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Summary 
Two types of Boiler clauses that frequently becomes more used in agreements 

between Swedish companies are merger clauses and clauses requiring any 

modification or termination by agreement to be in a particular form, called 

“no oral modification clauses. The uses of these sorts of clauses are the result 

of international influences on Swedish contract law as international trade is 

growing. The purpose of this paper is to analyse how Swedish contract law is 

affected by merger clauses and “no oral modification clauses”. The paper uses 

a legal-judicial method to determine applicable law and analyses this from a 

rule of law perspective.  

 

The paper concludes that the legal position concerning “no oral modification” 

clauses is clear since the Swedish Supreme Court ruled that this kind of clause 

has a limited effect in Swedish contract law. The paper argues that a “no oral 

modification clause” probably is applicable concerning implied-in-fact 

contracts that targets legal acts that have an imposition character. Furthermore, 

the paper concludes that merger clauses and “no oral modification” clauses in 

some cases may be viewed as standard terms of condition but that legal 

position is quite unclear. The paper also concludes that merger clauses may 

increase the presumption that what is stated in the written agreement is that 

which applies between the parties and that merger clauses first must be 

interpreted according to the Swedish agreement interpretation model to 

determine the meaning and scope of the agreement. The paper also argues 

that a merger clause decreases the notion that circumstances, that can be 

derived to before the closing of an agreement, may be used when an 

agreement is interpreted, but that this doesn’t impede that a court to use this 

data, in the event of the occurrence of unclear terms in the agreement. Lastly, 

the paper concludes that there is cause to discuss the legal certainty of merger 

clauses based on the absence of a clear ruling on the issue.   
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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att utreda den avtalsrättsliga verkan av två olika typer av 

så kallade bolierplateklausuler; avtalat krav på skriftlighet och 

integrationsklausuler med fokus på integrationsklausuler. Dessa klausuler 

används mer och mer i den svenska affärsvärlden vilket är ett resultat av det 

ökade internationella inflytandet på svensk affärsjuridik i takt med att den 

internationella handeln ökar. Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod 

för att utreda gällande rätt som sedan analyseras utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv.   

 

Uppsatsen kommer fram till att rättsläget kring avtalat krav på skriftlighet-

klausuler är klart efter ett avgörande i Högsta domstolen där domstolen 

konstaterade att en sådan klausul har en begränsad verkan i svensk rätt. 

Uppsatsen sluter sig till att klausulen troligtvis endast blir tillämplig vid 

konkludent handlande i förhållande till rättshandlingar av påbudskaraktär. 

Uppsatsen konstaterar även att integrationsklausuler och klausuler med ett 

avtalat krav på skriftlighet i vissa fall kan ses som standardvillkor men att 

rättsläget fortfarande är tämligen oklart. I uppsatsen konstateras även att 

integrationsklausuler kan anses stärka presumtionen om att det som kommit 

till uttryck i det skriftliga avtalet är det som gäller mellan parterna.  

Integrationsklausulen får därmed viss verkan emot att avtalspreliminärer ska 

anses utgöra en del av avtalet men förekomsten av en integrationsklausul inte 

hindrar att omständigheter utanför avtalet kan läggas till grund för tolkning 

av avtalet i det fall avtalet innehåller oklara eller otydliga avtalsvillkor. 

Uppsatsen konstaterar även att en integrationsklausul först måste tolkas enligt 

den svenska avtalstolkningmodellen för att bestämma dess innebörd och 

omfång. Uppsatsen konstaterar avslutningsvis att det finns anledning att 

diskutera rättssäkerheten avseende integrationsklausuler i svensk rätt, 

framförallt mot bakgrund av avsaknaden av praxis. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Sverige har som land länge varit involverat i internationella affärer och 

kanske mer idag än någonsin förut. När handel blir gränsöverskridande följer 

naturligt att det nationella affärslivet påverkas av internationellt affärsliv. I 

detta ingår också den affärsrelaterade juridiken, till exempel avtalsrätten. I 

modern tid är det kanske den anglosachsiska rättstraditionen som har kommit 

att påverka den svenska rätten till störst del. Detta menar Edlund är en naturlig 

följd som kommer med de stora engelska och amerikanska företagens, såväl 

som advokatfirmornas, aktivitet i affärer med svenska parter. 1  Denna 

utveckling är något som Edlund finner problematisk.2 

 

Edlund ställer sig tveksam till dels användandet av engelska som avtalsspråk 

men även på det sätt engelska avtalsmodeller inkorporeras i den svenska 

rättsfären. Detta inte minst när det är svensk rätt som skall tillämpas på 

avtalen. En av de traditioner som har kommit till Sverige i och med 

internationaliseringen är användandet av så kallade boilerplateklausuler. 3 

Boilerplateklausulerna existerar i den engelska rätten enligt Edlund på grund 

av den tradition som finns i England att hålla sig trogen till avtalstexten och 

den sparsamma användningen av analogier samt generella avtalsrättsliga 

principer. Klausuler som generellt anses vara boilerplateklausuler är 

integrationsklausuler och ett avtalat krav på skriftlighet. Integrationsklausuler 

föreskriver vanligtvis att det skriftliga avtalet är den fullständiga regleringen 

av ett avtal och att det endast är det skriftliga avtalet som ska ligga till grund 

för avgörandet av avtalets innehåll och innebörd. En klausul om avtalat krav 

på skriftlighet avser att reglera att ändringar, tillägg eller upphörande av avtal 

ska ske skriftligen.  

                                                
1 Edlund 2001, s. 172.  
2 Edlund 2001, s. 172.  
3 Edlund 2001, s. 172.  
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Det är inte ovanligt att en integrationsklausul är sammanförd med ett avtalat 

krav om skriftlighet eller att ett sådant villkor följer direkt efter en 

integrationsklausul. I NJA 2015 s. 186 har  Högsta domstolen (HD) behandlat 

ett avtalat krav på skriftlighet.  Integrationsklasuler har däremot inte varit 

uppe för prövning hos HD. Ett exempel på en fråga som uppkommer är 

huruvida klausulerna fyller någon reell funktion i svenska avtal eller andra 

avtal vilka svensk rätt ska tillämpas på. Ett annat exempel är hur en svensk 

domstol hade bedömt en integrationsklausul samt vilken påverkan en 

integrationsklausul har på en möjlig avtalstolkning. Detta är frågor som 

diskuterats i rättsvetenskapliga böcker likväl som artiklar i ett flertal år utan 

att lagstiftaren  eller HD behandlat ämnet.  

 

1.2 Syften och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utreda vilken effekt framförallt 

integrationsklausuler men även ett avtalat krav på skriftlighet har i det fall det 

infogas i ett avtal mellan två svenska kommersiella parter. För att uppnå syftet 

ska följande frågeställning besvaras: 

 

- Hur ska en integrationsklausul klassificeras i svensk rätt?   

- Hur ska en integrationsklausul tolkas i svensk rätt? 

- Hur ska ett avtal med en integrationsklausul tolkas i svensk rätt?  

- Hindrar en integrationsklausul utfyllning av ett avtal med dispositiv 

rätt?  

- Vilken effekt har ett avtalat krav på skriftlighet? 

- Hur ske en klausul om avtalat krav på skriftlighet klassificeras i 

svensk rätt? 

  

Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att diskutera gällande rätt ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. 
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1.3 Metod och material  
Då uppsatsen har som syfte att utreda vilken rättsverkan två olika 

boilerplateklausuler, avtalat krav på skriftlighet och en integrationsklasul, har  

i den svenska avtalsrätten kommer en rättsdogmatisk metod att tillämpas. 

Med rättsdogmatisk metod menas användandet av de allmänna rättskällorna, 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. 4  De källor som framförallt 

kommer att användas i denna uppsatsen är doktrin, praxis och internationella 

principsamlingar.  De internationella principsamlingarna är inte bindande för 

en svensk domstol men HD har i vissa fall valt att se till dessa vid tidigare 

domslut.5 Vidare är dessa principsamlingar ett möjligt uttryck för allmänna 

avtalsrättsliga principer på civilrättens område. Ramberg och Ramberg menar 

att principsamlingarna utgöra rättskällor i svensk rätt på grund utav att HD 

regelbundet refererar till dem.6 Detta kan ses som en överdrift av Ramberg 

och Ramberg, men visar ändå att principsamlingarna har en viss betydelse vid 

svensk rättstillämpning.7  

 

Praxis och lagtext erhåller en formell auktoritet till skillnad från doktrin. 

Avseende prejudikat skall sägas att det inte har någon bindande verkan i 

svensk rätt, vilket konstaterades i NJA 1994 s. 194. Detta innebär att ett 

prejudikats värde bygger på resonemanget som förs i avgörandet. 

Underrätterna kan därmed välja att frångå ett prejudikat i det fall avgöranden 

var ogenomtänkta eller blivit förlegade.8  

 

HD har inte behandlat integrationsklausuler, utan endast ett avgörande från 

Svea hovrätt samt ett avgörande från Arbetsdomstolen (AD) finns att tillgå. 

Dessa avgöranden kommer att presenteras för att belysa hur en 

integrationsklausul kan behandlas i svenska domstolar. Det finns även ett 

fåtal skiljedomsavgöranden avseende integrationsklausuler. Dessa kommer 

                                                
4 Korling & Zamboni 2013, s. 21. 
5 Se till exempel NJA 2006 s 638, NJA 2009 s 672, NJA 2010 s 629 & NJA 2011 s 600. 
6 Ramberg & Ramberg 2016, s. 27. 
7 Se exempelvis; Adlercreutz & Gorton 2010, s. 11. Sjöman 2008, s. 574.  
8 Westberg 2013, s. 77. Det kan dock ifrågasättas hur ofta detta sker.  
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inte att presenteras i sig då dessa inte till sin helhet är tillgängliga på grund av 

sekretess, Sjöman har dock återgivit dessa. 9  Istället kommer Sjömans 

inställning till integrationsklausuler att presenteras, Sjöman bygger sin 

inställning till integrationsklausulen på skiljedomarna och AD 2007 nr 86.   

 

Avseende avtalat krav på skriftlighet existerar i dagsläget en dom från HD, 

NJA 2015 s. 186. Domen kommer att presenteras i framställningen. Detta 

görs för att integrationsklausulen ofta är hopskriven med ett avtalat krav på 

skriftlighet för ändring eller avslutande av avtalet. I det fall att läsaren i 

framtid ställs framför en integrationsklasul är det fullt möjligt att 

integrationsklausulen har ett avtalat krav på skriftlighet inflätat i sin 

ordalydelse.  Jag anser det därmed lämpligt att redogöra för NJA 2015 s. 186 

och rättsverkan av en klausul om avtalat krav på skriftlighet.  

 

Auktoriteten som doktrin erhåller baseras på de argument som presenteras.10 

Doktrins roll i den rättsdogmatiska metoden är att klarlägga rättsläget, därmed 

används det som ett medel för att presentera rättstillämpning i nutid. Doktrin 

fyller även rollen att diskutera den gällande ordningen, och presentera 

argument emot och för domstolens avgörande.11  

 

I den del av uppsatsen som behandlar avtalstolkning ligger framförallt 

Adlercreutz och Gortons, samt Lehrbergs verk till grund för framställningen. 

Detta motiveras med att det i stor del av doktrinen på avtalstolkningens 

område hänvisas till dessa verk. Avseende avdelningen gällande 

standardvillkor är det främst verk av Bernitz och Hedwall som ligger till 

grund för denna del.  

 

Delen avseende boilerplateklausulers bakgrund används artiklar och doktrin. 

Här har även citat från den brittiska rättsvetaren Mckendrick använts detta då 

boilerplateklausulerna stammar från den anglosachsiska rättsordningen. Detta 

                                                
9 Sjöman 2002/03, s. 935ff.  
10 Korling & Zamboni 2013, s. 28.  
11 Korling & Zamboni 2013, s. 35f. 
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görs för att ge en bättre bakgrund till integrationsklausulen. I denna del ligger 

verk av Adlercreutz, Gorton och Edlund främst till grund.  

 

Även  norsk doktrin ger ledning i avseende integrationsklausuler och 

boilerplateklausuler generellt. Främst används en avhandling skriven av 

Bjørnstad  samt verk av Høgberg. Användandet av norsk doktrin samt 

avgöranden från Norges Høyesterett motiveras med att den nordiska 

avtalsrätten ligger tämligen nära varandra och att Sverige och Norge delar 

samma avtalslag. Därmed används de norska avgörandena samt norsk doktrin  

användas för att belysa boilerplateklausuler i uppsatsen. Argument och 

inställningar som presenteras från dessa kan även vara aktuella för hur en 

möjlig bedömning skulle göras svensk rätt.12  

 

Artiklar intar inte den ställning av auktoritet som litteratur har på området, 

men kan användas för att skapa bättre förståelse för ett område.13  Såväl 

svenska artiklar som artiklar från skandinaviska juridiska tidskrifter används 

i uppsatsen. I de fall det inte rör sig om svenska juridiska tidskrifter är det 

svenska författare som skrivit avseende svensk rätt. Främst artiklar av Edlund, 

Sjöman och Gorton har legat till grund för framställningen.  

 

I analysen anläggs ett rättssäkerhetsperspektiv för diskussion vilket innebär 

att uppsatsen i vissa delar innehåller värderande inslag utifrån teorier om 

rättssäkerhet. Det finns ingen enhetlig definition av vad den rättsdogmatiska 

metoden innehåller. Vissa menar att rättsdogmatiken inte värderar rätten 

genom andra källor än rättssystemet erbjuder. I denna bemärkelse används 

kanske snarare en rättsvetenskaplig metod än en strikt rättsdogmatisk metod 

i de delar av uppsatsen som avser diskussion om rättssäkerhet.14 

 

                                                
12 Modéer 1997, s. 224f.  Se även Sandgren 2015, s. 54.  
13 Korling & Zamboni 2013, s. 35f. 
14 Sandgren 2006 s. 530 f.  
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar inte en möjlig inverkan av 36 § lagen (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) på 

klausulerna. Dock kan hänvisningar till 36 § AvtL till viss mån ske, men detta 

endast för att belysa att denna paragraf kan vara tillämplig. Den s.k. 

förutsättningsläran diskuteras inte heller i uppsatsen.   

 

Det kommer i uppsatsen inte heller att ske någon redogörelse för de 

processrättsliga aspekterna av integrationsklausulen, såsom att 

integrationsklausulen möjligen skulle kunna ligga på gränsen till processavtal.  

