas 

misstag i utformningen av den slutliga skriftliga handlingen. Parterna kan i någon 

bestämmelse, utan att det i övrigt påverkar logiken av avtalet som helhet, glömt eller 

lagt till en negation; ett misstag som tydligt framstår som sådant i ljuset av det material 

som integrationsklausulen avsetts avskära. Sådana situationer regleras direkt av 32 § 

AvtL och kan inte avtalas bort med en integrationsklausul, i när båda parter gör 

misstaget gemensamt av principen om falsa demonstratio non nocet. Lika som det kan 
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verka tydligt att parternas gemensamma partsvilja varit vad som framgår av 

avtalspreliminärer och inte vad som framgår av kontraktshandlingen är det, beroende på 

hur integrationsklausulen tolkats, parternas gemensamma partsvilja att 

kontraktshandlingen utgör hela avtalet och utsläcker vad som sagts tidigare.  

Lindskog har i doktrin anförts att tillräckligt tydliga utfästelser skulle kunna bli 

bindande för parterna trots förekomsten av en integrationsklausul.
165

 Utgångspunkten 

får dock rimligen anses vara att utfästelser från tiden innan avtalsslut är precis en sådan 

omständighet som integrationsklausuler normalt tar sikte mot och ämnar utsläcka. När 

det är dags att skriva under avtalet borde integrationsklausulen mana till eftertanke. Part 

har att se till att allt det som denne fäst vikt vid och anser bör vara avtalat också finns 

med i kontraktshandlingen, antingen direkt eller genom hänvisning.  Det är dock 

sannolikt att part genom sitt agerande kan riskera att mista sin rätt att åberopa 

integrationsklausulen om motparten med fog förlitat sig på ett beteende som avviker 

från vad kontraktshandlingen stipulerat. Detta finner stöd i PECL art. 2:105 (4) (DCFR 

II.–4:104 (4)) och även CISG art. 29(2). Även om exempelvis PECL inte är svensk lag 

så menar Jan Ramberg att principsamlingen sannolikt får visst inflytande  i hur dessa 

frågor får sin lösning vid en prövning enligt inhemsk rätt.
166

 Sjöman lyfter också fram 

bestämmelsen i principsamlingen som en möjligt bättre lösning än den domstolen 

använde i AD 2007 nr 86 för att nå fram till, i praktiken, samma resultat.
167

  Motparten 

ska då ha fått det befogade intrycket att någonting ur förhandlingarna som egentligen 

skulle fallit bort i och med integrationsklausulen faktiskt utgör avtalsinnehåll. Det är 

nog möjligt att svenska domstolar skulle komma till en sådan slutsats vid en tvist. 

Arbetsdomstolen uppnådde ett snarlikt resultat i sin dom
168

 men gjorde det genom att se 

parternas agerande som bevis för att den gemensamma partsviljan bakom 

integrationsklausulen inte var att utsläcka den anställdes förmåner trots 

kontraktshandlingens och integrationsklausulens klara ordalydelse i frågan.  

Möjligheten att tolka in underförstådda avtalsvillkor ur omständigheterna före 

avtalsslut bör anses bliva begränsad, parterna har trots allt gjort gällande att de givit 

uttryck för allt som de slutligt kommit överens om i kontraktshandlingen, såvida de 

underförstådda villkoren inte framgår implicit av själva kontraktshandlingen. Kan ett 
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avtalsvillkor inte förankras i kontraktshandlingen torde det inte kunna anses avtalat 

mellan parterna. Om detta innebär att en fråga som varit föremål för förhandling mellan 

parterna inte anses vara reglerad mellan dem i avtalet återstår istället utfyllning av 

avtalet. Klausulen skulle kunna tala för att, i den mån det är möjligt, 

kontraktshandlingens tystnad på viss punkt hellre bör tolkas e contrario än öppna för att 

fylla ut avtalet.
169

 Det skulle ligga i linje med integrationsklausulens syften att skapa 

förutsebarhet och konkretion i avtalsinnehållet.  

Jag vill mena att det måste bero på avtalets utformning och kontext i sin helhet, 

vari integrationskalusulen endast skulle utgöra en liten del. Visserligen har parterna 

uttryckt att de anser att deras kontraktshandling utgör deras fullständiga avtal, men 

avtalet måste fortfarande tolkas och integrationsklausulen ger endast en hänvisning om 

vilket material som tolkningen ska utgå ifrån, den ger inte uppenbart någon ledning i 

hur det materialet sedan ska tolkas. En bestämmelses språkliga utformning och dess 

sammanhang avgör om ett motsatsslut är lämpligt, inte huruvida parterna ansett att 

kontraktshandlingen utgör summan av vad de avtalat eller ej. Är det oklart huruvida en 

avtalsbestämmelse är avsedd att vara uttömmande eller ej hindrar integrationsklausulen 

inte att avtalspreliminärerna används för att tolka den.  

Kan en part som hävdar att något annat än vad som följer av 

kontraktshandlingen ändå bevisa att sådant har avtalats och dessutom visa att parterna 

inte avsett att integrationsklausulen skulle utsläcka det måste givetvis det också anses 

avtalat.
170

 Vad parterna avsett och dessutom kan visa att de avsett får gå före vad de, 

med en integrationsklausul givit uttryck för. 
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5 Utfyllning och integrationsklausuler 

 

5.1 Utfyllning och rättspraxis 

 

5.1.1 Allmänt 

 

Det är inte helt självklart i vilken utsträckning som en integrationsklausul enligt svensk 

rätt påverkar ett avtals utfyllning. Efter att såväl integrationsklausulen som det avtal i 

vilket den är intagen har tolkats kan det visa sig att avtalet inte ger svar på en viss fråga. 

