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Summary 
This thesis deals with merger clauses, also known as integration clauses or 
entire agreement clauses, in Swedish, English and US law. The purpose is 
firstly to examine what legal effect merger clauses are designed to achieve 
and to what extent they are recognized as having that legal effect in English 
and US law respectively, and secondly to examine to what extent merger 
clauses can achieve the same legal effect in Swedish law. 
    There is a close connection between merger clauses and the common law 
rule known as the parol evidence rule. According to this rule oral or written 
extrinsic evidence cannot be admitted to contradict, vary or add to the terms 
of a completely integrated written contract. The rule is, however, subject to 
a number of exceptions that significantly reduce its impact. 
    A merger clause typically states that the written contract contains the 
entire agreement between the parties, and supersedes all oral or written 
agreements, representations, understandings etc. The merger clause and the 
parol evidence rule essentially share the same purpose, but the clause has an 
important independent function in that it explicitly shows the parties 
intention that the written contract is completely integrated. Such an intention 
is necessary in order for the parol evidence rule to be applicable to its full 
extent. Merger clauses are designed to achieve contractual certainty. The 
clauses seek to bar extrinsic evidence, especially the prior negotiations and 
earlier agreements, from consideration by the courts in order to prevent such 
evidence having any influence on the determination of terms. A merger 
clause is also intended to deprive collateral contracts of legal effect. Merger 
clauses regulate commercial risks. From an economic perspective they 
promote procedural efficiency. 
    Merger clauses have significant legal effects in English and US law. In 
English law and in some American states a merger clause has literally 
conclusive effect regarding the question of integration, while in the majority 
of American states it merely establishes a presumption. The merger clause 
will be effective to denude collateral contracts of legal effect in English law, 
while in US law it will only have the indirect effect of showing that the 
contract is completely integrated. It should be noted, however, that the parol 
evidence rule is generally more strictly applied in US law. A merger clause 
does not have any effect on interpretation. It only affects the determination 
of terms. The clause cannot exclude terms implied in fact, but it could 
possibly exclude other types of implied terms provided that there is an 
adequately phrased addition to it. Merger clauses cannot exclude liability for 
misrepresentations. 
    In Swedish law the legal effects of the merger clause will be somewhat 
less far reaching. The question that the parol evidence rule seeks to regulate 
is part of the substantive law of contracts and is determined according to the 
rules of interpretation of contracts. Merger clauses have no effect on the 
Swedish rules of legal procedure. The deciding factor, regarding the legal 
effect of the clause, is to what extent it is possible to contractually agree to 
different principles of interpretation regarding what weight is to be attached 
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to different types of fact. If it is proved that the parties had a mutual 
intention that is different from the objective meaning of the contract, then 
the merger clause will have no effect. The clause has no effect on 
subsequent conduct. It is not possible to contract out of all dispositive rules 
of law simply by the inclusion of a merger clause. Because of the vague 
wording of the clause, in some cases it can and should be interpreted 
restrictively. A merger clause has no effect on the interpretation of words in 
order to ascertain their meaning. The clause will, however, have the legal 
effect of preventing a court from rectifying the terms of the contract based 
on the prior negotiations. This practice is not equivalent to the doctrine of 
rectification, but rather a consequence of the more liberal Swedish method 
of contract interpretation. Merger clauses will also prevent a court from 
supplying omitted terms to the contract, in a way that is reminiscent of the 
use of implied terms in English and US law, based on the prior negotiations. 
The clauses could possibly have an effect on the Swedish doctrine of 
fundamental assumptions. While a merger clause in a commercial contract 
can be invalidated by the application of 36 § of the Swedish Contract Act, it 
will probably only occur in rare cases.                                                 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete behandlas integrationsklausuler i svensk, engelsk och 
amerikansk rätt. Syftet är dels att utreda vilken rättsverkan 
integrationsklausuler är avsedda att medföra och i vilken grad de fyller sin 
funktion i engelsk respektive amerikansk rätt, dels att undersöka i vilken 
utsträckning samma rättsverkan kan tillerkännas integrationsklausuler i avtal 
på vilka svensk rätt är tillämplig. 
    Integrationsklausulen har ett nära samband med ”the parol evidence rule”, 
som gäller i såväl engelsk som amerikansk common law. Enligt denna regel 
får utanförliggande muntlig och skriftlig bevisning inte föras för att 
motsäga, ändra eller lägga till avtalsförpliktelser till ett skriftligt 
avtalsdokument, förutsatt att avtalet är ”integrerat” i dokumentet. Ett avtal är 
”integrerat” om det skriftliga dokumentet ger intryck av att vara avsett som 
en fullständig och slutgiltig reglering av parternas avtalsförhållande. Det 
finns emellertid en rad undantag vilka inskränker regelns 
tillämpningsområde. 
    En integrationsklausul stadgar typiskt sett att det skriftliga avtalet utgör 
parternas fullständiga och slutgiltiga avtal, och ersätter alla tidigare muntliga 
och skriftliga överenskommelser dem emellan. Integrationsklausulen har i 
princip samma syfte som ”the parol evidence rule”, men fyller en viktig 
självständig funktion genom att explicit visa parternas intention att det 
skriftliga avtalet ska vara fullständigt integrerat. Detta är en nödvändig 
förutsättning för att regeln ska vara tillämplig fullt ut. Klausulen syftar till 
att skapa förutsebarhet. Den söker förhindra att vissa tolkningsdata, särskilt 
avtalspreliminärerna och tidigare avtal, ska beaktas och tillmätas relevans 
vid fastställandet av avtalets innehåll. Vidare avses klausulen få samma 
effekt i förhållande till sidoavtal. Klausulen har även en riskfördelande 
funktion, då den reglerar sådant som inträffat före avtalstidpunkten eller 
samtidigt därmed. Att bidra till ökad processekonomisk effektivitet är ett 
viktigt syfte. 
    Det framgår av undersökningen att en integrationsklausul får betydande 
rättsverkningar i engelsk och amerikansk rätt. I engelsk rätt och i vissa 
amerikanska delstater avgör klausulen i princip integrationsfrågan, medan 
den i majoriteten av delstaterna ställer upp en presumtion. Vidare utesluter 
klausulen kontraktsrättsligt ansvar för sidoavtal i engelsk rätt, medan den i 
amerikansk rätt endast får indirekt betydelse genom att visa att avtalet är 
fullständigt integrerat. Detta kompenseras dock av att ”the parol evidence 
rule” generellt sett har en starkare ställning i amerikansk rätt. Klausulen 
inverkar inte på ”interpretation” i angloamerikansk rätt, utan endast 
”determination of terms” faller inom dess tillämpningsområde. Den 
utesluter inte utfyllning med ”terms implied in fact”, men den kan möjligen 
få denna effekt i förhållande till övriga typer av ”implied terms” förutsatt att 
ett adekvat formulerat tillägg finns. Ansvar för ”misrepresentations” 
påverkas inte av klausulen. 
    I svensk rätt blir klausulens rättsverkningar något mindre långtgående. 
Den fråga som ”the parol evidence rule” syftar till att reglera är i svensk rätt 
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materiell och avgörs genom avtalstolkning. Integrationsklausulen får således 
inte processrättslig verkan, utan avgörande är i vilken mån det är möjligt att 
göra avsteg från gällande tolkningsprinciper med avseende på vilken vikt 
som ska tillmätas olika kategorier av tolkningsdata. Om en gemensam 
partsavsikt vilken avviker från ordalydelsen kan bevisas får klausulen ingen 
verkan. Efterföljande omständigheter omfattas inte av klausulen. Vidare 
innebär en integrationsklausul inte att dispositiv rätt generellt avtalats bort. 
Klausulens generella lydelse medför att den i vissa fall kan och bör tolkas 
restriktivt. När det gäller precisering får klausulen inte någon rättsverkan. 
Däremot kan klausulen förhindra korrigering om tolkningsalternativet 
grundar sig på omständigheter från förhandlingsstadiet. Den förhindrar dock 
inte korrigering generellt. Klausulen kan inte heller förhindra utfyllning 
generellt, men den kan hindra att avtalspreliminärerna tillmäts betydelse vid 
utfyllning och tala för konkret utfyllning med stöd av tolkningsdata vilka är 
förankrade i avtalsdokumentet. Dessutom talar den för att ett avtal som är 
operativt trots en lucka som huvudregel ska tolkas antitetiskt och inte 
analogiskt. Slutligen kan en integrationsklausul möjligen påverka 
relevansbedömningen enligt förutsättningsläran, särskilt med avseende på 
individuella förutsättningar. Det torde endast i undantagsfall bli aktuellt att 
jämka eller ogiltigförklara en integrationsklausul i ett kommersiellt avtal 
med tillämpning av 36 § AvtL.                                
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Förord 
I och med färdigställandet av detta examensarbete avslutar jag mina 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete ska behandla en avtalsklausul vilken under senare år 
blivit vanligt förekommande i svenska kommersiella avtal. Den benämns i 
svensk doktrin ”integrationsklausul”,1 men kommer ursprungligen från 
angloamerikansk rätt där den vanligen kallas ”merger clause”, ”integration 
clause” eller ”entire agreement clause”.2

    Integrationsklausulen har ett nära samband med ”the parol evidence rule”, 
som gäller i såväl engelsk som amerikansk common law. Enligt denna regel, 
vilken kanske kan karaktäriseras som en bevisavskärningsregel med vissa 
materiella rättsverkningar,

  

3 får utanförliggande, (extrinsic), bevisning inte 
föras för att motsäga, ändra eller lägga till avtalsförpliktelser till ett skriftligt 
avtalsdokument, under förutsättning att avtalet är ”integrerat” i dokumentet. 
Att avtalet ska vara ”integrerat” innebär att det skriftliga dokumentet ska ge 
intryck av att vara avsett som en fullständig och slutgiltig reglering av 
parternas avtalsförhållande. Med utanförliggande bevisning avses både 
muntlig och skriftlig bevisning. ”The parol evidence rule” syftar till att 
främja förutsebarhet i avtalsförhållanden, samt att vidmakthålla det 
skriftliga avtalets ställning genom att betona dess fördelar i bevishänseende. 
Regeln anses därigenom medföra processekonomiska fördelar.4

    ”The parol evidence rule” gäller emellertid inte undantagslöst. Det finns 
en rad undantag vilka inskränker regelns tillämpningsområde. Exempelvis 
får bevisning föras för att visa att avtalet inte är integrerat, samt för att 
påvisa existensen av ett sidoavtal, (collateral contract). Undantagen har, 
särskilt i engelsk rätt, minskat regelns genomslagskraft.
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    Integrationsklausuler av vanligt snitt stadgar att det skriftliga avtalet utgör 
parternas fullständiga och slutgiltiga avtal, och ersätter alla tidigare muntliga 
och skriftliga överenskommelser dem emellan.
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1 Adlercreutz, Axel, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om 
integrationsklausuler, Festskrift till Jan Ramberg, Stockholm, 1996, s. 17 ff., Gorton, Lars, 
Merger clauses in business contracts, Festskrift till Lars Heuman, Stockholm, 2008, s. 181 
ff., Hellner, Jan, The parol evidence rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, 
Festskrift till Bertil Bengtsson, Stockholm, 1993, s. 201, Ramberg, Jan & Ramberg, 
Christina, Allmän Avtalsrätt, 7 upplagan, Stockholm, 2007, s. 166 ff., och Sjöman, Erik, 
Integrationsklausuler och dispositiv rätt, JT 2002/03, s. 935 ff.          

 Därigenom söker parterna 
för det första ge explicit uttryck för sin intention att det skriftliga avtalet ska 
vara integrerat och att ”the parol evidence rule” således är tillämplig. För det 

2 Farnsworth, E. Allan, Farnsworth on Contracts Vol. II, 3 upplagan, New York, 2004, s. 
233, och Björnstad, Henrik W., Entire Agreement, opublicerad specialavhandling 
(http://www.jus.uio.no/ifp/anglo_project/index.html), Oslo, 2007, s. 5.      
3 Björnstad, 2007, s. 34. 
4 Björnstad, 2007, s. 34-35, Farnsworth, 2004, s. 219-222, 224-226, Peel, Edwin & Treitel, 
Guenter H., The Law of Contract, 12 upplagan, London, 2007, s. 213.    
5 Anson, William R. & Beatson, Jack, Anson’s Law of Contract, 28 upplagan, Oxford, 
2002, s. 132-134, Peel & Treitel, 2007, s. 213 ff., Poole, Jill, Textbook on Contract Law, 9 
upplagan, Oxford, 2008, s. 213-216.   
6 Adlercreutz, 1996, s. 24. Se vidare bilaga A.  
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andra söker man därigenom avskära avtalspreliminärer och andra 
förhållanden före avtalsingåendet, så att dessa inte ska anses som 
avtalsvillkor och helst inte heller inverka på tolkningen av villkoren. Som 
framställningen ska visa görs det i angloamerikansk avtalsrätt en åtskillnad 
mellan fastställande av avtalsvillkoren och efterföljande tolkning av dessa.7

    I Sverige gäller fri bevisprövning i tvistemål och det finns ingen 
motsvarighet till ”the parol evidence rule”. Vidare finns det väsentliga 
skillnader mellan svensk och engelsk respektive amerikansk rätt avseende 
principerna för avtalstolkning, och synen på detta förfarande. Här, liksom i 
de andra nordiska länderna och stora delar av Kontinentaleuropa, gäller en 
rättslig tradition grundad på civil law. I England och USA är rättsystemet 
baserat på common law. Under de senaste decennierna har den svenska 
kommersiella avtalsrätten fått en alltmer internationell prägel, och 
framförallt har inflytandet från angloamerikansk rätt varit påtagligt. Detta 
inflytande har medfört att ett stort antal klausuler, vilka ursprungligen 
utvecklats i angloamerikansk rätt, kommit att användas i betydande 
utsträckning även i avtal på vilka svensk rätt är tillämplig. 
Integrationsklausuler är ett exempel härpå.
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    Integrationsklausulen hänförs ofta till en grupp klausuler vilken benämns 
boilerplateklausuler. Vad som närmare ska förstås med begreppet 
boilerplateklausul och vilka klausuler som ska anses omfattas av denna term 
bör därför kort förklaras, men detta är inte alldeles enkelt. Gorton har 
analyserat spörsmålet. Begreppet boilerplate kommer från angloamerikansk 
rätt och avser grundklausuler vilka ofta förekommer i olika typer av avtal. 
Dessa klausuler är typiskt sett av generell karaktär och syftar inte till att 
reglera parternas enskilda prestationsförhållanden. Valet av 
boilerplateklausuler och utformningen av dessa påverkas dock av faktorer 
såsom avtalstyp, avtalets längd samt dess geografi. Boilerplateklausuler 
förekommer i såväl standardavtal som individuellt framförhandlade avtal. 
Det går inte att definitivt klassificera vissa klausuler som boilerplates och 
göra en avgränsning mot andra klausuler. Om termen boilerplate ska ges en 
vidsträckt eller mera snäv betydelse är omdiskuterat och flera uppfattningar 
finns företrädda i doktrinen. Gorton utgår från ett snävt synsätt. Han 
framhåller att flera boilerplateklausuler syftar till att skapa ordning i 
avtalsförhållanden genom att koncentrera de avtalsrättsligt betydelsefulla 
momenten till avtalstexten. Omständigheter som inträffat före avtalsslutet 
eller därefter avses däremot inte få någon verkan.
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    När man intar en integrationsklausul i ett svenskt avtal kan således vissa 
problem uppkomma. Klausulen ska tillämpas i en annorlunda rättslig miljö 
än den vari den utvecklats. Hur påverkar detta dess rättsverkan? Kan 
parterna, i materiellt hänseende, genom att inta en integrationsklausul i 
avtalet avskära alla förhållanden före avtalsingåendet, såsom förhandlingar 
och andra avtalspreliminärer, från domstolens tolkning, så att de blir rättsligt 
irrelevanta? Kan de, i formellt hänseende, inskränka rättens möjligheter att 
tillåta viss bevisning eller tvinga rätten att bortse från sådan bevisning om 
den skulle ha förts? 

 

                                                
7 Adlercreutz, 1996, s. 23, Farnsworth, 2004, s. 217, 233, Poole, 2008, s. 215. 
8 Adlercreutz, 1996, s. 23-24, Gorton, 2008, s. 198, Hellner, 1993, s. 186, 202-203.   
9 Gorton, Lars, Boilerplateklausuler, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2/2009, s. 92-95, 109-110. 
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    Syftet med detta examensarbete är dels att utreda vilken rättsverkan 
integrationsklausuler är avsedda att medföra och i vilken grad de fyller sin 
funktion i engelsk respektive amerikansk rätt, dels att undersöka i vilken 
utsträckning samma rättsverkan kan tillerkännas integrationsklausuler i avtal 
på vilka svensk rätt är tillämplig. Frågeställningen kan formuleras: Vad är 
syftet med en integrationsklausul, och vilken rättsverkan kan en sådan 
klausul få i engelsk, amerikansk och svensk rätt?          

1.2 Metod och material 

Vid författandet av detta examensarbete har traditionell juridisk metod 
tillämpats. Det innebär att en kartläggning och analys av relevanta 
rättskällor har gjorts. Då större delen av uppsatsen behandlar utländsk rätt, 
har det emellertid varit nödvändigt att beakta särskilda problem som är 
förknippade med ett sådant studium. I detta arbete har rättsordningarna i två 
common law-länder studerats. Det har t.ex. tagits hänsyn till att regleringen 
av en viss rättslig fråga inte endast kan vara annorlunda utformad, utan även 
återfinnas i en annan del av rättsordningen. Ett annat exempel är att 
rättspraxis, i angloamerikansk rätt, har en särskilt stark ställning som 
rättskälla, varför även domar från lägre instanser kan ha stor betydelse för 
fastställandet av gällande rätt. När det gäller svensk rätt kan konstateras att 
utländsk rätt inte utgör någon bindande rättskälla. Eftersom avtalsrätten i de 
andra nordiska länderna företer stora likheter med svensk avtalsrätt, är det 
emellertid relevant att beakta rättsläget i dessa länder. I denna uppsats är 
utgångspunkten således att rättspraxis och doktrin i de övriga nordiska 
länderna kan användas för att söka analysera och beskriva rättsläget i svensk 
rätt. Däremot kan inte dessa rättskällor i engelsk och amerikansk rätt 
användas på motsvarande sätt. 
    Följande ska framhållas avseende det material som har använts. Det finns 
inte någon lagstiftning eller motsvarande om integrationsklausuler i de 
länder som har undersökts. Framställningen bygger således på engelsk, 
amerikansk och nordisk rättspraxis och doktrin. I såväl engelsk som 
amerikansk rätt finns en relativt omfattande rättspraxis och doktrin. Däremot 
är källmaterialet magert i nordisk rätt. Det finns endast ett arbetsrättsligt fall 
om integrationsklausuler i svensk rätt. Därutöver finns ett norskt prejudikat. 
Vad avser doktrinen är Björnstads avhandling den mest utförliga källan som 
använts. Även Adlercreutz uppsats, Gortons uppsatser, Hellners uppsats, 
Högbergs avsnitt och Sjömans artiklar bör dock nämnas. Slutligen har de 
artiklar med kommentarer som finns i UNIDROIT Principles, PECL och 
DCFR använts.                          

1.3 Avgränsning 

Av främst tidsmässiga och utrymmesmässiga skäl måste avgränsningar 
göras. Framställningen avgränsas för det första mot konsumentavtal. I det 
följande förutsätts alltså att fråga är om kommersiella avtal. Vidare görs en 
avgränsning mot specifikt standardavtalsrättsliga frågor, med vilket avses 
frågor som typiskt sett bara uppkommer vid standardavtal. Framställningen 
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förutsätter således avtal som är individuellt framförhandlade. Det görs även 
en avgränsning mot olika tillägg och besläktade klausuler. De senare kan 
kombineras med eller utgöra tillägg till integrationsklausulen. En ”no-oral-
modification-klausul”10 stadgar t.ex. att ändringar i avtalet måste göras 
skriftligt för att bli giltiga. Syftet med detta formkrav är att förhindra att 
avtalet får ett förändrat innehåll till följd av efterföljande omständigheter. 
När en sådan klausul kombineras med en integrationsklausul benämns 
resultatet, i amerikansk rätt, ”zipper clause”,11 vilket på ett träffande sätt 
åskådliggör skillnaden mellan klausulerna. Två andra exempel är ”non-
reliance-klausuler”12 och förbud mot sidolöpare.13

1.4 Disposition 
                        

Den disposition som valts i detta examensarbete har inspirerats av dels den 
disposition som förekommer i majoriteten av de engelska och amerikanska 
framställningar som använts, och dels den disposition som Björnstad 
använder i sin avhandling. I det följande behandlas först angloamerikansk 
rätt i kapitel två. Av framställningstekniska skäl behandlas, om inte annat 
anges, såväl engelsk som amerikansk rätt under samma rubriker, men i 
separata stycken. En allmän översikt av avtalstolkning i engelsk och 
amerikansk rätt ges, varefter ”the parol evidence rule” behandlas utförligt. 
Därefter följer ett kort avsnitt om ”misrepresentation”, innan 
framställningen tar sig an själva integrationsklausulen. I kapitel tre görs en 
kort genomgång av relevanta internationella regelverk. Framställningen 
övergår därefter till att behandla svensk rätt i kapitel fyra. Det är tolkningen 
av integrationsklausulen enligt svensk rätt som där står i centrum. 
Examensarbetet avslutas med en slutdiskussion i kapitel fem. I denna 
besvaras den frågeställning som formulerats ovan och det görs en 
sammanfattande analys av det som framkommit i uppsatsens huvudtext.       
 
 
 
 
 
 
 
                

                                                
10 Se t.ex. Adlercreutz, 1996, s. 23, Farnsworth, 2004, s. 258.   
11 Farnsworth, 2004, s. 258, not 5. 
12 Se avsnitt 2.3.3 med hänvisningar.  
13 Se t.ex. Farnsworth, 2004, s. 264.    
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2 Angloamerikansk rätt           

2.1 Allmänt om avtalstolkning i England 
och USA    

2.1.1 Fastställande av avtalets villkor 
I såväl engelsk som amerikansk avtalsrätt indelas tolkningsprocessen, i den 
mening begreppet avtalstolkning förstås i svensk avtalsrätt, i två steg. Det 
första av dessa innebär att domaren fastställer avtalets villkor (determination 
of terms). Därigenom läggs underlaget för den efterföljande egentliga 
tolkningsprocessen (interpretation) fast.14

    Avtalsvillkoren kan vara uttryckliga (express) eller underförstådda 
(implied). Betydelsen av denna distinktion kommer att belysas nedan. De 
uttryckliga avtalsvillkoren kan naturligtvis vara muntliga eller skriftliga. Det 
är emellertid först när ett eller flera villkor är nedtecknade i ett skriftligt 
dokument som det blir aktuellt att tillämpa ”the parol evidence rule”. Denna 
regel, vilken som nämnts är nära besläktad med integrationsklausulen, 
kommer att behandlas utförligt nedan. Här ska endast framhållas att ”the 
parol evidence rule” främst har betydelse för fastställandet av avtalets 
innehåll, medan dess inverkan på den efterföljande tolkningen framstår som 
mera begränsad.

 

15

    Som omtalades i inledningen förhindrar regeln, då den är tillämplig, att 
bevisning förs i syfte att motsäga, ändra eller lägga till avtalsvillkor till ett 
fullständigt integrerat skriftligt avtalsdokument. Som framhålls av Björnstad 
tvingar ”the parol evidence rule” därigenom domaren att först ta ställning 
till vilka avtalsvillkor som avtalet omfattar, innan han övergår till att tolka 
innebörden i de sålunda fastställda avtalsvillkoren. Björnstad konstaterar 
vidare att i rättssystem som saknar en dylik regel är denna tudelning av 
tolkningsprocessen onödig, eftersom det även vid skriftliga avtal som ger 
intryck av att vara fullständiga finns möjlighet att föra bevisning om 
utanförliggande avtalsvillkor.