Inte heller kommer en möjlig processuell begränsning av vad som får 

framföras som bevisning att göras. Detta då den fria bevisföringens princip 

och den fria bevisprövningens princip inte går att begränsa. Uppsatsen 

kommer ej heller behandla art. 6 i den europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna. 

 

Uppsatsen innehåller inte någon redogörelse för bevisteorier eller 

bevisvärdering. Uppsatsen ämnar inte att behandla anglosachsisk rätt mer än 

att ge en bakgrund till företeelsen med boilerplate klausuler. Någon övrig 

komparativ studie med den anglosachsiska rätten eller den norsk rätten 

kommer uppsatsen inte behandla.  

 

Uppsatsen behandlar inte behörighet och befogenhet, detta då det inte 

avgörande för uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen rör inte heller 

konsumentförhållanden.  

 

Vidare kommer inte lagregler som kan komma att bli aktuella vid utfyllning 

att diskuteras, detta då frågan är hur integrationsklausulen påverkar en möjlig 

utfyllnad. Frågan är inte vilka specifika regler som kan bli en del av avtalet 

genom utfyllnad eller hur en utfyllning med dessa kan komma att påverka 

avtalet. Som exempelvis hur en utfyllning med 18, 19 §§ köplagen (1990:931) 

(KöpL) hade kunnat påverka avtalet.  
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1.5 Forskningsläge 
På grund av att integrationsklausuler har varit omdebatterade i doktrin finns 

det även ett antal uppsatser avseende dessa från olika svenska juridiska 

institutioner, med varierande kvalitet. De i doktrin framförda inställningarna 

så som Adlercreutz tveksamma inställning till integrationsklausulen kommer 

att presenteras nedan. Integrationsklausuler och avtalat krav på skriftlighet 

har ofta behandlats som en och samma boilerplateklausul vilket jag anser är 

något olämpligt och leder till otydlighet. I norsk doktrin finns det en 

avhandling gjord av Bjørnstad, avseende integrationsklausulens verkan i 

norsk rätt medans i svensk rätt finns ingen sådan avhandling.  I förhållandet 

till de ovan nämnda skiljedomarna och AD 2007 nr 86 är det främst Sjöman 

som skrivit artiklar avseende den praktiska innebörden av 

integrationsklausulen.15  

 

Avseende avtalat krav på skriftlighet har HD behandlat betydelsen av denna 

boilerplateklausul i NJA 2015 s. 186. Rättsfallet har blivit analyserat av 

advokat Michael Fara i artikelserien ”Highlights från HD”  i artikeln ”HD 

avlivar en klassisk boilerplate – och offrar en arrendator på formkravens 

altare”.16 Faras analys kommer kortfattat presenteras i avsnitt 5.5.   

 

Det har mig veterligen inte gjorts en analys utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv 

avseende integrationsklausuler eller avtalat krav på skriftlighet. Uppsatsen 

bygger vidare på det som sagts i doktrin och kompletterar med ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  

 

1.6 Begreppsbildning  
Det finns ingen tydlig enhetlig begreppsbildning inom den svenska 

avtalsrätten avseende de olika tolkningsmetoderna.17 Jag har valt att kalla det 

                                                
15 Se Sjöman 2002/03, s. 935ff, Sjöman 2008, s. 571ff.  
16 Fara 2016. 
17 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 17. 
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den svenska avtalstolkningsmodellen. Här inryms; tolkningsmetoder, 

principer och tolkningsregler vilka står att finna i den svenska avtalsrätten.  I 

denna uppsats används en begreppsbildning som främst kommer från 

Adlercreutz. Adlercreutz och Gorton gör en uppdelning i avtalstolkning, 

intolkning och utfyllnad. I avtalstolkning inryms givetvis de olika 

tolkningsmodeller och principer som finns i svensk rätt. Inom 

avtalstolkningen finns exempelvis det Adlercreutz och Gorton kallar tydning. 

Vid tydning ser man främst till avtalets objektiva lydelse och håller sig inom 

den intersubjektiva ramen. 18  Intolkning innebär enligt Adlercreutz och 

Gorton att avtalspreliminärer intolkas i avtalet likväl som skeenden efteråt. 

Utfyllning innebär generellt att avtalet kompletteras med rättsregler eller 

sedvänjor.19  

 

Med avtalat krav på skriftlighet förstås att för giltig ändring, tillägg eller 

avslutande av ett rättsförhållande återfinns ett skriftkrav.  

 

I uppsatsen används även standardklausuler och standardvillkor synonymt.  

Likaså används den gemensamma partsavsikten och den gemensamma 

partsviljan synonymt.  

1.7 Disposition 
Uppsatsen inleds i kapitel två där rättsäkerhetsbegreppet presenteras. Det 

tredje kapitlet ger en grundläggande redogörelse för den svenska 

avtalstolkningsmodellen och presenterar olika regler, metoder, principer och 

praxis som en domstol använder sig av vid tolkningen av avtal. I kapitel fyra 

presenteras de olika internationella principsamlingarna som influerar 

avtalsrätten samt United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG). De inledande kapitlen utgör grunden för 

kapitel fem där det sker en redogörelse för vad boilerplateklausuler och 

integrationsklausuler innebär. Kapitlet presenterar både svenska och norska 

avgöranden rörande integrationsklausuler samt ett avgörande från HD 

                                                
18 Den intersubjektiva ramen presenteras nedan. 
19 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 17. 
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rörande verkan av ett avtalat krav på skriftlighet. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för olika åsikter om integrationsklausuler som förekommer i den 

juridiska doktrinen. Avslutningsvis sker en analys av det presenterade 

materialet utifrån uppsatsen frågeställningar och syfte och en slutsats 

presenteras.  
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2 Rättssäkerhet  
Uppsatsen kommer diskutera hur pass rättssäker den svenska 

rättstillämpningen är avseende integrationsklausuler och avtalat krav på 

skriftlighet. Själva begreppet rättssäkerhet är i sig omdebatterat, därav sker 

en kortare presentation här.   

 

Sveriges advokatsamfunds Rättssäkerhetsprogram anser att “rättssäkerheten 

avser individens och den enskilda organisationens skydd mot den politiska – 

statliga eller kommunala – maktens anspråk och krav”, och att “ordet 

rättssäkerhet anger att det handlar om utformningen och hanteringen av 

rättssystemet, inte om skydd mot brott i allmänhet; det senare skulle närmare 

kunna formuleras som ett krav på rättstrygghet i samhället”.20  

 

Peczenik menar att för en stat ska vara en rättsstat krävs det att maktutövning 

tillämpas enligt de rådande rättsreglerna. 21  Detta är enligt Peczenik den  

formella rättssäkerheten och i vilken allas likhet inför lagen och förutsebarhet 

spelar en vital roll. Formell rättssäkerhet premieras genom att rättsreglerna är 

allmänt tillämpliga och precisa. 22  Den existerande rätten ska även vara 

tillgänglig för medborgarna på sådant vis att de kan ha insyn i rätten. Det sker 

genom att regler och domslut ska vara offentliga men även att domstolarna 

ska tydligt redovisa anledningar för och emot sina slutsatser.23  

 

Utöver den formella rättssäkerheten kan man tala, enligt Peczenik, om den 

materiella rättssäkerheten. Om det inte vore för den materiella 

rättssäkerheten skulle den formella rättssäkerheten vara meningslös. För att 

uppnå materiell rättssäkerhet krävs det att lagen uppnår vissa etiska värden. 

Dessa värden är enligt Peczenik främst mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter.24  

                                                
20 Sveriges advokatsamfunds 1988, s. 3, 6.  
21 Peczenik 1995, s, 50f.   
22 Peczenik 1995, s 51ff., 89f.  
23 Peczenik 1995, s. 51ff.  
24 Peczenik 1995, s. 69f och 90f. 
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Jareborg separerar rättssäkerhet och det han utrycker som ”rättstrygghet”. 

Jareborg menar att rättssäkerheten inte är moraliserande, rätten värderas inte.  

Rättssäkerheten är istället ett skydd för medborgaren mot staten. Den ska 

därmed även skydda mot maktutövning som inte har stöd i lag. Här betonar 

Jareborg vikten av förutsägbarhet. Utvärdering av rätten ska istället göras 

genom rättstrygghet.25 

 

 

                                                
25 Jareborg 1992, s. 80ff.  
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3 Den svenska 
avtalstolkningsmodellen 

 

3.1 Generellt gällande avtalstolkning 
Inom den svenska rätten råder det avtalsfrihet, det är parterna själva som råder 

över avtalet och vad de binder sig till. Detta benämns vanligen som att 

parterna innehar dispositionsfrihet eller partsautonomi. 26 

Dispositionsfriheten ihop med tanken om att avtal skall hållas utgör två av 

stöttepelarna i svensk rätt. Likväl utgör principen om pacta sunt servanda en 

hörnsten i en liberal marknadsekonomi och avtal till sin karaktär är ett 

instrument som används i den ekonomiska omsättningens tjänst.27 Med detta 

sagt är det inte ovanligt att det uppstår vissa oklarheter mellan de 

avtalsslutande parterna till vad som egentligen har blivit avtalat. Det finns 

varierande anledningar till varför en konflikt kan uppstår på grund av ett avtal. 

Anledningar till konflikt kan vara att avtalet är vagt utformat, tvetydigt eller 

att något har lämnats helt utanför avtalet. Av denna anledning kan det bli 

nödvändigt för en domstol att tolka alternativt fylla ut ett avtal. Utfyllning 

innebär, enligt Adlercreutz och Gorton, i huvudsak att rättsregler eller 

sedvänjor som är knutna till avtal av en viss typ förs in i det ofullständiga 

avtalet.28 

 

Målet med avtalstolkning är att komma underfund med rättsverkningar av 

avtal och andra rättshandlingar. Lehrberg menar att avtalstolkning kan delas 

in i två huvudsakliga moment: (1)Fastställelse av rättshandlingens innehåll 

(tolkning) och (2) utfyllning som kan vara nödvändig utöver rättshandlingens 

                                                
26 Lehrberg 2016, s. 15. 
27 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz 2016, s. 19, 21, 28, 44.  
28 Adlercreutz & Gorton 201, s. 17. 
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innehåll.29  Frågan som ställs är därmed vilka rättsföljder som kan utläsas ur 

avtalet genom tolkning, men även vilka andra rättsföljder som kan kopplas 

till avtalet genom utfyllnad.30  

 

Avtalstolkning går således ut på att utröna vilka rättsverkningar som kan 

komma av avtal och andra rättshandlingar.31 Detta görs genom bedömning av 

det material som presenteras i rätten. Adlercreutz och Gorton menar här att 

speciell vikt ska läggas vid det skriftliga avtalet vid tolkningen och betonar 

att detta gäller extra mycket i kommersiella förhållanden.32 Det är även så att 

i de fall domstolen bedriver tolkningsverksamhet så ska resultatet av 

tolkningen även vara lämpligt och rimligt. En lämplig och rimlig tolkning 

betyder enligt Lehrberg att resultatet av tolkningsverksamheten främjar 

omsättningen och/eller uppnår en viss balans i avtalsförhållandet.33 

 

Den rådande principen i svensk rätt för att avtal skall ha ansetts kommit till 

stånd krävs det att det råder överrensstämmelse mellan anbud och accept. I 

grund och botten är det därmed själva anbudet och accepten  som blir 

tolkade. 34  I de fall det inte råder tvist om avtal ingåtts utan endast om 

innehållet menar Lehrberg att man i regel kan bortse från möjligheten att 

anbud och accept inte överensstämmer.  Det blir då istället en tolkning av vad 

som utgör avtalsinnehållet.35Lehrberg uttrycker det som att avtalstolkning 

vanligtvis går ut på att tolka de ”[…]yttringar som avtalet har fått i 

sinnevärlden[…]”.36  

 

Tolkningen görs ofta utifrån det bevismaterial som framförs gällande den 

specifika avtalssituationen. Lehrberg konstaterar att det främst rör följande 

bevisfrågor: ”Vad har sagts eller skrivits? Vad har parterna avsett eller 

                                                
29 Lehrberg 2016, s. 20f.  
30 Lehrberg, 2016, s. 16f.  
31 Lehrberg, 2016, s. 17.  
32 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 39. 
33 Lehrberg 2016, s. 80. Se även NJA 2001 s. 750. 
34 Lehrberg 2016, s. 18f.  
35 Lehrberg 2016, s. 20.  
36 Lehrberg 2016, s. 22. 
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uppfattat?”37 Lehrberg anför även att tolkningsverksamhetens karaktär är till 

viss mån ”ojuridisk”38, detta då man tar hjälp av områden som ligger utanför 

juridiken. Exempel här på är naturlagar och erfarenhetsgrundsatser från andra 

vetenskaper. Detta görs för att avgöra vilken betydelse som ska tilläggas parts 

beteende, ord, eller annat uttrycksmedel i samband med avtalsslutet.39 

 

Avtalstolkning sker vanligtvis innan utfyllnaden, detta menar Adlercreutz 

troligen sker på grund av att avtalet ses som en primär normkälla. Detta inte 

minst för att tanken gällande den gemensamma partsviljan har en traditionellt 

stark ställning. Adlercreutz och Gorton menar dock att domstolens sökande 

efter den gemensamma partsviljan numera tenderar, vid svårigheter, att 

förankra sina domar i andra rättsliga överväganden.40  

 

I svensk rätt finns det enligt Adlercreutz och Gorton en avsaknad av lagregler 

för lösning av tvister gällande avtalstexter. Effekten av detta är att det inte 

finns enhetliga, generella eller entydiga lösningar för alla situationer. 