Avtalsparterna har inte avtalat om saken, även om de kanske borde gjort det. För att 

saken ändå ska få en lämplig lösning krävs då att avtalet utfylls med ytterligare innehåll. 

Integrationsklausuler har funnits med i ett antal avtal som blivit föremål för rättslig 

prövning i allmän domstol och där det till sist blev fråga om att just fylla ut avtalet. I 

Sverige rör det sig om Svea Hovrätt Mål T 7522-01, i Norge om två avgöranden i 

Høyesterett, nämligen Rt. 1992 s 796 och Rt. 2012 s 1779. Domstolsavgörandena kan 

ge viss vägledning i hur integrationsklausuler förhåller sig till utfyllning av avtal. 

 

5.1.2 Svea Hovrätt Mål T 7522-01
171

 

 

En integrationsklausul har blivit aktuell i och med ett mål i allmän domstol utöver AD 

2007 nr 86, då i tingsrätt och hovrätt. Målet rörde en person, B, som hade gått i borgen 

för bolags skulder. B blev skyldig att betala en skuld till VF Finans AB
172

 men hade 

även skatteskulder. B ingick avtal för att reglera sin fullgörelse av den fordran som 

uppstod till följd av borgensåtagandet med innebörden att betalning skulle ske med visst 

belopp från och med månaden efter att B återbetalat skatteskulden. Skatteskulden blev 

emellertid preskriberad och därmed bortföll B:s skyldighet att betala den utan att den 

faktiskt blev återbetald. Preskriberingen av skatteskulden medförde enligt ordalydelsen 

av avtalet mellan B och VF Finans AB att tidpunkten för B:s fullgöran aldrig skulle 

komma att inträffa om inte B frivilligt fortsatte att betala den redan preskriberade 

skatteskulden. Avtalet innehöll även en integrationsklausul under punkt 8.08: 
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“Avtalet återger fullständigt vad som avtalats mellan parterna. Muntliga i 

överenskommelser om tillägg eller ändringar är ej giltiga och ej heller vad som kan ha 

diskuterats eller avtalats före undertecknandet av avtalet men ej intagits i detsamma. 

Tillägg eller ändringar av avtalet måste för att vara gällande ske skriftligen och 

undertecknas av parterna.”
173

   

 

HovR:n konstaterade att punkten i avtalet som innehöll integrationsklausulen 

inte kunde hindra domstolen från att vidta utfyllning av avtalet då situationen, att B:s 

skatteskuld skulle försvinna utan att bli återbetald, inte var en sådan som parterna 

reglerat i avtalet.
174

 Domstolen redogör inte på något utförligare sätt hur den når fram 

till denna slutsats. Det framstår som att domstolen tolkat punkten 8.08, med 

integrationsklausulen, som att den tydliggör vad parterna ansett ska vara del avtalet, det 

vill säga endast vad som framgår av kontraktshandlingen, och vad de avsett lämna 

utanför. Parterna har inte avtalat om vad som ska ske vid den omständigheten att 

skattefordran faller bort utan att bli betald. Avtalet visade sig vara ofullständigt.  

Domstolen ansåg sig, med anledning av att avtalet var av sådan art att det skulle löpa 

över en längre tid vilket kan försvåra möjligheterna att skapa ett heltäckande avtal redan 

vid avtalsslutet och då en en tolkning enligt ordalydelse skulle ge ett resultat som skulle 

strida mot avtalets anda, nödgad att fylla ut avtalsinnehållet i enlighet med avtalets 

syfte. Detta syfte utgjordes enligt domstolen av att “slutgiltigt reglera parternas 

mellanhavanden”. vilket skulle förfelas om bolagets fordran gentemot B fick stå kvar 

utan närmre krav på när denne skulle betala. Domstolen jämställer preskriptionen av 

skatteskulden med att den fullgjorts i enlighet med det som avtalet utgått från då dessa 

två alternativa omständigheter anses ha samma “inverkan på [B:s] ekonomi”. Det 

viktiga för att betalningsskyldigheten till bolaget skulle inträda enligt avtalet var enligt 

HovR:n att betalningsskyldigheten till skatteverket upphörde, inte exakt hur den 

upphörde. Domstolen fyllde därför ut avtalet, genom analogi till avtalets bestämmelse 

om vad som skulle ske när skatteskulden försvunnit genom betalning, med innebörden 

att betalningsskyldigheten till bolaget skulle inträda även vid den omständighet att 

skatteskulden preskriberas. TR:n hade kommit till samma slutsats med likartade 

domskäl.  