  

16

    Några anmärkningar ska redan här göras avseende integrationsfrågan. I 
engelsk rätt gäller att skriftliga avtal som enligt en bedömning av den 
objektiva partsintentionen ger intryck av att vara fullständiga presumeras 
vara integrerade. Denna presumtion kan sedan motbevisas. När bevisning 
förs om att avtalet inte var avsett att vara fullständigt, får även bevisning 
som är utanförliggande föras. Detta är ett undantag från ”the parol evidence 
rule”.

 

17

                                                
14 Björnstad, 2007, s. 26, Farnsworth, 2004, s. 217. 

 I amerikansk rätt avgörs integrationsfrågan i två steg. Först ställer 
man frågan om ett eller flera avtalsvillkor i det skriftliga avtalsdokumentet, 
objektivt sett, var avsedda att vara slutgiltiga. Minst ett villkor måste 
uppfylla detta krav för att avtalet ska anses integrerat. Därefter blir frågan 

15 Farnsworth, 2004, s. 306 ff., Peel & Treitel, 2007, s. 218 ff. 
16 Björnstad, 2007, s. 26. 
17 Peel & Treitel, 2007, s. 214.                                                                 
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om avtalsvillkoren sammantagna även utgör ett fullständigt och exklusivt 
uttryck för avtalsförhållandet. Endast om så är fallet är avtalet fullständigt 
integrerat. Blir svaret på den andra frågan nekande är avtalet bara delvis 
integrerat. Som ska behandlas nedan får ”the parol evidence rule” fullt 
genomslag endast vid fullständigt integrerade avtal, medan det vid delvis 
integrerade avtal är möjligt att föra utanförliggande bevisning om ytterligare 
avtalsvillkor i tillägg till de villkor som framgår av dokumentet.18

2.1.2 Efterföljande tolkning av avtalsvillkoren 

 

Sedan avtalsvillkoren blivit fastställda inleds det andra steget i förfarandet. 
Detta kan beskrivas som den egentliga tolkningsprocessen (interpretation). 
Det är nu fråga om att genom tolkning av avtalsvillkoren fastställa dessas 
betydelse. Närmare bestämt måste tas ställning till vad parterna menat med 
de ord och uttryck som använts. Detta avgörs i enlighet med en ömsesidig 
objektiv partsintention, vilken härleds ur avtalets lydelse. De enskilda 
parternas subjektiva intentioner saknar alltså betydelse. Avgörande är vad en 
rimligt förnuftig person i parternas position vid avtalsingåendet skulle ha 
menat med en avtalsbestämmelse av dylikt slag.19

    I England har de principer för avtalstolkning vilka sammanfattades av 
Lord Hoffmann i Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich 
Building Society

 Här nedan följer nu en 
kort översikt av de tolkningsprinciper som gäller i engelsk respektive 
amerikansk rätt. Det förutsätts att avtalets villkor redan är fastlagda med 
eller utan tillämpning av ”the parol evidence rule”. 

20 i betydande grad inverkat på rättspraxis.21 Traditionellt 
tillämpades i engelsk rätt en ”literal approach”, där domstolen var tvungen 
att fastställa den objektiva partsintentionen på grundval av avtalsdokumentet 
ensamt. Ordalydelsen skulle ges sin normala grammatiska betydelse, utan 
hänvisning till förhållanden utanför dokumentet. Detta var en följd av ”the 
parol evidence rule”. Framförallt fick inte hänsyn tas till vad som 
förekommit under förhandlingarna, och inte heller till efterföljande 
uppträdande. Undantagsvis fick hänsyn tas till utanförliggande 
tolkningsdata såsom bakgrunden och ändamålet med avtalet, nämligen när 
parterna använt ett ord i en särskild teknisk mening, för att avhjälpa en 
oklarhet i formuleringen eller för att undvika absurditeter.22 Fortfarande 
gäller som huvudregel att bevisning om vad som förekommit vid 
förhandlingarna inte får föras i detta sammanhang. Man talar om ”the 
exclusionary principle”.23 I Prenn v Simmonds24 har Lord Wilberforce 
betecknat sådan bevisning som ”unhelpful”. Detta därför att det inte kan 
finnas någon verklig konsensus överhuvudtaget, i form av en objektiv 
partsintention, förrän ett avtal slutits.25

                                                
18 Farnsworth, 2004, s. 225-226. 

   

19 Anson, 2002, s. 160, Peel & Treitel, 2007, s. 210-211.  
20 Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 
W.L.R. 896, s. 912-913. 
21 Peel & Treitel, 2007, s. 210.     
22 Peel & Treitel, 2007, s. 212, 218, Poole, 2008, s. 260-261.  
23 Poole, 2008, s. 260, 263. 
24 Prenn v. Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381. 
25 Prenn v. Simmonds [1971] 1 W.L.R. 1381, s. 1384.  
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    Under senare år har utvecklingen i rättspraxis lett till att domstolarna 
numera tillämpar en mer liberal ”purposive” eller ”contextual approach”, 
vilken öppnar för tolkning i enlighet med ”principles of commercial 
common sense”.26 Detta är som ovan nämnts till stor del en följd av Lord 
Hoffmans principer. Han menade själv att en väsentlig förändring redan 
skett på området, och hänvisade till uttalanden av Lord Wilberforce. Enligt 
den första principen definieras interpretation som ”…the ascertainment of 
the meaning which the document would convey to a reasonable person 
having all the knowledge which would reasonably have been available to 
the parties in the situation in which they were at the time of the contract.”27 
Av detta följer att avtalet ska tolkas objektivt i enlighet med den 
partsintention som framgår av avtalsdokumentet. Detta är en allmänt 
accepterad utgångspunkt i engelsk rätt. Den vetskap vilken rimligen var 
tillgänglig för parterna vid avtalsslutet har karaktäriserats som ”background” 
eller ”matrix of facts”, och om detta handlar den andra principen.28

    Bakgrunden omfattar ”…absolutely anything which would have affected 
the way in which the language of the document would have been understood 
by a reasonable man.”

  

29 Lord Hoffmann förtydligade senare i BCCI v Ali30 
att endast ”absolutely anything relevant” omfattades, samt att ordalydelsen 
tolkad i enlighet med normalt språkbruk är primärkällan vid fastställandet 
av den objektiva partsintentionen.31

    Den tredje principen framhåller att avtalsförhandlingarna och parternas 
subjektiva intentioner är uteslutna från bakgrunden. Att de subjektiva 
intentionerna är uteslutna i alla fall utom då domstolen tillämpar doktrinen 
om ”rectification” torde vara klart.

 

32 ”Rectification” är en doktrin i equity, 
vilken innebär att domstolen kan rätta till felskrivningar och liknande 
misstag. Avtalet har alltså i dessa fall fått ett innehåll som avviker från 
parternas intention. Eftersom ”the parol evidence rule” i England endast är 
tillämplig i common law och inte i equity har den ingen inverkan på 
”rectification”. Detta gäller även integrationsklausuler.33 Bevisning om vad 
som förekommit vid avtalsförhandlingarna är som nämndes ovan 
fortfarande utesluten som huvudregel, enligt ”the exclusionary rule”. 
Emellertid medför det faktum att ordalydelsen ska tolkas mot bakgrund av 
avtalets kommersiella syfte att en distinktion måste göras. Bevisning om 
bakgrunden, och då särskilt om avtalets ”nature and object” är tillåten. 
Däremot är bevisning om respektive parts förslag till avtalsvillkor 
otillåten.34 I fallet Proforce Recruit Ltd v Rugby Group Ltd35

                                                
26 Peel & Treitel, 2007, s. 212, Poole, 2008, s. 261.  

 ansågs det 

27 Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 
W.L.R. 896, s. 912.   
28 Peel & Treitel, 2007, s. 211.    
29 Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 
W.L.R. 896, s. 913.  
30 Bank of Credit and Commerce International SA v. Ali [2002] 1 A.C. 251. 
31 Bank of Credit and Commerce International SA v. Ali [2002] 1 A.C. 251, s. 269.  
32 Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 
W.L.R. 896, s. 913, Peel & Treitel, 2007, s. 219.    
33 Björnstad, 2007, s. 30-32, 41, 55, Peel & Treitel, 2007, s. 221, Poole, 2008, s. 213.    
34 Peel & Treitel, 2007, s. 219.   
35 Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. [2006] EWCA Civ 69. 
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tillåtet att föra bevisning om att parterna vid förhandlingarna kommit 
överens om att använda ett ord eller en fras i en viss betydelse, som inte 
definierats i själva avtalet. Detta är dock ett undantag med begränsad 
räckvidd.36

    I princip fyra uttalas att den betydelse avtalsdokumentet skulle ha för en 
rimligt förnuftig person inte är detsamma som ordalydelsens lexikaliska 
betydelse. Ordalydelsen måste sättas i en relevant kontext. Denna kontext, 
bakgrunden, möjliggör för den rimligt förnuftiga personen att välja mellan 
flera olika betydelser av mångtydiga ord, samt även att dra slutsatsen att 
parterna måste ha valt fel ordalydelse. Slutligen framgår av princip fem att 
även om ordalydelsen i utgångsläget ges sin normala språkliga betydelse, 
finns det ingen regel som tvingar en domare att, trots att bakgrunden utvisar 
att något språkligt fel begåtts, komma fram till att parterna haft en intention, 
som de till följd av misstaget inte kan ha haft.

              

37 Dessa båda principer 
innebär att om ordalydelsen är oklar, eller har en språklig innebörd som 
skulle leda till ett orimligt kommersiellt resultat, ska den tolkas i enlighet 
med ”business common sense”. Det antas alltså att parterna inte kan ha haft 
intentionen att uppnå ett resultat som är ”unreasonable”.38

    I amerikansk rätt tillämpas också en objektiv standard för att fastställa 
partsintentionen. Även där har en strikt ”literal approach”, vilken tvingar 
domaren att hålla sig inom avtalsdokumentets ”four corners” sedan länge 
övergivits till förmån för en mer kontextuell tolkningsmetod. För att 
fastställa betydelsen av de ord parterna använt utgår man, i likhet med 
engelska domstolar, från dessas ”plain and ordinary meaning”. En 
amerikansk domstol är fri att ta hänsyn till samtliga relevanta 
omständigheter vid tolkningen. En omstridd fråga är emellertid huruvida det 
är tillåtet att föra bevisning om vad som förekommit under 
avtalsförhandlingarna. Medan ”the parol evidence rule” stänger ute 
bevisning som syftar till att ändra, motsäga eller lägga till villkor vid 
fastställandet av avtalets innehåll, finns det en regel som kallas ”the plain 
meaning rule” vilken tillämpas vid den efterföljande tolkningen.

            

39

    Det är allmänt accepterat i amerikansk rättspraxis att ”the parol evidence 
rule” inte hindrar bevisning om avtalsförhandlingarna vid ”interpretation”, 
om ordalydelsen är mångtydig eller oklar. Detta gäller även om avtalet är 
integrerat. Om ordalydelsen, satt i sin relevanta kontext, däremot är klar och 
entydig, råder det olika uppfattningar om sådan bevisning ska tillåtas. Detta 
att ordalydelsen kan vara så klar att bevisning om avtalsförhandlingarna inte 
tillåts för att tolka dess innebörd är själva kärnan i ”the plain meaning rule”. 
Det har ifrågasatts att en sådan klarhetsgrad är möjlig att uppnå, men de 
allra flesta amerikanska domstolar tillämpar någon form av ”the plain 
meaning rule”.

 

40

                                                
36 Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. [2006] EWCA Civ 69, Poole, 2008, s. 
262-263.  

 

37 Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 
W.L.R. 896, s. 913.   
38 Poole, 2008, s. 264.  
39 Farnsworth, 2004, s. 285-290, 306, 309-311. 
40 ibid, s. 306-308. 
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    Vid tillämpningen av ”the plain meaning rule” måste domstolen göra en 
tvåstegsbedömning. Först måste avgöras om den omtvistade ordalydelsen 
uppfyller klarhetskravet eller inte. Endast om denna fråga besvaras nekande 
tillåts bevisning om avtalsförhandlingarna vid den efterföljande tolkningen. 
Det råder oenighet i frågan om bevisning om avtalsförhandlingarna får föras 
för att underlätta för domstolen att avgöra huruvida ordalydelsen uppfyller 
klarhetskravet, alltså redan vid det första ställningstagandet. Bevisning om 
omgivande omständigheter får föras redan på detta stadium, eftersom ”the 
plain meaning rule” är en ”context rule” och inte en ”four corners rule”. 
Avseende bevisning om avtalsförhandlingarna finns det en restriktiv 
uppfattning, enligt vilken sådan bevisning är otillåten under 
klarhetsbedömningen. Det finns även ett liberalt synsätt, enligt vilket dylik 
bevisning får föras för att avgöra klarhetsfrågan. Även med det liberala 
synsättet gäller dock att bevisning om avtalsförhandlingarna endast får föras 
vid klarhetsbedömningen för att tolka avtalet, inte motsäga eller, om avtalet 
är fullständigt integrerat, lägga till något till det (eftersom ”the parol 
evidence rule” hindrar sådan bevisföring).41 Frågeställningen sammanfattas 
således av Farnsworth: ”where does ”interpretation” end and ”contradiction” 
or ”addition” begin?”42 Svaret är att tolkningen är avslutad när den oklarhet 
eller mångtydighet med vilken ordalydelsen är behäftad har avhjälpts.43

2.1.3 Skillnad mellan uttryckliga och 
underförstådda avtalsvillkor      

                                                                                                               

I angloamerikansk rätt görs det en distinktion mellan uttryckliga och 
underförstådda avtalsvillkor. Att intolka underförstådda avtalsvillkor i ett 
befintligt avtal för att fylla luckor i detta uppvisar likheter med det som 
betecknas som utfyllning i svensk avtalsrätt.44

    I England går en central skiljelinje mellan ”terms implied in fact” och 
”terms implied in law”. Vad först gäller ”terms implied in fact”, kan 
konstateras att ett sådant villkor måste vara knutet till den objektiva 
partsintentionen för att kunna intolkas i det enskilda fallet. Parterna tillskrivs 
alltså intentionen att villkoret skulle ingå i avtalet. Villkoret måste vara 
nödvändigt för att avtalet ska få den verkan parterna avsåg. Det finns två sätt 
för att undersöka om så är fallet. Det första kallas ”the officious bystander 
test”. Om det framstår som klart för en utomstående betraktare att ett 
avtalsvillkor uppenbarligen måste ha av båda parterna avsetts ingå i avtalet 
är testet uppfyllt. Det andra benämns ”the business efficacy test”. Om ett 
avtalsvillkor är nödvändigt för att avtalet ska bli operativt mellan parterna 
på ett sätt som de måste ha avsett är testet uppfyllt. De båda testen tenderar 
att överlappa varandra.

 Här följer nu en kort 
genomgång av de olika kategorier av ”implied terms”, vilka förekommer i 
engelsk respektive amerikansk rätt. 

45

                                                
41 Farnsworth, 2004, s. 309-315. 

 

42 ibid, s. 315. 
43 ibid, s. 315. 
44 Björnstad, 2007, s. 32-33. 
45 Peel & Treitel, 2007, s. 223-225, Poole, 2008, s. 231-236.  
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    Avseende ”terms implied in law” gäller att dessa är oberoende av den 
objektiva partsintentionen. Det rör sig om förpliktelser, vilka generellt 
påtvingas den ena parten i avtal av en viss typ, t.ex. köp. Sådana 
avtalsförpliktelser har tillkommit efter rättspolitiska överväganden, varvid 
vad som anses som ”reasonable” väger tungt. Dessa avtalsvillkor har 
utformats i rättspraxis och har i flera fall lagfästs, jfr t.ex. den engelska Sale 
of Goods Act. Normalt är dessa villkor dispositiva, och kan frångås genom 
uttryckligt avtal om motsatsen.46

    Det bör även kort nämnas att engelsk rätt innehåller en tredje grupp, 
”terms implied by custom or trade usage”. Det gäller alltså avtalsvillkor som 
har sin grund i väl etablerad sedvänja eller handelsbruk.

 

47

    I amerikansk rätt görs det också en distinktion mellan ”terms implied in 
fact” och ”terms implied in law”.

 

48

    Först ska nämnas att ”the parol evidence rule” inte har någon större 
inverkan när domstolen intolkar ”implied terms”. Detta ska behandlas mer 
utförligt nedan. Här ska endast omtalas att om avtalet är fullständigt 
integrerat, hindrar ”the parol evidence rule” utanförliggande bevisning som 
förs i syfte att lägga till något avtalsvillkor, även om detta villkor skulle 
fylla luckan i avtalet och således medföra att domstolen inte behöver intolka 
någon ”implied term”.

 Eventuella skillnader mellan engelsk och 
amerikansk rätt avseende ”implied terms” ska inte utredas i detta arbete, 
men några anmärkningar avseende amerikansk rätt ska göras. 

49

    Det ska slutligen även anmärkas att i amerikansk rätt, till skillnad från 
engelsk rätt, gäller en generell ”duty of good faith”. Denna kan ses som ett 
underförstått avtalsvillkor, vilket intolkas i alla avtal. En ”duty of good 
faith” bygger på principer om ärlighet och rättvisa, men dess närmare 
innehåll i amerikansk rätt är omdiskuterat.

 

50

2.2 The parol evidence rule                                                  
 

2.2.1 Allmänt om regelns karaktär, syfte och 
tillämpning 

2.2.1.1 Huvudregeln 
”The parol evidence rule” är en regel tillämplig i common law, vilken 
stadgar att det inte är tillåtet att föra utanförliggande bevisning för att 
motsäga, ändra eller lägga till avtalsvillkor till ett fullständigt integrerat 
skriftligt avtal. Med utanförliggande bevisning avses all bevisning som inte 
ingår i det skriftliga avtalsdokumentet. Trots regelns namn tar den sikte på 
såväl muntlig som skriftlig bevisning. Den kallas även ”the extrinsic 
evidence rule”. Det kan anmärkas att ett skriftligt avtal givetvis kan vara 
uppdelat på flera dokument, och så länge de hänvisar till varandra ingår de i 

                                                
46 Peel & Treitel, 2007, s. 228-234, Poole, 2008, s. 236-239.  
47 Peel & Treitel, 2007, s. 236-237, Poole, 2008, s. 231. 
48 Farnsworth, 2004, s. 349. 
49 ibid, s. 353-354. 
50 Björnstad, 2007, s. 58, 69, not 237, Farnsworth, 2004, s. 354, 393, 397 ff., 405.  
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samma helhet.51

    Syftet med ”the parol evidence rule” är att främja förutsebarhet i 
avtalsförhållanden, samt att upprätthålla det skriftliga avtalets ställning 
genom att understryka dess fördelar i bevishänseende. Detta syfte uppnås 
genom att ge rättsverkan åt parternas intention att låta det skriftliga avtalet 
uttömmande reglera deras rättsförhållande. Saknas en sådan objektiv 
partsintention är avtalet inte integrerat och ”the parol evidence rule” 
följaktligen inte tillämplig.

 Att avtalet ska vara fullständigt integrerat har berörts 
kortfattat ovan, liksom distinktionen i amerikansk rätt mellan delvis och 
fullständigt integrerade avtal. Integrationsfrågan ska behandlas mer utförligt 
nedan. 

52

    Vid slutandet av ett kommersiellt avtal, vilket föregåtts av långvariga 
förhandlingar, kan parterna ha ett berättigat intresse av att utesluta 
avtalspreliminärerna. Under förhandlingarna kan olika uttalanden och 
åtaganden ha förekommit, avtalsutkast diskuterats eller föravtal slutits. När 
parterna enats om att upprätta ett skriftligt avtal för att reglera sitt 
rättsförhållande, kan det antas att de däri intagit de överenskommelser under 
förhandlingsstadiet som de önskar stå fast vid. Ett skriftligt avtal upprättas 
normalt för att ett rättsförhållande ska få tillräcklig stadga, och för att utgöra 
dokumentation avseende avtalsvillkoren. Detta torde vara nödvändigt vid 
komplexa transaktioner. Att ett skriftligt avtal ersätter avtalspreliminärerna 
gör det möjligt för parterna att överblicka rättsförhållandet, vilket skapar 
förutsebarhet. ”The parol evidence rule” tar sikte på sådana fall, där tvist 
uppstår till följd av att den ena parten hävdar att avtalsvillkoren är andra än 
de som tagits med i det skriftliga avtalsdokumentet. För att bevisa sådana 
villkors existens, hänvisar parten till förhandlingsstadiet.

  

53

    En alltför vittgående tillämpning av ”the parol evidence rule” skulle dock 
kunna leda till orimliga resultat, och därför har en rad undantag utbildats i 
rättspraxis. Undantagen ska behandlas nedan. I engelsk rätt synes regeln ha 
försvagats under senare år, särskilt till följd av undantagen om att avtalet 
inte är integrerat samt om sidoavtal. The Law Commission har betraktat 
regelns räckvidd som ytterst begränsad.

 

54 I amerikansk rätt tycks ”the parol 
evidence rule” emellertid fortfarande ha en stark ställning. Detta indikeras 
inte bara av hur och i vilken omfattning regeln behandlas i doktrinen. I USA 
finns fortfarande en rätt till jury i tvistemål, och de flesta juryrättegångar i 
civilmål förekommer där. Regeln har därför större betydelse i USA än i 
andra common law-länder.55 Vidare är regeln kodifierad i section 2-202 
Uniform Commercial Code, i Restatement Second samt i flera delstater.56 
Det ska dock nämnas att regeln tillämpas olika i olika delstater, och såväl 
”hårda” som ”mjuka” varianter förekommer.57

                                                
51 Anson, 2002, s. 132, Farnsworth, 2004, s. 219-222, 225-226, Hellner, 1993, s. 185, Peel 
& Treitel, 2007, s. 213. 

          

52 Björnstad, 2007, s. 34-35, Farnsworth, 2004, s. 224-225, Peel & Treitel, 2007, s. 213.  
53 Farnsworth, 2004, s. 219, 224-225. 
54 Anson, 2002, s. 132-134, Peel & Treitel, 2007, s. 213 ff., Poole, 2008, s. 213-216. 
55 17 Pace International Law Review, s. 61 ff., CISG-AC Opinion no 3, 2004, punkt 1.2.2.  
56 Lord, Richard A. & Williston, Samuel, 11 Williston on Contracts, 4 upplagan, Westlaw 
databasversion, uppdaterad i maj 2008, § 33:5.  
57 Posner, Eric A., The parol evidence rule, the plain meaning rule, and the principles of 
contractual interpretation, 146 University of Pennsylvania Law Review, 1998, s. 538-540.  



 18 

2.2.1.2 Regelns karaktär 
Det möter vissa svårigheter att klassificera ”the parol evidence rule”, 
eftersom regeln utgår från en begreppsbildning vilken i betydande grad 
avviker från svensk rätt. Den utgår från att det är möjligt att definiera 
omfattningen av obligationsrättsliga förpliktelser genom att förbjuda 
bevisföring för vissa syften.   
    I både England och USA är ”the law of evidence” en viktig del av 
rättssystemet. Detta rättsområde innehåller processrättsliga bevisregler, som 
avgör om viss bevisning är tillåten eller inte. Är bevisningen otillåten ska 
domstolen avvisa den, och har den redan förts ska domstolen bortse från 
den.58 En typisk sådan bevisregel är regeln om hörsägen, som underkänner 
en viss typ av bevismedel för att visa ett faktum. Men detta samma faktum 
kan visas med ett annat bevismedel.59

    1976 förklarade The Law Commission i England vad den avsåg med 
begreppet ”the parol evidence rule”. Kommissionen identifierade tre skilda 
regler, vilka hindrar förande av utanförliggande bevisning. Den första 
utesluter sekundärbevisning av innehållet i ett dokument, alltså en viss typ 
av bevismedel. När regeln är tillämplig måste själva dokumentet företes. 
Denna regel är även känd som ”the best evidence rule”. Den andra regeln, 
vilken förbjuder bevisning om vissa sorters fakta, är den som behandlas i 
denna uppsats. Den tredje regeln, som rör tolkning, har beskrivits ovan, och 
går även under namnet ”the exclusionary rule”. Den förstnämnda regeln 
tillhör ”the law of evidence” och inverkar inte på den allmänna avtalsrätten. 
Kommissionen avgränsade sin undersökning till att avse den andra regeln. 
1986 avgränsade den dåvarande kommissionen sin undersökning till samma 
regel, även om den betraktade regeln på ett annat sätt.