Samtidigt konstaterar Adlercreutz och Gorton att det existerar en del mönster 

och generaliteter vilka kan ses främst genom en studie av rättspraxis.41 Det 

finns dock vissa lagregler vilka tar ställning gällande avtalstolkning, en av 

dessa är den så kallade dolusregeln i 6 § 2 st. AvtL.42 De tolkningsprinciper 

och metoder som inte är lagstadgade skapar en viss enhetlighet även fast dessa 

inte har samma fasta karaktär som lagregler med bestämda rekvisit.43 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Lehrberg 2016, s. 22f. 
38 Lehrberg 2016, s. 22. 
39 Lehrberg 2016, s. 25.  
40 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 14. 
41 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 14.  
42 Lehrberg 2016, s. 62. Se även nedan.  
43 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 14. 
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Gällande vägledning för avtalstolkning från lagstiftaren är det sparsamt men 

obligationsrättskommittén uttalade följande avseende tolkning av 

viljeförklaringar:  

 
Vad som skall anses utgöra innehållet av en avgiven viljeförklaring hava 

domstolarna att fastställa genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn 

naturligtvis bör tagas icke blott till dennas ordalydelse utan till samtliga 

omständigheter, som kunna vara av betydelse för ett riktigt bedömande av dess 

innebörd.44  

 

Det är tydligt att det här är ett uttalande som inte ger särskilt mycket mer 

ledning än att det inte endast är ordalydelsen som har en roll att spela vid 

avtalstolkning utan man ska se till ”samtliga omständigheter”. Det har dock i 

doktrin satts upp ramar för vad som kan beaktas vid avtalstolkning och  hur 

tolkningsdata skall väljas denna benämns som ”den intersubjektiva ramen”.45   

 

Adlercreutz och Gorton kallar det som får upptas och utgöra tolkningsdata  

vid avtalstolkning och bestämmande av den gemensamma partsviljan 

för ”den intersubjektiva ramen".46 Den första begränsning som Adlercreutz 

anför gällande valet av tolkningsdata är att man skall se till läget vid avtalets 

tillkomst. Detta i likhet med de flesta ogiltighetsregler i avtalsrätten. Avtalets 

tillkomst utgörs av anbud och accept, och därmed är  den avgörande 

tidpunkten när part blivit medveten47 om anbudet eller accepten. Vad som 

inträffat innan avtalsslutet kan även detta vara av betydelse, detta blir dock 

beroende av ifall det rör sig om händelser vilka avtalet härstammar från.48  

 

För det andra framför Adlercreutz att för att överhuvudtaget en omständighet 

ska få beaktas är det nödvändigt att omständigheten varit synbar för 

motparten och att denna synbarhet ska vara hänförlig till avtalet. Detta 

stämmer överens med tillitsprincipen, vilken har spelat en stor roll inom den 

                                                
44 Obligationsrättskommiténs förslag 1915, s. 140.  
45 Adlercreutz & Gorton 2010, s, 55.  
46 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 55.  
47 I 39 § AvtL används ordet ”kunnig” .  
48 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 55.  



 20 

svenska avtalsrätten genom åren. Det kan givetvis bli svårt att avgöra vad som 

varit synbart för en part. Därmed sker det i allmänhet en objektiv bedömning 

om vad en part bort ha uppfattat enligt Adlercreutz och Gorton.49 Lehrberg 

kallar detta utrycksorienterad tolkning.50  Gällande vad som krävs för att 

uppnå nivån av bort varierar kraven från fall till fall. Den  intersubjektiva 

ramen ger genom sin anknytning till avtalsslutet enligt Adlercreutz och 

Gorton uttryck för principerna om partsautonomin och att avtal är bindande 

för parterna. Detta genom att ramen är hänförlig till vad som har varit synbart 

vid själva avtalsslutandet respektive när anbud eller accept kommit till 

mottagarens kännedom. Det är dock inte säkert att allt som ryms inom denna 

ram tillmäts rättslig betydelse. 51 

 

Den intersubjektiva ramen har till funktion att uppnå ordning och 

förutsägbarhet, inte minst avseende parternas beteende gentemot varandra. 

Adlercreutz och Gorton framför även att det möjligen kan ge parterna en extra 

anledning att vara mer alerta i anslutning till avtalets ingående.52 Adlercreutz 

och Gorton avslutar med att urvalet av tolkningsdata genom den 

intersubjektiva ramen endast sätter väldigt generella regler, det utrycks:  ”[…] 

allmänna minimikrav för vad som i sammanhanget skall anses vara relevant 

[…]”.53  

 

Beträffande händelser vilka har inträffat efter avtalsslutet kan dessa vara 

relevant bevisfakta för att utröna vad som inträffat vid avtalsslutet eller 

innebörden av avtalet. En parts handlingar kan vara indikationer på vad part 

anser att avtalet gäller och därav vara relevant vid avtalstolkning. Dessa får 

därmed en indirekt påverkan.54 Adlercreutz och Gorton flaggar även för att i 

det fall avtalspreliminärer inte kommer med i avtalet resulterar detta i att 

dessa intar en svagare ställning och kan vara lätt att hävda att dessa inte var 

                                                
49 Adlercreutz & Gorton 2010. s. 54f.  
50 Lehrberg 2016, s. 77. 
51 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 54ff.  
52 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 54ff.  
53 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 54ff.  
54 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 55.  
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definitivt avtalsinnehåll, men detta kan givetvis motbevisas. 55  Gällande 

avtalspreliminärer kan detta exempelvis utgöras av tidigare utkast till avtal, 

föravtal, letter of intent och i vissa fall även uppgifter vilka kan ha 

presenterats i marknadsföringen.56  

3.2 Avtalstolkning eller uttfyllning? 
Det har i doktrin förts diskussioner angående distinktionen mellan utfyllnad 

och avtalstolkning. Lehrberg menar att denna diskussion är fruktlös i det fall 

ett externt perspektiv på rätten anläggs. Utan istället måste ett internt 

perspektiv anläggas för att få användbara slutsatser, detta med ”beaktande av 

juridikens egen rationalitet”. Detta leder enligt Lehrberg till att man inte 

behöver skilja mellan tolkning och utfyllning, detta i förening med att 

Lehrberg ser både avtalstolkning och utfyllning som en del av 

avtalstolkningen.57  

 

Adlercreutz och Gorton ansluter sig till uppfattningen att det är inte existerar 

en helt vedertagen definition av vad som är utfyllning och vad som är 

avtalstolkning. De menar att avtalstolkning utgörs av ett tillvägagångssätt 

som är grundat på material som är specifikt för avtalssituationen, så som 

avtalets lydelse och tolkningsdata som kan belysa parternas intentioner med 

avtalet och vad parterna uppfattat.58 Tolkningsdata utgörs av allt det material 

som används vid avtalstolkning. Utfyllning enligt Adlercreutz och Gorton 

innebär i huvudsak att av rättsregler eller sedvänjor som är knutna till avtal 

av en viss typ förs in i avtalet.59 

3.3 Den gemensamma partsavsikten  
Högst ställning vid  avtalstolkning har den gemensamma partsavsikten.60 I 

det fall en gemensam partsavsikt (gemensamma partsviljan) kan framtolkas 

                                                
55 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 73.  
56 Lehrberg 2016, s. 148ff. Uppräkningen är inte uttömmande. 
57 Lehrberg 2016 s. 21.  
58 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 17. 
59 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 17. 
60 Lehrberg 2016, s. 49, 56.  
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blir detta bestämmande för avtalet.61 I det fall det föreligger ett skriftligt avtal 

är det inte säkert att detta återger den gemensamma partsavsikten, detta på 

grund av någon miss eller orsakad av en oklar skrivning, eller av annan 

anledning.62 Bland de viktigaste tolkningsdata är lydelsen.  I det fall det finns 

ett skriftligt kontrakt ges lydelsen i detta en presumtion för att det som 

kommer till uttryckt däri var partsviljan.  

 

Den gemensamma partsviljans betydande roll har befästs i rättspraxis, 

exempelvis blev den avgörande i NJA 1941 s. 563 där den gemensamma 

partsavsikten trumfade en formbunden köpehandling för fastighetsköp.63 Det 

existerar dock vissa bevissvårigheter med att utröna en gemensam partsavsikt, 

detta inte minst när det finns skriftliga avtal som indikerar något annat.64   

 

Lehrberg anför att ibland kan parternas syfte med avtalet påvisa den 

gemensamma partsviljan, likaså partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja. 

Utöver detta kan parternas agerande efter avtalstidpunkten vara av betydelse 

för att avgöra vad den gemensamma partsavsikten var vid avtalsslutet. 

Lehrberg varnar dock för att det är möjligt att det existerar en risk för att det 

blir frågan om skapandet av en efterkonstruktion.65 

  

3.4 Tydning  
I det fall någon gemensam partsvilja inte kan bevisas eller inte har existerat 

kan det bli fråga om att vända sig till tydning. Denna metod bygger på att man 

tolkar det som har kommit till uttryck muntligt eller skriftligt. 66  Denna 

                                                
61 Bernitz, 2013 s. 83ff. Se även Adlercreutz & Gorton 2010, s. 58.  
62 Lehrberg 2016, s. 52.f.  
63 Lehrberg, 2016 s. 56. Se även NJA 1941 s. 563.  
64 Lehrberg, 2016 s. 58.  
65 Lehrberg, 2016 s. 59. Även Ramberg och Ramberg har tidigare påpekat att stundtals 
använder svenska domstolar den gemensamma partsviljan som ett svepskäl för att slippa 
förklara hur domstolen kom till sin slutsats. Ramberg och Ramberg anför inte detta i sin 
senaste version av Allmän avtalsrätt (2016). Kanske har HD :s senare avgöranden fallit dem 
mer i smaken, se dock Ramberg & Ramberg 2014, s. 169. 
66 Vanligtvis blir detta endast relevant ifråga om skriftligt nedtecknade avtal. Se 
Adlercreutz & Gorton 2010, s. 45. 
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tolkningsmetod benämns vanligen som tydning.67 Det är själva ordalydelsen 

som  blir det centrala för tolkningen.68 Det blir dock aldrig frågan om att 

ensamt se till ett avtals lydelse utan avtalet skall ses som en helhet.69 

 

Vid tydning har det stundtals framförts att tillitsteorin skall användas, denna 

går ut på att ett avtal skall tolkas i enlighet med hur mottagaren haft fog att 

uppfatta den. Denna bild menar Lehrberg är alltför onyanserad och egentligen 

felaktig. Lehrberg konstaterar dock att tillitsteorin kanske håller vatten i 

förhållande till tydning, detta för att en klart formulerad avtalsbestämmelse 

har en stark ställning vid avtalstolkning.  Men endast det faktum att en 

avtalstext är tydlig betyder det inte att den för parterna innebär det man kan 

tro vid en första blick. 70  Det är här viktigt att komma ihåg att det inte 

nödvändigtvis föreligger identitet mellan avtalsinnehållet och lydelsen. Detta 

trots att det inte  kan vara helt ovanligt att sådant är fallet.71 

 

Ramberg och Ramberg menar att vid tydning skall man först se till avtalets 
objektiva lydelse, utan att här blanda in subjektiva uppfattningar eller 
avtalspreliminärer.72  Adlercreutz anför att den objektiva lydelsen intar en 
väldigt stark position inte minst när man avgör partsavsikten med avtalet, med 
detta sagt kan en ursprunglig gemensam partsavsikt bli ifrågasatt av part som 
åberopar avtalets lydelse till stöd. Adlercreutz menar att avtalet och därmed 
lydelsen, inte är vilket bevisfaktum som helst utan skapar en presumtion för 
den gemensamma partsavsikten. Det faktum att det föreligger en tydlig 
avtalstext eller att en klausul i ett avtal är tydlig leder dock inte till att en 
domstol kan sluta och nöja sig där. Detta har att göra med att ett skriftligt 
avtal endast är ett bevismedel för vad som har avtals, och inte nödvändigtvis 
ger en korrekt beskrivning av vad som verkligen avtalats. 73  Adlercreutz 
uppfattning har även stöd i kommentarerna till art. 4.1 Principles of 
International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) som utges av 

                                                
67 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 45.  
68 Lehrberg 2016, s. 37, 105.  
69 NJA 1992 s. 402.  
70 Lehrberg 2016, s. 106.  
71 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 52.  
72 Ramberg & Ramberg 2016, s. 161, 187f.  
73 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 57ff. Detta stöds även av Ramberg & Ramberg 2016, s. 
161. 
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International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).74 Det 
skall dock sägas att stundtals har en domstol inget annat att gå på än själva 
lydelsen, exempelvis för att det är det enda som presenteras.75  

 

Adlercreutz anför även att det föreligger en stor genomsnittssannolikhet att 

parterna faktiskt menat det som kommit till uttryck i avtalet, vilket ger 

ytterligare anledning till att ge lydelsen presumtionsverkan.76 Detta leder till 

att det kan vara svårt att bevisa ett muntligt villkor i strid med lydelsen eller 

vid sidan av avtalet, det är inte omöjligt men i praktiken kan det bli svårt att 

bryta presumtionen.77   

 

Vid tydning skall man även enligt Lehrberg inledningsvis se till innebörden 

av orden och vad som kan utläsas av dessa rent objektivt. Utgångspunkten vid 

tydning är att utgå från det allmänna språkbruket.  Avtalstolkaren måste dock 

se till ifall det finns speciellt språkbruk så som; branschspråk, viss yrkesgrupp, 

fack eller rent av ort.78  Det rör sig alltså om att se till semantiken och logiken 

vid tydning.79  Den språkliga kontexten blir även den av betydelse, detta trots 

att en avtalsklausul vanligen kan tolkas separat. 80  Lehrberg framför att 

innebörden av en text måste utmanas med den språkliga kontexten, både 

faktisk och rättslig sådan.81 Med detta menas att man skall se till vad avtalet 

i övrigt innehåller, omständigheterna vid slutandet av avtalet men även ifall 

klausulen har fått en speciell utformning på grund av en rättsregel.82 Det kan 

även här tilläggas att HD har i NJA 2000 s. 685 konstaterat att ett avtals 

terminologi eller rubriksättningen i avtalet inte är avgörande för hur ett avtal 

skall kategoriseras.83 Lehrberg poängterar dock att man framförallt ska se till 

                                                
74 UNIDROIT Principles 2016, s. 137. 
75 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 60. 
76 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 60. 
77 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 59. 
78 Lehrberg 2016 s. 111,  116.  
79 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 46. 
80 Lehrberg 2016, s. 121.  
81 Med utmanas med faktisk kontext får anses att Lehrberg syftar till att intolkning kan vara 
nödvändig. Se nedan avsnitt.  
82 Lehrberg 2016, s. 106.  
83 NJA 2000 s. 685. 
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ordet och ordföljden innan man ser till kontexten. 84  Existerar det i det 

skriftliga avtalet motstridigheter eller oklarheter kan dessa försvåra en 

bedömning, i det fall får man se till graden av oklarhet och en möjlig 

presumtionsverkan85 får bedömas utifrån detta. 86  

 