Rättsfallet är sannolikt endast i begränsad mån hjälpligt vid förståelsen av 

integrationsklausulers tolkning och tillämpning enligt svensk rätt. I målet användes inte 
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några avtalpreliminärer för att fylla ut avtalet, eller ens att tolka det. Ej heller spelade 

dispositiv rätt, sedvänja, branschpraxis eller liknande någon roll som källa. De ofta 

återkommande frågetecknen kring klausultypens verkningar kommer alltså aldrig upp 

till prövning. Istället konstaterar domstolarna att avtalspunkten inte förhindrar utfyllning 

när avtalet är ofullständigt och använder sedan en analys av avtalets inneboende logik 

för att utröna dess syfte och, genom individuell utfyllning, fylla ut det så att syftet kan 

uppnås.
175

  

 

 

5.1.3 Avgöranden i norska Høyesterett - Rt. 1992 s 796 och Rt. 2012 s 1779 

 

Någonting kort kan nämnas om de avgöranden enligt norsk rätt som berört 

integrationsklausuler. Nordisk rätt är sedan gammalt nära samordnad på avtalsrättens 

område och ländernas rättstraditioner är nära besläktade, varför det kan vara av visst 

värde att se hur annars oreglerade frågor såsom från common law importerade 

klausultyper hanteras i andra nordiska rättssystem.
176

  

Rt. 1992 s. 796 gällde ett norskt bryggeri, som efter ett antal fusioneringar och 

uppköp blivit Orkla A/S, vilket hade ingått avtal med ett bolag i New York, Pepsico, för 

att få tillverka och sälja olika av Pepsicos läskeblasksorter. Avtalet hade ingåtts på 10 år 

med 18 månaders uppsägningstid men upphörde redan innan 18 månader hade förflutit. 

Detta försvårade uträkningen av den ersättning som Pepsico hade rätt till då denna 

skulle beräknas utifrån hur mycket läskeblaskkoncentrat bryggeriet köpt under de 18 

föregående månaderna.  

I kontraktshandlingen fanns en lagvalsklausul och en integrationsklausul. 

Høyesterett inleder sina domskäl med att konstatera att dessa klausuler inte får någon 

avgörande verkan för resultatet i målet. Domstolen finner att norsk och amerikansk rätts 

principer för avtalstolkning i allt väsentligt sammanfaller och fortsätter med att tolka 

avtalet i sin helhet.  
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Høyesterett finner att parterna inte tycks ha funderat över hur ersättningen skulle 

beräknas i fall bryggeriet avbröt innan 18 månader hunnit förflyta. Frågan löses därför 

med utfyllning så att beräkningen av ersättningen stämmer överens med syftet bakom 

ersättningen som sanktion. Således finnes integrationsklausulen inte hindra att avtalet 

fylls ut efter en tolkning av avtalet i sin helhet och med ett innehåll som domstolen 

finner rimligt utifrån bestämmelsens syfte.  

I Rt. 2012 s. 1779 var fråga om en bildelsunderleverantör, Hydro, som uppdragit 

åt Victocor att förse dragkroksmuttrar med korrosionsskydd innan dessa vidare skulle 

monteras av Hydro. Tvist uppstod huruvida lagret med korrosionsskydd skulle vara 

mellan 15 - 27 μm tjockt eller maximalt 27 μm tjockt, och, i huvudsak, huruvida Hydro 

i sådant fall reklamerat felet. Den avtalstext som var för handen utgjordes av Hydros 

allmänna avtalsvillkor, alltså köparens standardvillkor, vilka innehöll en 

integrationsklausul, p. 19: 

 

“The Contract constitutes the whole agreement between the parties and supersedes any 

previous arrangement, understanding or agreement between them relating to the 

subject matter it covers.”
177

 

 

Høyesterett läser klausulen i ljuset av kontraktshandlingens p. 1.1, som 

definierar “Contract” som “the separate contract/purchase document … together with 

these conditions”
178

 och drar slutsatsen att integrationsklausulen ska tolkas som ämnad 

att förhindra säljaren från att åberopa andra avtalsvillkor än de som är knutna till 

vardera leverans men att klausulen inte avser utesluta utfyllande rätt, som alltså i vanlig 

ordning har att fylla ut och tillägga avtalet.  

Med utgångspunkt i avtalets lydelse samt med hänsyn till korrespondens mellan 

parterna tolkar domstolen den något tvetydiga termen “15 - 27 μm” som ett spann vilket 

anger 27 μm som maximal tjocklek. Reglerna för reklamation i avtalets p. 9.4 stadgade 

att när köparen uppdagar ett fel ska hen “issue a written notice of defect to Seller within 

reasonable time after its discovery” och köparen har också en skyldighet enligt p. 9.1 att 

inspektera varorna inom rimlig tid från det att de mottagits.
179

 Victocor hävdade dock 

att avtalet skulle utfyllas så att reklamation skulle kräva inte bara att felet meddelas men 

att det också skulle åberopas. Høyesterett gör en lång utläggning om hur reklamation 
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behandlas i utfyllande rätt och menar att det följer också av den allmänna 

lojalitetsplikten att fel måste göras gällande på ett sådant sätt att motparten bereds 

möjlighet att tillvarata sina intressen. Hydro hade meddelat Victocor om att de fått 

muttrar vars korrosionsskyddsbeläggning haft en tjocklek större än 27 μm och 

korrespondensen hade skett skriftligt, men domstolen frågar sig om detta är tillräckligt. 

De två bolagen hade nämligen under en längre tid diskuterat tjockleken, vad felet kunde 

bero på och om hur det skulle lösas. Hydro hade inte använt sig av den av Hydro själv 

etablerade procedur för reklamation med särskild standardblankett som använts både 

före och efter det aktuella fallet med mutterleveransen. Høyesterett finner därför att 

någon egentlig reklamation inte kommit till stånd förrän ett år efter att felet var 

uppdagat varför Hydro försuttit sin chans att göra felet gällande mot Victocor.  

Domstolen finner sig oförhindrad i sin operation då parterna inte i avtalet 

reglerat vad det där skriftliga meddelandet om fel faktiskt skulle innehålla. 