 

60

    Atiyah har beskrivit ”the parol evidence rule” på följande vis: ”The basic 
principle is often called “the parol evidence rule”...The rule is usually stated 
in the form of a rule of evidence, but it is probably best regarded as a rule of 
substantive law. The question is not really whether evidence can be admitted 
which might vary the written document, but whether, if the evidence is 
admitted, it will have the legal effect of varying the document.”

 

61

    ”The parol evidence rule” formuleras som en bevisregel, men har även en 
materiellrättslig sida. Bevisning får inte föras för att visa korrigerande eller 
kompletterande avtalsvillkor, vilket medför att det skriftliga 
avtalsdokumentet blir ett slutgiltigt och uttömmande uttryck för 
rättsförhållandet.

        

62 Regeln kan anses som uttryck för en objektiv 
kontraktsteori.63 Den kan sägas reglera vad som utgör relevant bevistema.64

    Genom att ”the parol evidence rule” utesluter viss bevisföring vid 
fastställandet av avtalets innehåll, kan det vara relevant att ställa frågan om 
den, enligt den gränsdragning mellan materiella och formella spörsmål som 

          

                                                
58 Hellner, 1993, s. 186. 
59 Farnsworth, 2004, s. 222. 
60 Law Commission Report on The Parol Evidence Rule (Law Com. No.154), 1986, § 1.2. 
61 Atiyah, Patrick S., An Introduction to the Law of Contract, 3 upplagan, Oxford, 1981, s. 
161-162.  
62 Björnstad, 2007, s. 34. 
63 Hellner, 1993, s. 187, 202-203. 
64 Högberg, Alf Petter, Kontraktstolkning, Oslo, 2006, s. 156. 
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gäller i common law-länder, ska anses som en materiell eller processuell 
regel i angloamerikansk rätt. Det är viktigt att understryka att förhållandet 
mellan materiella och processuella regler är annorlunda i civil law-länder, 
exempelvis Sverige. Detta innebär att en viss rättslig fråga kan betraktas 
som materiell enligt svensk rätt, medan den anses vara processuell enligt 
angloamerikansk rätt.65 Följande citat är belysande: ”The main difference 
between the use of the rule at common law and in the civil Roman tradition 
is that in the former system, parol evidence is a rule of substantive law-a 
prohibition to go outside of the written document which consolidates the 
will of the parties-but in the latter, if something similar to the rule could be 
recognized, it should be seen as a rule of evidence.”66

    Åtminstone i USA förefaller det finnas starkt stöd, i såväl rättspraxis som 
doktrin, för att regeln ska betraktas som tillhörande ”substantive law” och 
inte ”evidence”. Därmed skulle den alltså i amerikansk rätt betraktas som en 
materiell rättsregel. Farnsworth för en utförlig argumentation för att så 
skulle vara fallet, och hänvisar till omfattande rättspraxis. Han skriver att 
regeln visserligen är ”exclusionary” då den stadgar att vissa typer av bevis 
är otillåtna, men att detta inte innebär att den tillhör ”evidence”. 
Anledningen är att bevisningen inte utesluts för att bevismedlet i sig är 
opålitligt eller ickeönskvärt, utan för att ”the parol evidence rule” utesluter 
visandet av själva faktumet att avtalsvillkoren avviker från vad som stadgas 
i det skriftliga avtalsdokumentet. Farnsworth hänvisar till Wigmores 
framställning om ”evidence” och till Restatement Second. Vidare utesluter 
”the parol evidence rule” bevisning om avtalsförhandlingarna även om 
denna är skriftlig, medan bevisning om förhandlingar som förts efter 
avtalsslutet inte påverkas av regeln även om den är muntlig. Något som 
enligt Farnsworth visar att regeln inte generellt riktar sig mot muntlig 
bevisning, utan mot avtalspreliminärerna. Regeln innebär att ett senare avtal 
ges försteg framför avtalsförhandlingarna och även tidigare avtal. Han 
nämner också att ”the parol evidence rule” behandlas som en materiell 
rättsregel i internationellt privaträttsliga sammanhang.

      

67

    I ”Williston on Contracts” hävdas det också, under hänvisning till 
rättspraxis, att regeln ses som materiellrättslig i USA. ”The view that the 
parol evidence rule is substantive rather than procedural has received such 
wide spread recognition that it may be said to be universally accepted.”

 

68 
Denna syn på regeln förklaras därefter. ”...It does not exclude evidence for 
any of the reasons ordinarily requiring exclusion...The rule as applied to 
contracts is simply that as a matter of substantive law, a certain act, the act 
of embodying the complete terms of an agreement in a writing...becomes the 
contract of the parties.”69

                                                
65 Björnstad, 2007, s. 65. 

 Frågan är alltså inte hur avtalet ska bevisas, 
eftersom det skriftliga avtalsdokumentet rättsligt sett är avtalet. Följaktligen 

66 Zuppi, Alberto Luis, The parol evidence rule: A comparative study of the common law, 
the civil law tradition, and lex mercatoria, 35 Georgia Journal of International and 
Comparative Law, 2007, s. 259.  
67 Farnsworth, 2004, s. 222-224. 
68 Lord & Williston, 2008, § 33:3. 
69 ibid, § 33:3. 



 20 

tillåts inte förande av utanförliggande bevisning. Observera att denna 
rättsverkan förutsätter att avtalet är fullständigt integrerat. 
    Att regeln klassificeras som materiell får processuella konsekvenser i 
amerikansk rätt. Således får domstolen bortse från bevisning som är otillåten 
enligt ”the parol evidence rule” även om motparten inte framställt en 
”objection”, mot bevisföringen. Vidare måste federala domstolar i vissa fall 
tillämpa delstatsrätt på materiella frågor. Då tillämpas den aktuella 
delstatens version av regeln.70

    Det enda sammanhang i vilket ”the parol evidence rule” behandlas som 
en processuell regel i amerikansk rätt, är vid avgörandet av 
integrationsfrågan. Parternas intention är avgörande för om ett avtal ska 
anses vara integrerat, och därför borde denna ”question of fact” avgöras av 
juryn till skillnad från ”questions of law” vilka avgörs av domaren. Men den 
dominerande uppfattningen i rättspraxis är att integrationsfrågan avgörs av 
domaren, innan juryn får ta del av bevisningen. I denna situation görs det 
alltså ingen skillnad mellan ”the parol evidence rule” och regler tillhörande 
”evidence”.

  

71

    Om man på grundval av det som nu har sagts ska försöka klassificera ”the 
parol evidence rule” enligt den begreppsbildning som förekommer i svensk 
rätt, kan följande framhållas. Att regeln anses tillhöra ”substantive law” eller 
”evidence”, enligt den gränsdragning mellan formella och materiella 
spörsmål som råder i common law, är inte avgörande för dess klassificering 
enligt svensk rätt. Förhållandet mellan materiella och processuella regler är 
som framkommit annorlunda i svensk rätt. Det kan vara relevant att skilja 
mellan två frågor. För det första vad regeln syftar till att reglera. Regeln ger 
rättsverkan åt parternas intention att låta ett skriftligt avtal uttömmande 
reglera deras rättsförhållande. Genom att avtalet blir integrerat i det 
skriftliga dokumentet definieras omfattningen av parternas ömsesidiga 
avtalsförpliktelser. Såväl avtalspreliminärerna som tidigare avtal ersätts, och 
blir irrelevanta för att korrigera eller komplettera avtalsvillkoren. Om det är 
möjligt att tillerkänna en sådan partsintention rättsverkan enligt svensk rätt, 
är en fråga som rimligen måste avgöras enligt principerna för avtalstolkning. 
Det är en materiell fråga enligt svensk rätt. För det andra måste ställas 
frågan hur regeln utformats för att få avsedd effekt. Regeln är utformad som 
ett förbud mot att föra bevisning i syfte att motsäga, ändra eller lägga till 
avtalsvillkor till ett fullständigt integrerat skriftligt avtal. Oavsett om regeln 
i angloamerikansk rätt ska anses tillhöra ”substantive law” eller ”evidence”, 
framstår den ur svensk rätts synvinkel tveklöst som ett processrättsligt 
förbud mot bevisföring. Det är oväsentligt om bevisningen förbjuds för att 
ett visst faktum inte får visas, eller för att bevismedlet i sig är mindervärdigt. 
En regel som förbjuder bevisföring framstår naturligt nog som främmande i 
en rättsordning där fri bevisföring gäller. Men om en sådan regel hade 
funnits hade den varit processrättslig. Svenska materiella avtalsrättsliga 
regler kan inte utformas som förbud mot bevisföring. Det nyss sagda riktar 
emellertid uppmärksamheten mot den effekt regeln, till följd av sin 
utformning, får. Den fråga som regeln syftar till att reglera är i svensk rätt 
materiell, och avgörs genom avtalstolkning. Från svensk rätts synvinkel 

 

                                                
70 Farnsworth, 2004, s. 223-224, Lord & Williston, 2008, § 33:3. 
71 Farnsworth, 2004, s. 237-238. 
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framstår det emellertid som att frågan avgörs processuellt i angloamerikansk 
rätt, även om den där kan betraktas som materiell.                                                          

2.2.1.3 Integrationsfrågan 
För att ”the parol evidence rule” ska bli tillämplig måste som nämnts avtalet 
vara integrerat i det skriftliga dokumentet. I England finns det en 
presumtion för att ett skriftligt avtal som, enligt en bedömning av den 
objektiva partsintentionen, ger intryck av att vara fullständigt innehåller alla 
avtalsvillkoren. Denna presumtion kan emellertid motbevisas, och det är 
således tillåtet att föra utanförliggande bevisning om det visas att parternas 
intention, objektivt sett, inte var att ta med alla avtalsvillkor i det skriftliga 
avtalet.72

    Att utanförliggande bevisning får föras för att visa att avtalet inte var 
avsett att vara fullständigt är som ovan nämnts ett undantag från ”the parol 
evidence rule”. Detta ska behandlas vidare i samband med undantagen från 
regeln. Här ska endast nämnas att just detta undantag har lett till att ”the 
parol evidence rule” karaktäriserats som ett cirkelresonemang. Regeln är 
bara tillämplig när avtalsdokumentet är avsett att innehålla samtliga 
avtalsvillkor, vilket innebär att bevisning om ytterligare villkor saknar 
betydelse. Samtidigt utgör regeln inget hinder mot att föra bevisning om 
avtalsvillkor som avsågs ingå i avtalet. Regeln kan därför inte leda till 
materiellt orättvisa resultat.

  

73 Denna argumentation har bemötts med att tvist 
normalt uppkommer för att det inte finns någon gemensam partsintention 
avseende avtalsvillkoren. Avgörande måste då bli om avtalet till det yttre 
ger intryck av att vara fullständigt. Finner domstolen att så är fallet kan den 
part som förlitar sig på dokumentet luta sig mot en presumtion som torde 
vara svår att bryta, och motparten är förhindrad att föra bevisning om 
parternas intentioner eftersom dessa intentioner inte kom till uttryck i 
dokumentet. Presumtionen torde bygga på avtalets form och natur snarare 
än på att den ena parten faktiskt förlitade sig på det som exklusiv 
dokumentation avseende rättsförhållandet.74

    I amerikansk rätt avgörs, som nämnts ovan, integrationsfrågan i två steg. 
Eftersom syftet med ”the parol evidence rule” är att ge rättsverkan åt 
parternas intention att låta det skriftliga avtalet utgöra en slutlig, eventuellt 
även fullständig, reglering av deras rättsförhållande, åtminstone med 
avseende på de villkor som ingår däri, krävs att en sådan intention objektivt 
sett anses finnas. Sedan gäller det att avgöra om avtalet är fullständigt eller 
endast delvis integrerat. Om parternas avsikt var att de villkor som de 
nedtecknat i det skriftliga dokumentet skulle vara slutgiltiga, men att även 
andra villkor skulle gälla vid sidan om, är avtalet delvis integrerat. Om 
parterna istället avsåg att avtalsdokumentet skulle utgöra en fullständig 
reglering av deras rättsförhållande, är avtalet fullständigt integrerat. 
Rättsverkan av integration är att bevisning om tidigare eller samtidiga avtal 
eller förhandlingar är otillåten, om den syftar till att motsäga det skriftliga 
avtalet. Detta gäller vid såväl delvis som fullständigt integrerade avtal. 
Skillnaden är att vid delvis integrerade avtal tillåts bevisning om tidigare 

 

                                                
72 Peel & Treitel, 2007, s. 214. 
73 Law Commission Report on The Parol Evidence Rule (Law Com. No. 154), 1986, § 2.7. 
74 Peel & Treitel, 2007, s. 214-216. 
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avtal eller förhandlingar för att visa ytterligare kompletterande villkor i 
tillägg till de villkor som framgår av dokumentet. Sådan bevisning är inte 
tillåten vid fullständigt integrerade avtal. Vid bedömningen av om parternas 
intention var att avtalet skulle vara integrerat tas hänsyn till samtliga 
omständigheter.75

    Frågan om ett avtal, som befunnits vara integrerat, ska anses vara 
fullständigt eller endast delvis integrerat, har varit omdiskuterad i 
amerikansk rätt. Det finns ingen presumtion för att ett integrerat avtal också 
är fullständigt integrerat. Enligt Williston måste själva avtalsdokumentet ge 
intryck av att vara ofullständigt för att bevisning om ytterligare avtalsvillkor 
ska tillåtas. Ger dokumentet vid närmare inspektion intryck av att vara 
heltäckande är avtalet således fullständigt integrerat. Denna ”four corners 
metod” har tidigare haft stort inflytande på rättspraxis, även om vissa 
domstolar valt en mjukare variant, och även sett till omkringliggande 
omständigheter. Under senare år är det emellertid den uppfattning vilken 
förespråkats av Corbin som fått störst genomslag. Enligt Corbin ska 
domstolens bedömning alltid ske med hänsyn till samtliga omständigheter, 
inklusive bevisning om de tidigare avtalsförhandlingarna. Detta är 
nödvändigt för att avgöra om avtalsdokumentet var avsett som ett 
fullständigt och exklusivt uttryck för rättsförhållandet. Faktorer som är 
relevanta vid bedömningen är exempelvis avtalets omfattning, detaljgrad 
samt det sammanhang vari det ingicks.

 

76

2.2.2 Undantagen  

 

2.2.2.1 Avtalet är inte integrerat 
Det är som nämnts ett krav att avtalet ska vara integrerat för att ”the parol 
evidence rule” ska bli tillämplig. Innan integrationsfrågan avgjorts är det 
således fullt tillåtet att föra utanförliggande bevisning för att visa att 
parternas intention inte var att avtalsdokumentet skulle uttömmande reglera 
deras rättsförhållande.77 Ett skriftligt dokument som endast är att betrakta 
som ett memorandum eller ett kvitto avseende en transaktion, är typiskt sett 
inte avsett att uttömmande ange avtalsvillkoren. I ett sådant fall möter det 
exempelvis inga hinder att tillåta utanförliggande bevisning för att visa 
existensen av en muntlig garanti.78 Att domstolarna har stor frihet vid 
bedömningen av integrationsfrågan och således kan kringgå ”the parol 
evidence rule” genom att komma fram till att avtalet inte är integrerat, kan 
betraktas som en osäkerhetsfaktor som leder till minskad förutsebarhet. Som 
ska framgå nedan kan avtalsparter därför ha incitament att klargöra sin 
intention genom att inta en integrationsklausul i avtalet.79

                                                
75 Farnsworth, 2004, s. 225-228. 

 

76 Farnsworth, 2004, s. 229-232. Jämför dock Lord & Williston, 2008, § 33:16. 
77 Anson, 2002, s. 132-133, Farnsworth, 2004, s. 225, Peel & Treitel, 2007, s. 214, Poole, 
2008, s. 213. 
78 Peel & Treitel, 2007, s. 214. 
79 Farnsworth, 2004, s. 233, Lewison, Kim, The Interpretation of Contracts, 3 upplagan, 
London, 2004, s. 71, Björnstad, 2007, s. 39. 
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2.2.2.2 Sidoavtal                
Att det inte är tillåtet att föra utanförliggande bevisning för att ändra, 
motsäga eller lägga till villkor till ett fullständigt integrerat skriftligt avtal, 
hindrar givetvis inte att sådan bevisning förs för att visa förekomsten av ett 
självständigt sidoavtal. I engelsk rätt är typfallet ett muntligt sidoavtal vilket 
står i relation till det skriftliga avtalet. I rättsfallet Mann v Nunn80 hade 
svaranden muntligen lovat att utföra vissa reparationer, men inget stadgande 
om detta intogs i det skriftliga avtal som senare upprättades. Käranden fick 
ändå framgång med sin talan, eftersom det muntliga löftet ansågs vara ett 
separat oberoende avtal, på vilket ”the parol evidence rule” inte var 
tillämplig. Att det muntliga sidoavtalet inte får motsäga det skriftliga 
huvudavtalet fastslogs i fallet Henderson v Arthur,81 men bedömningen blev 
en annan i det senare fallet City and Westminster Properties (1934) Ltd v 
Mudd.82 I det fallet hade ett hyresavtal avseende en lokal ingåtts. I avtalet 
fanns en bestämmelse som stadgade att lokalen endast fick användas för att 
driva näringsverksamhet, och inte för bostadsändamål. Hyresgästen, som 
sedan tidigare hade sin bostad i lokalen och önskade bo kvar, skrev under 
avtalet efter att hyresvärden muntligen försäkrat honom om att den aktuella 
avtalsbestämmelsen inte skulle åberopas. Bevisning om detta muntliga löfte 
som ett självständigt sidoavtal tilläts, trots att det motsade det skriftliga 
avtalet. Utgången kan förklaras med att bevisning om ett sidoavtal inte 
syftar till att fastställa villkoren i ett annat skriftligt avtal, eller tolkningen av 
dessa. Bevisningen syftar till att ge rättsverkan åt ett självständigt avtal, och 
det finns inget hållbart argument för att ett självständigt avtal inte skulle 
kunna motsäga ett annat.83

    Detta att domstolen finner att ett självständigt sidoavtal ingåtts som 
strider mot det skriftliga huvudavtalet kan anses i viss grad urholka ”the 
parol evidence rule”. Det krävs emellertid, liksom vid alla avtal, en intention 
att avtalet ska vara rättsligt bindande, samt separat ”consideration”. Det 
senare kan inte utgöras av att löftesmottagaren skriver under huvudavtalet, 
om detta redan ingåtts när sidoavtalet sluts.

 

84

    Även i amerikansk rätt gäller att det inte möter något hinder att föra 
bevisning om ett självständigt sidoavtal, trots förekomsten av ett fullständigt 
integrerat skriftligt avtal. Här gäller dock att sidoavtalet inte får motsäga 
huvudavtalet. Oberoende ”consideration” är inte ett krav, utan det räcker att 
sidoavtalet är så beskaffat att det under omständigheterna var naturligt att 
inte ta med dess reglering i huvudavtalet. I Mitchill v Lath,

 

85

                                                
80 Mann v. Nunn (1874) 30 L.T. 526. 

 det ledande 
fallet avseende sidoavtal i amerikansk rätt, hade ett skriftligt avtal om köp 
av fast egendom slutits. Köparen ville föra bevisning om ett tidigare avtal, 
varigenom säljaren skulle ha utfäst sig att ta bort en viss byggnad från 
fastigheten. ”The parol evidence rule” hindrade emellertid köparen från att 
föra sådan bevisning. Domstolen fann att köpeavtalet var fullständigt 
integrerat, samt att om en överenskommelse träffats avseende borttagande 

81 Henderson v. Arthur [1907] 1 K.B. 10. 
82 City and Westminster Properties (1934) Ltd. v. Mudd [1959] Ch. 129. 
83 Poole, 2008, s. 214, Peel & Treitel, 2007, s. 221-222. 
84 Poole, 2008, s. 214, 216, Peel & Treitel, 2007, s. 222-223, Björnstad, 2007, s. 40-41. 
85 Mitchill v. Lath, 160 N.E. 646, 647 (N.Y. 1928). 
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av den aktuella byggnaden, hade det varit naturligt att reglera saken i det 
skriftliga köpeavtalet. Bedömningen av frågan om när det är naturligt att 
reglera ett visst villkor i ett sidoavtal har dock varierat i rättspraxis. Enligt 
Farnsworth innebär sådana rättsfall, där domstolen kommer fram till att ett 
sidoavtal slutits, i realiteten att det skriftliga avtalet endast är delvis 
integrerat. Endast när avtalet innehåller en bindande integrationsklausul, 
vilken hindrar argumentet att avtalet endast är delvis integrerat, tvingas 
domstolen ta ställning till om det verkligen finns ett sidoavtal.86

2.2.2.3 Avtalets giltighet         
 

”The parol evidence rule” är endast tillämplig vid fastställandet av avtalets 
innehåll, och hindrar då att utanförliggande bevisning förs för vissa syften. 
Regeln förhindrar emellertid inte att utanförliggande bevisning förs för att 
visa att avtalet är ogiltigt. Detta är särskilt viktigt i förhållande till 
”misrepresentations”. En ”misrepresentation” kan definieras som en 
kvalificerat felaktig faktautsaga, som påverkat motpartens beslut att ingå 
avtalet. Förhållandet mellan olika typer av utsagor i engelsk rätt, särskilt 
”terms” och ”representations”, ska belysas nedan. Här ska endast nämnas att 
förekomsten av en ”misrepresentation” utgör en ogiltighetsgrund.87

    Detta undantag gäller såväl i engelsk som i amerikansk rätt. En 
integrationsklausul kan inte heller påverka tillåtligheten av utanförliggande 
bevisning för att visa att inget avtal ingåtts, eller att avtalet är ogiltigt. 
Anledningen är att integrationsklausulen måste ingå i ett giltigt avtal för att 
den ska tillerkännas rättsverkan.
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2.2.2.4 Implied terms                          
 

Det är endast sådan utanförliggande bevisning som avser uttryckliga 
avtalsvillkor, som kan komma att avskäras med tillämpning av ”the parol 
evidence rule”. Denna regel kan alltså inte förhindra att bevisning förs för 
att visa förekomsten av ”implied terms”. Detta kan vara relevant när en viss 
fråga inte reglerats uttryckligen i avtalet, och det finns en ”implied term” 
vilken brukar intolkas i den aktuella situationen.89 För amerikansk rätt, där 
samma undantag gäller, kan tilläggas att bevisning får föras för att visa de 
omständigheter som domstolen måste lägga till grund för sitt beslut att 
intolka en ”implied term”. Detta gäller även om avtalet är fullständigt 
integrerat. Som nämndes ovan är det dock, vid fullständigt integrerade avtal, 
inte tillåtet att föra bevisning om ytterligare uttryckliga avtalsvillkor, vilka 
parterna påstås ha kommit överens om. Inte ens om de skulle fylla luckan i 
avtalet, så att domstolen inte behöver intolka en ”implied term”.90

2.2.2.5 Avtalet är inte operativt                     
 

”The parol evidence rule” hindrar inte att utanförliggande bevisning förs för 
att visa att avtalet inte har blivit verksamt mellan parterna, eller att det blivit 
overksamt. Vid försäljning av ett patent hade parterna muntligen 

                                                
86 Farnsworth, 2004, s. 235-237. 
87 Anson, 2002, s. 236-237, Peel & Treitel, 2007, s. 216.   
88 Farnsworth, 2004, s. 240. 
89 Peel & Treitel, 2007, s. 216. 
90 Farnsworth, 2004, s. 353-354. 



 25 

överenskommit att köpeavtalets ikraftträdande skulle vara villkorat av en 
utomstående ingenjörs godkännande av uppfinningen. Bevisning om detta 
tilläts. Det är osäkert om ett tillägg till en integrationsklausul, vilket stadgar 
att avtalets ikraftträdande inte är villkorat, skulle tillerkännas rättsverkan.91

2.2.2.6 Tolkning av avtalsvillkoren                
 

Frågan om vilken inverkan ”the parol evidence rule” har på tolkningen av 
avtalsvillkoren har behandlats ovan. Det har sålunda framkommit att 
avtalstolkningsprocessen delas in i två steg i angloamerikansk rätt, och att 
regeln främst är tillämplig vid fastställandet av avtalets villkor. Vid den 
efterföljande tolkningen av avtalsvillkoren utesluter ”the parol evidence 
rule” således inte utanförliggande bevisning som syftar till att belysa 
ordalydelsens innebörd, särskilt bakgrunden till och ändamålet med avtalet. 
När det gäller bevisning om avtalsförhandlingarna gäller, som belysts ovan, 
dock vissa restriktioner. Det kan här hänvisas till vad som sagts ovan om 
”the exclusionary rule” i engelsk rätt, och ”the plain meaning rule” i 
amerikansk rätt. 