I det fall det förekommer motstridigheter i avtalet kan detta möjligen lösas 

med användandet av särskilda prioritetsregler, i svensk rätt rör det sig främst 

om två sådana.87  Den första prioritetsregeln är att individuellt utformade 

bestämmelser har företräde framför standardvillkor. Detta för att det kan 

antagas att sådana villkor har övervägts till en högre grad av parterna och även 

vara ämnade att precisera i förhållande till standardvillkor.88 Maskin eller 

handskriven text äger också företräde framför tryckt text. 89  Den andra 

prioritetsregeln är att preciserade klausuler har företräde framför mer 

generellt hållna eller vaga klausuler.90 

3.5 Intolkning 
Trots att det kan gå att utläsa en objektiv innebörd av ett avtal, efter tydning 

har gjorts, kan det vara nödvändigt att gå vidare och se till omständigheter 

före likväl som efter avtalets ingående. Detta har stundtals beskrivits som 

intolkning.91 Vid intolkning tas det större hänsyn till kringliggande fakta än 

vid tydning.92 Detta leder till att man vid en intolkning kan komma att se ett 

avtal annorlunda än vid tydning.93 Intolkning kan resultera i att olika fakta 

vilka inte direkt har intagits i avtalet kan komma att utgöra avtalsinnehåll.94 

En intolkning innebär enligt Adlercreutz och Gorton en precisering av 

avtalsinnehållet och den fakta som kan bli del av avtalet ses som underförstått 

                                                
84 Lehrberg 2016, s. 109. 
85 Adlercreutz & Gorton menar att det skriftliga avtalet har en presumtionsverkan, se ovan.  
86 Adlercreutz & Gorton, 2010 s. 61.  
87 Adlercreutz & Gorton, 2010 s. 61. Se även Lehrberg 2016, s. 213, 246f. Dessa två är 
enligt Adlercreutz & Gorton och Lehrberg de vedertagna i svensk rätt.  
88 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 61. Se även Lehrberg 2016,  s. 250.  
89 Lehrberg 2016, s. 250.  
90 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 62.  
91 Hedwall 2004, s. 79f.   
92 Gränserna mellan de olika tolkningsverksamheterna är flytande.  
93 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 71f. 
94 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 70ff.  
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avtalsinnehåll. Vid intolkningen används i svensk rätt, enligt Hedwall, dels 

sådan fakta som har föregått eller har omedelbart samband med avtalsslutet.95 

Det får här antas att Hedwall menar avtalspreliminärer samt sådan fakta 

vilken redan inryms i den intersubjektiva ramen96. Hedwall påpekar även att 

avtalspreliminärer kan bli av betydelse för tolkningen oavsett ifall dessa anses 

utgöra en del av avtalet eller inte.97 Adlercreutz och Gorton menar att vid 

intolkning kan det vara nödvändigt för en domstol att se till handelsbruk, 

partsbruk och sedvänja.98  

 

Den andra typen av fakta som Hedwall lyfter fram är sådan typ av fakta vilken 

uppkommer efter avtalets ingående. Här ser man främst till avtalsparternas 

agerande. Parternas agerande blir enligt Hedwall extra intressant i förhållande 

till oklarheter eller ofullständigheter i avtalet. I det fall ingen av parterna har 

ifrågasätt handlandet menar Hedwall att det kan tolkas in i att det är vad som 

har avtalats. Hedwall menar även att i det fall det inte går att fastställa 

tolkningsdata kan stundtals det för avtalstolkaren vara nödvändigt att intolka 

vissa kompletterande delar för att avtalstolkaren tycker detta är lämpligt eller 

skäligt. Hedwall ifrågasätter dock ifall inte detta borde undvikas och istället 

regleras med hjälp av 36 § AvtL. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Hedwall 2004, s. 79. 
96 Se avsnittet ovan.  
97 Adlercreutz & Gorton 2010 s. 54.  
98 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 73.  
99 Hedwall 2004, s. 81.  
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3.6 Ytterligare tolkningsmetoder  

3.6.1 Systeminriktad tolkning  
En klausul som kan vara svårtolkad eller oklar kan bli mer förståelig om man 

ser den som en del av en helhet. I det fall man betraktar avtalet som en 

sammanhängande enhet och söker förstå en klausul genom att se till de andra 

bestämmelserna benämner Lehrberg det som systeminriktad tolkning. I den 

systeminriktade tolkningen är det inte helt främmande att en klausuls 

placering i avtalet kan få betydelse för tolkningen av klausulen i sig och dess 

inverkan på avtalet.100  

3.6.2 Ändalmålsinriktad tolking  
En annan tolkningsmetod som används är den ändamålsinriktade tolkningen. 

Denna går ut på att utröna vad parterna kan ha haft för ändamål med att ingå 

avtalet, det vill säga syftet med avtalet. Det existerar även stöd för att låta en 

ändamålsmässig tolkning bli avgörande enligt de internationella 

principsamlingarna.101  

 

3.6.3 Dolusregeln, oklrahetsregeln, 
minimiregeln & den omtvistade 
culparegeln  

 
 
Ur 6 § 2 st AvtL kan den så kallade dolusregeln utläsas, denna går ut på att 

en part inser eller måste inse att den andra parten har en felaktig uppfattning 

om att dennes accept är ren och denne blir inte tagen ur sin villfarelse. Då kan 

den part som inser eller måste inse den andres uppfattning likväl bli bunden. 

Lehrberg är av åsikten att dolusregeln ska användas även utanför det område 

som lagparagrafen stipulerar, det vill säga att den går att tillämpa analogt. 

Detta då den som inser den andra partens felaktiga uppfattning men inte 

                                                
100 Lehrberg 2016, s. 126. Den systeminriktade tolkningen äger även stöd i kommentarerna 
till art. 4.4 UNIDROIT Principles. UNIDROIT PRINCIPLES 2016, s. 142.  
101 Ramberg & Ramberg 2016 s. 169.  
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förklarar den egentliga innebörden av avtalet knappast kan anses vara 

skyddsvärd. Vidare uttalar sig Lehrberg om att det är osäkert om regeln är 

tillämplig när en skriftlig kontraktshandling upprättats, exempelvis när det rör 

sig om ett avtalat krav på skriftform.102 Även Adlercreutz och Gorton menar 

att analogier till dolusregeln i 6 § 2 st AvtL kan göras på andra områden än 

de lagparagrafen stipulerar.103   

 

Oklarhetsregeln har existerat i den juridiska sfären sedan romarriket. Denna 

har ofta fått innebörden att den part som formulerar den otydliga klausulen 

eller infogat klausulen i avtalet bär ansvaret för detta. Det är då den part som 

bären skulden och därmed skall dennes klausul tolkas till nackdel för 

denne.104 Adlercreutz anför att regeln knappast kan bli tillämplig på annat än 

skriftliga avtalsvillkor och att den främst är tillämplig på standardvillkor.105 

Oklarhetsregeln har även stundtals givits innebörden att trots att en klausul 

inte är oklart formulerad men klausulen ställer till oreda vid en avtalstolkning 

kan denna klausul tolkas till nackdel för den som hade bäst möjlighet att 

förhindra oklarheten. Således behöver det inte nödvändigt vis vara den som 

formulerar avtalet som alltid står risken utan att den som lättast hade kunnat 

undanröja oklarheten kan hållas ansvarig.106  

 

Minimiregeln är en tolkningsprincip vilken har ägt varierande ställning i den 

svenska rätten. Denna kan används när det råder oklarheter kring vidden av 

vad en part har åtagit sig att prestera. Regeln är endast tillämplig på ensidiga 

förpliktelser enligt Hedwall.107 Lehrberg menar dock att denna även går att 

använda på ömsesidiga förpliktelser.108  Adlercreutz och Gorton anser att 

minimiregeln framförallt blir aktuell vid ensidiga förpliktelser. Adlercreutz 

och Gorton menar att resultatet vid användandet av minimiregeln är  att den 

minst betungande tolkningen av prestationsskyldigheten ska premieras.109 

                                                
102 Lehrberg 2016, s. 63. 
103 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 132f.  
104 Lehrberg 2016, s. 215. 
105 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 116.  
106 Lehrberg, 2016,  s. 215. 
107 Hedwall 2004, s. 79.  
108 Lehrberg 2016, s. 241. 
109 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 114.  
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Bernitz ställer sig tveksam till användandet av minimiregeln och menar att 

den inte har någon plats avseende standardvillkor. Dock konstaterar Bernitz 

att den skulle kunna användas vid ensidiga villkor men att oklarhetsregeln bör 

användas före.110 

 

Det har i doktrin förts diskussioner utöver dessa ovan nämnda 

prioriteringsregler om existensen av en culparegel. Culparegeln bygger på att 

en part bort inse att den andra parten inte hade samma förståelse av avtalet 

som denne själv, och denne sedermera inte tar sin motpart ur denna villfarelse.  

Här blir det inte fråga vem som hade mest anledning till sin uppfattning utan 

snarare vem som har varit mest culpös. Den som bär mest skuld eller mest 

skuld till oklarheten i sig, får oklarheten tolkad till sin nackdel.111  Lehrberg 

riktar viss kritik mot culpamodellen då den inte har någon lösning fall det inte 

kan sägas att någon var culpös eller om båda parterna varit culpösa. 112  

Adlercreutz och Gorton menar att denna regel kan vara tillämplig vid oklara 

avtal och förefaller mer positiva till användandet av en culparegel.113  

 

3.7 Utfyllning  
Utfyllning sker enligt Lehrberg när det efter en avtalstolkningsprocess 

konstateras att det krävs något ytterligare för att fastställa rättshandlingens 

rättsverkningar. Avtalet kan alltså inte ge ledning angående den omtvistade 

frågan. Vanligtvis görs utfyllningen med hjälp av rättsregler. Inte sällan 

används dispositiv rätt för att komplettera avtalet, men det är självklart att 

även tvingande rättsregler kan fylla ut ett avtal. Det kan även bli fråga om att 

göra analogier från den dispositiva rätten vid utfyllning. Vidare kan 

utfyllande rättsregler även härstamma från rättspraxis eller doktrin. Analogier 

kan även göras från allmänna rättsgrundsatser. 114 Analogier kan även göras 

från andra avtal men detta ska enligt Adlercreutz och Gorton göras med 

                                                
110 Bernitz, 2013, s. 100f.  
111 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 134. 
112 Lehrberg 2016, s. 232.  
113 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 134.  
114 Lehrberg 2016, s. 22, 157ff.  
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försiktighet. De menar att avtalsanalogier främst kan göras från kollektivavtal 

och vissa standardbestämmelser detta för att de till viss mån kan anses utgöra 

ett eget regelsystem. Adlercreutz och Gorton framför även att motsatsslut kan 

användas vid utfyllning, men att det ligger närmare att förklara en fråga 

oreglerad än att använda sig av denna metoden.115  

 

Gällande de tvingande rättsreglerna kan det sägas att de utgör en gräns för 

vilken rättsverkan ett avtal kan få. Står avtal i strid med en tvingande 

rättsregel efter genomförd tolkning får tolkningsresultatet ge vika för den 

tvingande rättsregeln. I det fall en utfyllning sker med tvingande rätt blir den 

regel som tillförs direkt avgörande för slutresultatet.  Utfyllning kan inte göras 

i strid med tvingande rätt, utfyllning med tvingande rätt sker även före annan 

utfyllning.116 De rättsregler som kan användas vid en utfyllning blir dock 

beroende av vad avtalet berör.117 Adlercreutz och Gorton påpekar att det 

stundtals kan föreligga svårigheter att avgöra vilken slags avtalstyp det rör sig 

om, vilket leder till att det stundtals först måste göras en klassificering av 

avtalet genom avtalstolkning och lagtolkning.118   Adlercreutz och Gorton 

menar att rangordningen mellan de utfyllande reglerna går att finna i 3 § KöpL. 

Ordningen för utfyllning blir då; (1) tvingande rättsregler, (2)avtal och vad 

som tolkningsvis kan anses avtalat (3) partsbruk (4) handelsbruk och annan 

sedvänja, (5)dispositiv rätt i lag eller praxis, (6) objektiva rättsliga 

överväganden för tillskapande av en utfyllande rättsregel.119 

 

Hedwall anför även att utfyllning kan göras med stöd i förutsättningarna i 

fallet. 120  Gällande utfyllning med stöd av förutsättningar i fallet anför 

Hedwall att detta blir en hypotetisk fråga och frågan som avtalstolkaren ställer 

är: ”hur hade parterna reglerat situationen i det fall de varit medvetna eller 

tänkt på situationen vid avtalsslutet?”.121 Adlercreutz och Gorton benämner 

                                                
115 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 29ff.  
116 Lehrberg 2016, s. 22. 
117 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 21. 
118 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 22.  
119 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 25. 
120 Hedwall 2004, s. 82.  
121 Hedwall 2004, s. 82. Hedwall drar här paralleller till förutsättningsläran vilken inte 
behandlas i uppsatsen.  
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detta som individuell utfyllning och menar att utfyllningen grundas på ”för 

avtalssituationen speciella omständigheter”122, även Lehrberg benämner detta 

individuell utfyllning.123  

3.8 Handelsbruk, sedvänja, kulans och 
eftergift 

Med sedvänja kan enligt Bernitz förstås som gängse skick och bruk.124 Detta 

betyder att det ska handla om handelsmönster vilka är så allmänt utbredda 

och har iakttagits så länge att de har accepterats som en normal och riktig 

ordning. Parterna på den aktuella marknaden ska därmed normalt inrätta sig 

efter denna ordning för att det ska vara sedvänja.125  

 

Handelsbruk utgör sedvänja vilken har uppnått en hög grad av fasthet och 

stadga och avser handlingsmönster inom affärslivet. Det kan bland annat röra 

sig om innebörden av vissa uttryck i affärslivet. Även vissa förfaranden 

exempelvis; vägning, mätning, märkning eller vad för krav som ska ställas på 

en vara för att denna inte ska vara felaktig. Detta sista exempel har direkt 

rättslig anknytning. Handelsbruket är ofta knutet till en specifik bransch men 

kan även vara bundet till viss ort.126 

 

Bernitz menar att handelsbruk och sedvänja utgör självständiga rättskällor på 

handelsrättens område.127 Ramberg och Ramberg menar att handelsbruk och 

sedvänja kan användas som stöd för tolkning men även till utfyllnad. 