Integrationsklausulen riktade sig enligt Høyesterett mot de fall då part påstår att 

någonting annat avtalats dem emellan än vad som står i kontraktshandlingen, inte mot 

de fall avtalet måste kompletteras av utfyllande rätt för att parterna själva inte avtalat 

om frågan.
180

 Domstolen nyttjar heller inte parternas avtalspreliminärer som källa för 

utfyllning utan lutar sitt resonemang mot allmänna principer, lagstiftning och 

lagstiftningsförarbeten.  

 

 

5.2 Utfyllning av avtal som försetts med integrationsklausul 

 

5.2.1 Generell utfyllning 

 

Det följer av den ovan redogjorda för mest sannolika tolkningen av den typiska  

integrationsklausulen att en sådan inte generellt torde förhindra utfyllning av ett avtal.
181

 

Det kan vara möjligt att utforma en snarlik klausul med just en sådan innebörd att 

utfyllning skall ske efter särskilda villkor eller utan hänsyn till någon specifik rättskälla, 

även om det i sådana fall vore bäst att också specificera mer exakt vad som ska gälla 

och inte endast vad som inte ska gälla, men integrationsklausulen tar i sin vanligt 

förekommande mer renodlade form inte sikte på vad som ska gälla i de frågor där 
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parterna inte avtalat något. Ett exempel på en sådan klausul skulle kunna vara en sådan 

som Lindskog diskuterat och som stadgar att kontraktet är avsett att utgöra ett i sig 

komplett regelsystem och att eventuell utfyllning ska ske med grund i de 

intressavvägningar som uttrycks i kontraktet utan inspiration utifrån.
182

 Bjørnstad 

skriver också att även om en integrationsklausul påstår att kontraktshandlingen skulle 

vara avtalets fulla reglering så är det bara en fullständig reglering av det som parterna 

kunnat föreställa sig, inte en reglering som nödvändigtvis täcker alla situationer som 

faktiskt kan komma att uppstå.
183

  

Klausulen tar sikte på att identifiera parternas reglering av avtalet och avskilja 

det slutliga uttrycket för den regleringen från dess förhistoria; i de frågor som parterna 

inte reglerat sin avtalsrelation ger inte integrationsklausulen någon explicit ledning för 

vad som bör gälla. I denna fråga finns också viss domstolspraxis. I Sverige kan erinras 

den ovan redogjorda för domen från Svea Hovrätt, Mål T 752201,
184

 vari domstolen 

kom fram till att en integrationsklausul inte kunde hindra utfyllning av avtalet i de fall 

där avtalet visar sig vara ofullständigt. Hovrätten ansåg sig fri att fylla ut avtalet med 

ledning av avtalets syfte och logik. Detta tyder på att integrationsklausuler inte skulle 

innebära ett generellt stopp för utfyllning, men saken har inte prövats av Sveriges högsta 

domstol. I Norge har dock Høyesterett prövat fall som rör utfyllning av avtal som 

innehåller integrationsklausuler.
185

 Domstolen resonerar och kommer till snarlika 

resultat som Svea Hovrätt kommit till, nämligen att integrationsklausulen inte kan 

hindra att domstolen, när behov uppstår, fyller ut avtalet i de delar där parterna intet har 

avtalat. I inget av fallen förlitar sig domstolarna på avtalens förhistoria för att 

underbygga sina kompletteringar utan förankrar utfyllningen i avtalens syften och 

försöker införa sådana regleringar som bäst skulle uppnå dem. Rättsfallen säger 

ingenting direkt om huruvida integrationsklausulen skulle anses förhindra att material 

till utfyllningen hämtas från avtalspreliminärer, eller om klausulen skall anses avtala 

bort dispositiv rätt.  

 Utfyllning kan ske utifrån en mängd olika rättskällor. Av särskilt intresse är här 

huruvida integrationsklausuler, även om de inte förhindrar utfyllning generellt, 

förhindrar att utfyllningen grundas i avtalets förhistoria. Bjørnstad menar att klasusulen 
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kan tala för att utfyllningen bör ske med grund i annat än just avtalspreliminärerna, 

främst då utifrån det syfte och den systematik som framgår av kontraktshandlingen.
186

 

Parterna har genom intagandet av integrationsklausulen tagit avstånd från 

avtalspreliminärerna såtillvida att parterna trots att de varit medvetna om de 

överväganden som kommit till uttryck däri inte avtalat dem. 

Då parterna de facto inte enats om någon reglering för den situation som behövs 

täckas genom utfyllning är det redan utan särskilda överenskommelser mellan parterna 

tveksamt att ägna sig åt utfyllning med grund av avtalspreliminärer. Preliminärerna 

erbjuder då som bäst lösningar som parterna redan valt att inte avtala om, och sannolikt 

inga lösningar alls då frågan inte reglerats i avtalet.  Det bör ligga närmre till hands att 

bygga den utfyllande bestämmelsen på annan grund, antingen sådant parterna faktiskt 

uttryckt genom vad de avtalat såsom avtalets syfte och systematik, eller sådana 

lösningar som följer av lag, branschpraxis, sedvänja eller dylikt. Integrationsklausulen 

kan dock svårligen sägas i alla lägen helt förhindra att avtalspreliminärer används för att 

fylla ut avtalet, men då den ger uttryck för att parterna avvisat preliminärerna som 

lämpliga lösningar i de frågor som har reglerats i avtalet bör den nog anses peka på att 

andra källor bättre svarar mot parternas förväntan och avsikter med avtalet. 