2.2.2.7 Rectification och reformation                   
”Rectification” är som nämnts ovan en doktrin i equity, vilken innebär att 
domstolen kan rätta till felskrivningar och liknande misstag. ”The parol 
evidence rule” är en regel i common law och är i England inte tillämplig i 
equity. Typfallet av ”rectification” är att parterna avsett att dokumentera en 
muntlig överenskommelse i ett skriftligt avtal, men uttryckt sig på ett 
felaktigt sätt. För att domstolen ska kunna tillämpa doktrinen, och 
därigenom ge rättsverkan åt parternas intention, måste bevisning tillåtas om 
vad som muntligen överenskommits. ”Rectification” kan också bli aktuellt 
när endast den ena parten kände till felskrivningen, om denne också kände 
till motpartens villfarelse. Vid ”rectification” är det tillåtet att föra bevisning 
om parternas rent subjektiva intentioner, något som annars är otillåtet. Det 
ska framhållas att ”rectification” är en doktrin som tillämpas mycket 
restriktivt och övertygande bevisning krävs.92

    ”Reformation” är den amerikanska benämningen på samma förfarande. 
Man gör en distinktion mellan ”reformation for mistake” och ”reformation 
for fraud”. Detta motsvarar de situationer som beskrivits i föregående 
stycke. ”The parol evidence rule” hindrar alltså inte bevisning om 
förhandlingarna för att visa att grund för ”reformation” är förhanden. Det är 
viktigt att skilja mellan fall, där kärandeparten gör gällande att båda parterna 
felaktigt trodde att avtalet innehöll ett visst villkor, vilket i själva verket 
utelämnats och fall där kärandeparten inte hävdar att någon av parterna 
trodde att avtalet innehöll det aktuella villkoret. ”Reformation” kan endast 
komma ifråga i det förra fallet, inte i det senare. Slutligen ska nämnas att 
även i amerikansk rätt har tillämpningen varit restriktiv, och det har ställts 
krav på klar och övertygande bevisning.

 

93

                                                
91 Farnsworth, 2004, s. 242-244, Peel & Treitel, 2007, s. 217. Se Pym v. Campbell (1856) 6 
E. & B. 370. 

 

92 Peel & Treitel, 2007, s. 221, Poole, 2008, s. 213, Björnstad, 2007, s. 30-32, 41. 
93 Farnsworth, 2004, s. 247-252, 254-257. 
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2.2.2.8 Övriga relevanta undantag                                              
När kärandeparten kräver naturaprestation enligt ett skriftligt avtal, får 
svarandeparten föra bevisning om förekomsten av ett muntligt löfte som inte 
uppfyllts av käranden. Naturaprestation är liksom ”rectification” en 
”equitable remedy”.94

    Utanförliggande bevisning får vidare föras för att identifiera 
avtalsparterna, samt för att fastställa i vilken egenskap respektive part ingick 
avtal, exempelvis vem som var säljare och vem som var köpare.
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    Det är också tillåtet att föra utanförliggande bevisning för att identifiera 
avtalsföremålet, exempelvis att ”your wool” även avser ull från 
granngården, eller för att avgöra omfattningen av en parts förpliktelser 
enligt avtalet, såsom till vilken av flera transaktioner en garanti hänför sig.
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    Bevisning om handelsbruk eller annan sedvänja får föras för att tolka ett 
avtal oavsett om ”the parol evidence rule” är tillämplig.

 

97 Ett rättsfall som 
det ofta hänvisas till är Smith v Wilson,98

2.3 Misrepresentation        

 där bevisning fick föras om att 
”1000 kaniner” enligt sedvänja betydde ”1200 kaniner”. 

2.3.1 Skillnad mellan olika typer av utsagor – 
Puffs, representations och terms               

I angloamerikansk rätt skiljer man mellan olika typer av utsagor, vilka 
förekommit innan avtalsslutet eller samtidigt därmed. Frågan till vilken 
kategori en viss utsaga ska hänföras är viktig, eftersom skillnaden med 
avseende på rättsverkan är betydande. Den följande framställningen tar sikte 
på engelsk rätt. 
    I engelsk rätt delas utsagor, vilka förekommit under förhandlingsstadiet, 
in i tre kategorier. En utsaga kan för det första vara att anse som en ”mere 
puff”. Det karaktäristiska för en sådan utsaga är att den, till följd av sin 
vaghet eller extravagans, inte är ägnad att ge upphov till någon förpliktelse. 
En ”puff” får alltså ingen rättsverkan, och är inte heller avsedd att få det. 
Typexemplet är ett uttalande i reklam, exempelvis att en viss ölsort 
”refreshes the parts that other beers cannot reach”.99

    Vidare kan en utsaga anses utgöra en ”representation”. En 
”representation” kännetecknas av att det inte finns någon intention att 
utsagan ska få rättsverkan som ett avtalsvillkor, även om den i betydande 
grad kan påverka ena parten att ingå avtal. Det finns alltså inget bindande 
löfte att utsagan är sann, i den meningen att dess riktighet garanteras. En 
utsaga kan slutligen vara att betrakta som en ”term”, alltså ett avtalsvillkor. 

 

                                                
94 Peel & Treitel, 2007, s. 218, Björnstad, 2007, s. 41. 
95 Peel & Treitel, 2007, s. 217. 
96 Peel & Treitel, 2007, s. 221. Se Macdonald v. Longbottom (1859) 1 E. & E. 977.  
97 Peel & Treitel, 2007, s. 221. 
98 Smith v. Wilson (1832) 3 B. & Ad. 728. 
99 Anson, 2002, s. 237, 239, Poole, 2008, s. 207.   
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Utmärkande för en ”term” är att den part som uttalar utsagan lovar eller 
garanterar att den är sann.100

    Gränsen mellan ”representations” och ”terms” kan i praktiken vara svår 
att dra, och det förekommer viss överlappning då en ”misrepresentation” 
numera även kan, med bibehållen status, inkorporeras som ett avtalsvillkor. 
Det viktigaste testet är om en (den som uttalar utsagan) eller båda parterna 
kan tillskrivas en intention att kontraktsrättligt ansvar ska gälla för utsagans 
riktighet. Förekomsten av en sådan intention kan framgå av de 
omständigheter, under vilka utsagan gjordes. Bedömningen i rättspraxis har 
på denna punkt mildrats. Att fastställa intention är dock ofta förenat med 
bevissvårigheter. Vissa vägledande principer har utbildats i rättspraxis. Om 
ett skriftligt avtal upprättats kort efter utsagan, och utsagan inte kommer till 
uttryck i dokumentet, presumeras det att den inte avsågs utgöra ett 
avtalsvillkor. Ju längre tidsintervallet mellan utsagan och det skriftliga 
avtalet är, desto starkare är presumtionen. Accepteras ansvar för utsagans 
riktighet bör den betraktas som ett avtalsvillkor, men om motparten ges 
rådet att undersöka dess riktighet rör det sig troligen om en ”representation”. 
Enligt ”the importance attached test” gäller att om utsagan var så viktig för 
mottagaren, att denne inte skulle ha ingått avtalet i dess frånvaro, och den 
som gjorde utsagan insåg detta, är utsagan sannolikt att anse som ett 
avtalsvillkor. Om den part som gör utsagan har särskild fackkunskap om 
kontraktsföremålet, kan detta leda till att utsagan blir ansedd som ett 
avtalsvillkor, ofta i form av en ”collateral warranty” (jämför strax nedan).

  

101

    Även om en utsaga, som gjordes innan avtalsslutet, inte är att anse som 
ett villkor i huvudavtalet, kan den utgöra en ”collateral warranty”. Den 
gäller alltså som ett sidoavtal. En ”collateral warranty” är ett underförstått 
löfte att ”reasonable care and skill” har utövats med avseende på utsagans 
innehåll. I de fall där utsagan är ett expertutlåtande i form av en prognos, är 
det särskilt troligt att den kommer att betraktas som en ”collateral warranty”. 
Även om det har manats till restriktivitet i äldre rättspraxis, har domstolarna 
ofta tolkat utsagor som ”collateral warranties” för att uppnå rättvisa.
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2.3.2 Misrepresentation – Definition och 
rättsverkan                                                  

 

En ”misrepresentation” kan definieras som en kvalificerat felaktig 
faktautsaga av typen ”representation”. Utsagan måste ha gjorts före eller vid 
avtalsslutet, och avse existerande eller tidigare faktaförhållanden. Det krävs 
någon form av positivt handlande, antingen en uttrycklig utsaga eller en 
underförstådd sådan, vilken kan härledas från partens uppträdande. Att 
endast delvis avslöja ett visst förhållande kan medföra att utsagan blir 
felaktig, och betraktas som en ”misrepresentation”. Ett aktivt döljande av en 
defekt, med vilken kontraktsföremålet är behäftad, kan också utgöra en 
”misrepresentation”. Utsagor vilka endast uttrycker en åsikt, exempelvis att 
viss egendom är värd ett visst pris, utgör normalt inte ”misrepresentations”, 

                                                
100 Anson, 2002, s. 127-128, 237, Poole, 2008, s. 207. 
101 Anson, 2002, s. 128-130, 237, Poole, 2008, s. 208-212.  
102 Anson, 2002, s. 130-131, Poole, 2008, s. 211-212. 
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men däremot faktautsagor, såsom att säljaren köpte egendomen för ett visst 
pris. En åsikt som uttalas av en part med expertkunskap kan vidare antas 
vara underbyggd med fakta, och därmed anses som en ”misrepresentation”. 
Utsagor om framtiden betraktas normalt inte som ”misrepresentations”, men 
undantag görs, om parten som gör utsagan har för avsikt att motverka att det 
aktuella förhållandet ska inträffa, eller vet att det inte kan inträffa. Brott mot 
den aktsamhetsstandard som gäller experters prognoser, kan också ge 
upphov till en ”misrepresentation”. En utsaga måste vara riktad till 
motparten för att utgöra en ”misrepresentation” i förhållande till denne. 
Vidare måste utsagan ha påverkat motpartens beslut att ingå avtalet. Det är 
motparten, i egenskap av utsagans adressat, som har bevisbördan, men det 
kan framgå av omständigheterna att utsagan inverkade på beslutet. En 
utsaga behöver inte vara den enda eller avgörande faktorn, men måste 
”materially affect” motpartens intention att ingå avtalet.103

    En ”misrepresentation” kan vara att hänföra till en av tre kategorier. Den 
kan vara ”fraudulent”, om parten som uttalade den visste att den var 
felaktig, eller åtminstone inte trodde att den var korrekt. Den kan även vara 
”negligent”, alltså oaktsam. I section 2 (1) i Misrepresentation Act 1967 
talas om ”reasonable ground to believe” vilket måste visas av den som 
uttalar utsagan, till skillnad från i common law, där bevisbördan ligger på 
adressaten. En ”misrepresentation” kan slutligen vara ”innocent”, om det 
inte finns något inslag av ”fraud” eller ”negligence”.
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    När det gäller rättsverkan kan konstateras att ”misrepresentation” utgör en 
ogiltighetsgrund. Oavsett vilken typ av ”misrepresentation” det rör sig om 
kan den vilseledde parten få avtalet åsidosatt genom ”rescission”, som är en 
”equitable remedy”. Avtalet blir alltså inte automatiskt ogiltigt. Vidare kan 
den vilseledde parten, vid ”fraud” eller ”negligence”, få allmänt skadestånd 
enligt de beräkningsgrunder som tillämpas i ”tort”. Enligt section 2 (1) 
Misrepresentation Act 1967 gäller skadeståndsskyldighet enligt samma 
principer i båda fallen. Skadeståndet vid ”misrepresentation” motsvarar det 
negativa kontraktsintresset. Den skadelidande ska alltså försättas i samma 
situation som om avtalet inte ingåtts. Det är viktigt att observera skillnaden i 
förhållande till skadestånd vid kontraktsbrott, där ersättningen uppgår till 
det positiva kontraktsintresset. Den skadelidande ska i sådana fall försättas i 
samma situation som om utsagan hade varit sann.
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2.3.3 Något om non-reliance clauses                

 

En ”non-reliance-klausul” förekommer ofta i kombination med, eller som ett 
tillägg till en integrationsklausul. En sådan klausul innehåller ett 
tillkännagivande att ingen av parterna, vid avtalsingåendet, har förlitat sig på 
någon utsaga från motparten, som inte kommit till uttryck i det skriftliga 
avtalsdokumentet. Syftet med denna typ av klausul är att avtala bort ansvar 
för ”misrepresentations”. Det rör sig alltså om en sorts friskrivningsklausul. 
I engelsk rätt begränsar section 3 Misrepresentation Act 1967 möjligheterna 
att friskriva sig från ansvar för ”negligent misrepresentations”. En klausul 
                                                
103 Anson, 2002, s. 237-243. 
104 ibid, s. 243-244, 247-249, 251. 
105 ibid, s. 236-237, 245-247, 249, 253. 
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måste uppfylla kravet på ”reasonableness” i section 11 (1) Unfair Contract 
Terms Act 1977, för att den ska tillerkännas rättsverkan.106 Det är emellertid 
osäkert om section 3 omfattar ”non-reliance-klausuler”, eftersom ”reliance” 
är en nödvändig förutsättning för att en ”misrepresentation” ska kunna 
uppstå. Klausulen skulle alltså förhindra ”misrepresentations” från att 
uppkomma, och inte innebära en friskrivning från ansvar för redan 
existerande ”misrepresentations”.107 I amerikansk rätt tycks det, i vissa 
delstater, även vara möjligt att med en ”non-reliance-klausul” friskriva sig 
från ”fraud in the inducement”, en typ av ”fraudulent misrepresentation”. I 
andra delstater kan endast ”negligent misrepresentations” avtalas bort.108

2.4 Integrationsklausuler 
    

2.4.1 Klausulens syfte och funktion 
I engelsk rätt är rättspraxis avseende integrationsklausuler mindre 
omfattande än i amerikansk rätt, och det är först under de senaste åren som 
klausulens rättsverkningar har klarlagts. En lämplig utgångspunkt för 
beskrivningen av klausulens syfte och funktion, kan vara att citera ett 
uttalande av domare Lightman i Inntrepreneur Pub Co. (GL) v East Crown 
Ltd.109

    ”The purpose of an entire agreement clause is to preclude a party to a 
written agreement from threshing through the undergrowth and finding in 
the course of negotiations some (chance) remark or statement (often long 
forgotten or difficult to recall or explain) on which to found a claim such as 
the present to the existence of a collateral warranty. The entire agreement 
clause obviates the occasion for any such search and the peril to the 
contracting parties posed by the need which may arise in its absence to 
conduct such a search. For such a clause constitutes a binding agreement 
between the parties that the full contractual terms are to be found in the 
document containing the clause and not elsewhere, and that accordingly any 
promises or assurances made in the course of the negotiations (which in the 
absence of such a clause might have effect as a collateral warranty) shall 
have no contractual force, save insofar as they are reflected and given effect 
in that document. The operation of the clause is not to render evidence of 

 Detta avgörande från High Court är det ledande på området. 

                                                
106 Björnstad, 2007, s. 10, Bowen, Andrew J., Threshing through the undergrowth: Entire 
agreement clauses and the Unfair Contract Terms Act 1977, Scots Law Times 2004, 7, s. 
37-38, Mills, Simon & Jacobson, Lawrence, Entire agreement and non-reliance clauses, 
Company Lawyer 2001, 22(6), s. 189-191, Poole, 2008, s. 216. 
107 Watford Electronics Ltd. v. Sanderson CFL Ltd. [2001] EWCA Civ 317, avsnitt 41. Se 
även avsnitt 38-40, och Peel, Edwin, Reasonable exemption clauses, Law Quarterly Review 
2001, 117(OCT), s. 547-549.  
108 Davis, Kevin, Licensing lies: Merger clauses, the parol evidence rule and pre-
contractual misrepresentations, 33 Valparaiso University Law Review, 1999, s. 489-491, 
Phinney III, A. W. ”Chip”, Merger clauses and misrepresentation claims in Massachusetts, 
50-FEB Boston Bar Journal, 2006, s. 10, 13, Wylie, Joseph, Using no-reliance clauses to 
prevent fraud-in-the-inducement claims, 92 Illinois Bar Journal, 2004, s. 538-540.  
109 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611. 
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the collateral warranty inadmissible in evidence...it is to denude what would 
otherwise constitute a collateral warranty of legal effect.”110

    Tvisten i detta fall gällde ett hyresavtal avseende en pub. I hyresavtalet 
hade hyresgästen förpliktat sig att göra sina inköp av öl från hyresvärden. 
Hyresavtalet ingicks 1996. Efter en tid minskade kvantiteten inköpt öl, och i 
april 1998 upphörde anskaffningen helt. Hyresvärden ansökte dels om en 
”injunction” för att hindra hyresgästen från att anskaffa öl från andra 
leverantörer, dessutom yrkade man skadestånd för kontraktsbrott. 
Hyresgästen genstämde, och yrkade att domstolen skulle förklara att 
villkoret om anskaffning av öl hade upphört att gälla den 28 mars 1998 till 
följd av en ”collateral warranty”. Detta förnekades av hyresvärden, som 
bland annat åberopade avtalets integrationsklausul. Domare Lightman fann, 
som framgått, att även om förekomsten av en sådan ”collateral warranty” 
kunde bevisas, innebar integrationsklausulen att den saknade rättsverkan 
som ett avtalsvillkor. Bevisföringen var följaktligen irrelevant. 

 

    Syftet med integrationsklausuler är i princip detsamma som syftet med 
”the parol evidence rule”, men klausulen fyller en viktig självständig 
funktion genom att ge explicit uttryck för parternas intention att det 
skriftliga avtalet ska vara fullständigt integrerat. En sådan intention är, som 
belysts ovan, nödvändig för att ”the parol evidence rule” ska vara 
tillämplig.111 I England, där undantagen från denna regel avsevärt har 
försvagat dess ställning under senare år, kan integrationsklausulen ses som 
en motreaktion, vilken syftar till att ”plug the gap caused by these 
exceptions”.112 I likhet med ”the parol evidence rule” syftar alltså 
integrationsklausuler till att skapa förutsebarhet, och även att bidra till ökad 
processekonomisk effektivitet. Klausulen är utformad för att fördela 
kommersiella risker, och därigenom minska sannolikheten för att tvist ska 
uppstå. Skulle tvist ändå uppstå, kan klausulen utgöra ett effektivt skydd för 
den part som förlitar sig på den.113 När det gäller den processekonomiska 
aspekten uttalade domare Lightman följande. ”...the whole purpose of an 
entire agreement clause is to avoid the cost and time of the Court and the 
parties being expended on the investigation of claims to the existence of 
collateral warranties. In this case perhaps half a day was spent on the 
argument as to the construction of the entire agreement clause, and the 
balance of some 2-3 days was spent...on the issue whether there was a 
collateral warranty. In view of my decision on the construction of the clause, 
some 2-3 days costs spent on the latter exercise was completely wasted.”114

    Det ska även framhållas att det, enligt engelsk rätt, är tillräckligt att 
integrationsklausulen består av ett generellt tillkännagivande från parterna 
att det skriftliga avtalet utgör hela avtalet, för att klausulen ska få avsedd 
rättsverkan. Något andra specificerande led krävs alltså normalt inte.
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110 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 614.  

 

111 Adlercreutz, 1996, s. 23, Farnsworth, 2004, s. 233, Poole, 2008, s. 215.  
112 Mills & Jacobson, 2001, s. 189. Se även Björnstad, 2007, s. 49-50, Gorton, 2008, s. 194-
195. 
113 Mills & Jacobson, 2001, s. 189, Gorton, 2008, s. 196-197. 
114 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 617. 
115 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 614. 
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    I amerikansk rätt finns en omfattande rättspraxis avseende 
integrationsklausuler. Syftet med en integrationsklausul i amerikansk rätt är, 
liksom i engelsk rätt, att explicit visa parternas intention att deras skriftliga 
avtal ska vara fullständigt integrerat. Detta har särskild betydelse, eftersom 
den mest omstridda frågan rörande tillämpningen av ”the parol evidence 
rule” i amerikansk rätt är hur det ska avgöras om ett avtal är fullständigt 
integrerat. Integrationsklausulen kan således undanröja en 
osäkerhetsfaktor.116 Avsikten är att ”the parol evidence rule” ska bli 
tillämplig fullt ut, men det ska framhållas att i amerikansk rätt är samtliga 
undantag från denna regel tillämpliga även om avtalet innehåller en 
integrationsklausul.117 Detta behöver, som ska behandlas i nästa avsnitt, 
dock inte innebära att klausulens rättsverkningar blir mindre långtgående i 
amerikansk rätt. Integrationsklausuler används i så stor utsträckning i USA, 
att avsaknaden av en sådan klausul i ett avtal kan indikera att avtalet är 
ofullständigt. Det är dock inte frågan om någon presumtion för 
ofullständighet, utan endast en bedömningsfaktor.118

    I White & Summers framställning beskrivs integrationsklausuler som 
särskilt värdefulla i två situationer. För det första när parterna förhandlar en 
tid och olika förslag diskuteras, varefter avtal ingås och nedtecknas i ett 
skriftligt dokument. När tvist uppstår försöker den ena parten visa att ett 
förslag från förhandlingsstadiet ska gälla som ett avtalsvillkor, trots att det 
inte kommit till uttryck i dokumentet.

  

119 Detta är den situation som 
motsvarar syftet med ”the parol evidence rule”. För det andra kan 
integrationsklausuler vara användbara i situationer, där en försäljare gör 
obehöriga muntliga utfästelser och köparen skriver under ett skriftligt avtal 
som inte innehåller dessa. För att integrationsklausulen ska kunna hindra 
bevisföring om sådana sidolöpare, bör den emellertid förses med ett tillägg 
att försäljares utfästelser saknar rättsverkan.120 Denna situation aktualiseras 
främst vid standardavtal, och kan ses som ett specialfall av avtalad 
skriftform.121 Som nämnts i inledningen avgränsas denna undersökning mot 
såväl standardavtalsrättsliga som konsumenträttsliga frågor. Den avgränsas 
också mot olika tillägg, och besläktade klausuler. Vidare har 
integrationsklausulen ett annorlunda syfte i denna situation, nämligen att 
begränsa försäljarens ”apparent authority”, alltså ställningsfullmakt, och 
hindra motparten från att åberopa ”fraud” grundad på utfästelserna.122

    Gorton har framhållit att integrationsklausuler kan användas av 
organisationer för att uppnå ökad kontroll över innehållet i de avtal som 
ingås för dessas räkning. Samtliga integrationsklausuler tar sikte på att i 
någon mån frånta avtalspreliminärerna relevans vid fastställandet av avtalets 
innehåll. Endast ordalydelsen avses få avgörande betydelse. Klausulen 
bidrar således till att skapa ordning i avtalet. En integrationsklausul kan 
också uttryckligen ta sikte på att utesluta tillämpning av olika rättskällor 

 

                                                
116 Farnsworth, 2004, s. 233, Lord & Williston, 2008, § 33:21, White, James J. & Summers, 
Robert S., Uniform Commercial Code, 5 upplagan, St. Paul, 2000, s. 92, 103-104. 
117 Farnsworth, 2004, s. 235, not 37. 
118 Farnsworth, 2004, s. 263, White & Summers, 2000, s. 92, not 6. 
119 White & Summers, 2000, s. 104. 
120 Farnsworth, 2004, s. 264, White & Summers, 2000, s. 105. 
121 Adlercreutz, 1996, s. 24, Björnstad, 2007, s. 13. 
122 Lord & Williston, 2008, § 33:21. Se även Farnsworth, 2004, s. 264. 