Handelsbruk kan även användas för att ersätta dispositiv rätt. Ramberg och 

Ramberg menar även de att handelsbruk och sedvänja utgör rättskällor.128  

 

 

                                                
122 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 29.  
123 Lehrberg 2016, s. 27. Se även Adlercreutz & Gorton 2010, s. 29.  
124 Bernitz 2013, s. 41.  
125 Bernitz 2013, s. 42.  
126 Bernitz 2013, s. 42.  
127 Bernitz 2013, s. 41.  
128 Ramberg & Ramberg 2016, s. 28f.  
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Kulans innebär att det saknas överrensstämmelse mellan ett avtals innebörd 

och hur det tillämpas. Men detta innebär inte direkt att part har uteslutit sin 

rätt, rättsläget är därmed i princip oförändrat. Med detta menas att part inte 

har ansetts frånsäga sig rätten att i annat fall vara striktare i tillämpningen av 

avtalet. 129  Det kan dock bli frågan om en tillämpning i strid med 

avtalsvillkoren kan resultera i att den eftergivande parten förlorar sin rätt att 

åberopa avtalsvillkoren. Det krävs dock för giltig eftergift, enligt Adlercreutz 

och Gorton, att den eftergivande parten varit medveten om att agerandet stått 

i strid med avtalet eller bort förstå det.  Adlercreutz och Gorton påpekar även 

att det krävs att tillämpningen sker i strid med ordalydelsen och att motparten 

har fog att uppfatta den andra partens agerande som en eftergift. Att inte låta 

ett avtal bli ändrat för lätt, utan istället använda sig av kulans leder troligen 

till ökad förutsebarhet enligt Adlercreutz och Gorton.130  

3.9 Standardavtal  
Standardavtal existerar idag inom de flesta affärsområdena. Standardavtal är 

ofta förtryckta formulär med standardiserade villkor. Det är inte ovanligt att 

standardvillkoren följer med på baksidan av avtalet eller att en hänvisning 

sker i avtalet till standardvillkoren. Bernitz påpekar dock att standardvillkor 

inte tvunget behöver vara speciella handlingar utan att det kan även röra sig 

om enskilda standardiserade klausuler. 131  Standardavtal kan definieras  i  

enlighet med följande;  

 
Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis ingås 

enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, avsedda att tillämpas 

likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art i vilka åtminstone 

den ena avtalsparten växlar och som såvitt gäller dessa villkor inte har blivit 

föremål för individuell förhandling.132 

 

                                                
129 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 101.  
130 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 101f.  
131 Bernitz 2013, s. 15f.  
132 Bernitz 2013, s. 16. 
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Bernitz framhåller att i det fall standardvillkor tillämpas kommer avtalet att 

ha både standardiserade allmänna avtalsvillkor och individuellt förhandlade 

villkor. Bernitz påpekar dock att det inte finns någon helt klar gräns mellan 

standardavtal och individuellt förhandlade avtal.133 Standardavtalen fungerar 

inte sällan som mallar eller inspirationskällor för de individuella avtalen. Det 

finns både ensidigt upprättade standardavtal och gemensamt upprättade 

standardavtal. De ensidiga standardvillkoren brukar ofta vara fördelaktiga för 

den part som upprättar dem. De gemensamt upprättade standardvillkoren har 

i Sverige ofta utformats av samverkande branschorganisationer.134 Syftet med  

standardvillkoren skiftar, men enligt Bernitz finns det några huvudsyften. 

Dessa är; rationalisering av avtalsförhållandena, precisera rättsläget och att 

reglera parternas affärsrisker i förhållande till dispositiv rätt. 135  Bernitz 

framför dock att det inte är ovanligt att standardavtalen som tillämpas ofta är 

de som insisterats på av den starkare parten i avtalsförhållandet.136  

3.9.1 Inkorporering av standardvillkor 
 

För att ett standardavtal eller standardvillkor skall anses vara inkorporerat i 

avtalet krävs det som huvudregel att de presenteras för motparten innan 

avtalsslutet. 137  Detta kan vanligen göras genom hänvisning till 

standardavtalen i avtalet, vilket kan göras genom en referensklausul. Bernitz 

menar att det är den part som vill införa standardvillkor behöver vidta skäliga 

åtgärder för att uppmärksamma motparten om standardvillkoren. Det ska 

även poängteras att kraven är olika vad som är skäliga åtgärder beroende på 

om det rör sig om kommersiella parter eller konsumenter.138 Det uppställs 

dock inget krav på att motparten faktiskt ska ha tagit del av standardvillkoren, 

utan det väsentliga är att skäliga åtgärder vidtagits för att ge motparten 

möjlighet att utan svårighet ta de del av standardavtalet innan avtalsslutet.  

Med detta sagt existerar det dock strängare krav när det rör sig om 

                                                
133 Bernitz 2013, s. 16f.  
134 Bernitz 2013, s. 19. 
135 Bernitz 2013, s. 20f.  
136 Bernitz 2013, s.  22.  
137 NJA 2011 s. 600.  
138 Bernitz 2013, s. 63.  
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införlivande av oväntade, överraskande och särskilt tyngande klausuler i 

standardvillkoren.139 Om kraven inte uppfylls kan detta leda till att avtal inte 

ansetts ingått eller att en klausul inte anses införlivat i avtalet.140  

 

Bernitz framför att tyngande villkor kännetecknas av att de är ofta är ensidigt 

upprättade och försätter motparten i ett väsentligt ogynnsammare läge i 

förhållande till dispositiv rätt. Det rör sig enligt Bernitz främst om 

friskrivningsklausuler. För att särskilt tyngande villkor ska vara införlivade 

menar Bernitz att det krävs att villkoret har bringats till motpartens kännedom 

eller att motparten känt till villkoret eller bort känna till villkoret.141 Detta är 

även gällande mellan näringsidkare, exempelvis i NJA 1980 s. 46 diskuterade 

HD om en skiljeklausul var att anse som en överraskande eller betungande 

klausul där parterna var två näringsidkare.142  

 

Oväntade villkor förstås, enligt Bernitz, som villkor vilka är ovanliga eller av 

andra anledningar är att se som överraskande i den specifika avtalssituationen. 

Vidare kan oväntade villkor utgöras av sådana som är undangömda, 

exempelvis genom en märklig placering. Bernitz menar att det inte direkt går 

att åtskilja överraskande eller oväntade villkor. 143  För att oväntade eller 

överraskande standardvillkor ska vara införlivade och därmed bli bindande 

för parterna menar Bernitz att det i princip krävs att det framgår att motparten 

accepterat villkoren. 144  Även partsställningarna blir av betydelse för 

avgörandet huruvida oväntade eller tyngande villkor måste presenteras för 

motparten. Bernitz konstaterar att kravet kan vara strängare om motparten är 

en småföretagare.145 

 

                                                
139 Bernitz 2013, s. 65.  
140 Bernitz 2013, s. 68.  
141 Bernitz 2013, s. 69. Bernitz menar att detta går att utläsa ur doktrin och rättspraxis.  
142 NJA 1980 s. 46, Skiljeklausulen vilken förekom i standardavtalet ansågs inte vara 
överraskande eller betungande i detta fallet.  
143 Bernitz 2013, s. 71.  
144 Bernitz 2013, s. 72. 
145 Bernitz 2013, s. 70f.  
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3.9.2 Tolkning av standardvillkor  
Hedwall framför att standardavtal och standardvillkor som huvudregel ska 

tolkas med samma tolkningsmetoder som vilket annat avtal som helst.146 

Gällande förarbeten till standardavtal menar Hellner att dessa endast ska 

behandlas som ett hjälpmedel för avtalstolkaren vid bestämmandet av avtalet 

och klausulernas karaktär. 147  Hedwall framför att det vid tolkning av 

standardvillkor finns svårigheter att tillämpa den gemensamma partsviljan. 

Istället menar Hedwall att man får utgå från en objektiv tolkning för att 

därefter se till de subjektiva reglerna. Hedwall menar vidare att en av 

anledningarna till att det finns svårigheter att se till den gemensamma 

partsviljan är att standardavtalet ofta utarbetats av endast en part.148 Hedwall 

anför även att oklarhetsregeln kanske fyller sin viktigaste roll vid tolkning av 

standardvillkor medan minimumregelns tillämplighet enligt Hedwall är 

ytterst begränsad.149 Adlercreutz menar att  domstolarna vid bedömning av 

standardvillkor utgår från en objektiv bedömning av villkoren där man kan se 

till syftet, dispositiv rätt på området och efter detta se till de speciella 

omständigheterna (individuell tolkningsdata) i fallet.150  

 

Bernitz anför att i det fall det existerar avtalsvillkor vilka har blivit 

förhandlade och dessa går emot standardvillkoren får de senare ge vika.151 

Även regeln om att skrivet går före tryckt är tillämplig gällande tolkning vid 

stridigheter mellan standardvillkor och förhandlade avtalsvillkor.152 Bernitz 

framför även att muntligt går före tryckt, men att detta blir beroende av när 

den muntliga överenskommelsen har gjorts. Bernitz framhäver dock att det 

kan bli svårt att bevisa ett muntligt villkor i strid med avtalet.153 Att muntliga 

avtal ska gå före standardvillkoren anser dock Hedwall tveksamt när det rör 

sig om kommersiella parter. Hedwall påpekar dock att tidpunkten för den 

                                                
146 Hedwall 2004, s. 83.  
147 Hellner 1993, s. 204f.  
148 Hedwall 2004, s. 85. 
149 Hedwall 2004, s. 87f. Se ovan angående oklarhetsregeln.  
150 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 67f.  
151 Bernitz 2013, s. 91.  
152 Bernitz 2013, s. 85.  
153 Bernitz 2013, s. 85 
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muntliga överenskommelsen är av betydelse. Hedwall motiverar sin åsikt 

med att kommersiella parter som vill frångå standardavtalet borde istället 

upprätta ett tillägg till avtalet.154   

 

Enligt Bernitz följer HD följande modell vid tolkning av standardvillkor: 

(1)Förekomsten av gemensam partsavsikt, (2)Förekomsten av klargörande 

kringomständigheter (3)Kontrakttextens ordalydelse (4)Avtalets systematik 

(5)Dispositiv rätt (detta blev avgörande för avtalsinnehållet och här stannande 

HD i sin tolkning).155  

                                                
154 Hedwall 2004, s. 86f.  
155 Bernitz 2013, s. 95. NJA 2012 s. 579.  



 37 

4 Internationella 
principsamlingar och CISG  

Här kommer CISG samt de internationella principsamlingarna att presenteras. 

De Internationella principsamlingarna; UNIDROIT Principles, Principles of 

European Contract Law (PECL), Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

anses dock spela en betydande roll för affärslivet och handelsrätten. Det är 

även så att en domstol kan komma att se till dessa konventioner vid en möjlig 

tvist. Det är på grund av detta intressant till att se till vad dessa internationella 

principsamlingar har att säga om; avtalstolkning, utfyllning, 

integrationsklausuler, avtalat krav på skriftlighet. HD har i följande fall valt 

att se till internationella principsamlingarna vid avgörande av tvisten: NJA 

2006 s. 638, NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629, och NJA 2011 s. 600. 

 

4.1 CISG  
I Sverige införlivades CISG genom Lag (1987:822) om internationella köp, 

vilken trädde i kraft år 1989. Inledningsvis reserverade sig Sverige, Danmark, 

Finland och Norge mot del II av CISG.156 Dock har Sverige, Finland, Norge 

och  Danmark valt att återkalla denna reservation sedan 2012. 157  Island, 

Sverige, Danmark, Finland och Norge har reserverat sig enligt art. 94 som 

tillåter att stater med samma eller närliggande rättsregler om köp att tillämpa 

nationell rätt i stället.158 Ett av de länder inom Europeiska unionen som inte 

valt att ratificera CISG är Storbritannien.159 

 

CISG gäller till skillnad från Sveriges Köplag (1990:931) endast avtal 

gällande köp av varor.160 I art. 2 CISG finner vi att avtal gällande aktier, 

                                                
156 Munukka, Lag ( 1987:822) om internationella köp, 1 §, Karnov 2016-01-01, hämtad 
2018-03-26.  
157 Ramberg & Herre 2016, s. 39.  
158 Detta kallas Nabolandsundantaget se Ramberg & Herre 2016, s. 58.  
159 Ramberg & Herre 2016, s. 39.  
160 I CISG benämns det ”goods” och har en annan betydelse än varor enligt svensk rätt.  
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andelar, finansiella instrument och säkerheter eller pengar inte behandlas i 

CISG.161 Enligt art. 1 CISG är CISG tillämpligt på internationella köp, det 

vill säga om parterna har affärsställe eller hemvist i olika länder anslutna till 

CISG.162  

 

I art. 8 CISG finner vi reglerna om avtalstolkning. I art. 8(1) konstateras att 

utgångspunkten för tolkningen är vad part har muntligen eller skriftligen 

yttrat och det skall ses som att part har menat det denne uttryckt. Det existerar 

även här en ondtrosregel vilken stipulerar att i det fall motparten är medveten 

om att part menat annat än denne yttrat läggs den icke ondtroende partens 

uppfattning till grund för avtalet.  Art 8(2) CISG stipulerar att en objektiv 

bedömning skall göras utifrån vad en ”resonable person” av samma slag hade 

uppfattat i samma situation.  I art. 8(3) stipuleras det att alla relevanta 

omständigheter får beaktas vid avgörandet av avtalsinnehållet. Till dessa 

räknas avtalspreliminärer, tidigare partsbruk, handelsbruk och parternas 

agerande efter avtalsslutet.163   

 

Avseende standardavtal så behandlas dessa inte direkt utav CISG utan det 

skall ses utifrån reglerna om tolkning och utformning av avtal. I kommentar 

av CISG Advisory Council har regler föreslagits som till största del 

överensstämmande med hur standardavtal ses i svensk rätt och reglerna kring 

dess inkorporering.164 Kommentaren av CISG Advisory Council är givetvis 

endast ett riktmärke för hur en domstol skulle kunna tolka standardklausuler.  