 I vissa fall kan gränserna för vad som bör utfyllas och vad som bör uppfattas 

som en avsiktlig tystnad i avtalet vara svåra att dra. Det kan följa av 

kontraktshandlingen att ett kontraktsbrott får viss följd medan det av dispositiv rätt 

skulle följa detta och ytterligare något mer. Sjöman illustrerar problemet med att fel 

skulle kunna föreskrivas leda till prisavdrag, men också hävning.
187

 Vid en sådan 

situation kan det förefalla osäkert om avtalet kan utfyllas med rätten att också häva, 

vilken mycket väl kan följa av dispositiv rätt, eller om part har att finna sig i att felet 

endast ger rätt till prisavdrag, och om integrationsklausulen påverkar den bedömningen. 

Bjørnstad har dock argumenterat för att en integrationsklausul, genom att ge uttryck för 

att kontraktshandlingen utgör hela avtalet, talar för att kontraktshandlingens tystnad i en 

fråga är skäl för att göra motsatsslut hellre än att ta till utfyllning.
188

 Problemet bör 

sannolikt måsta prövas särskilt i det enskilda fallet men det förefaller naturligt att saken 

i regel inte blir aktuell för utfyllning. Parterna har i sådana fall reglerat frågan, vad som 

ska följa vid fel, och avtalat om en följd. I ett sådant fall där parterna inte alls reglerat 
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vad som skulle följa vid fel blir det istället naturligt fylla ut avtalet. En 

integrationsklausul kan möjligen påverka indirekt, främst genom att påverka parterna att 

noga överväga vilka bestämmelser de intar i kontraktshandlingen. 

 

 

5.2.2 Särskilt om KöpL 18 - 19 §§ 

 

Köplagens felregler blir särskilt intressant utfyllande rätt när avtalet innehåller en 

integrationsklausul eftersom de föreskriver att avtalets förhistoria ska ges vikt vid 

bestämmandet av avtalets innehåll. Den dispositiva rätten berör här samma 

frågeställning som integrationsklausulen, men med motsatt innebörd. Även om 

integrationsklausuler inte generellt påverkar utfyllning med dispositiv rätt skulle 

resultatet kunna tänkas bli annorlunda vad gäller specifikt 18 - 19 §§ KöpL. 

Av 18 § framgår det s. k. marknadsföringsansvaret. Säljaren har enligt 18 § 1 st. 

ansvar för att varan ska överensstämma med sådana uppgifter om varans egenskaper 

eller användning som denne lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före 

köpet, om det kan antas ha inverkat på köpet. Samma ansvar följer enligt 18 § 2 st. om 

uppgifterna lämnats i ett tidigare säljled eller av någon för säljarens räkning om denne 

känt till eller bort känt till uppgifterna. 18 § 3 st. medger dock att säljaren undgår ansvar 

om uppgifterna rättats i tid på ett tydligt sätt. Paragrafen föreskriver alltså att, om 

parterna inte kan anses kommit överens om annat, en vara måste överensstämma med 

innehållet i avtalspreliminärer i de fall de kan antas ha inverkat på köpet så länge de inte 

i tid och på tydligt sätt rättats. Som uppgifter räknas inte sådant allmänt lovprisande och 

kringuppgifter som visserligen kan innehålla information om egenskaper hos eller 

användning av varan men bara givits i syfte att smörja säljmaskinen, exempelvis att 

varan är marknadens bästa eller är mycket populär.
189

 Sådana uppgifter kan vara mycket 

närliggande de uppgifter som träffas av lagregeln, exempelvis om det specificeras att 

varan är mycket populär inom en krets, kanske gummistövlar populära hos 

skogsarbetare, vars användning av varan då ger ledning i vilka egenskaper som kan 

förväntas av varan, i exemplet då gummistövlar av en grovlek som tål mer än bara 

stadspromenader. Den rättelse som kan friskriva säljaren från ansvar måste vara tydlig. 

Vad som ska anses vara tillräckligt tydligt måste bedömas utifrån omständigheterna i 
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det enskilda fallet och beror på hur uppgiften lämnats, dess innebörd och betydelse 

etc.
190

 Enligt förarbetena kan det emellertid ställas ett allmänt krav att rättelsen ska vara 

minst lika tydlig som det sätt på vilket uppgiften lämnats, och att rättelsen ska vara 

ägnad att nå de presumtiva köpare som tagit del av uppgiften.
191

 Förarbetena anger 

vidare att en friskrivning från marknadsföringsansvaret måste vara konkret till sitt 

innehåll och tydligt ange vilka uppgifter
192

 som förbehållet avser.
193

 Åsikterna angående 

integrationsklausulens funktion som friskriving är delade i doktrinen. Håstad anser att 

det möjligen skulle vara tillräckligt som friskrivning mot marknadsföringsansvaret i 18 

§, beroende av vilka som är parter, att ta in en klar och tydlig integrationsklausul i 

kontraktshandlingen.
194

 Hellner och Ramberg är mer skeptiska, men medger att en 

integrationsklausul i kombination med en bifogad specifikation för varan har åtminstone 

skulle kunna reducera ansvaret betydligt
195

. 18 § 3 st. kräver visserligen en tydlig 

rättelse av “uppgifterna”, ett krav som allmänna friskrivningar, generellt, möjligen inte 

uppfyller då de inte riktar sig mot just de bestämda uppgifterna, men vid avtal som 

föregåtts av förhandlingar där en mängd olika uppgifter kan ha förekommit, vilka är de 

slags avtal där det nog är mest naturligt att inta en integrationsklausul, menar Mats 