 32 

såsom t.ex. dispositiv rätt, men detta torde vara mindre vanligt. Vilken 
rättsverkan en sådan klausul får beror av dess utformning i det enskilda 
fallet. Ett gemensamt syfte med integrationsklausuler är dock, som 
framkommit, att skapa förutsebarhet och kontroll, samt att bidra till 
minskade processkostnader genom att reducera mängden relevant 
bevismaterial. Som framhållits av Gorton kan det starkt ifrågasättas att 
någon distinktion bör göras beroende på om klausulen ingår i ett tryckt 
standardformulär eller om den är individuellt framförhandlad, om såväl 
standardavtalets existens som klausulens förekomst däri är välkänd.123

2.4.2 Rättsverkan av integrationsklausuler                                                                                      

 

2.4.2.1 Har klausulen konklusiv eller endast presumtiv 
effekt med avseende på integrationsfrågan? 

När det gäller rättsläget i England, kan konstateras att redan i McGrath v 
Shah124 blev denna fråga prövad. I det fallet gällde tvisten ett fastighetsköp, 
där säljaren var kärande och köparen svarande. Köparen hävdade för det 
första att säljaren gjort uttalanden före avtalsslutet, vilka var att anse som 
”misrepresentations”. I andra hand anfördes att vissa sådana uttalanden 
utgjorde avtalsvillkor. Köpeavtalet innehöll en integrationsklausul. Texten 
”...This contract constitutes the entire contract between the parties...”, 
ansågs av domaren vara ”...an insuperable hurdle in the way of the 
defendants...”.125 Domare Chadwick fann alltså att även om sådana 
uttalanden gjorts, kunde de inte utgöra avtalsvillkor i avtalet där klausulen 
ingick. I Inntrepreneur v East Crown126 uttalade domare Lightman, vilket 
framgår av citatet i föregående avsnitt, att en integrationsklausul utgör ett 
bindande avtal mellan parterna att samtliga avtalsvillkor, till vilka de avsett 
binda sig, finns intagna i det skriftliga avtalsdokumentet.127 Poole skriver att 
en integrationsklausul bör vara tillräcklig för att visa parternas intention att 
deras avtal i sin helhet är skriftligt, och att ”the parol evidence rule” därför 
är tillämplig. Klausulen bör förhindra ett påstående att avtalet endast är 
delvis skriftligt, och således även innehåller muntliga villkor.128 Som belysts 
ovan, fungerar ”the parol evidence rule” i engelsk rätt som en presumtion 
för att ett skriftligt avtal som ger intryck av att vara fullständigt innehåller 
samtliga avtalsvillkor. Björnstad framhåller, avseende engelsk rätt, att det 
inte är förvånande att domstolarna ger rättsverkan åt en klausul som explicit 
förstärker denna presumtion. Han säger sig emellertid ha svårt att acceptera 
att en integrationsklausul har konklusiv effekt, även om rättspraxis tyder på 
detta. Enligt Björnstad kan en integrationsklausul inte ha mer än en mycket 
stark presumtiv effekt, eftersom även klausulen måste kunna bli föremål för 
tolkning och gällande principer för avtalstolkning, i engelsk rätt, innebär att 
också klar ordalydelse kan tolkas korrigerande till följd av bakgrunden.129

                                                
123 Gorton, 2008, s. 186-188, 196-197, 208. 

 

124 McGrath v. Shah (1989) 57 P. & C.R. 452. 
125 McGrath v. Shah (1989) 57 P. & C.R. 452, s. 459. 
126 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611. 
127 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 614. 
128 Poole, 2008, s. 215. 
129 Björnstad, 2007, s. 52, 60-61. 
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    I amerikansk rätt är den fråga som ställdes i rubriken av central betydelse, 
eftersom det, som nämnts, är omstritt hur det ska avgöras om ett skriftligt 
avtal är fullständigt integrerat. Genom att i en integrationsklausul explicit 
visa parternas intention att avtalet ska vara fullständigt integrerat kunde 
denna osäkerhetsfaktor tänkas bli undanröjd. Farnsworth skriver att 
domstolarna traditionellt har gett integrationsklausuler denna rättsverkan, 
men att det har funnits en tendens att inte tillmäta sådana klausuler 
konklusiv effekt. Farnsworth framhåller att det är svårt att förstå varför 
integrationsklausuler inte skulle kunna ha konklusiv effekt, villkorat av att 
inget undantag från ”the parol evidence rule” är tillämpligt och att ingen 
allmän ogiltighetsgrund är förhanden.130 Även White & Summers framhäver 
att integrationsklausuler är generellt giltiga. Författarna ger ett exempel på 
en klausultext, vilken de anser bör vara tillräcklig för att hindra en domare 
från att finna att avtalet inte är fullständigt integrerat. Det speciella med 
denna exempelklausul är att parterna föreslås skriva sina initialer i 
marginalen mittemot klausulen. Detta skulle hindra senare påståenden att 
klausulen var av ”boilerplate-karaktär”, och kan bortses ifrån såsom 
exempelvis ”unconscionable”, en form av ogiltighet.131 I ”Williston on 
Contracts” framhålls att en integrationsklausul tenderar att fastställa 
parternas intention att avtalet ska vara integrerat i det skriftliga dokumentet. 
Vidare framhävs att integrationsklausuler anses ha konklusiv effekt i vissa 
amerikanska jurisdiktionsområden, men att sådana klausuler i många fler 
jurisdiktionsområden endast har presumtiv effekt.132

    Det kan vara lämpligt att avsluta detta avsnitt med några belysande utdrag 
ur den omfattande rättspraxis avseende integrationsklausuler, vilken 
utbildats i amerikansk rätt. De flesta fallen rör klausulens effekt med 
avseende på integrationsfrågan. Två federala rättsfall, där delstaten 
Michigans rätt tillämpades, utgör exempel på att integrationsklausuler kan 
tillerkännas konklusiv effekt. Undantag medges endast vid ”fraud” och i fall 
där avtalet är uppenbart ofullständigt. Se ADR North America v Agway.

 

133 
Se även General Aviation v Cessna Aircraft Co.134 I det fallet ansågs 
bevisning om en tillverkares uttalanden till en distributör om att 
affärsförhållandet skulle fortsätta utöver den tid som stadgades i avtalet vara 
otillåten, när avtalet innehöll en integrationsklausul. Ett annat federalt 
rättsfall där klausulen gavs konklusiv effekt är Bilmar Drilling v IFG 
Leasing Co.135

                                                
130 Farnsworth, 2004, s. 233-235. 

 Det var där fråga om ett leasingavtal avseende en 
oljeborrningsrigg. Avtalet innehöll ett villkor att riggen skulle återlämnas 
vid leasingperiodens slut. Leasingtagaren förde bevisning om ett muntligt 
avtal, enligt vilket leasingtagaren skulle vara förpliktad att köpa riggen vid 
periodens slut. Ett sådant villkor skulle motsäga leasingavtalet, eftersom en 

131 White & Summers, 2000, s. 103-104. 
132 Lord & Williston, 2008, § 33:21. 
133 ADR North America, L.L.C. v. Agway, Inc., 303 F.3d 653, 2002 FED App. 0302P (6th 
Cir. 2002), jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21, supplement.   
134 General Aviation, Inc. v. Cessna Aircraft Co., 915 F.2d 1038, 14 U.C.C. Rep. Serv. 2d 
73 (6th Cir. 1990), jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21, not 21. 
135 Bilmar Drilling, Inc. v. IFG Leasing Co., 795 F.2d 1194, 5 Fed. R. Serv. 3d 1064 (5th 
Cir. 1986), jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21. 
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köpare inte skulle återlämna det köpta, och sådan bevisning var inte tillåten 
enligt ”the parol evidence rule”, när avtalet innehöll en integrationsklausul. 
    Ett urval exempel ska också ges på fall, där klausulen endast tillmätts 
presumtiv effekt. Se Bakery and Confectionery Union and Industry Intern. 
Pension Fund v Ralph’s Grocery Co.136 I fallet uttalas att även om en 
integrationsklausul indikerar att avtalet är fullständigt integrerat, är den inte 
avgörande. Det måste vara tillåtet att inom vida ramar undersöka de 
omständigheter som är relevanta för fastställandet av parternas intention. Se 
vidare Betaco v Cessna Aircraft Co.137 Där sades att en integrationsklausul 
är ett starkt bevis för att parterna avsåg att avtalet skulle vara fullständigt 
integrerat. Ett annat fall är L.S. Heath & Son v AT & T Information 
Systems.138 I det fallet ansågs avtalet inte vara fullständigt integrerat trots 
integrationsklausulen, eftersom det inte framgick vad ”the basic transaction 
entailed”. När sådan information utelämnats kunde avtalet inte vara 
integrerat. Nämnvärt är även fallet Sierra Diesel Injection Service v 
Burroughs Corp.139 Där gavs inte rättsverkan åt integrationsklausulen, 
eftersom domstolen fann att det, objektivt sett, saknades en intention att 
avtalet skulle vara integrerat. Det var fråga om ett standardavtal som 
upprättats av en professionell säljare, och ingåtts mellan denne och en 
ickeprofessionell köpare. Avtalet bestod av minst fyra olika sorters 
dokument. Slutligen ska nämnas fallet Sicor Ltd v Cetus Corp.140

2.4.2.2 Kan en integrationsklausul förhindra att 
sidoavtal tillmäts relevans?                   

 I detta fall 
tillämpades delstaten Kaliforniens rätt. Domstolen förklarade att en 
integrationsklausul i ett skriftligt avtal endast är en faktor att beakta, vid 
bedömningen av om utanförliggande bevisning är otillåten. Andra relevanta 
faktorer, vid avgörandet av integrationsfrågan, är avtalets ordalydelse och 
dess fullständighet, villkoren i det påstådda muntliga avtalet och huruvida 
dessa motsäger det skriftliga avtalets villkor, samt om det var naturligt att 
inkorporera de muntliga avtalsvillkoren i ett sidoavtal. 

I engelsk rätt, var rättsläget tidigare något oklart i detta avseende. Domare 
Chadwick lämnade, i McGrath v Shah,141 denna fråga öppen. Efter att ha 
funnit att de aktuella uttalandena inte kunde utgöra avtalsvillkor i avtalet 
som innehöll integrationsklausulen, sade han att: ”That is not to say that 
they could not form terms of a collateral contract.”142

                                                
136 Bakery and Confectionery Union and Industry Intern. Pension Fund v. Ralph’s Grocery 
Co., 118 F.3d 1018 (4th Cir. 1997), jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21, not 24. 

 I fallet Deepak 
Fertilisers And Petrochemicals Corporation v Davy McKee (London) 

137 Betaco, Inc. v. Cessna Aircraft Co., 103 F.3d 1281, 31 U.C.C. Rep. Serv. 2d 1 (7th Cir. 
1996), jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21, not 24. 
138 L.S. Heath & Son, Inc. v. AT & T Information Systems, Inc., 9 F.3d 561, 22 U.C.C. 
Rep. Serv. 2d 27 (7th Cir. 1993), jämför White & Summers, 2000, s. 108. 
139 Sierra Diesel Injection Service, Inc. v. Burroughs Corp., Inc., 874 F.2d 653, 8 U.C.C. 
Rep. Serv. 2d 617 (9th Cir. 1989), jämför Farnsworth, 2004, s. 234, not 37, White & 
Summers, 2000, s. 107-108. 
140 Sicor Ltd. v. Cetus Corp., 51 F.3d 848, 26 U.C.C. Rep. Serv. 2d 686 (9th Cir. 1995), 
jämför Lord & Williston, 2008, § 33:21, not 24. 
141 McGrath v. Shah (1989) 57 P. & C.R. 452. 
142 McGrath v. Shah (1989) 57 P. & C.R. 452, s. 460.  
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Ltd,143 blev frågan prövad av Court of Appeal. Domstolen fann att den 
tolkning av integrationsklausulen som gjorts av domare Rix i High Court 
var korrekt. Klausulen uteslöt att kontraktsrättsligt ansvar kunde grundas på 
en ”collateral warranty”. Enligt domstolen var klausulens generella del, i 
kombination med ordalydelsen: ”and there are not any agreements, 
understandings or promises oral or written” i dess speciella del, tillräcklig 
för att klart omfatta en ”collateral warranty”.144 I Inntrepreneur v East 
Crown,145 slutligen, blev denna fråga utförligt behandlad av domare 
Lightman. Klausulen innehöll i detta fall, som framgått, ingen speciell del. 
Domaren fann att texten: ”this Agreement...constitutes the entire Agreement 
between the parties” var tillräcklig för att utesluta ansvar för sidoavtal. 
Eftersom klausulen utgör ett bindande avtal mellan parterna att samtliga 
avtalsvillkor, till vilka de avsett binda sig, finns i det avtal där klausulen 
ingår, kan det som annars skulle kunna utgöra ett sidoavtal eller en 
”collateral warranty” inte tillerkännas rättsverkan. Eventuella sidoavtal blir 
alltså ”void of legal effect”. Denna rättsverkan av integrationsklausulen 
framhölls, som framgått, av domaren som dess främsta syfte. Observera att 
klausulens rättsverkan inte är att bevisning om en eventuell ”collateral 
warranty” blir otillåten i ”evidence”. Klausulens rättsverkan är att frånta en 
”collateral warranty” all rättsverkan den annars skulle ha haft, varför 
bevisningen blir irrelevant.146 Rättsläget, i engelsk rätt, är alltså numera 
klart. Rättspraxis visar tydligt att en integrationsklausul förhindrar att 
sidoavtal kan tillmätas relevans. Den rättsutveckling, vilken här har 
redogjorts för, finns också beskriven i doktrinen, men någon ytterligare 
belysande kommentar utöver vad som framgår av rättsfallen har inte gått att 
finna.147

    Det är däremot svårt att bedöma rättsläget i amerikansk rätt. Det har 
behandlats ovan att ”the parol evidence rule” inte hindrar att bevisning förs 
om ett självständigt sidoavtal, även om det skriftliga avtalet är fullständigt 
integrerat. Vidare har nämnts att även om ett avtal innehåller en 
integrationsklausul, är, i amerikansk rätt, alla undantagen från ”the parol 
evidence rule” tillämpliga. Av detta synes följa att integrationsklausulen inte 
kan förhindra bevisning om sidoavtal i amerikansk rätt. Även om en 
domstol skulle finna att ett skriftligt avtal är fullständigt integrerat, och även 
om klausulen tillmäts avgörande betydelse vid denna bedömning, får ändå 
bevisning om sidoavtalet föras. Därmed är emellertid inte sagt att det under 
alla förhållanden skulle vara tillåtet att föra bevisning om sidoavtal. Enligt 
amerikansk rätt gäller att ett sidoavtal inte får motsäga ett integrerat 
skriftligt huvudavtal, oavsett om detta är fullständigt eller endast delvis 
integrerat. Vidare måste det under omständigheterna ha varit naturligt att 
inta sidoavtalets reglering i ett separat avtal. Endast om dessa två krav, 
objektivt sett, anses uppfyllda tillåts bevisning om sidoavtalet. I engelsk rätt 

 

                                                
143 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation v. Davy McKee (London) Ltd. 
[1999] 1 Lloyd’s Rep. 387. 
144 Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation v. Davy McKee (London) Ltd. 
[1999] 1 Lloyd’s Rep. 387, s. 395.  
145 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611. 
146 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 613-614. 
147 Björnstad, 2007, s. 54-55, Bowen, 2004, s. 37, Lewison, 2004, s. 80, Mills & Jacobson, 
2001, s. 189-190, Poole, 2008, s. 215-216.   
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har det däremot, som framkommit, ansetts tillåtet att föra bevisning om 
sidoavtal som motsäger huvudavtalet, när integrationsklausul saknas.  
    Om huvudavtalet är fullständigt integrerat, kan inte bevisning om 
kompletterande avtalsvillkor föras. Finner domstolen vid avgörandet av 
integrationsfrågan att det finns ett sidoavtal som kompletterar huvudavtalet, 
kan det senare därför inte vara fullständigt integrerat. Det är detta 
Farnsworth menar, när han, som redan framhållits ovan, skriver att de 
rättsfall vari det fastställs vara ”naturligt” att reglera vissa frågor i ett 
sidoavtal, i realiteten innebär att avtalet är delvis integrerat. Frågan om ett 
sidoavtal verkligen är distinkt från huvudavtalet ställs därför, som 
understryks av Farnsworth, bara på sin spets i fall där avtalet innehåller en 
bindande integrationsklausul. Han hänvisar till ett sådant rättsfall.148 Det 
fallet är Gem Corrugated Box v National Kraft Container.149 Där 
tillämpades delstaten New Yorks rättsordning. Ett skriftligt leveransavtal 
hade ingåtts, enligt vilket svarandebolaget under fem år skulle förse 
kärandebolaget med råmaterial för tillverkning av boxar. Villkoren i detta 
avtal var ofördelaktiga för kärandebolaget, som förde talan om 
kontraktsbrott avseende ett muntligt aktieköpavtal. Enligt detta skulle 
kärandebolaget ha rätt att förvärva aktier i svarandebolaget. Kärandebolaget 
menade att det muntliga aktieköpavtalet var den egentliga motprestationen, 
och avgörande för beslutet att ingå leveransavtalet. Den centrala frågan i 
fallet var om ”the parol evidence rule” hindrade bevisning om det muntliga 
aktieköpavtalet, när leveransavtalet innehöll en integrationsklausul. Court of 
Appeals svar blev nekande, och underinstansens beslut fastställdes. 
Aktieköpavtalet var ”consideration” för ingåendet av leveransavtalet. Det 
var även ett ”vital element of the overall transaction”. Integrationsklausulen 
innebar endast att leveransavtalet var fullständigt integrerat med avseende 
på dess begränsade avtalsföremål. Det var aktieköpavtalet och inte 
leveransavtalet som var huvudtransaktionen. Det nämndes att 
aktieköpavtalet inte ändrade villkoren i leveransavtalet, och att parter 
normalt sett inte skulle reglera ett aktieköp i ett leveransavtal av aktuell 
typ.150

2.4.2.3 Inverkar integrationsklausulen på tolkningen 
sedan avtalsvillkoren fastställts?                                                                     

 Det förefaller således som om domstolen tolkade klausulen restriktivt 
eftersom de båda avtalen var artskilda om än relaterade, och det inte var 
rimligt att en integrationsklausul i ett av dem skulle få effekten att det 
avtalet blev ett uttömmande uttryck även för en helt annan transaktion. 
Integrationsklausulen i sig förhindrar emellertid inte bevisning om 
självständiga sidoavtal i amerikansk rätt, eftersom samtliga undantag från 
”the parol evidence rule” fortfarande är tillämpliga. Klausulen kan dock få 
en indirekt betydelse, genom att visa att avtalet är fullständigt integrerat. 

Det är oklart om en integrationsklausul kan få någon rättsverkan i detta 
avseende. Det har nämnts att ”the parol evidence rule” inte hindrar förande 
                                                
148 Farnsworth, 2004, s. 237, not 45. 
149 Gem Corrugated Box Corp. v. National Kraft Container Corp., 427 F.2d 499 (2d Cir. 
1970). 
150 Gem Corrugated Box Corp. v. National Kraft Container Corp., 427 F.2d 499 (2d Cir. 
1970), s. 502-503.  
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av utanförliggande bevisning för detta ändamål. Särskilt bevisning om syftet 
med och bakgrunden till avtalet får föras. Dock gäller vissa restriktioner mot 
bevisning om avtalsförhandlingarna, och eftersom klausulen framförallt tar 
sikte på att utesluta dessa kan det vara relevant att undersöka rättsläget.  
    I engelsk rätt, där ”the exclusionary rule” tillämpas, aktualiserades frågan 
i rättsfallet Proforce Recruit Ltd v Rugby Group Ltd.151 Proforce hade under 
några år försett Rugby med tillfällig arbetskraft. Parterna ingick sedermera 
ett tvåårigt ”service cleaning agreement”. Under avtalstiden skulle Proforce 
ha ”preferred supplier status”, men det fanns ingen definition i avtalet av 
vad detta innebar. Frågan var om bevisning kunde föras om att parterna 
under förhandlingsstadiet kommit överens om betydelsen av det omstridda 
begreppet. Domare Field i High Court ansåg att bevisningen var otillåten, 
och att även om den varit tillåten uteslöt integrationsklausulen att den kunde 
tillmätas relevans. Court of Appeal upphävde beslutet och återförvisade 
ärendet till High Court. Bevisningen var tillåten, som en del av bakgrunden, 
när parterna använt en ovanlig ordkombination utan att definiera betydelsen 
av denna. Syftet med bevisföringen skulle då vara att ta reda på betydelsen i 
enlighet med den objektiva partsintentionen, om en sådan kunde fastställas. 
Situationen ansågs skilja sig från normalfallet, där bevisning inte får föras 
om avtalsförhandlingarna. Integrationsklausulen utgjorde, enligt Court of 
Appeal, inget hinder mot bevisföringen, eftersom syftet inte var att visa 
ytterligare avtalsvillkor eller sidoavtal, utan att belysa innebörden av ett 
befintligt villkor.152 När fallet prövades i High Court på nytt, fann domare 
Cresswell att parterna inte hade kommit överens om betydelsen av den 
aktuella frasen. Det fanns alltså ingen ”private dictionary meaning”.153 
Court of Appeals tolkning av integrationsklausulen har kritiserats av Berg. 
Enligt denne syftade bevisningen till att visa ett tidigare muntligt avtal, eller 
en överenskommelse, att ”preferred supplier status” skulle ha viss betydelse. 
Även om ett sådant avtal kunde bevisas innebar klausulen att det inte kunde 
tillerkännas rättsverkan, varför bevisningen var irrelevant och inte borde ha 
tillåtits. Klausulens speciella del innehöll såväl ”agreements” som 
”understandings”. Detsamma gällde om bevisningen sökte fastställa att en 
bindande ”representation” gjorts, eftersom även sådana utsagor uttryckligen 
omfattades av klausulens ordalydelse. Berg anser att det är orealistiskt att 
parternas intention kan ha varit att förhindra sidoavtal och ”representations”, 
men tillåta samma utsagor till stöd för något tolkningsalternativ.154

    Inte heller i amerikansk rätt har det gått att finna något stöd för att en 
integrationsklausul skulle kunna avskära bevisning om förhandlingarna, när 
denna förs för tolkningsändamål. Det har framgått att de flesta amerikanska 
domstolar tillämpar ”the plain meaning rule” i någon form. I de delstater där 
denna regel inte gäller, kan det, enligt Farnsworth, eventuellt vara möjligt att 

 
Rättsläget tycks, kritiken till trots, vara att integrationsklausulen inte har 
någon påtaglig inverkan på tolkningsförfarandet i engelsk rätt. 