4.2 PECL, UNIDROIT och DCFR 
Vid skapandet av CISG var de medverkande representanterna för FN:s 

medlemsstater nödgade att kompromissa och texterna som skrevs blev 

stundtals intetsägande. Detta för att allt för kontroversiella förslag skulle 

                                                
161 Ramberg & Herre 2016, s. 50f.  
162 Ramberg & Herre 2016, s. 67. Se Art. 1 samt art. 10 CISG. CISG kan även bli tillämplig 
genom lagvalsfrågor.  
163  Kihlman, Lag (1987:822) om internationella köp Art. 8, Lexino 2017-01-18. 
164 CISG-AC Opinion No. 13, 2013.  
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kunna leda till att vissa länder skulle välja att inte ratificera konventionen.165 

Det politiska spelet fick således en betydande påverkan på CISG.166 

 

Däremot är detta något som inte belastar UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contacts (UNIDROIT Principles) eller European 

Principles (PECL). Detta då representanterna endast företrätt sig själv och 

inte något land eller någon organisation. Ramberg och Herre menar att 

experterna troligtvis inte känt sig lika tvungna att hitta en gemensam 

minimistandard vilken måste accepteras av alla i en enskild situation. Utan 

istället har målet varit att finna den regel eller princip som är bäst lämpad, 

fyller ändamålet eller mest accepterad för den internationella handeln.167 

UNIDROIT och PECL bygger till mångt och mycket på CISG. både 

UNIDROIT och PECL finns delar som anses kodifiera allmänna principer, 

lex mercatoria eller liknande.168 

4.2.1 UNIDROIT Principles 
UNIDROIT Principles publicerades för första gången år 1994 men har sedan 

dess undergått revison samt komplettering, varav den senaste år 2016. De 

personer som varit med och kodifierat UNIDROIT har till stor del även varit 

delaktiga i arbetet med CISG, gruppen utgjordes av experter från olika 

jurisdiktioner inom avtalsrätt och internationell handelsrätt.169  Principerna 

har fått genomslag internationellt och har legat till grund för avgöranden. 

UNIDROIT presenterar i UNIDROIT Principles regler och principer för 

internationella kommersiella avtal. Preambeln föreskriver också att 

UNIDROIT Principles bör kunna nyttjas som tolkningsunderlag eller som 

utfyllnad av internationella konventioner eller andra överenskommelser.170 I 

principerna återfinns regler för avtalets giltighet, ingående av avtal, 

avtalstolkning, parternas skyldigheter, fullgörelse av avtal och konsekvenser 

                                                
165 Ramberg & Herre 2016, s. 79.  
166 Ramberg & Herre 2016, s. 79.  
167 Ramberg & Herre 2016, s. 79.  
168 Ramberg & Herre 2016, s. 79f.  
169 Ramberg & Herre 2016, s. 77. 
170 UNIDROIT Principles 2016, s. 5. Se även Ramberg & Herre 2016, s.78.  
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av kontraktsbrott.171 Hedwall menar att UNIDROIT Principles även kan vara 

vägledande vid utfyllning av avtal. 172  Även UNIDROIT Principles 

föreskriver att vid tolkning  skall först ses till den gemensamma partsviljan 

detta i art. 4.1 UNIDROIT Principles.173 

 

4.2.2 PECL 
European Principles (PECL) utarbetades efter ett initiativ från den danske 

professorn Ole Lando, arbetet inleddes på 1970-talet och en första version 

publicerades 1994. Versionerna har blivit uppdaterade genom åren och den 

senaste uppdateringen antogs 2001 och publicerades 2003.174 Arbetet med 

PECL gjordes framförallt av personer med anknytning till den akademiska 

grenen av juridiken, arbetsgruppen utgjordes av personer från de olika EU-

staterna. När fler stater anslöt kom även nya representanter att bli en del av 

arbetsgruppen. Delar av arbetsgruppen har även varit aktiv i skapandet av 

CISG.175 

 

Syftet med PECL är att belysa de principer vilka ska användas som allmänna 

regler för kontraktsrättens i Europa. Detta genom att skapa ett enhetligt 

regelsystem vilket bygger på jämförande av de olika medlemsstaternas 

interna kontraktsregler. PECL är varken nationell rätt eller internationell rätt, 

avsikten var istället att skapa en utgångspunkt för när principerna kan 

användas. Givet är att parter kan bestämma att PECL ska vara gällande mellan 

parternas förehavanden.176 

 

 

 

                                                
171 Ramberg & Herre 2016, s. 78f.  
172 Hedwall 2004, s. 37. 
173 art. 4.1. UNIDROIT Principles. 
174 Ramberg & Herre 2016, s. 76.  
175 Ramberg & Herre 2016, s. 76.  
176 Ramberg & Herre 2016, s. 77. 
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4.2.3 DCFR 
 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) publicerades 2009 och syftet 

med DCFR är att skapa enhetlighet i civilrätten. Detta görs genom att DCFR 

innehåller civilrättsliga modellregler och definitioner av civilrättsliga begrepp. 

DCFR försöker även bestämma vissa rättsreglers innebörd.177 DCFR bygger 

till mångt och mycket på PECL detta leder till att många av bestämmelserna 

i PECL går att återfinna i DCFR. DCFR täcker dock ett bredare spektrum än 

PECL och det är inte givet att ordalydelsen i artiklarna är densamma.178  

                                                
177 Bernitz 2013, s. 48f.  
178 DCFR Interim Outline Edition, s. 24.  
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5 Boilerplateklausuler 

Att ordet boilerplate härstammar från engelskan är uppenbart men varför 

denna begreppsbildning har använts är något mer oklart. En alternativ 

direktöversättning av ordet skulle bli ångpanneplåt, vars betydelse knappast 

ger någon ledning. En annan förklaring till begreppsbildningen skulle kunna 

vara att ordet refererar till den gamla tryckindustrin, där boilerplates var 

sådana tryck som ofta återkom och därmed var gjutna eller redan pressade för 

att sedan kunna användas flertalet gånger.179 Hedwall menar att boilerplate-

klausuler kommer från den amerikanska begreppsbildningen.180  

 

Edlund menar att användandet av boilerplates i den anglosaxiska rätten 

kommer från dess tradition med att se till det skrivna avtalet och domstolens 

tradition att hålla sig till det skrivna avtalet. Detta inte minst då det 

anglosachsiska avtalstolkningssystemet inte bygger på att härledning kan 

utrönas ur den dispositiva rätten eller utav allmänna rättsgrundsatser. Av 

denna anledning menar Edlund att boilerplateklausuler spelar en reell roll i 

den anglosachsiska avtalsrätten.181  Hedwall pekar på att boilerplates även 

fyller en funktion av den anledning att anglosachsiska rätten till stor del 

bygger på en annan rättstradition.182  

 

Definitionen av boilerplates i den svenska litteraturen varierar något, enligt 

Sten och Svernlöv rör det sig om klausuler vilka redan är färdigskrivna och 

därmed redo att föras in i ett avtal. 183  De har beskrivits som ett antal 

standardiserade klausuler som har skapats för att reglera generella situationer 

vilka uppstår i diverse slags avtal. Dessa klausuler förekommer ofta i senare 

del av avtalet och är inte sällan klausuler avseende; krav på skriftlighet, 

                                                
179 Sten & Svernlöv 2013, s. 156.   
180 Hedwall 2004, s. 145.  
181 Edlund 2001, s. 172.  
182 Hedwall 2004, s. 145.  
183 Sten & Svernlöv 2013, s. 156.  
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integrationsklausul, antal avtalskopior, lagval, för att nämna några.184  Att 

boilerplateklausulerna generellt skulle förekomma i den avslutande delen av 

avtalet är omdiskuterat och ifrågasätts av Gorton. 185  Boilerplateklausuler 

reglerar parternas rättigheter och skyldigheter samt avtalet i sig. 186  De 

reglerar dock inte själva syftet med avtalet, vad parterna vill uppnå med 

avtalet, exempelvis vad för varor som ska säljas respektive köpas och 

eventuell kvalitet på dessa. De reglerar därmed inte avtalssyftet.187 

 

McKendrick uttryckte sig enligt följande gällande boilerplateklausuler:  

 
Standard terms can be divided into two broad groups. The first consists of 

standard terms that are inserted into a written contract which has been drawn 

up on by the contracting parties (more usually, their lawyers). These are often 

known as ’boilerplate clauses’. The second consists of a set of standard terms 

and conditions which a business attempts to incorporate into all of its contracts. 

These terms are often appended to an order form or are incorporated into the 

standard documentation sent out on behalf of the business whenever a 

transaction is concluded. The distinction between these groups is a very loose 

one. A term can be both a boilerplate clause inserted into a written contract and 

a term that is included in a standard set of terms and conditions.188 

 

Vi kan här se att det inte råder någon klar definition över vad som utgör en 

boilerplateklausul. Ser vi till McKendrick är det inte nödvändigtvis så att 

boilerplateklausuler utgör standardklausuler men kan mycket väl göra det. Ser 

vi till vad den svenska doktrinen har uttalat om dessa klausuler är det inte 

heller tydligt om de är att betrakta som standardklausuler eller vart i avtalet 

vi kan återfinna dessa. 189  Detta kan få betydelse i förhållande till 

avtalstolkningen.190  

                                                
184 Hedwall 2004, s. 145.  
185 Gorton 2009, s. 170.f.  
186 Hedwall 2004, s. 145.  
187 Hedwall 2004, s. 145.  
188 Citatet är hämtat från Gorton 2009, s. 170f.  
189 Gorton 2009, s. 171. 
190 Se ovan avseende avtalstolkning.  
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5.1 Allmänt om Integrationsklausuler  
Det tillhör idag inte ovanligheterna att  integrationsklausuler (även kända 

som ”merger clauses” eller ”entire agreement clauses”) införlivats i svenska 

avtal. 191  Gorton menar att integrationsklausuler är bland de vanligaste 

boilerplateklausulerna.192 Enligt Adlercreutz kommer integrationsklausulen 

från USA men har nära samband med den engelska traditionen att försöka 

inrymma allt i avtalet.193 Integrationsklausulen föreskriver vanligtvis att det 

skriftliga avtalet är den fullständiga regleringen av avtalet mellan parterna 

och att det endast är det skriftliga avtalet som ska ligga till grund för 

avgörandet av avtalets innehåll och innebörd. 194  Bernitz konstaterar att 

integrationsklausuler är giltiga förutsatt att de uttrycker det som varit 

parternas avsikt.195  

 

Integrationsklausulen syftar därmed till att begränsa avtalsinnehållet, genom 

att förhindra att avtalspreliminärer blir en del av avtalet då de inte tagits upp 

i den skriftliga handlingen. Integrationsklausulen ämnar även begränsa vad 

som skall läggas till grund för bedömning av avtalsinnehållet, nämligen att 

det endast är själva kontraktshandlingen som ska ligga till grund för en 

tolkning av avtalet.  

 

                                                
191 Adlercreutz 1996, s. 23.  
192 Gorton 2009, s. 177.  
193 Adlercreutz 1996, 23. 
194 Adlercreutz 1996,  s. 18. Se även Bjørnstad 2007, s. 8.  
195 Bernitz 2013, s. 76. 
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Integrationsklausuler har enligt Adlercreutz liknande syfte som den 

anglosachsiska the parol evidence rule196 och att dessa två står i nära relation 

till varandra. Integrationsklausuler återfinns inte sällan i standardavtal.197  

 

Följande är ett exempel på hur en integrationsklasul kan se ut enligt Gorton: 

 
This Contract constitutes the entire agreement between the Parties, and no 

promise, undertaking, representation, warranty or statement by either Party 

prior to the date of this Contract stated in Box 1 shall affect this Contract. Any 

modification to this Contract shall not be of any effect unless in writing signed 

by or on behalf of the Parties.198 

 

Sjöman ger följande som exempel på hur en integrationsklasul kan vara 

utformad: 

 
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av de frågor som 

avtalet berör. Alla muntliga eller skriftliga åtaganden eller utfästelser som 

föregått avtalet ersätts härav.199 

 

Gorton menar att den gemensamma nämnaren för alla integrationsklausuler 

är att de alltid ämnar, åtminstone till någon mån, att vissa delar av 

förhandlingarna inte ska inkluderas vid avtalstolkning av det slutgiltiga 

kontraktet.200 Integrationsklausuler ämnar uppnå att det endast är det som 

återfinns i avtalet som ska läggas till grund för vad som utgör själva avtalet 

                                                
196  I de anglo-amerikanska systemen existerar de regler för vilken bevisning som får 
(admissable) eller inte får  presenteras för domstolen och i sådant fall bevisning framförs som 
inte är admissable skall domstolen bortse från denna. En av de mer omtvistade av dessa är 
den oskrivna the parole evidence rule. Regeln ämnar att vid tolkning och tillämpning av en 
avtalstext, får inte bevisning tillföras om vad som förekommit muntligen för att; ändra, vidga 
eller motsäga vad avtalstexten utvisar. Inte heller får annan bevisning som ligger utanför 
avtalstexten föras. Detta gäller som en generell princip när avtalet har ansetts färdigställt och 
nedtecknat i syfte att reglera hela avtalsförhållandet. Adlercreutz menar att the parole 
evidence rule inte utesluter bevisning rörande avtalets tolkning, om en precisering kan göras 
för att undanröja en oklarhet. Se Adlercreutz 1996, s. 20.  Se exempelvis The Law Comission 
Report 1986. Se även Mckendrick, 2017, s. 162ff. 
197 Adlercreutz, 1996, s. 22.  
198 Gorton 2008, s. 184.f. Denna integrationsklausul har även blivit förenad med ett krav på 
skriftlighet, vilket inte är helt ovanligt. Svenska varianter kommer presenteras nedan i 
rättsfallen. 
199 Sjöman 2008, s. 571. 
200 Gorton 2008, s. 187. 
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och avtalets innebörd.201 Detta oberoende om avtalet till sin lydelse är klart 

eller oklart.202 Adlercreutz har valt att kalla det att integrationsklausulen har 

en bakåtsyftande funktion, men påpekar att klausulen ofta förenas med en 

framåtsyftande så som klausuler gällande framtida ändringar. 203 

Integrationsklausuler syftar därför till att skapa mer förutsägbarhet för 

parterna, detta genom att försöka binda domstolen till att endast beakta vissa 

fakta.204  Förutsebarhet kan vara en av anledning till att parterna inför en 

integrationsklausul, detta för att parterna ska kunna se vad som är avtalat och 

förutse vad som är relevant i en eventuell tvist.205 Lindskog påpekar även att 

en integrationsklausul kan tvinga parterna att vara mer noggranna och tydliga 

vid avtalsskrivandet.206  

 

Ytterligare anledning till varför man införa en integrationsklausul kan vara att 

försöka bringa ordning i ett mångårigt affärsförhållande, vari de kan vara 

svårt att ha översikt över vad som inträffat tidigare. I förhållande till AD 2007 

nr. 86 kan vi se att det var just det den ena parten hävdade, nämligen att 

integrationsklausulen skulle utesluta de tidigare avtalsvillkoren.207  

 

Det har diskuterats huruvida en integrationsklausul även utgör en friskrivning 

mot användandet av dispositiv rätt. HD har inte heller prövat hur 

integrationsklausuler förhåller sig till utfyllning med dispositiv rätt. En 

tolkning av integrationsklausulen skulle möjligen kunna även ses som  en 

friskrivning från användandet av dispositiv rätt, handelsbruk eller 

sedvänja.208  

 

                                                
201 Gorton 2008, s. 186f.  
202 Høgberg 2006, s. 155. 
203 Adlercreutz 1996, s. 23. Exempelvis ett avtalat krav på skriftlighet.  
204 Gorton 2008, s. 182f.  
205 Edlund 2001, s. 173.  
206 Lindskog 1989, s. 153.  
207 AD 2007 nr. 86. Rättsfallet behandlas nedan. 
208 Sjöman 2002/03, s. 936. Se nedan avsnitt.   
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5.2 Rättsfall angående 
integrationsklausuler 

 

5.2.1 AD 2007 nr. 86  
AD 2007 nr. 86 gällde huruvida ett avskedande hade gjorts regelrätt.  En av 

de frågor som AD hade att bedöma var frågan om arbetstagaren hade rätt att 

använda företages betalkort för att ta ut pengar för eget bruk. Arbetstagaren 

hävdade att detta beteende varit accepterat innan företaget bytt  ägare  och att 

hen följt denna tidigare policy och att denna policy fortfarande var gällande.  