Sacklén att en sådan tolkning av bestämmelsen i KöpL vore opraktisk.
196

 

Bestämmelsen i 19 § rör ett typfall av friskrivning från ansvar för eventuella 

förväntningar på varan, nämligen att den sålts “i befintligt skick”. En sådan generell 

friskrivningsklausul är giltig, men KöpL föreskriver att vissa fel ändå kan göras 

gällande trots friskrivningen. Det rör sig om fall då varan inte överensstämmer med 

sådana uppgifter om egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet som 

kan antas ha inverkat på köpet, att säljaren underlåtit att upplysa om väsentligt 

förhållande angående varans egenskaper eller användning som köparen med fog kunnat 

förväntats bli upplyst om, förutsatt att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, 
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eller att varan är i väsentligt sämre skick än det med hänsyn till pris och övriga 

omständigheter funnits fog för köparen att förutsätta. Sacklén har tolkat 

integrationsklausulen som en visserligen tydlig men allmänt hållen friskivningsklausul. 

Sådana har tolkats restriktivt i praxis, en hållning som återspeglas i 19 § 1 st. KöpL.
197

 

Denne framhåller dock att klausulen tolkad i sitt sammanhang kan framstå som inte alls 

lika generell och allmänt hållen, exempelvis kanske friskrivningen balanseras av en 

utförlig garantikatalog.
198

 Sacklén menar därför att en köpare har skäl att 

uppmärksamma klausulen, särskilt om avtalet föregåtts av utförliga förhandlingar.
199

 Då 

utförliga kontraktshandlingar är vanliga vid vissa slags köp (Sacklén behandlar 

integrationsklausuler specifikt vad gäller förhandlade avtal om aktieköp) är det möjligt 

att köparen kan friskriva sig, genom en integrationsklausul, från ansvar enligt 19 § 1 st. 

3 mom. och 19 § 1 st. 1 mom. KöpL.
200

  Sacklén anser att det vore svårare att genom en 

allmän friskrivning som en integrationsklausul avtala bort ansvar enligt 19 § 1 st. 2 

mom. då det ändå skulle kunna anses vara svikligt eller stridande mot tro och heder att 

underlåta att rätta köparen ur en villfarelse. 
201

 En klausul som föreskriver att en vara 

sålts i befintligt skick torde vara den mest långtgående och allmänt hållna varianten av 

friskrivningsklausul. Klausulen innebär något så generellt som att säljaren inte ansvarar 

för att varan är mer än den är, med såväl synliga som dolda fel, vid avtalsslut.
202

 Ett 

sådant avståndstagande från allt felansvar kan ge upphov till missförstånd hos en mindre 

insatt motpart och har redan innan den nya köplagen fått utstå begränsningar i praxis, 

begränsningar som numer lagfästs i 19 §. 19 § jämställer med “befintligt skick” annat 

“liknande allmänt förbehåll”, exempelvis av sådan typ som, istället för att friskriva sig 

helt i fråga om varans skick, helt avskär köparens möjligheter till påföljder vid händelse 

av fel.
203

   

Vid tillämpningen av köplagens felregler som utfyllande rätt krävs, då de är 

dispositiva enligt 3 §, att inte annat följer av avtalet. I de fall avtalet innehåller en 

integrationsklausul bör det anses följa av avtalet, även om klausulen inte kan tolkas som 

att parterna direkt avtalat bort köplagens samtliga felregler, att parterna inte anser sig 
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bundna av avtalspreliminärer om dessa inte förankrats i kontraktshandlingen. Hela 

poängen med integrationsklausulen är att avskära avtalspreliminärernas betydelse, ett 

syfte som skulle förfelas om de genom utfyllning med köplagens 18 - 19 §§ ändå blir 

gällande. I doktrin har framhållits, med stöd i förarbetena, att generella friskrivningar 

från det s.k. marknadsföringsansvaret, av typen “18 § KöpL gäller inte”, saknar 

nödvändig konkretion för att bli gällande.
204

 Jag är tveksam till att det skulle behövas 

mer än en integrationsklasul för att avtala bort 18 - 19 §§ KöpL:s ansvar för vad som 

förekommit i avtalspreliminärer. Genom klausulens vanliga andra led, vilket 

specificerar att tidigare uppgifter och överenskommelser ersätts av kontraktshandlingen, 

bör det vara klart för parterna att avtalspreliminärer inte är att lita på om de inte blivit 

del av kontraktshandlingen. De kan fortfarande få betydelse vid tolkningen av otydliga 

bestämmelser, de kan precisera vad som framgår avtalstexten, men de utesluts från att 

tillföra nya villkor, eller att motsäga kontraktshandlingen. Integrationsklausuler torde 

dock inte fullt ut garantera att 19 § neutraliseras då paragrafens 1 st. p. 2 och 3 

föreskriver att fel föreligger, inte bara om varan avviker från vad säljaren uttryckt innan 

avtalsslut och som kan antas ha inverkat på köpet utan även, när säljaren underlåter att 

upplysa om sådana omständigheter som säljaren måste antas ha känt till och som 

köparen med fog kunnat förväntat sig bli upplyst om och som dessutom kan antas ha 

inverkat på köpet, samt varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till 

pris och övriga omständigheter haft fog för att förutsätta. Enligt 19 § 1 st. 2 p. kan fel 

göras gällande trots “befintligt skick” – friskrivning om säljaren underlåtit att upplysa 