                                                
151 Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. [2006] EWCA Civ 69. 
152 Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. [2006] EWCA Civ 69, se särskilt avsnitt 
39, 41, och 59. Se även Berg, Alan, Thrashing through the undergrowth, Law Quarterly 
Review 2006, 122(JUL), s. 356-358, Poole, 2008, s. 262-263.  
153 Proforce Recruit Ltd. v. The Rugby Group Ltd. [2007] EWHC 1621 (QB).     
154 Berg, 2006, s. 360-361. 
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avtalsvis införa en ”plain meaning rule”, genom ett lämpligt utformat tillägg 
till integrationsklausulen. Observera att utanförliggande bevisning då bara är 
otillåten för att tolka klar ordalydelse. En klausul som söker hindra sådan 
bevisning för att tolka oklar ordalydelse är, enligt Farnsworth, ”unlikely to 
be sustained”.155

2.4.2.4 Utesluter klausulen utfyllning med 
underförstådda avtalsvillkor? 

 

I engelsk rätt tycks denna fråga endast ha behandlats i rättsfallet Exxonmobil 
Sales and Supply Corp v Texaco Ltd,156 och det verkar inte finnas någon 
analys av rättsläget i engelsk doktrin. Emellertid har Björnstad behandlat 
fallet. Det var fråga om ett avtal avseende köp av diesel. Köparen avvisade 
lasten med motiveringen att dieselns kvalitet var otillfredsställande. Tester 
utförda av en oberoende kontrollant visade att dieseln höll avtalad kvalitet, 
medan köparens kontrollanters tester indikerade undermålig kvalitet. För att 
kunna genomföra ytterligare oberoende tester, hävdade köparen bland annat 
att avtalet måste utfyllas med en ”implied term”, (i första hand en ”term 
implied in fact” och i andra hand en ”term implied by custom or trade 
usage”), enligt vilken representativ diesel skulle hållas tillgänglig vid 
lastningsterminalen. Domare Teare fann att utfyllning med en ”term implied 
in fact” inte kunde ske, eftersom ett sådant villkor inte var nödvändigt för att 
avtalet skulle bli operativt. Om villkoret varit nödvändigt hade emellertid 
inte integrationsklausulen hindrat utfyllning. Domaren uttalade följande. ”It 
seems to me arguable that where it is necessary to imply a term in order to 
make the express terms work such an implied term may not be excluded by 
the entire agreement clause because it could be said that such a term is to be 
found in the document or documents forming part of the contract. The same 
cannot be said of an implied term based upon usage or custom.”157 Det 
ansågs inte heller vara möjligt att utfylla avtalet med en ”term implied by 
custom or trade usage”, då integrationsklausulen uttryckligen hänvisade till 
”usage or course of dealing”. Domaren sade att klausulen ”...is effective to 
exclude implied terms based upon usage or custom...the agreement that 
”there is no usage” is a clear indication that the parties intended that terms 
based upon usage or custom were not to be implied into the sale 
agreement.”158

                                                
155 Farnsworth, 2004, s. 265. 

 Björnstad drar slutsatsen att en integrationsklausul inte kan 
hindra utfyllning med ”terms implied in fact”. Han skriver att denna typ av 
villkor följer av en tolkning av avtalet i sin helhet. De är inte något externt 
som intolkas, utan en intern del av avtalet. Det har nämnts ovan att ”terms 
implied in fact” måste vara knutna till den objektiva partsintentionen, och 
vara nödvändiga för att avtalet ska bli operativt. Björnstad skriver att om 
sådan utfyllning avses bli utesluten måste avtalet ha den opraktiska 
ambitionen att reglera allt som kan inträffa i framtiden, något som kan strida 

156 Exxonmobil Sales and Supply Corp. v. Texaco Ltd., (the ”Helene Knutsen”) [2003] 2 
Lloyd’s Rep. 686. 
157 Exxonmobil Sales and Supply Corp. v. Texaco Ltd., (the ”Helene Knutsen”) [2003] 2 
Lloyd’s Rep. 686, avsnitt 27, s. 691. 
158 Exxonmobil Sales and Supply Corp. v. Texaco Ltd., (the ”Helene Knutsen”) [2003] 2 
Lloyd’s Rep. 686, avsnitt 24, s. 690.    
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mot parternas intention. Han påpekar också att avtal då kunde bli 
overksamma. Avseende ”terms implied in law” och ”terms implied by 
custom or trade usage” kan det inte sägas röra sig om villkor som redan 
ingår i avtalet, varför klausulen kan förhindra sådan utfyllning. Frågan om 
en integrationsklausul, vilkens speciella del nämner ”implied terms”, skulle 
innebära att utfyllning med dispositiv rätt, handelsbruk eller sedvänja är 
utesluten har inte belysts i rättspraxis. Enligt Björnstad är sådan utfyllning 
troligen utesluten, då en så utformad klausul är ännu tydligare än klausulen i 
det ovan refererade fallet. Rättsläget när det gäller klausuler utan någon 
hänvisning alls är oklart.159

    I amerikansk rätt förefaller det krävas ett tillägg till integrationsklausulen, 
om den ska få någon betydelse i förhållande till ”terms implied in law”. När 
det gäller ”implied warranties” är inte en generell klausul tillräcklig.

 

160 Det 
framhålls av Farnsworth att en integrationsklausul inte i sig kan hindra 
bevisning om ”usage of trade” eller ”course of dealing”, men att sådan 
bevisning endast är tillåten för att visa ett bruk som är ”consistent” med 
avtalets uttryckliga villkor. Trots att det saknas tydligt stöd i rättspraxis för 
att en tilläggsklausul som generellt utesluter handelsbruk och partsbruk 
skulle få avsedd effekt, kan det, enligt Farnsworth, vara värt att ta med en 
sådan klausul.161 Någon kommentar avseende ”terms implied in fact” har 
inte gått att finna. Farnsworth skriver att ”...the distinction between 
”implied-in-fact” and ”express” terms has no legal significance...”.162 De 
behandlas således likadant som uttryckliga avtalsvillkor. Detta indikerar att 
klausulen inte kan påverka sådan utfyllning. ”Terms implied in fact” är 
redan en intern del av avtalet, och framträder genom tolkning av detta. 
Slutligen ska nämnas att en integrationsklausul inte kan utesluta att en ”duty 
of good faith” intolkas i avtalet. Denna generella förpliktelse kan, som 
framgått ovan, ses som ett underförstått villkor, vilket intolkas i alla avtal.163

2.4.3 Ogiltighet och övriga situationer där 
klausulen inte får någon rättsverkan                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Först ska klausulens förhållande till ”misrepresentations”, i engelsk rätt, 
förklaras. Lightman J sade ”An entire agreement provision does not 
preclude a claim in misrepresentation, for the denial of contractual force to a 
statement cannot affect the status of the statement as a 
misrepresentation.”164

                                                
159 Björnstad, 2007, s. 56-58. 

 En utsaga förblir alltså en ”misrepresentation” även 
om den, till följd av klausulen, inte kan få rättsverkan som ett avtalsvillkor. 
Följaktligen finns ett utrymme för ”non-reliance-klausuler”. Till skillnad 
från sådana kan dock inte integrationsklausuler träffas av section 3 
Misrepresentation Act 1967, eftersom klausulen endast definierar var 

160 Farnsworth, 2004, s. 353, not 29, White & Summers, 2000, s. 104. 
161 Farnsworth, 2004, s. 265, se även White & Summers, 2000, s. 104. 
162 Farnsworth, 2004, s. 349, not 12. 
163 Björnstad, 2007, s. 58. 
164 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 614. Se 
även Bowen, 2004, s. 37-38, och Poole, 2008, s. 216. 
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avtalsvillkoren finns.165 Avseende amerikansk rätt ska följande framhållas. 
Bevisning om ”misrepresentations” är tillåten, i samma utsträckning som 
annars vid fullständigt integrerade avtal, även om avtalet innehåller en 
integrationsklausul.166 Var gränsen går är dock osäkert, och rättspraxis är 
inte enhetlig. Det finns fall där klausulen hindrat bevisningen.167 En 
komplicerande faktor är att vissa domstolar skiljer mellan olika sorters 
”fraud”, och inte tillåter bevisning om så kallad ”promissory fraud” eller 
”fraud in the inducement”.168 Följande citat är dock klargörande. ”The better 
view is not to make the distinction...but instead to ask whether a fraudulent 
misrepresentation...has been made and whether the party asserting the fraud 
would have entered the agreement had he...known the representation was 
false...”169

    En integrationsklausul har, liksom ”the parol evidence rule”, ingen verkan 
när ”rectification” tillämpas i engelsk rätt.

 Om en sådan kvalificerat oriktig utsaga gjorts, och motparten inte 
skulle ha ingått avtalet om han haft vetskap om att utsagan var falsk, får 
integrationsklausulen ingen verkan. 

170 Detsamma gäller med 
avseende på ”reformation” i amerikansk rätt.171

    I engelsk rätt kan konkludent handlande eller passivitet leda till att rätten 
att åberopa klausulen går förlorad.

 

172

    Regler om så kallad ”bad faith” kan, i amerikansk rätt, medföra att 
klausulen inte får avsedd verkan. Exempelvis har ett köpeavtal avseende en 
maskin ingåtts. Under förhandlingsstadiet har ändamålet med maskinen 
diskuterats, men detta har inte kommit till uttryck i avtalet. Om säljaren 
visste dels att lämplighet för visst ändamål utlovats, och dels att den 
levererade maskinen var olämplig för detta ändamål, kan köparen, trots 
klausulen, få föra bevisning om en muntlig garanti.

 

173 Köparen skulle även 
kunna hävda att ändamålet var en ”fundamental assumption on which the 
agreement was based”.174

    En integrationsklausul kan, i amerikansk rätt, även träffas av doktrinen 
om ”unconscionability”, vilken är kodifierad i section 2-302 Uniform 
Commercial Code. Under förhandlingsstadiet kan två typer av ”procedural 
abuse” förekomma. Om ”oppression” utövats genom att klausulen inte var 
förhandlingsbar, kan dess effekt bli ”substantive abuse” genom modifiering 
av de framförhandlade villkorens rimliga innebörd. Vid ”unfair surprise” till 
följd av vilseledande uppträdande, kan ”substantive abuse” bestå i att 
klausulen strider mot motpartens rimliga förväntningar. Förekomsten av 

 Detta förefaller motsvara förutsättningsläran. 

                                                
165 Inntrepreneur Pub Co. (GL) v. East Crown Ltd. [2000] 2 Lloyd’s Rep. 611, s. 614-615. 
Se även Bowen, 2004, s. 38, och Poole, 2008, s. 216.  
166 Farnsworth, 2004, s. 247, Lord & Williston, 2008, § 33:21. 
167 White & Summers, 2000, s. 105-106. 
168 Farnsworth, 2004, s. 245-246, Lord & Williston, 2008, § 33:21. 
169 Lord & Williston, 2008, § 33:21. 
170 Björnstad, 2007, s. 55. 
171 Farnsworth, 2004, s. 254.  
172 Björnstad, 2007, s. 61-62. 
173 White & Summers, 2000, s. 106. 
174 ibid, s. 106, not 16. 
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både ”procedural” och ”substantive abuse” måste visas för att klausulen ska 
kunna anses ”unconscionable”.175

                                                
175 Macintosh, Kerry L., When are merger clauses unconscionable?, 64 Denver University 
Law Review, 1988, s. 537-540. 
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3 Internationella regelverk 

3.1 UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts 

UNIDROIT Principles reglerar integrationsklausuler i artikel 2.1.17. Där 
stadgas att ett skriftligt avtal, som innehåller en integrationsklausul, inte kan 
motsägas av eller kompletteras med bevisning om tidigare utsagor eller 
avtal. Sådana utsagor får emellertid användas för att tolka avtalet. Av 
kommentaren framgår att klausulens rättsverkan inte är att tidigare utsagor 
eller avtal berövas all relevans. De förblir alltså relevanta tolkningsdata. 
Därefter erinras om att klausulen inte utesluter efterföljande utsagor eller 
avtal, men att dessa kan regleras genom en ”no-oral-modification-klausul”. 
Slutligen sägs att när integrationsklausul saknas, får utanförliggande 
bevisning föras för att korrigera eller komplettera ett skriftligt avtal. Således 
avvisas ”the parol evidence rule”.176 UNIDROIT Principles är ingen 
konvention, och är inte införlivade med nationell lagstiftning. Regelverket 
kan betraktas som en ”modellag” eller en samling balanserade principer, 
vilka kan utgöra ett värdefullt tolkningsverktyg.177 Björnstad framhåller att 
uppfattningen i nordisk doktrin tycks vara att UNIDROIT Principles ska 
tillmätas generell relevans, i den meningen att även om hänvisning till 
principerna i avtalet saknas är det relevant att beakta dem. Principerna lär få 
störst betydelse när det nationella rättsläget är oklart, och minst betydelse 
när de avviker från nationell rätt.178

    En fråga av central betydelse är vilken innebörd begreppet 
”interpretation” i artikel 2.1.17 ska anses ha. Björnstad har analyserat 
spörsmålet. Han visar att integrationsklausulen kan få mindre långtgående 
rättsverkningar i ett rättssystem som har ett mer liberalt och omfattande 
tolkningsbegrepp än de angloamerikanska. Ett dylikt tolkningsbegrepp har 
valts i UNIDROIT Principles. Först försöker man fastställa den 
gemensamma partsavsikten, och om detta inte är möjligt tolkas avtalet i 
enlighet med hur en rimligt förnuftig person i parternas position skulle ha 
uppfattat det. Vid tolkningen beaktas alla omständigheter inklusive 
förhandlingarna, varför resultatet kan strida mot ordalydelsen. Björnstad 
skriver att eftersom tolkningsbegreppet i norsk rätt är likt det i UNIDROIT 
Principles, kan regleringen i artikel 2.1.17 passa norsk rätt.

 

179 Adlercreutz 
har framhållit att regleringen i UNIDROIT Principles kan ses som ett 
auktoritativt uttryck för integrationsklausulens innebörd, och kan vara till 
ledning vid tolkningen enligt svensk rätt.180

                                                
176 UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts, Rom, 2004, s. 63-64.  

 

177 Björnstad, 2007, s. 20-21, Zuppi, 2007, s. 271-272. 
178 Björnstad, 2007, s. 21.  
179 ibid, s. 75-76.                                    
180 Adlercreutz, 1996, s. 23, 29. 
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3.2 Principles of European Contract Law                                

I PECL regleras integrationsklausuler i artikel 2:105. Där görs en distinktion 
mellan individuellt framförhandlade och standardiserade klausuler. Är 
klausulen individuellt framförhandlad, blir tidigare utsagor, åtaganden eller 
avtal, vilka inte inkorporerats i avtalsdokumentet, inte del av avtalet. Om 
klausulen är standardiserad utgör den endast en presumtion för att parternas 
intention var att avtalspreliminärerna inte skulle ingå i avtalet. Det är tillåtet 
att använda avtalspreliminärerna vid tolkningen. Är klausulen individuellt 
framförhandlad sägs dock att parterna ”may agree otherwise”, utan någon 
närmare förklaring. Part kan förlora rätten att göra klausulen gällande till 
följd av konkludent handlande i den mån motparten förlitat sig på 
handlingen eller utsagan. Kommentaren framhåller att klausulen inte är 
tillämplig på sidoavtal som är distinkta och separata i förhållande till 
huvudavtalet, medan sidoavtal som det varit naturligt att inta i huvudavtalet 
utesluts. Dessa kriterier synes vara identiska med motsvarigheterna i USA, 
jämför ovan, särskilt som exemplet bygger på det ledande amerikanska 
rättsfallet.181 Björnstad har utgått från att artikel 2:105 i PECL motsvarar 
artikel 2.1.17 i UNIDROIT Principles, eftersom möjligheten att inskränka 
användningen av avtalspreliminärerna vid tolkning förutsätter ett tillägg. 
Han skriver också att regelverken har samma relevans i norsk rätt.182

3.3 Draft Common Frame of Reference 

 
Avseende omfattningen av ”interpret” hänvisas till föregående avsnitt. 

I DCFR regleras integrationsklausuler i artikel II.-4:104. Artikeln är, vad 
avser dess innehåll, identisk med artikel 2:105 i PECL. Det görs således en 
distinktion mellan individuellt framförhandlade klausuler och 
standardklausuler. Är klausulen individuellt framförhandlad tillmäts den 
avsedd rättsverkan, men om den ingår i ett standardavtal får den endast 
verkan som en presumtion. Vidare stadgas att parternas utsagor före 
avtalsslutet får användas för att tolka avtalet, men att parterna kan göra 
avsteg från detta genom en individuellt framförhandlad klausul. Slutligen 
framgår att part kan förlora rätten att göra klausulen gällande till följd av 
konkludent handlande i den utsträckning som motparten förlitat sig på 
handlingen eller utsagan. 

3.4 CISG 
Något ska sägas om integrationsklausuler när CISG är tillämplig, även om 
tillämpningsområdet, i svensk rätt, är begränsat. CISG Advisory Council 
har, i sin opinion nummer tre, bedömt klausulen. Klausulen avviker från 
reglerna om tolkning i artikel 8-9, samt bevisregeln i artikel 11. Artikel 6 
medger dock avsteg från dessa regler. Enligt CISG avgörs frågan om i 

                                                
181 The Commission on European Contract Law, Lando, Ole, Beale, Hugh, Principles of 
European Contract Law, Haag, 2000, s. 152-153.    
182 Björnstad, 2007, s. 14, 22. 
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vilken utsträckning klausulen får avsedd rättsverkan genom tolkning av 
klausulen, vid vilken alla relevanta omständigheter, inklusive 
förhandlingarna, ska beaktas. En generell klausul kan förhindra beaktande 
av utanförliggande bevisning, om det var parternas intention. Det krävs 
dock ett tillägg för att klausulen ska kunna hindra sådan bevisning, när den 
förs i tolkningssyfte. Ett tillägg krävs också om bevisning om handelsbruk 
avses bli utesluten.183 Zuppi har kritiserat slutsatsen att det är möjligt att 
göra avsteg från tolkningsreglerna som för långtgående, och framhållit att 
artikel 7 är tillämplig även med en integrationsklausul.184

                                                
183 17 Pace International Law Review, s. 61 ff., CISG-AC Opinion no 3, 2004, Opinion 3, 
punkt 4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7. 

 

184 Zuppi, 2007, s. 270-271. 
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4 Svensk rätt 

4.1 Tänkbar rättsverkan av 
integrationsklausuler i svensk rätt 

4.1.1 Processrättslig verkan 
Det har framhållits ovan i analysen av karaktären hos ”the parol evidence 
rule”, att regelns klassificering som materiell eller processuell enligt 
common law inte är avgörande för svensk rätt, eftersom förhållandet mellan 
materiella och processuella regler här är annorlunda. Vissa rättsliga frågor 
kan därmed betraktas som materiella enligt svensk rätt, medan de ses som 
processuella i angloamerikansk rätt,185 och omvänt. Den fråga som ”the 
parol evidence rule” syftar till att reglera är i svensk rätt materiell, och 
avgörs genom avtalstolkning. Följande har sagts: ”From the point of view of 
the civil law tradition, the crux of the problem will be the evidence of the 
truthfulness of the alleged fact, in accordance with the general rules of 
interpretation of contracts...and not a general restriction of extrinsic proof 
developed by varied and conflictive jurisprudence.”186 Hellner har skrivit att 
kärnfrågan, vid en jämförelse mellan engelsk och svensk rätt, är ”i vilken 
utsträckning ett skriftligt dokument, som prima facie ger intryck av att vara 
ett fullständigt avtal, kan tolkas med hänsyn till [avtalspreliminärerna].”187

    Integrationsklausulen står, som belysts ovan, i nära relation till ”the parol 
evidence rule”, då den i princip har samma syfte och explicit söker visa 
parternas intention att avtalet ska vara fullständigt integrerat. Regeln avses 
således bli tillämplig fullt ut, och dess effekt är bevisavskärning. Det är 
självfallet så att avskärning av bevis är en processuell verkan. Klausulen får 
därmed processrättslig verkan i angloamerikansk rätt. I svensk rätt är frågan 
om hela avtalet är integrerat i ett skriftligt avtalsdokument materiell. Här 
tillämpas inte något förbud mot bevisföring. Avtalstolkningsregler vars 
rättsverkan är bevisavskärning torde, från svensk rätts synvinkel, verka 
främmande. Björnstad drar, av dessa och andra skäl, slutsatsen att 
integrationsklausuler inte i sig medför bevisavskärning i norsk rätt, och 
hänvisar till Bryde Andersen som avseende dansk rätt har samma 
uppfattning.

        

188 I svensk doktrin har Adlercreutz avvisat att klausulen skulle 
kunna få processrättslig verkan. ”Innebär en integrationsklausul av vanligt 
snitt att en parol evidence rule motsvarande den anglo-amerikanska skall 
tillämpas vid fastställandet av vad avtalet skall anses innehålla? Självfallet 
inte vad angår detaljer i bevisrätten, varav svensk domstol inte kan vara 
bunden...”189

                                                
185 Björnstad, 2007, s. 65.  

 Lehrberg har framhållit att rättegångsbalkens regler om fri 
bevisföring och fri bevisvärdering är tvingande, (utom i skiljeförfarande), 

186 Zuppi, 2007, s. 235. 
187 Hellner, 1993, s. 190.       
188 Björnstad, 2007, s. 64-67, hänvisning på s. 67, not 226. Se även Högberg, 2006, s. 161. 
189 Adlercreutz, 1996, s. 28-29. 
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och att klausulen därför inte lär kunna hindra parts åberopande av eller 
domstols beaktande av utanförliggande tolkningsdata.190

4.1.2 Materiell rättsverkan 

 
Sammanfattningsvis torde således slutsatsen kunna dras att en 
integrationsklausul inte kan få processrättslig verkan i svensk rätt. 

Vid en analys av vilka rättsverkningar integrationsklausulen kan tänkas få i 
svensk rätt, är det centralt att undersöka i vilken mån det är möjligt att göra 
avsteg från gällande tolkningsprinciper. Frågan om hela avtalet är integrerat 
i ett skriftligt avtalsdokument är, som nämnts, i svensk rätt materiell och 
avgörs genom avtalstolkning. Det är således klausulens eventuella 
materiella rättsverkningar som måste utredas. Efter att Adlercreutz avvisat 
att klausulen skulle kunna få processrättslig verkan skriver han: ”[Men] väl 
kan tänkas att större hänsyn bör tas till avtalstexten och att större 
försiktighet iakttas att tillmäta bevisning om vad som förekommit under 
förhandlingarna betydelse för annat än preciseringar och undanröjande av 
oklarheter i avtalet, inte för avvikelser och kompletteringar.”191 Adlercreutz 
har även i annat sammanhang framhållit att klausulen sannolikt får denna 
effekt.192 Enligt Lehrberg är det principiellt möjligt att avtala bort gällande 
tolkningsregler och ersätta dessa med andra principer, i den utsträckning 
klausulen genom tolkning kan fastställas ha denna innebörd.193

4.2 Tolkning av integrationsklausuler 
enligt svensk rätt 

 Kärnfrågan 
är alltså om en integrationsklausul medför att vissa tolkningsdata, (särskilt 
ordalydelsen), ska tillmätas större vikt än i normalfallet medan andra 
tolkningsdata, (såsom avtalspreliminärerna), ska värderas lägre än normalt, 
åtminstone vid korrigerande och kompletterande tolkning. Tolkning av 
integrationsklausuler enligt svensk rätt ska behandlas i följande avsnitt. 

4.2.1 Allmänt om tolkningen 
I detta och följande underavsnitt ska tolkning av integrationsklausuler 
behandlas, och därmed avses såväl tolkning av själva klausulen som dess 
eventuella inverkan på tolkningen av andra klausuler i avtalet. Både 
tolkning och utfyllning diskuteras, även om den senare verksamheten 
behandlas separat. Förutsättningsläran får också ett eget underkapitel. Detta 
underavsnitt kommer fortsättningsvis att ägnas åt allmänna spörsmål vid 
tolkning av integrationsklausuler. 
    Inledningsvis förtjänar några komparativa aspekter, vilka diskuteras av 
Björnstad, att nämnas. Den första rör avtalsfrihet och vikten av förutsebarhet 
i näringslivet, vilket kan stå i motsatsförhållande till skälighets- och 
                                                
190 Lehrberg, Bert, Avtalstolkning, 4 upplagan, Uppsala, 2006, s. 79, om skiljeförfarande se 
not 106. 
191 Adlercreutz, 1996, s. 29. 
192 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, 5 upplagan, Lund, 2001, s. 30.  
193 Lehrberg, 2006, s. 79. 
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lojalitetshänsyn. Björnstad framhåller att utrymmet för rättstillämparen att 
borttolka sådant som befinns vara oskäligt är större i norsk än i engelsk rätt. 
I kommersiella rättsförhållanden tillmäts dock förutsebarhetsintresset stor 
vikt även enligt norsk rätt.194

    Den andra aspekten gäller skillnaden mellan engelsk och norsk rätt med 
avseende på rättsverkan av felaktiga faktautsagor, vilka inte intagits i det 
skriftliga avtalet. I engelsk rätt klassificeras dylika utsagor ofta som 
”misrepresentations”, och utgör således ogiltighetsgrund. Björnstad visar att 
motsvarande fall i norsk rätt normalt bedöms som kontraktsbrott. Det beror 
på att kraven för att en utsaga ska anses som ett avtalsvillkor är högre ställda 
i engelsk rätt. I norsk rätt krävs t.ex. inte någon ”contractual intention”, utan 
endast viss anknytning till kontraktsföremålet. Detta är relevant att beakta 
vid tolkningen av integrationsklausuler enligt nordisk rätt. Klausulen kan, 
strikt tolkad enligt ordalydelsen, framstå som åsyftande mer långtgående 
rättsverkningar än vad som är fallet.