Den nya arbetsgivaren hävdade att så inte var fallet och att detta framgick av 

att det inte var upptaget i avtalet samt att det i avtalet fanns en 

integrationsklausul. Integrationsklausulen deklarerade; 

 
[…] att anställningsavtalet ersatte alla tidigare muntliga eller skriftliga 

åtaganden, överenskommelser och arrangemang, dels att avtalet innefattade en 

uttömmande reglering av avtalsförhållandet mellan parterna samt dels att 

ändringar i avtalet skulle göras skriftligen för att vara giltiga.209  

 

Det vill säga det rörde sig om en integrationsklausul förenat med ett avtalat 

krav på skriftlighet. Domstolen konstaterar inledningsvis att 

integrationsklausuler kan vara en risk för den icke juridiskt bevandrade och 

att det därav har skett viss reglering på konsumentområdet. Angående 

kommersiella parter hänvisar domstolen till doktrin  och att det numera torde 

vara vanligt förekommande med integrationsklausuler i kommersiella 

förhållanden. AD gör även följande uttalande:  

 
Den av bolaget åberopade avtalsbestämmelsen utgör en s.k. 

integrationsklausul, som numera inte är ovanlig i kommersiella sammanhang 

och som typiskt sett har till syfte att eliminera eller i varje fall minska 

betydelsen av sådana muntliga och skriftliga uttalanden m.m. som kan ha gjorts 

under avtalsförhandlingarna samt att för framtiden klargöra att ändringar i 

                                                
209 AD 2007 nr 86.  
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avtalet måste göras i skriftlig form.[...]Någon rättspraxis ägnad att belysa 

betydelsen allmänt sett av sådana klausuler synes inte föreligga. Enligt 

domstolens mening har klausuler av detta slag karaktären av en 

standardklausul210, vars betydelse får bedömas mot bakgrund av att klausulen 

kanske inte alls har uppmärksammats av den part som inte själv har utformat 

avtalstexten. Arbetsdomstolen anser sig emellertid inte ha anledning att i detta 

fall gå närmare in på synpunkter av detta slag. Som domstolen ser saken 

uppkommer i första hand frågan om vad parterna kan antas ha avsett med 

avtalsbestämmelsen. Bedömningen i den frågan bör göras med ledning av 

sedvanliga principer för tolkning av avtal, varvid även parternas faktiska 

handlingar måste tillmätas betydelse.211 

 

AD väljer här att vända sig till avtalstolkning för vad  parterna har haft för 

syfte med integrationsklausulen. AD konstaterar här att det rör sig om en 

klausul med karaktären av en standardklausul. I sin bedömning väljer 

domstolen att se till övriga omständigheter i fallet för att tolka avtalet. 

Domstolen konstaterar att det har förekommit ett bruk där företagskortet har 

fått användas till att betala för privata utgifter, såväl innan som efter de  nya 

ägarna tagit över. Dessa utgifter har sedan kvittats mot arbetstagarens lön. 

Detta trots att det inte existerade något i det skriftligt avtalet angående  detta.  

 

Vidare konstaterade domstolen att det inte fanns något avtalat om tillgång till 

mobiltelefon, hemdator och andra förmåner, vilka arbetstagaren haft innan 

företaget bytte ägare och att dessa inte har ändrats sedan övergången. Det 

existerade sedan i avtal regler om att den anställde skulle få ersättning för 

utgifter denne hade i tjänsten, detta mot uppvisande av kvitto eller annat bevis. 

Men det sägs ingenting i avtalet om användandet av betalkortet för privata 

utgifter. Domstolen konstaterar därmed att förmåner som existerat innan 

ägarskiftet vilka inte har blivit upptagna i det skriftliga avtalet fortsatt existera. 

AD använde sig här av tolkningsdata från förutsättningarna i fallet för att 

tolka integrationsklausulen. Av detta drog domstolen slutsatsen att syftet med 

klausulen inte var att utesluta vissa tidigare förmåner vilka inte uttryckligen 

nedtecknats i avtalet. Det vill säga integrationsklausulen tog inte sikte på 

                                                
210 Min kursivering.  
211 AD 2007 nr 86. 
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dessa förmånerna. Resultat blev därmed att villkor som inte var nedtecknade 

i det skriftliga avtalet kom trots integrationsklausulen att vara en del av avtalet. 

För att komma fram till denna slutsats har domstolen sett till muntlig såväl 

som skriftlig bevisning vilken har legat utanför avtalet. Och även bevisning 

före ägarskiftet samt efter ägarskiftet. AD kände sig därmed inte hindrad att 

tolka omfånget av en integrationsklausul genom att se till övriga 

omständighet.  

 

5.2.2 Svea hovrätt mål nr T 522-01 
Fallet rörde betalning av en skuld till en borgenär. Det hade mellan 

borgenären och gäldenären avtalats att avbetalning på skulden inte skulle 

inledas förens gäldenärens skatteskuld var betald. Skatteskulden blev dock 

preskriberad, efter detta framställde borgenären ett krav på betalning. 

Gäldenären bestred detta och menade att denne inte hade återbetalt sin 

skatteskuld och att denne ämnade göra det trots att denne inte var skyldig 

därtill på grund av preskription.  I avtalet mellan borgenären och gäldenären 

fanns följande klausuler:  

 
4.01 Amorteringsbeloppet för Kredittagaren 1, skall under sextio (60) månader 

vara tvåtusen (2. 000) kr räknat från den första i månaden efter den månad i 

vilken Kredittagaren 1 återbetalt restförda skatter. […] 

 

8.08 Avtalet återger fullständigt vad som avtalats mellan parterna. Muntliga i 

överenskommelser om tillägg eller ändringar är ej giltiga och ej heller vad som 

kan ha diskuterats eller avtalats före undertecknandet av avtalet men ej intagits 

i detsamma. Tillägg eller ändringar av avtalet måste for att vara gällande ske 

skriftligen och undertecknas av parterna.212  

 

Hovrätten anförde i förhållande till integrationsklausulen att parterna inte 

hade tagit hänsyn till möjligheten att skatteskulden skulle komma att bli 

preskriberad, därav var denna situation inte reglerad i avtalet. Hovrätten 

konstaterade att avtalet mellan borgenären och gäldenären var menat att 

                                                
212 Svea Hovrätt mål nr T 522-01.  
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slutgiltig reglera deras förhållande, detta menade hovrätten var 

avtalets ”anda”213. Hovrätten konstaterar även att det rör sig om ett avtal över 

en längre tid och anför att detta kan leda till ett behov av utfyllnad.  Hovrätten 

motiverar även sin utfyllning med att det är en oförutsedd situation och 

därmed kan inte integrationsklausulen hindra en utfyllnad.214  Med denna 

motiveringen gjorde hovrätten en utfyllning av avtalet, hur tolkningen av 

integrationsklausulen gjordes framgår inte direkt i domen. Hovrättens 

motiveringar i fallet är tämligen sparsmakad.  Detta tyder på att i det fall en 

tolkning kommer fram till att en integrationsklausul inte var menad att ”träffa” 

en specifik situation hindrar den inte en utfyllning. Hovrättens domskäl är 

dock inte särskilt utförliga.  Hovrätten använder sig i sin utfyllnad av en 

analogi ifrån avtalet och vad som hade skett om skatteskulden blivit avbetalad. 

Hovrätten använde sig här av individuell utfyllning.  

 

5.2.3 RT. 1992 s. 796 & RT 2012 s. 1779 
I RT. 1992 s. 796 rörde det sig om en tvist mellan ett norskt bryggeri och ett 

amerikanskt bolag. Tvisten gällde huruvida ersättning skulle räknas ut då en 

uppsägning av avtalet hade inträffat. Avtalet mellan parterna skulle löpt på 

tio år och med en 18 månaders uppsägningstid, avtalet upphörde dock innan 

de 18 månaderna. Ersättningsberäkningen byggde på att 18 månader hade löpt. 

I avtalet mellan parterna fanns dock en integrationsklausul och en 

lagvalsklausul.  Høyesteretten konstaterade dock att integrationsklausulen 

inte utgjorde ett hinder för tolkning av avtalet så att avtalets bestämmelser 

blir ”virksmme og får en förnuftig mening”. Høyesteretten kom efter tolkning 

fram till att ordalydelse inte innefattade en reglering av ersättningen i den 

uppkomna situationen. Høyesteretten konstaterade att parterna inte hade 

insett att den föreliggande situationen kunde uppstå. Detta ledde till att 

Høyesteretten ansåg det motiverat att använda sig av utfyllning. 

Høyesteretten valde att fylla ut avtalet  efter en helhetsbedömning av avtalet 

och med vad som motsvarade den existerande ersättningsklausulens syfte.215  

                                                
213 Svea Hovrätt mål nr T 522-01.  
214 Svea Hovrätt mål nr T 522-01.  
215 RT 1992 s. 769.  
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RT 2012 s. 1779 handlade om en tvist mellan två bolag (HYDRO och 

Victocor) angående  storleken av korrosionsskydd (rostskydd) på en mutter 

avsedd för bilindustrin.  Tvisten gällde ifall korrosionsskyddet var felaktig 

och i huvudsak ifall giltig reklamation gjorts. Det sätt för vilket giltig 

reklamation skulle göras var intaget i villkoren mellan bolagen. Villkoren 

reglerade dock inte huruvida det var tillräckligt att skriftligt meddelande 

skickades angående att det förelåg fel eller att även reklamation måste 

åberopas i det. Det vill säga vad det skriftliga meddelandet var tvunget att 

innehålla. I HYRDOS bifoga standardvillkor återfann en integrationsklausul 

vilken hade följande lydelse:  

 
 The Contract constitutes the whole agreement between the parties and 

supersedes any previous arrangement, understanding or agreement between 

them relating to the subject matter it covers.216  

 

Høyesteretten konstaterade dock här att integrationsklausulen inte hindrade 

en utfyllning av avtalet med dispositiv rätt då avtalet mellan parterna inte 

reglerat utformningen av reklamationen. Høyesteretten valde att se till 

dispositiv rätt, allmänna avtalsrättsliga principer och förarbeten. 

Høyesteretten konstaterade att integrationsklausulen fick effekten att varje 

avtal mellan parterna skulle behandlas separat och att mot avtalet motstridiga 

villkor inte fick framföras avseende samma leverans. 217  Således ansåg 

Høyesterett att i det fall parterna inte har tänkt på en situation i avtalet 

förhindrar inte en integrationsklausul att en utfyllning av avtalet görs.  

5.3 Integrationsklausuler i svensk doktrin 
Adlercreutz och Gorton påpekar att en integrationsklausul får: ”[...]måhända 

så pass stor verkan, att en domstol verkligen ska tillmäta avtalets lydelse 

särskilt stor betydelse vid tvister om påstådda avvikelser därifrån.[...].”218  

 

                                                
216 RT 2012 s. 1779. 
217 RT 2012 s. 1779. 
218 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 37.  
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Adlercreutz har ställt upp vissa förutsättningar för att integrationsklausuler 

ska vara tillämpliga. En av dessa är att integrationsklausulen inte har blivit en 

del av avtalet av ren slump och att motparten ska ha möjlighet att förstå 

integrationsklausulen och dess tänkta syfte. Adlercreutz framför även att det 

för giltighet främst bör röra sig om kommersiella 

avtalsförhållandenförhållanden. Adlercreutz påpekar även att de 

tolkningsprinciper som återfinns gällande integrationsklausuler i UNIDROIT 

Principles kan vara vägledande.219  

 

Lehrberg menar att det inte går att hindra att domstolen beaktar 

omständigheter som inte intagits i avtalet.220 Lehrberg är väldigt tydlig med 

att förklara att en integrationsklausul är en tyngande eller överraskande 

klausul, detta inte minst för att den avviker från dispositiv rätt. Detta leder 

enligt Lehrberg till att en integrationsklausul ska tolkas restriktivt. Utöver 

detta anför Lehrberg att en integrationsklausul kan komma att bedömas som 

oskälig enligt 36 § AvtL.221  
 

Lehrberg gör även ett uttalande som jag anser går något stick i stäv med vad 

denne i övrigt uttrycker gällande integrationsklasuler: ”[…]Däremot kan det 

i princip vara möjligt att ersätta gällande regler om avtalstolkning med andra 

principer, i den mån klausulen kan tolkas på detta sätt.”222 Det kan tänkas att 

Lehrberg endast menar att det i avtalet kan förskrivas vissa tolkningsprinciper 

som skall användas vid tolkning och utfyllning av avtalet. Detta är enligt mig 

den tolkningen vilken skulle vara rimlig i förhållande till de Lehrberg i övrigt 

uttalat sig om integrationsklausuler, men det går enligt inte att vara helt säker.  