om sådant väsentligt som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Detta 

torde ligga utanför integrationsklausulens egentliga område och bör därför inte vara 

bortavtalat genom att avtalet förses med en sådan bestämmelse. Däremot kan det 

mycket väl tänkas att förekomsten av en integrationsklausul får viss betydelse vid 

bedömningen av huruvida köparen kan anses haft fog för sin förväntan att bli upplyst 

om de väsentliga förhållandena rörande varans egenskaper eller användning. 19 § 1 st. 3 

p. stadgar att fel föreligger trots att varan sålts i befintligt skick om den är i väsentligt 

sämre skick än vad det funnits fog för köparen att inse med hänsyn till pris och övriga 

omständigheter. Om de övriga omständigheterna utgörs av omständigheter från avtalets 

förhistoria som utpekats av integrationsklausulen så uppstår en potentiell konflikt. 
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Rimligen bör köparen i sådana fall ha svårare att lägga sådana omständigheter till grund 

för sina befogade förväntningar.   

För att 19 § alls ska bli aktuell krävs emellertid att avtalet försetts med en 

friskrivning av typen “befintligt skick” eller liknande. En typisk integrationsklausul 

torde inte vanligen kunna jämställas med en sådan oerhört generell friskrivning. Där en 

bestämmelse om att varan säljs i befintligt skick i princip friskriver säljaren allt ansvar 

för fel begränsar integrationsklausulen endast avtalsmaterialet till kontraktshandlingen. 

Omständigheterna kan i vissa undantagsfall tänkas att kontraktshandlingen är så 

kortfattad och tom på detaljer angående varans beskaffenheter att det i praktiken skulle 

innebära en komplett friskrivning från felansvar att avskära avtalets förhistoria. I sådana 

fall borde en integrationsklausul kunna likställas med en “befintligt skick” – klausul. 

Ingenting hindrar dock att ett avtal innehåller såväl en integrationsklausul som en 

friskrivning om befintligt skick.  

 

 

5.2.3 Integrationsklausulen och förutsättningsläran 

 

Vad gäller integrationsklausulens effekt på bedömningar enligt förutsättningsläran kan 

sägas att de felaktiga eller bristande antaganden som ligger till grund för de s.k. 

förutsättningarna härstammar ur förhållandena innan avtalsslut, de har varit eller får 

antas ha varit synbara för parterna, men är sådana att de inte nedtecknats i den slutliga 

kontraktshandlingen trots att de varit av väsentlig vikt för att avtalet kommit till stånd så 

som det gjort. De kan därför tänkas vara sådant förkontraktuellt material som 

integrationsklausulen riktar sig mot, och som avses utsläckas för att främja förutsebarhet 

och överblickbarhet i avtalsförhållandet. Bjørnstad berör frågan om 

integrationsklausulens förhållande till förutsättningsläran och skriver att klausulen kan 

få viss effekt på bedömningar enligt läran. Han menar att det blir aktuellt att fråga sig 

om förutsättningsläran medför att någonting läggs till i förhållande till 

kontraktshandlingen och om det tillägget bygger på de prekontraktuella förhållanden 

vilka klausulen vill frånta relevans.
205

 Rena typförutsättningar är så grundläggande att 

man enligt honom inte kan förväntas uttryckligen reglera dem i kontraktshandlingen och 
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att de inte är direkt bortavtalade genom klausulen.
206

 Däremot kan 

relevansbedömningen påverkas. Genom integrationsklausulen anser Bjørnstad att 

parterna förklarat sig införstådda med risken att kontraktshandlingen inte alltid fullt ut 

svarar mot deras förväntningar. Ett viktigt syfte är förutsebarheten vilket talar för att 

uttryckligen ta med sådana väsentliga förutsättningar i kontraktshandlingen.
207

 Vad 

gäller individuella förutsättningar menar han att dessa inte torde kunna göras gällande 

till följd av klausulen, med untantag för om förutsättningarna är sådana att de inte 

rimligen kan förväntas uttryckligen regleras i avtalet. Vad som är att anse som rimligt 

beror på förutsättningens art och dess betydelse för parten men också det faktum att 

avtalet är försett med en integrationsklausul som sänker ribban för vad som är att anse 

så viktigt att det förväntas regleras i kontraktshandlingen.
208

  

Något som talar emot att förutsättningsläran skulle sättas ur spel på grund av en 

integrationsklausul är att den egentligen inte vilar på vad parterna avtalat utan utgör en 

form av utfyllning och kan inte tillämpas om frågan reglerats i avtalet.
209

 Parterna gör 

vissa antaganden, medvetna eller omedvetna, under förutsättning av vilka de avtalar, 

men dessa antaganden är eller blir felaktiga. Att förutsättningsläran ska tillämpas är i sig 

ett undantag, part får i regel stå sin egen risk för att denne avtalar på felaktiga 

premisser.
210

 Det krävs att förutsättningen uppfyller vissa rekvisit för att den ska 

erkännas relevans; förutsättningen ska vara väsentlig, den ska vara synbar, och det ska 

framstå som rimligt att vältra över risken för att förutsättnigen varit eller slagit fel på 

motparten. En förutsättning torde kunna vara väsentlig oavsett om det förekommer en 

integrationsklausul i kontraktshandlingen eller ej. Vad gäller förutsättningslärans 

synbarhetsrekvisit, att förutsättningen och dess väsentlighet ska ha varit synbar, skulle 

dock indirekt kunna påverkas. Det krävs att förutsättningshavarens motpart ska ha insett 