 

195

    Slutligen analyserar Björnstad en fråga som i viss mån redan behandlats 
ovan i avsnittet om UNIDROIT Principles. I nordisk rätt används ett mer 
liberalt och omfattande tolkningsbegrepp än i angloamerikansk rätt. En 
nordisk domare har större möjligheter att frångå ordalydelsens språkliga 
innebörd. Enligt Björnstad kan detta medföra att integrationsklausulens 
rättsverkningar blir mindre långtgående i nordisk rätt. Klausulen har i 
angloamerikansk rätt främst betydelse vid fastställandet av avtalsvillkoren, 
och det saknas stöd för att den skulle ha någon påtaglig inverkan på 
”interpretation”. ”Interpretation” är ett snävare begrepp än tolkning i nordisk 
rätt. Om integrationsklausulen inte anses inverka på tolkningen i nordisk 
rätt, blir det, som Björnstad visar, möjligt att fastställa tolkningsresultat som 
klausulen skulle ha förhindrat i angloamerikansk rätt.

 

196

    När det gäller själva tolkningen av integrationsklausulen analyserar 
Björnstad ett antal allmänna frågor. Det finns som bekant en princip, enligt 
vilken domstolen, när en gemensam partsavsikt inte kan fastställas, ska välja 
det tolkningsalternativ som i möjligaste mån leder till att avtalet blir 
operativt. Anledningen är att avtalsinnehållet annars kunde bli delvis 
överflödigt. Som framhävs av Björnstad kan principen tala för att klausulen 
ska tolkas såsom åsyftande en avvikelse från nationell nordisk rätt. I annat 
fall skulle den vara överflödig. Enligt Björnstad finns det dock faktorer som 
talar däremot, varför principen har begränsad betydelse för tolkningen. 
Klausulen är t.ex. av ”boilerplate-karaktär”, och har kanske inte ägnats 
närmare eftertanke, (det ska dock här påpekas att en boilerplateklausul, som 
framhållits ovan, mycket väl kan vara såväl genomtänkt som individuellt 
framförhandlad). Det kan strida mot partsavsikten, om den ena parten under 
förhandlingsstadiet har gått med på att inta klausulen i avtalet efter en 
försäkran från motparten att den saknar betydelse. Vidare kan det finnas 
andra klausuler i avtalet, vilka för att bli operativa kräver intolkning av 
sådant som är oförenligt med integrationsklausulen. Klausulens generella 
karaktär medför också att den kan vara överflödig i fall som klart regleras i 
avtalet, men operativ när en fråga inte reglerats i avtalet. Björnstad tar i 

 

                                                
194 Björnstad, 2007, s. 69-70. 
195 ibid, s. 70-73.  
196 ibid, s. 73-76.                                                               
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detta sammanhang även upp ändamålsinriktad tolkning. Han menar att det 
är särskilt relevant dels rörande ändamålet med klausulen, och dels avseende 
klausulens inverkan på bedömningen av ändamålet med avtalet i övrigt.197

    Därefter frågar sig Björnstad vilka avvikelser från norsk rätt klausulen 
syftar till att uppnå. Han konstaterar att integrationsklausulen utgår från en 
distinktion som ter sig främmande för norsk rätt. Avtalsdokumentet är inte 
synonymt med rättsförhållandet i abstrakt mening, utan det finns externa 
tolkningsdata med partsanknytning. Kontraktet kan utgöra grund för 
ändamålsinriktad och systeminriktad tolkning, och är något mer än dess 
ordalydelse. Det framhålls av Björnstad att klausulen inte kan förhindra 
tolkning rent generellt, även om avtalet är avsett att vara uttömmande. 
Klausulen måste vidare antas inverka på tolkningen, i den mer vidlyftiga 
mening detta begrepp används i nordisk rätt. Det är i nordisk rätt möjligt att 
korrigera eller utfylla ett avtal och ändå benämna detta tolkningsresultat. 
Självfallet hindrar inte klausulen att avtalet ges ett annat innehåll än vad 
ordalydelsen utvisar, när det bevisas att det fanns en avvikande gemensam 
partsavsikt som inte kommit till uttryck till följd av misstag. När en 
gemensam partsavsikt inte kan visas, tyder klausulen, enligt Björnstad, på 
att en parts förväntning om korrigerande eller kompletterande villkor kan 
anses berättigad endast om den inte grundar sig på förhandlingsstadiet. 
Klausulen kan bli särskilt betydelsefull när en i avtalet oreglerad situation 
uppkommer, och talar då för att ett motsatsslut är att föredra framför en 
analogisk tolkning. Vid en bedömning av om avtalet utgör en fullständig 
reglering, kan klausulen minska utrymmet för skälighetshänsyn.

 

198

    Integrationsklausulen syftar till att avskära vissa tolkningsdata så att de 
blir rättsligt irrelevanta, och Björnstad undersöker vilka dessa är. Klausulens 
generella del täcker språkligt sett alla tolkningsdata, men det finns ofta en 
speciell del som mer specifikt anger vad som avses bli irrelevant. Som 
tidigare framgått tar klausulen främst sikte på tolkningsdata med 
partsanknytning, vilka hänför sig till tiden före avtalsingåendet. Enligt 
Björnstad omfattas däremot inte efterföljande omständigheter direkt av 
klausulen. Förhållanden som inträffat efter avtalsslutet nämns inte i 
klausultexten. De regleras, i den mån de kan tillmätas relevans, vanligen i en 
”no-oral-modification-klausul” i angloamerikansk rätt. I nordisk rätt talar 
”ejusdem generis”-regeln mot att efterföljande förhållanden omfattas, och 
även om den regeln inte skulle anses gälla här tyder klausulens systematik, 
inom ramen för en systeminriktad tolkning, på samma sak. Björnstad 
framhåller dock att klausulens rättsverkningar kan bli begränsade om 
efterföljande förhållanden aldrig påverkas, eftersom dessa kan åberopas för 
att visa förhållanden före avtalsslutet. Han förordar en konkret bedömning i 
det enskilda fallet av vad som avses bli bevisat.

 

199

    Det finns endast ett svenskt rättsfall där frågan om integrationsklausulers 
rättsverkan har prövats. I AD 2007 nr 86 aktualiserades just frågan om 
betydelsen av efterföljande omständigheter vid tolkning av klausulen. AD 
hade att bedöma om det fanns skäl för avskedande. Domstolen fann att 
arbetstagaren inte hade brutit mot villkoren i anställningsavtalet genom att 

 

                                                
197 Björnstad, 2007, s. 79-81. 
198 ibid, s. 82-87.                           
199 ibid, s. 88-91.                                 
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utnyttja en före avtalsslutet gällande förmån, vilken var oreglerad i avtalet. 
AD tolkade integrationsklausulen i ljuset av efterföljande omständigheter 
och fastslog att parternas avsikt inte varit att den skulle utsläcka vissa 
tidigare förmåner, trots att dessa inte reglerades i avtalet. Arbetstagaren hade 
behållit vissa andra i avtalet oreglerade förmåner. Dessutom hade den 
aktuella förmånen utnyttjats vid andra tillfällen efter avtalsslutet, utan 
invändning från arbetsgivaren. Sjöman har kommenterat fallet. Han anser att 
det hade varit naturligt för AD att beakta reglerna i UNIDROIT Principles 
och PECL, i avsaknad av svensk lagstiftning och rättspraxis. AD synes ha 
tolkat klausulen såsom skapande en presumtion för fullständighet, vilken 
brutits i fallet. Domstolen prövade om sidoförpliktelser, trots klausulen, 
kunde beaktas. Klausulens effekt är, enligt Sjöman, att en utanförliggande 
rättighet endast kan göras gällande om det visas att ett sidoavtal existerar, 
och att detta avsetts gälla trots klausulen. Sjöman framhåller att artikel 
2:105.4 i PECL lämpligen kunde ha tillämpats. Då hade AD inte behövt 
fastställa, alternativt fingera, en gemensam partsavsikt. Sjöman nämner att 
inget tyder på att fallet inte skulle ha generell relevans, men viss försiktighet 
är befogad. Arbetsrättsliga skyddshänsyn kan ha inverkat.200 Gorton 
framhåller att i jämförelse med engelska domstolar kan svenska domstolars 
attityd antas vara mera flexibel, med hänsynstagande till såväl klausulens 
utformning som omständigheterna. Detta innebär inte att en svensk domstol 
kan bortse från integrationsklausulen. Enligt Gorton bör klausulen betraktas 
som en viktig omständighet vid bedömningen. Gorton anser dock att AD 
gjorde en korrekt bedömning, till följd av omständigheterna i fallet. Vidare 
skriver Gorton att svenska domstolars sätt att betrakta integrationsklausuler 
är relativt likt det synsätt som kommit till uttryck i regleringen i PECL 
respektive DCFR. Klausulernas utformning i det enskilda fallet har också 
betydelse i detta sammanhang.201

    Björnstad tar också upp frågan om klausulen innebär ett generellt avsteg 
från sådana rättskällor som dispositiva lagregler, rättspraxis, allmänna 
principer, sedvanerätt, branschpraxis samt kutymer. Han menar att klausulen 
inte innebär att dessa rättskällor, vilka han benämner ”bakgrundsrätt”, 
generellt avtalats bort. ”Bakgrundsrätten” kan i nordisk rätt användas för 
såväl tolkning som utfyllning. Om klausulens speciella del inte hänvisar till 
de aktuella källorna, gäller enligt Björnstad följande. Parterna kan antas ha 
bättre översikt över ”bakgrundsrätten” än efterföljande förhållanden, varför 
de skäl som talar mot att klausulen omfattar de senare inte kan anföras med 
samma styrka. Avseende det bakomliggande rättssystemets tolkningsregler, 
blir det avgörande om dessa anses tvingande eller dispositiva. Rörande de 
materiella regler som framgår av de rättskällor varom nu är fråga, gäller att 
vissa sådana måste anses strida mot klausulens ordalydelse. Enligt Björnstad 
gäller detta regler vilka leder till avtalsförpliktelser grundade på sådant som 
inträffat under förhandlingsstadiet. Han nämner regler om upplysningsplikt 
och felaktiga upplysningar. Dessa regler är emellertid kodifierade allmänna 
obligationsrättsliga principer. Bortsett från att ogiltighetsreglerna i AvtL 
fortfarande är relevanta, är klausultexten för generell för att uppfylla det 

                          

                                                
200 Sjöman, Erik, Ett rättsfall om integrationsklausuler, SvJT 2008, s. 571 ff., se särskilt s. 
575-577, inklusive not 16, 18 och 19.  
201 Gorton, 2009, s. 102. 
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klarhetskrav som måste uppställas när fråga är om avvikelse från sådana 
principer om lojalitet. Björnstad framhåller också betydelsen av att många 
dispositiva regler är utformade som välavvägda reservlösningar. Det skulle 
vara väldigt långtgående om köprättens felregler, regler om dröjsmålsränta 
samt regler om medverkansplikt inte skulle kunna åberopas endast därför att 
avtalet innehåller en integrationsklausul, och detta oavsett om parterna 
reglerat den aktuella frågan eller inte. Det är ingen etablerad tradition i 
nordisk kontraktspraxis att skriva uttömmande avtal, varför klausulen kan 
verka tyngande och överraskande. När naturagäldenärens prestation är 
ospecificerad i avtalet är det, enligt Björnstad, oklart om klausulen gör 
motpartens förväntningar oberättigade. Han förordar dock viss varsamhet 
avseende tillämpningen av gängse bedömningsnormer. Om klausulens 
speciella del explicit anger att exempelvis dispositiva rättsregler inte ska 
beaktas, torde detta fortfarande vara en alltför omfattande formulering. 
Klausulen bör då, enligt Björnstad, kunna tolkas restriktivt.202

    Sjöman har behandlat frågan om en integrationsklausul innebär att 
dispositiv rätt generellt avtalats bort. Domskälen till en skiljedom från 1986 
antydde att så skulle vara fallet. Därefter har tre skiljedomar meddelats, 
vilka inte implicerar att klausulen har den effekten. Sjöman har analyserat 
den senaste av dessa, (från 2002), och menar att den ger ytterligare stöd för 
slutsatsen att en klausul med standardutformning inte kan förhindra 
tillämpning av dispositiv rätt vid tolkning och utfyllning. Om dispositiv rätt 
i någon mån avses bli utesluten, bör detta uttryckas klart i ett tillägg.

 

203

    Frågan om integrationsklausulen i sig i vissa fall kan tolkas restriktivt 
utreds ingående av Björnstad. Klausulen måste i likhet med andra klausuler 
tolkas, och den kan logiskt sett inte reglera sin egen tolkning.

  

204 En 
omständighet av särskild betydelse är om det, med hänsyn till avtalets 
omfattning, det bakomliggande rättssystemets materiella regler samt 
nationell kontraktstradition, rimligen kunde förväntas att parterna 
kontraktsreglerade en viss fråga. Om detta kunde förväntas utesluter 
klausulen intolkning av villkoret. Björnstad anser att det bör vara möjligt att 
tolka klausulen på detta sätt i norsk rätt. I annat fall skulle klausulen syfta 
till att omfatta samtliga tänkbara händelseförlopp.205

    Enligt Lehrberg är integrationsklausulen en tyngande eller överraskande 
klausul, som i det sistnämnda fallet dessutom utgör en avvikelse från de 
dispositiva tolkningsreglerna. Han anser att klausulen därför ska tolkas 
restriktivt, och framhåller att den är en sådan speciell klausul för vilka 
särskilda tydlighetskrav gäller. Vidare menar han att det särskilt vid sådana 
klausuler kan aktualiseras att motstridande avtalsmoment neutraliserar 
klausulen, vilken således inte tillämpas.

 

206

    Gorton framhåller att om principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet 
upprätthålls bör svenska domstolar i stor utsträckning kunna acceptera 
integrationsklausuler. Han anser att domstolar inte i onödan bör inkräkta på 
parternas avtalsfrihet. Parterna bör kunna förlita sig på att en domstol inte 

 

                                                
202 Björnstad, 2007, s. 91-96. 
203 Sjöman, JT 2002/03, s. 935 ff., se särskilt s. 939-941. 
204 Högberg, 2006, s. 156. 
205 Björnstad, 2007, s. 124-126. 
206 Lehrberg, 2006, s. 79, 147, 185.  
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inskränker deras avtalsfrihet utan mycket goda skäl. Enligt Gorton 
implicerar en integrationsklausul i ett kommersiellt avtal att parterna vid 
avtalstidpunkten var överens om vilka avtalsrättsliga element som skulle 
utgöra avtalsinnehåll. Gorton betonar att det faktum att klausulen ofta inte är 
individuellt framförhandlad och ofta är en standardklausul inte innebär att 
den endast ska tillmätas ringa betydelse. Det finns en anledning till att 
klausulen intagits i avtalet och parter i kommersiella rättsförhållanden bör 
vara medvetna om såväl klausulens existens som dess positiva rättsverkan 
att reducera mängden relevanta tolkningsdata. Gorton anser således att 
integrationsklausulen bör vara bindande för parterna. Undantag måste dock 
göras för vissa situationer, t.ex. då klausulen används på ett sätt som inte bör 
accepteras av rättsordningen. Han nämner också att det, även om klausulen 
tillerkänns rättsverkan, kommer att finnas behov av kompletterande 
tolkningsverktyg i vissa situationer.207

4.2.2 Särskilt om preciserande tolkning   

 

När ett avtal innehåller mångtydiga eller oklara begrepp och formuleringar 
måste innebörden av dessa fastställas genom precisering. Frågan är om en 
integrationsklausul kan få någon betydelse i detta avseende. Enligt 
Björnstad är svaret nekande. Han hänvisar till att detsamma gäller enligt 
UNIDROIT Principles och PECL. Klausulen inskränker inte domstolens 
möjligheter att beakta omständigheter före avtalsslutet vid precisering. Det 
är inte heller så att ett visst tolkningsalternativ måste ges försteg endast 
därför att det har närmare anknytning till avtalsdokumentet, åtminstone inte 
om övriga alternativ också är förenliga med ordalydelsen. Precisering av en 
ordalydelses innebörd skiljer sig också markant från korrigering och 
komplettering.208 Adlercreutz torde vara av samma åsikt.209 Gorton 
framhåller att om avtalet är oklart är det domstolens plikt att finna 
lösningarna däri. Hur detta ska göras beror på omständigheterna i det 
enskilda fallet. Något generellt svar avseende vilka tolkningsdata som ska 
användas finns inte.210 Högberg menar också att klausulen inte kan lösa 
preciseringsproblem, men att den kan få viss effekt med avseende på vilka 
tolkningsdata som används för att precisera avtalet.211

4.2.3 Särskilt om korrigerande tolkning 

 Se vidare avsnittet 
om utfyllning nedan.  

Korrigerande tolkning är mera ingripande än precisering, eftersom det är 
fråga om avvikelse från en klar ordalydelses språkliga innebörd. En 
korrigering kan innebära såväl inskränkning som utvidgning av avtalets 
tillämpningsområde. Som framhålls av Björnstad torde dock utvidgning 
vara mera sällsynt, eftersom det innebär att avtalet kan tillämpas på fall som 
inte täcks av ordalydelsen och ofta kan jämställas med utfyllning. Frågan är 
                                                
207 Gorton, 2008, s. 206-208. 
208 Björnstad, 2007, s. 97-99. 
209 Adlercreutz, 1996, s. 29. 
210 Gorton, 2008, s. 207. 
211 Högberg, 2006, s. 163. 
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om en integrationsklausul inskränker domstolens möjligheter att korrigera 
ett avtal. Björnstad anser att klausulen kan få viss rättsverkan i detta 
avseende, nämligen att hindra korrigering om tolkningsalternativet grundar 
sig på omständigheter från förhandlingsstadiet. Anledningen är att det 
skulle strida mot klausulens kärna att låta sådana förhållanden före 
avtalsslutet inskränka avtalets tillämpningsområde. Däremot förhindrar 
klausulen inte korrigering generellt. Så länge tolkningsalternativet som väljs 
bygger på andra tolkningsdata, exempelvis avtalstypen, systemhänsyn, 
riskfördelning, skälighetshänsyn, avtalets ändamål eller graden av avvikelse 
från dispositiv rätt, strider ett korrigerande tolkningsresultat således inte mot 
klausulen. Enligt Björnstad medför detta att klausulen får begränsad 
betydelse, eftersom det är ovanligt att ett korrigerande tolkningsresultat 
baseras på omständigheter från förhandlingsstadiet. I kommersiella 
förhållanden mellan likvärdiga parter ställs det vidare, även utan en 
integrationsklausul, höga beviskrav för att frångå en klar ordalydelse.212

    Adlercreutz skriver att större försiktighet bör iakttas att tillmäta bevisning 
om sådant som förekommit under förhandlingarna betydelse när avtalet 
innehåller en integrationsklausul, och nämner särskilt att dessa tolkningsdata 
inte bör tillmätas vikt för avvikelser.

  

213

    Gorton anser att integrationsklausulen bör tillerkännas rättsverkan i detta 
avseende. Klausulen kan sannolikt bidra till att skapa ytterligare klarhet 
beträffande de avtalsrättsligt relevanta omständigheterna. Om ordalydelsen 
är klar bör inte en av parterna kunna få avtalet korrigerat med hänvisning till 
utanförliggande tolkningsdata. Även enligt Gorton gäller således att det 
skulle strida mot integrationsklausulen att korrigera avtalet med stöd av 
avtalspreliminärer eller jämförbara tolkningsdata.

 Det är möjligt att Adlercreutz och 
Björnstad är av samma eller liknande åsikt i detta avseende. Adlercreutz 
nämner uttryckligen förhandlingarna, och därmed kan inte uteslutas att han 
anser att avvikelser kan göras om de grundas på andra tolkningsdata. 

214

    Högberg framhåller att integrationsklausulen enligt norsk rätt får 
rättsverkan att förstärka effekten av huvudregeln i dessa fall. Det skulle med 
andra ord ställas än högre krav för att korrigera en klar ordalydelse med stöd 
av utanförliggande tolkningsdata. För detta talar, enligt Högberg, att det bör 
respekteras att klausulen intagits av parterna för att reglera kommersiell risk 
i samband med ingående av avtal. Vidare rör det sig om kommersiella avtal 
mellan professionella parter. Klausulens förekomst tyder på att avtalet är 
genomarbetat. Högberg menar dock att klausulen inte alltid medför att 
ordalydelsen blir utslagsgivande. Om tolkningsdata från förhandlingarna 
klart visar att en part befinner sig i villfarelse, kan motpartens onda tro 
motivera en korrigering av avtalsinnehållet.

 

215

4.2.4 Särskilt om utfyllning 

 Jämför nedan om jämkning. 

I detta avsnitt är frågan vilken rättsverkan en integrationsklausul kan tänkas 
få när det har uppstått en av parterna oreglerad situation och avtalet därför 
                                                
212 Björnstad, 2007, s. 100-101, 105-108. 
213 Adlercreutz, 1996, s. 29. 
214 Gorton, 2008, s. 207. 
215 Högberg, 2006, s. 161. 
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måste kompletteras. Enligt Björnstad förhindrar klausulen inte utfyllning 
generellt, men däremot kan den förhindra utfyllning i olika typfall beroende 
på vilken kategori tolkningsdata det ska utfyllas med och i vilket slags 
situation detta ska ske. Klausulens ordalydelse tyder på att ett motsatsslut är 
att föredra framför såväl en analogisk tolkning som utfyllning i övrigt, 
(Björnstad behandlar analogi som en del av konkret utfyllning). Om en part 
argumenterar för utfyllning med ett villkor som grundas på förhandlingarna 
talar klausulen således för en antitetisk tolkning. Det kompletterande 
villkoret kan emellertid vara underbyggt med andra tolkningsdata. När det 
inte säkert kan fastställas hur parterna skulle ha reglerat en oförutsedd 
situation, kan klausulen, enligt Björnstad, ses som en fördelning av risk. 
Han anser således att analogisk tillämpning av avtalsvillkor som huvudregel 
strider mot klausulen. Undantag måste dock göras för så kallad fullständig 
analogi, eftersom det då saknas skäl att undanta den uppkomna situationen 
från avtalets reglering. Björnstad menar att klausulen bör tolkas restriktivt i 
sådana fall. Han behandlar därefter fall där avtalet måste utfyllas för att bli 
operativt, och tar upp det enda norska prejudikat, Rt. 1992 s. 796, där frågan 
om integrationsklausulers rättsverkan har aktualiserats. I rättsfallet var det 
ostridigt att det norska bryggeriet var ersättningsskyldigt enligt avtalets 
klara reglering, men det framgick inte hur ersättningen skulle beräknas i en 
situation som den aktuella. Avgörandet i högsta instans byggde på system- 
och ändamålsinriktad tolkning, sedan det fastställts att avtalet måste utfyllas. 
Det är dock, enligt Björnstad, tveksamt om integrationsklausulen hade 
någon betydelse för utgången, eftersom avtalets systematik och ändamål är 
viktiga faktorer även utan en sådan klausul. Han framhåller att klausulens 
ordalydelse talar för konkret utfyllning grundad på system- och 
ändamålshänsyn. Dessa tolkningsdata har särskilt nära anknytning till 
avtalsdokumentet, och klausulen kan legitimera att de tillmäts än större 
betydelse. Björnstad påpekar att detta beror av hur klart ändamålet framgår 
av avtalet. Han menar att explicita stadganden om avtalets ändamål kan 
väga tyngre när det finns en integrationsklausul.216

    Adlercreutz framhåller, som ovan nämnts, att förhandlingarna inte bör 
tillmätas vikt när avtalet innehåller en integrationsklausul. Han nämner att 
dessa tolkningsdata framförallt inte bör användas för avvikelser och 
kompletteringar.

  

217

    Gorton skriver att i dessa fall, där det uppkommit en situation vilken inte 
avtalsreglerats av parterna, är det domstolens plikt att finna lösningen i 
avtalet. I likhet med vad som gäller vid precisering blir omständigheterna i 
det enskilda fallet avgörande för vilken metod som ska väljas. Det kan 
exempelvis bli fråga om konkret utfyllning eller utfyllning med dispositiv 
rätt. Något generellt svar finns inte. Gorton anser att integrationsklausulen 
bör tillerkännas avsedd rättsverkan och han torde därmed anse att utfyllning 
med avtalspreliminärer och andra jämförbara utanförliggande tolkningsdata 
är utesluten.

 Det är således möjligt att Adlercreutz har samma eller 
liknande uppfattning som Björnstad även med avseende på klausulens effekt 
vid utfyllning, (jämför med vad som sades ovan om korrigerande tolkning). 

218

                                                
216 Björnstad, 2007, s. 109-116. 

 

217 Adlercreutz, 1996, s. 29. 
218 Gorton, 2008, s. 207. 
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    Högberg behandlar utfyllning som fall av oklar ordalydelse, och gör en 
distinktion mellan fall där oklarheten består i osäkerhet om exempelvis en 
analogisk eller antitetisk tolkning ska göras samt övriga fall av oklarhet. Att 
ett avtal innehåller en integrationsklausul talar för en antitetisk tolkning. 
Klausulen skulle således, enligt Högberg, transformera ordalydelse från att 
vara oklar till klar, genom att ange hur avtalet ska tolkas. I övriga fall av 
oklarhet kan inte klausulen ge någon lösning på tolkningsproblemet, men 
den kan ha en effekt med avseende på vilka tolkningsdata som används. 
Klausulen talar för att avtalets riskfördelning bör tas till utgångspunkt. 
Särskild tyngd kan tillmätas system- och ändamålshänsyn, vilka härleds ur 
avtalet. Dessa metoder kan anses syfta till att ”pressa” fram en lösning, trots 
att avtalet är oklart. Högberg exemplifierar detta genom att hänvisa till Rt. 
1992 s. 796. Han påpekar dock att sådana metoder har nackdelar. Avtalets 
riskfördelning och ändamål kan framgå mindre klart.219

4.2.5 Förutsättningar       

           

Den enda författare som utförligt har analyserat integrationsklausulens 
effekt i förhållande till förutsättningsläran är Björnstad. Frågan är om, och i 
så fall i vilken grad, klausulen innebär att parternas förutsättningar inte ska 
tillmätas relevans om de inte har kommit till uttryck i avtalsdokumentet. 
Klausulen kan, enligt Björnstad, inte generellt frånta typförutsättningar 
relevans, eftersom dessa ofta inte kan förväntas vara uttryckligen reglerade. 
Det är dock möjligt att vissa typförutsättningar har särskilt nära anknytning 
till avtalsföremålet, och Björnstad menar att klausulen då kan påverka 
relevansbedömningen enligt förutsättningsläran på ett indirekt sätt. 
Anledningen är att klausulen syftar till att skapa förutsebarhet, vilket skulle 
medföra att väsentliga förutsättningar uttryckligen intas i avtalet. Om vissa 
förutsättningar framgår av en avtalsingress tyder det på att parterna anser att 
de är särskilt väsentliga. Eftersom klausulen kan anses fördela kommersiella 
risker kan det, enligt Björnstad, vara tveksamt om vikt bör fästas vid en 
väsentlig förutsättning som inte uttryckts i avtalet. Avseende individuella 
förutsättningar framhåller Björnstad att klausulen får effekten att dessa inte 
kan tillmätas relevans enligt förutsättningsläran. Endast om det inte rimligen 
kunde förväntas att parterna avtalsreglerade den aktuella förutsättningen 
skulle undantag göras. Vid rimlighetsbedömningen bör förutsättningens art, 
dess betydelse för den ena parten samt det faktum att integrationsklausulen 
ställer högre krav avseende avtalets detaljnivå och omfång beaktas.220

4.3 Jämkning och ogiltighet     
 

Det återstår att behandla frågan om en integrationsklausul kan jämkas eller 
åsidosättas såsom oskälig enligt 36 § AvtL, och i så fall under vilka 
omständigheter detta kan ske. Björnstad framhåller att klausulen inte skulle 
kunna fylla sin riskfördelande funktion om dess rättsverkan att utesluta 
förpliktelser med grund i förhandlingarna från avtalsinnehållet generellt 

                                                
219 Högberg, 2006, s. 162-163. 
220 Björnstad, 2007, s. 117, 119, 121-122. 
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ansågs oskälig. Det är samtidigt så att klausulen, strikt tillämpad efter sin 
ordalydelse, kan leda till oskäliga resultat. Björnstad diskuterar även olika 
faktorer vilka kan vara relevanta att beakta vid oskälighetsbedömningen. En 
parts försök att inta formuleringar som strider mot den andres förväntningar. 
Hur väsentlig en avvikelse mellan avtalet och en överenskommelse från 
förhandlingsstadiet är. Även avtalets grad av komplexitet kan ha relevans. 
Den slutsats som dras av Björnstad är att tillämpning av 36 § AvtL för att 
jämka eller åsidosätta en integrationsklausul i ett kommersiellt avtal troligen 
endast kommer att aktualiseras i undantagsfall. Avseende den allmänna 
lojalitetsplikten kan detsamma antas gälla.221

    Hellner har framhållit att det saknas anledning att motarbeta 
integrationsklausuler i kommersiella avtal. Även om klausulen i sig måste 
anses legitim, kan 36 § AvtL tillämpas vid eventuellt missbruk.

 

222 Enligt 
Lehrberg riskerar klausulen att bli bedömd som oskälig enligt 36 § AvtL. 
Avgörande blir framförallt vilka effekter tillämpningen av klausulen kan få 
för ekvivalensen i rättsförhållandet eller för en part, vilken missgynnas till 
följd av klausulen, med avseende på dennes position.223 Dotevall anser att 
klausulen, när fråga är om kommersiella rättsförhållanden, inte bör 
ogiltigförklaras annat än i undantagsfall. Han menar att parternas 
riskfördelning bör respekteras.224

                                                
221 Björnstad, 2007, s. 129-131, 133. 

           

222 Hellner, 1993, s. 201-202.   
223 Lehrberg, 2006, s. 79.  
224 Dotevall, Rolf, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, Stockholm, 
1998, s. 289. 
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5 Slutdiskussion  
I inledningen formulerades den frågeställning, vilken detta examensarbete 
sökt besvara: Vad är syftet med en integrationsklausul, och vilken 
rättsverkan kan en sådan klausul få i engelsk, amerikansk och svensk rätt?  
    Det kan vara lämpligt att inleda analysen med att sätta in klausulen i dess 
rättsliga sammanhang. Först ska integrationsklausulens tillämpningsområde 
i angloamerikansk rätt avgränsas. Klausulen tar sikte på omständigheter som 
inträffat före avtalstidpunkten eller samtidigt därmed. Sådant som inträffat 
efter avtalsslutet regleras lämpligen i en ”no-oral-modification-klausul”. 
Vidare är klausulen inriktad på avtalsvillkor, men inte andra typer av 
utsagor. Är avsikten att försöka avtala bort ansvar för ”misrepresentations” 
bör således en ”non-reliance-klausul” intas i avtalet. Det är framförallt 
uttryckliga avtalsvillkor som omfattas av klausulens reglering. I 
angloamerikansk rätt är det, slutligen, den del av tolkningsprocessen vilken 
benämns ”determination of terms” som faller inom klausulens 
tillämpningsområde, medan ”interpretation” i princip faller utanför. 
Eftersom det svenska begreppet avtalstolkning omfattar båda dessa 
förfaranden, kan klausulen, av en svensk jurist, uppfattas såsom åsyftande 
mer långtgående rättsverkningar än vad som är fallet. 
    Mot denna bakgrund kan syftet med klausulen beskrivas. I såväl engelsk 
som amerikansk rätt står integrationsklausulen, som framkommit, i en nära 
relation till ”the parol evidence rule”. Klausulens främsta syfte är att explicit 
visa parternas intention att det skriftliga avtalet ska vara fullständigt 
integrerat. Förekomsten av en sådan intention är en nödvändig förutsättning 
för att ”the parol evidence rule” ska vara tillämplig fullt ut. Således fyller 
klausulen en viktig självständig funktion. Denna funktion kan sägas vara 
indirekt, eftersom den innebär att klausulen aktiverar regeln. Därmed har 
klausulen i princip samma syfte som regeln. Om klausulen även har en 
direkt funktion, i den meningen att den går längre än regeln, beror av om 
den i någon mån medför att sådant som faller inom något undantag från 
regeln utesluts. Det kan emellertid, i den mån regeln mjukats upp till följd 
av senare års rättspraxis, alternativt definieras så att klausulen åsyftar 
tillämpning av en äldre, mer strikt, version av regeln. Klausulen skulle då 
alltid, i någon mening, tangera ”the parol evidence rule”, alternativt ställa 
upp en regel med motsvarande tillämpningsområde. 
    Integrationsklausulen syftar alltså, i likhet med ”the parol evidence rule”, 
till att skapa förutsebarhet. Genom att aktivera regeln söker klausulen 
förhindra att vissa tolkningsdata ska beaktas och tillmätas relevans vid 
fastställandet av avtalets innehåll. Det är framförallt avtalspreliminärerna 
och tidigare avtal som avses bli irrelevanta för att korrigera eller 
komplettera avtalsvillkoren. Vidare är avsikten att klausulen ska få samma 
rättsverkan i förhållande till såväl muntliga som skriftliga sidoavtal. 
Klausulen söker explicit visa att avtalet är fullständigt integrerat i ett 
skriftligt dokument, och därigenom kan den sägas syfta till att definiera 
omfattningen av parternas ömsesidiga avtalsförpliktelser. En 
integrationsklausul är utformad för att fördela kommersiella risker. Genom 
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att klausulen reglerar sådant som inträffat inom det tidsperspektiv vilket 
parterna, vid avtalstidpunkten, kan överblicka, kan den fylla sin 
riskfördelande funktion. Därmed kan klausulen minska sannolikheten för att 
tvist ska uppstå. I händelse av tvist kan klausulen utgöra ett effektivt skydd 
för den part som förlitar sig på den. Att bidra till ökad processekonomisk 
effektivitet är således ett viktigt syfte med klausulen. 
    I det följande ska integrationsklausulens rättsverkningar i engelsk och 
amerikansk rätt diskuteras. Den första frågan som ställdes ovan var om 
klausulen har konklusiv eller endast presumtiv effekt med avseende på 
integrationsfrågan. I engelsk rätt synes klausulen åtminstone få en mycket 
stark presumtiv, eventuellt konklusiv, verkan. Såväl rättspraxis som doktrin 
tyder på att klausulen i det närmaste definitivt avgör integrationsfrågan. 
Klausulen har ansetts utgöra ett bindande avtal mellan parterna att samtliga 
avtalsvillkor finns i det dokument där klausulen ingår. I amerikansk rätt är 
frågan om när ett avtal ska anses fullständigt integrerat omstridd, varför 
klausulen potentiellt kan bidra till ökad förutsebarhet. Rättsläget torde, på 
grundval av rättspraxis och doktrin, kunna sammanfattas så att klausulen får 
konklusiv effekt i vissa delstater, men att den endast får presumtiv effekt i 
majoriteten av delstaterna. Eftersom det inte finns någon presumtion för att 
ett integrerat avtal också är fullständigt integrerat, kan klausulen troligen 
fylla en funktion i detta avseende i samtliga delstater. 
    Den andra frågan var om klausulen kan förhindra att sidoavtal tillmäts 
relevans. I engelsk rätt visar rättspraxis tydligt att klausulen utesluter 
kontraktsrättsligt ansvar för sidoavtal. En integrationsklausul får 
rättsverkan att frånta ett eventuellt sidoavtal all rättsverkan det annars 
skulle ha haft. Därmed blir bevisning om sidoavtalet irrelevant. I 
amerikansk rätt gäller att klausulen inte i sig förhindrar bevisning om 
självständiga sidoavtal. Anledningen till det är att samtliga undantag från 
”the parol evidence rule” fortfarande är tillämpliga trots förhandenvaron av 
en integrationsklausul. Klausulen kan emellertid få en indirekt betydelse, 
genom att visa att avtalet är fullständigt integrerat. Domstolen tvingas då ta 
ställning till om ett sidoavtal verkligen är distinkt från huvudavtalet. 
    Vidare var den tredje frågan om klausulen inverkar på tolkningen sedan 
avtalsvillkoren fastställts. I såväl engelsk som amerikansk rätt saknas belägg 
för att klausulen kan få någon rättsverkan i detta avseende. Således får 
bevisning föras för att belysa innebörden av befintliga avtalsvillkor. 
    Slutligen var den fjärde frågan om klausulen utesluter utfyllning med 
underförstådda avtalsvillkor. En integrationsklausul kan inte förhindra 
utfyllning med ”terms implied in fact”. Detta gäller i såväl engelsk som 
amerikansk rätt. Sådana avtalsvillkor är redan en intern del av avtalet, och 
inte något externt som intolkas. De framträder genom tolkning av avtalet. 
När det gäller ”terms implied in law” och ”terms implied by custom or 
trade usage” kan klausulen emellertid få betydelse. Avseende dessa typer 
av villkor kan det inte sägas röra sig om något som redan ingår i avtalet. I 
engelsk rätt kan klausulen förhindra utfyllning med sådana avtalsvillkor, 
förutsatt att det finns en uttrycklig hänvisning i klausulens speciella del eller 
i ett tillägg. I amerikansk rätt förefaller det krävas ett tillägg för att 
klausulen eventuellt ska kunna få denna rättsverkan. 
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    En integrationsklausul får emellertid inte alltid någon rättsverkan i 
angloamerikansk rätt. Klausulen utesluter inte att ansvar för 
”misrepresentations” kan göras gällande. Även om en utsaga, till följd av 
klausulen, inte kan få kontraktsrättslig verkan, behåller den sin status som 
”misrepresentation”. Detta gäller i såväl engelsk som amerikansk rätt, med 
undantag för vissa amerikanska jurisdiktionsområden. Vidare får klausulen 
ingen verkan när ”rectification” respektive ”reformation” tillämpas. Part 
kan, åtminstone i engelsk rätt, förlora rätten att åberopa klausulen till följd 
av konkludent handlande eller passivitet. Slutligen kan, i amerikansk rätt, 
regler om ”bad faith” alternativt doktrinen om ”unconscionability” leda till 
att klausulen inte får avsedd rättsverkan. 
    I den resterande delen av denna analys ska integrationsklausulens 
rättsverkningar i svensk rätt diskuteras. Eftersom klausulen, som belysts 
ovan, står i en nära relation till ”the parol evidence rule” i angloamerikansk 
rätt, måste den regeln klassificeras utifrån den begreppsbildning som gäller i 
svensk rätt. Detta är nödvändigt för att kunna bedöma vilken rättsverkan 
klausulen kan tänkas få i svensk rätt. Enligt svensk rätt gäller fri bevisföring 
och fri bevisvärdering, och det finns ingen motsvarighet till ”the parol 
evidence rule”. Hur regeln klassificeras i angloamerikansk rätt är inte 
avgörande för svensk rätt, eftersom gränsdragningen mellan formella och 
materiella spörsmål här är annorlunda. Den fråga som regeln syftar till att 
reglera, om hela avtalet är integrerat i ett skriftligt avtalsdokument, är i 
svensk rätt materiell och avgörs genom avtalstolkning. I angloamerikansk 
rätt har ”the parol evidence rule” utformats som ett förbud mot bevisföring 
för vissa syften. Om en sådan regel hade förekommit i svensk rätt hade den 
klassificerats som processrättslig, eftersom dess effekt är att avskära bevis. 
Det är emellertid möjligt att uppnå samma resultat genom att, såsom i 
svensk rätt, i utgångsläget tillåta all bevisning och sedan tillmäta ett givet 
bevis lågt eller inget bevisvärde, i den mån det saknar relevans. En 
integrationsklausul får inte processrättslig verkan i svensk rätt, men 
däremot kan den få materiella rättsverkningar. Avgörande blir i vilken mån 
det är möjligt att göra avsteg från gällande tolkningsprinciper med avseende 
på vilken vikt som ska tillmätas olika kategorier av tolkningsdata. 
    Det torde inte finnas skäl att anta att förutsebarhetsintresset skulle 
tillmätas större vikt i angloamerikansk rätt än i svensk rätt. När det gäller 
sådana kvalificerat felaktiga faktautsagor vilka i angloamerikansk rätt 
klassificeras som ”misrepresentations”, och som inte intagits i avtalet, får 
klausulen inte mer långtgående rättsverkningar i svensk rätt. Detta är fallet 
även om dessa utsagor, i svensk rätt, normalt skulle klassificeras som 
avtalsvillkor, eftersom de är behäftade med en brist som gör att de kan 
angripas. Ogiltighetsreglerna i AvtL är som bekant tvingande. Vad slutligen 
avser det svenska tolkningsbegreppet, ska understrykas att detta är mer 
liberalt och omfattande än ”interpretation” i angloamerikansk rätt. Det kan 
innebära att klausulens rättsverkningar blir mindre långtgående i svensk rätt. 
    Allmänt bör gälla att det vid tolkning av klausulen antas att den intagits i 
avtalet i något syfte. Den kan vara operativ i vissa fall, men överflödig i 
andra. System- och ändamålsinriktad tolkning kan få särskild betydelse. 
Klausulen får således antas inverka på tolkningen av avtalet. Det bör 
framhållas att avtalet, i abstrakt mening, inte kan bli integrerat i ett skriftligt 
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dokument i den meningen att identitet kan anses vara förhanden. Enligt 
svensk rätt kan ett avtalsdokument endast utgöra ett mycket starkt bevis. 
Om en gemensam partsavsikt vilken avviker från ordalydelsen kan bevisas 
får klausulen ingen verkan. Efterföljande omständigheter omfattas inte av 
klausulen. I AD 2007 nr 86 tillmätte AD efterföljande omständigheter 
avgörande betydelse vid tolkningen av integrationsklausulen. Domstolen 
ansåg sig, på grundval av sådana tolkningsdata, vara i stånd att fastställa en 
gemensam partsavsikt avseende klausulen. Därmed var en eventuell 
presumtion för fullständighet bruten. Det kan instämmas i Sjömans analys 
att klausulens effekt är att det inte är tillräckligt att visa en sidoförpliktelses 
existens, utan därutöver måste visas att förpliktelsen avsågs gälla trots 
klausulen. Domstolen kunde ha kommit till samma slut genom att, såsom 
framhålls av Sjöman, tillämpa artikel 2:105.4 i PECL. Ett annat alternativ 
hade varit att korrigera avtalet. Klausulen hade inte förhindrat korrigering, 
eftersom det tolkningsalternativ som valdes grundades på efterföljande 
omständigheter och inte avtalsförhandlingarna. Ytterligare ett alternativ vore 
att betrakta den aktuella förmånen som ett sidoavtal vilket är självständigt i 
förhållande till huvudavtalet. Enligt kommentaren till PECL skulle 
klausulen då inte ha kunnat tillämpas, eftersom det inte hade varit naturligt 
att reglera förmånen i huvudavtalet. En integrationsklausul innebär inte att 
dispositiv rätt generellt avtalats bort. Om klausulen fick denna rättsverkan 
skulle den avvika från ett stort antal allmänna obligationsrättsliga principer. 
Även om en sådan avvikelse hade varit förenlig med ogiltighetsreglerna i 
AvtL, är klausultexten för generell för att uppfylla klarhetskravet. Det är 
inte heller tillräckligt tydligt att endast nämna t.ex. dispositiva lagregler i 
klausulens speciella del. Att en integrationsklausul i vissa fall kan och bör 
tolkas restriktivt torde således vara klart. Klausulen kan, strikt tolkad enligt 
ordalydelsen, få mer långtgående rättsverkningar än vad parterna rimligen 
kan antas ha avsett att reglera. En lämplig utgångspunkt torde vara vad 
parterna kan förväntas reglera, med beaktande av Björnstads kriterier. 
    När det gäller precisering av en mångtydig eller oklar ordalydelses 
innebörd får integrationsklausulen inte någon rättsverkan. Det rör sig om 
tolkning av något befintligt. Klausulen kan inte lösa preciseringsproblem. 
    Integrationsklausulen kan emellertid få betydelse vid korrigering av ett 
avtal. Det bör vara möjligt att tillerkänna klausulen rättsverkan att förhindra 
korrigering om tolkningsalternativet grundar sig på omständigheter från 
förhandlingsstadiet. En sådan korrigering skulle strida mot klausulen. 
Däremot förhindrar klausulen inte korrigering generellt. Att korrigera ett 
avtal med stöd av andra tolkningsdata strider således inte mot klausulen. 
    En integrationsklausul kan inte förhindra utfyllning generellt. Den kan 
dock få rättsverkan att förhindra utfyllning i vissa typfall beroende på vilka 
tolkningsdata det ska utfyllas med och i vilket slags situation. Klausulen 
talar för en antitetisk tolkning och mot en analogisk tolkning, med undantag 
för fullständig analogi. Om avtalet måste utfyllas talar klausulen för konkret 
utfyllning med utgångspunkt i avtalets riskfördelning, systematik och 
ändamål. Det skulle å andra sidan strida mot klausulen att tillmäta 
avtalspreliminärerna betydelse vid utfyllning av avtalet. 
    Vad avser integrationsklausulens förhållande till förutsättningsläran kan 
det instämmas i Björnstads analys. Klausulen kan inte generellt frånta 
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typförutsättningar relevans, men om förutsättningen är särskilt väsentlig 
kan den påverka relevansbedömningen. Dessa är av varierande beskaffenhet 
och kan ofta inte förväntas vara avtalsreglerade. Däremot torde klausulen 
kunna frånta individuella förutsättningar relevans, utom då förutsättningen 
inte rimligen kunde förväntas vara avtalsreglerad. 
    Det torde endast undantagsvis bli aktuellt att jämka eller åsidosätta en 
integrationsklausul i ett kommersiellt avtal med tillämpning av 36 § AvtL. 
Integrationsklausulen är inte en friskrivningsklausul, men dess generella 
lydelse medför att den kan åberopas på motsvarande sätt. Om så skulle ske 
bör klausulen i första hand tolkas restriktivt.                                                                                                                                                                                                                           
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Bilaga A 
Exempel på hur integrationsklausuler kan vara utformade: 
 
”This writing is the final and entire agreement of the parties and there are no 
other representations, promises, warranties or agreements of any kind.” 
(Macintosh, 1988, s. 529.) 
 
“This Agreement contains the entire and only agreement between the parties 
and supersedes all previous agreements between the parties respecting the 
subject-matter hereof...” (Mills & Jacobson, 2001, s. 189.) 
 
“THIS AGREEMENT SIGNED BY BOTH PARTIES AND SO 
INITIALED BY BOTH PARTIES IN THE MARGIN OPPOSITE THIS 
PARAGRAPH CONSTITUTES A FINAL WRITTEN EXPRESSION OF 
ALL THE TERMS OF THIS AGREEMENT AND IS A COMPLETE AND 
EXCLUSIVE STATEMENT OF THOSE TERMS.” (White & Summers, 
2000, s. 104.) 
 
“This Contract together with its Appendixes represents the entire 
understanding, and constitutes the whole agreement, in relation to its subject 
matter and supersedes any previous agreement or understanding between the 
Parties (whether oral or written) with respect to the matters set forth in this 
Contract.” (Högberg, 2006, s. 155.)       
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Bilaga B 
Exempel på kodifierad version av ”the parol evidence rule” i Section 2-202 
Uniform Commercial Code: 
 
“Terms with respect to which the confirmatory memoranda of the parties 
agree or which are otherwise set forth in a writing intended by the parties as 
a final expression of their agreement with respect to such terms as are 
included therein may not be contradicted by evidence of any prior 
agreement or of a contemporaneous oral agreement but may be explained or 
supplemented (a) by course of dealing or usage of trade (Section 1-205) or 
by course of performance (Section 2-208); and (b) by evidence of consistent 
additional terms unless the court finds the writing to have been intended 
also as a complete and exclusive statement of the terms of the agreement.” 
(White & Summers, 2000, s. 89-90, 103.)     
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