eller bort ha insett förutsättningens existens och väsentlighet. Möjligen kan 

integrationsklausulen få den effekt att det blir svårare att hävda att någon bort ha insett 

förutsättningens väsentlighet om den trots integrationsklausulen inte framgår av 

kontraktshandlingen. Detta kan få större utslag vid individuella förutsättningar än 

typförutsättningar då de senare medför vissa lättnader vid prövningen av 

synbarhetsrekvisitet. Typförutsättningar är för avtalstypen normalt föreliggande och är 
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normalt också väsentliga, och part får räkna med dem. Riskrekvisitet, eller 

relevansbedömningen, är den slutliga omständigheten som måste föreligga för att en 

förutsättning ska få verkan enligt förutsättningsläran och här måste särskilda skäl finnas 

för att motparten ska få stå risken för att förutsättningen varit oriktig eller brustit. Vid en 

sådan bedömning har man att göra en objektiv lämplighets- och rimlighetsprövning. Här 

kan möjligen integrationsklausulen få viss betydelse. De olika relevansgrunder som kan 

utgöra skäl till att låta motpart stå risken för felaktig eller bristande förutsättning kan i 

många fall vila på omständigheter som hör till avtalets förhistoria. Den som utgått från 

en förutsättning på sådana grunder kan möta större motstånd för att den slutligen ska 

tillmätas relevans, då en integrationsklausul, som utpekar avtalspreliminärerna som 

mindre tillförlitliga, torde utgöra ett indikation på att sådana omständigheter inte heller 

är tillförlitliga som grund för förutsättningar.    

 

 

6 Sammanfattande slutsatser 

 

Det finns flera anledningar till varför avtalsparter väljer att införa en integrationsklausul 

i sina avtal. Det är inte ovanligt att avtal föregås av lång, komplicerad och oöverblickbar 

förhistoria. Detta bridrar till osäkerhet kring vad som faktiskt gäller mellan parterna, vad 

som faktiskt avtalats. Integrationsklausulen är ett försök att klargöra den saken.  

En integrationsklausul är en avtalsbestämmelse likt vilken annan, och dess syfte 

och innebörd måste tolkas i det enskilda fallet. Parterna själva kan ha utformat eller 

avsett någoting delvis annat än vad som typiskt brukar följa av klasulen. Partsviljan är 

alltjämt höjd över vad som kommit till uttryck, även om en del av det uttrycket utgörs 

av en integrationsklausul, om den partsviljan går att påvisa. Vanligen specificerar dock 

en integrationsklausul, ibland i kombination med andra närbesläktade klausuler, att den 

slutliga kontraktshandlingen ger uttryck för allt vad parterna avtalat i de aktuella 

frågorna, och att avtalspreliminärer inte utgör avtalsinnehåll. Med klausulen ämnar 

parterna tydliggöra gränsen mellan vad som diskuterats och vad som avtalats, mellan 

vad som kanske har gällt och vad som gäller mellan dem.  

I ljuset av detta kan avtalet som helhet tolkas. Parterna har angett vilket material 

som tolkaren har att utgå ifrån och har gett uttryck för att visst tolkningsmaterial är av 

mindre värde, men kan inte hindra att en domstol likväl tar hänsyn till 
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avtalspreliminärer för att precisera och tolka bestämmelser som är otydliga eller 

motstridiga. Därmed förhindras sådant material som inte kan förankras i 

kontraktshandlingen från att ändå bli gällande som avtalsinnehåll men slarvigt eller 

avvikande språkbruk kan ändå redas ut.  

Klausulen kan inte generellt förhindra att ofullständiga avtal utfylls. 

Integrationsklausulen ger en instruktion om vad parterna har avtal, men säger ingenting 

om vad som ska gälla i de fall parterna, av någon anledning, inte har avtalat någonting. 

Dispositiv rätt kan inte anses ha avtalats bort men i den utsträckning den, som i fallet 

med KöpL 18 - 19 §§, hänvisar till att det som följer av avtalspreliminärer skall gälla 

bör integrationsklausulen vara tillräcklig som friskrivning. 

Vid bedömningar enligt förutsättningsläran blir integrationsklausulens effekt 

indirekt och blir främst intressant som faktor i den slutliga riskbedömningen, där 

klausulen torde göra det svårare att hävda att det vore rimligt att låta motparten stå för 

risken för felaktig eller bristande förutsättning som grundar sig i sådana omständigheter 

som klausulen ämnar avskära relevansen av.  

 Integrationsklausuler har sannolikt i vanliga fall den verkan parterna eftersträvar 

med klausulen. Den tydliggör att preliminärer är just preliminära och inte utgör 

avtalsinnehåll. Möjligen kan rekommenderas att en integrationsklausul för säkerhets 

skull, och så att den inte kan klandras på den grund att den inte skulle ha varit allvarligt 

menad, ges en framstående plats i kontraktshandlingen för att vara säker på att samtliga 

parter uppfattat den, och att senare avtalstolkare kan se att den bort uppfattats. 

Exempelvis i ett inledande skede bland andra övergripande principer för avtalet, eller 

sist bland regler om saker som skiljedom. Mindre lyckat vore att införa klausulen mitt i 

avtalet under en rubrik som “övrigt”. Ett bättre, mer deskriptivt, namn skulle kanske 

också hjälpa att kommunicera klausulens avsikter och innebörd, det går att rubrisera den 

“avtalets omfattning” eller “parternas fullständiga reglering” eller dylikt. 
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