 

Gorton är av åsikten att en domstol inte kan ta och lämna en 

integrationsklausul utan hänsyn, utan denna är istället en viktig omständighet 

vid bedömningen. Det får nog här förstås att Gorton ansluter sig till Lehrbergs 

tanke om att den spelar en avgörande roll vid tolkningen. Gorton väljer att  

                                                
219 Adlercreutz 1996, s. 28f. 
220 Lehrberg 2016, s.101f.  
221 Lehrberg 2016, s. 102.  
222 Lehrberg 2016, s. 102.  
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ansluta sig till den bedömning som domstolen gjorde i AD 2007 nr. 86.223  

Gorton påstår sedermera att svenska domstolar troligtvis kommer att förhålla 

sig till integrationsklausuler likt DCFR och PECL.224  

 

Bernitz menar att användandet av en integrationsklausul kan vara särskilt 

motiverat när ett avtal har föregåtts av komplicerade förhandlingar.225 Bernitz 

motsätter sig dock att en integrationsklausul skulle kunna förhindra att en 

tolkningsprocess enligt den svenska modellen kan genomföras i det fall det 

föreligger oklara eller ofullständiga bestämmelser. Därmed menar Bernitz att 

man kan se till avtalspreliminärer trots integrationsklausulen. Trots detta 

menar Bernitz att en integrationsklausul skulle kunna ”skära av” 

möjligheterna för en part att åberopa marknadsföringsuppgifter, särskilda 

utfästelser eller andra sidovillkor som saknar täckning i det skriftliga avtalet. 

Bernitz anför att en integrationsklausul vid illojal beteende av en starkare part  

kan en integrationsklausul utgöra en tyngande klausul.226 Bernitz påpekar 

även att en integrationsklausul kan komma att utgöra en tyngande klausul.227  

 

Edlund anför att en integrationsklausul inte hindrar att ett avtal tolkas eller 

fylls ut. Edlund anför dock att en integrationsklasul kan komma att stoppa att 

rättigheter eller skyldigheter som inte har någon koppling alls till avtalet 

införlivas. Edlund menar att i det fall det existerar en integrationsklausul i 

avtalet ska den part som menar att det finns en överenskommelsen vid sidan 

av det skriftliga avtalet har att bevisa dels överenskommelsen dels att 

integrationsklausul inte tog sikte på denna.228   

 

Høgberg anför att det är en självklarhet att en integrationsklausul 

inledningsvis måste i sig själv tolkas och att en sådan tolkning inte kan utgå 

från sig själv. En tolkningsregel kan enligt Høgberg givetvis inte tolka sig 

                                                
223 Se nedan avsnitt 5.2.  
224 Gorton 2008, s. 177.ff.  
225 Bernitz 2013 s. 77. 
226 Bernitz 2013, s. 77. Med täckning i avtalet menar Bernitz vad som kommit att 
nedtecknas i avtalet. 
227 Bernitz 2013, s. 102. 
228 Edlund 2001, s. 173.  



 54 

själv.229  Høgberg anser att bara det faktum att en integrationsklausul används 

mellan kommersiella parter tyder på att kontraktet är väl genomtänkt. I det 

fall en part hävdar en avvikande mening från kontraktet och ordalydelsen är 

klar menar Høgberg att en integrationsklausul förstärker betydelsen av 

kontraktet.  Høgberg menar även att i det fall näringsidkare aktivt valt att 

införa en integrationsklausul i samband med avtalsslutet, och det aktiva 

risktagandet detta kan innebära, bör detta respekteras. Därmed menar 

Høgberg att en integrationsklausul bör få verkan  i förhållande till en tvistig 

avtalsklausul med klar ordalydelse, i det fall integrationsklausulen har varit 

individuellt förhandlad. Dock påpekar Høgberg att en integrationsklausul inte 

hindrar användandet av dolusregeln.230  

 

Sjöman påpekar i förhållande till AD 2007 nr 86 att det är märkligt att  AD 

inte väljer att hänvisa till någon av de internationella principsamlingarna.231 

Vidare kommer Sjöman fram till att en integrationsklausul knappast hindrar 

att en svensk domstol ser till tidigare avtal och uttalanden för tolkande av 

avtal i det fall avtalet är oklart eller ofullständigt.232 Sjöman väljer dock att 

kommentera att rättsfallet trots allt ger viss ledning gällande hur en svensk 

domstol kan komma att se integrationsklausuler. Sjöman menar att domen 

tydligt visar att integrationsklausulen har visst effekt. Denna effekt är enligt 

Sjöman att i det fall det förekommer en integrationsklausul måste den part 

som hävdar något som ligger utanför avtalet (både tolkningsvis och 

uttryckligt), styrka både att det uttryckligen eller underförstått kommit 

överens om rättigheten och att denna rättighet ska vara giltig trots 

integrationsklausulen.233 Sammanfattningsvis menar Sjöman, med anledning 

av AD 2007 nr. 86, att resultatet av en integrationsklausul är att i det fall part 

hävdar något som inte är nedtecknat i avtalet måste denne visa att 

integrationsklausulen inte var ämnad att ta sikte på denna rättighet.234 

 

                                                
229 Høgberg 2006, s. 156.  
230 Høgberg 2006, s. 161. 
231 Sjöman 2008, s. 575. 
232 Sjöman 2008, s. 576.  
233 Sjöman 2008, s. 577. 
234 Sjöman 2008, s. 578. 
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Avseende integrationsklausulens påverkan av möjligheterna till att utfylla ett 

avtal är Sjömans inställning att denna inte kan hindra att en svensk domstol 

fyller ut avtalet med dispositiv rätt om det inte sker en tydligare reservation 

mot den dispositiva rätten. 235  Det vill säga att en traditionell  

integrationsklausul inte hindrar användandet av dispositiv rätt. Sjöman 

påpekar dock att det råder viss osäkerhet och bygger detta på ett skiljedomslut 

från år 1986.236  

 

Bjørnstad verkar vara av samma inställning som Sjöman i förhållande till 

norskrätt till.237  Bjørnstad menar att i det fall avtalet innehåller en tydlig 

reglering avseende den tvistiga situationen, antingen genom ordalydelsen 

eller efter avtalstolkning, då avtalet kan sägas innehålla  lösning på tvisten 

ska inte utfyllning göras med dispositiv rätt. Det verkar som att Bjørnstad 

förespråkar att en individuell utfyllning ska göras innan utfyllning med 

dispositiv rätt. 238  Bjørnstad påpekar att de fall en  integrationsklausul 

föreskriver att det endast är avtalet som ska läggas till grund utgör detta endast 

en reglering av vad parterna har kunnat föreställa sig. I det fall det finns luckor 

i avtalet på grund av att parterna inte har beaktat en viss situation är det enligt 

Bjørnstad möjligt att göra utfyllning av avtalet med dispositiv rätt.239  

5.4 Intergarionsklausulen, CISG och 
prinicipsamlingarna  

5.4.1 CISG  
CISG har ingen bestämmelse avseende integrationsklausuler, det kan dock 

konstateras att först kommer en sådan klausul att tolkas enligt art. 8 CISG. 

Här blir likt i den svenska avtalstolkningen den gemensamma partsavsikten 

av vikt. Enligt CISG Advisory Council ska effekten av en integrationsklausul 

först och främst bedömas utifrån art. 8. CISG.  CISG Advisory Council menar 

                                                
235 Sjöman 2002/03, s. 935.  
236 Sjöman 2002/03, s. 936. 
237 Bjørnstad 2007, s. 96, 112. 
238 Bjørnstad 2007, s. 16f., 113.  
239 Bjørnstad 2007, s. 16f., 113 
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att en integrationsklausul kan få verkan gentemot vad som får beaktas vid en 

avtalstolkning, men anför då att integrationsklausulen då måste vara väldigt 

specifik till sin utformning.240 

5.4.2 UNIDROIT  
 
Art. 2.1.17 UNIDROIT Principles;  

A contract in writing which contains a clause indicating that the 

writing completely embodies the terms on which the parties have agreed 

cannot be contradicted or supplemented by evidence of prior statements or 

agreements. However, such statements or agreements may be used to 

interpret the writing. 

 

I UNIDROIT Principles görs ingen åtskillnad mellan individuellt förhandlade 

integrationsklausuler och inte individuellt förhandlade 

integrationsklausuler.241 

5.4.3 DCFR  
 
Art. 4: 104 DCFR: 
 
(1)  If a contract document contains an individually negotiated term stating 

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

any prior statements, undertakings or agreements which are not embodied in 

the document do not form part of the contract.  

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

presumption that the parties intended that their prior statements, un- 

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

not be excluded or restricted.   

 

                                                
240 CISG-AC Opinion no 3,  2004. 
241 Art 2.1.17 UNIDROIT Principles 2010.  
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(3)  The parties’ prior statements may be used to interpret the contract. This 

rule may not be excluded or restricted except by an individually negotiated 

term.  	

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

merger clause to the extent that the other party has reasonably relied on such 

statements or conduct.   

 

Art. 4:104 DCFR behandlar integrationsklausuler.242 I DCFR görs åtskillnad 

mellan enskilt förhandlade integrationsklausuler och i det fall de har införts 

likt standardvillkor. I det fall integrationsklausulen inte har varit föremål för 

individuell förhandling skapar integrationsklausulen endast en presumtion 

mot att tidigare löften och antaganden ska vara en del av avtalet. I det fall 

integrationsklausulen har varit föremål för individuell förhandling ges dock 

enligt DCFR integrationsklausulen full verkan.243  

 

Det sägs även i art. 4:104 (3) DCFR att tidigare uttalanden avseende 

kontraktet kan läggas till grund för tolkning av avtalet. Art. 4:104 (3) går dock 

att inskränka genom individuellt förhandlade klausuler.  Det konstaterar även 

att en part kan vara förhindrad att åberopa en integrationsklausul i gentemot 

en motpart, detta i det fall motparten hade rimlig anledning att förlita sig på 

att integrationsklausulen inte skulle göras gällande.244 

 

 

 

 

 

 

                                                
242 Art. 2:105 PECL. 
243 Art. 4: 104 (2) DCFR. 
244 Art. 4: 104 DCFR. 
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5.4.4 PECL 
 

I art. 2:105 PECL:  

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

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

statements, undertakings or agreements which are not embodied in the 

writing do not form part of the contract.  

 

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

presumption that the parties intended that their prior statements, undertakings 

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

excluded or restricted. 

 

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

rule may not be excluded or restricted except by an individually negotiated 

clause.  

 

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

merger clause to the extent that the other party has reasonably relied on them. 

 

Det görs även i PECL även en åtskillnad mellan individuellt förhandlade och 

icke individuellt förhandlade villkor. I kommentarerna till PECL är 

motiveringen till att en integrationsklausul får full verkan, i det fall klausulen 

är individuellt förhandlat, parternas dispositionsfrihet. Det konstateras även 

att integrationsklausulen inte som huvudregel förhindrar att 

avtalspreliminärer kan användas för att tolka avtalet.  Enligt kommentaren 

kan det dock i individuellt förhandlade klausuler mellan parterna träffas en 

överenskommelse att även avtalspreliminärer skall undantas vid tolkning.245  

 

                                                
245 Lando & Bale 2000, s. 152f.  
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5.5 Avtalat krav på skriftlighet 
I NJA 2015 s. 186 behandlades en klausul vilken föreskrev ett krav på 

skriftlighet för att giltig uppsägning skulle anses ha skett i ett hyresavtal av 

parkeringsplatser. I fallet var omständigheterna följande;  

 

Skriftligt avtal ingicks i mars 2004 mellan AB Everlunds Möbler (Everlunds) 

och Europeiska Motor AB (Europeiska Motor), avtalet skulle vara i ett års tid. 

Enligt villkoren skulle uppsägning ske skriftligen tre månader innan avtalets 

utgång. En felaktig uppsägning eller avsaknad av uppsägning skulle resultera 

i att avtalet förlängdes med 1 år.  I december 2006 ingicks ett tilläggsavtal 

mellan Europeiska Motor och Stockholms Yrkesmannen (Yrkesmannen), då 

de hade övertagit Everlunds. I detta avtal ändrades förlängningstiden till 3 

månader i det fall ingen uppsägning inträffade, i övrigt förblev avtalet 

oförändrat.246   

 

I juni 2010 väckte Yrkesmannen talan mot Europeiska Motor och krävde 

betalning för tiden från april 2007 till den 30 juni 2010. Detta bestreds av 

Europeiska Motor som anförde som grund att uppsägning inträffat genom 

konkludent handlande alternativt genom muntlig uppsägning. I målet 

framkom att ingen hyra hade betalats sedan april 2007 men inte heller någon 

hyresavi hade sänts till Europeiska Motor sedan första kvartalet 2007.247  

 

HD inledde med att konstatera att hyran av parkeringsplatserna utgjorde ett 

lägenhetsarrende enligt 8 kap. 1 § 1 st. jordabalken (1970:994)  (JB). Vidare 

konstaterade HD att det enligt 8 kap. 8 § JB råder ett krav på att skriftlighet 

vid uppsägning av lägenhetsarrende, om inte ett skriftligt bekräftande av en 

uppsägning ges.248  

 

 

 

                                                
246 NJA 2015 s. 186.  
247 NJA 2015 s. 186.  
248 NJA 2015 s. 186. 
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HD konstaterar i domskälens 10:e till 13:e punkt följande:  

  
I princip finns det inte något hinder mot att parter muntligen enas om att 

frånfalla ett avtalat skriftkrav. En muntlig överenskommelse om något som 

enligt avtalet fordrar skriftlighet måste i regel anses innebära ett sådant 

frånfallande. Detsamma kan inte utan vidare sägas när det gäller verkningarna 

av konkludenta handlingar. Men om båda parter inrättat sig efter en ordning 

som avviker från vad som har avtalats, så bör i regel detta leda till att en 

bindande konkludent överenskommelse föreligger trots att skriftkravet inte har 

efterlevts. 

 

 När det som här rör sig om ensidiga rättshandlingar av påbudskaraktär - utöver 

uppsägningar hör bl.a. hävningsförklaringar hit - är situationen annorlunda. 

Här är utgångspunkten att ett avtalat skriftkrav gäller så länge inte motparten 

har godtagit att påbudet är verksamt trots avsaknaden av skriftform. Den 

uppsägande parten kan (t.ex. om han ångrar sig) emellertid som regel inte 

åberopa bristen på skriftform som grund för att en muntlig uppsägning inte 

skulle vara verksam. 

 

Beträffande konkludent handlande bör ett avtalat skriftkrav tillmätas viss 

betydelse för om handlandet är att se som en uppsägning. Men om 

bedömningen blir att det föreligger en konkludent uppsägning, så bör den 

uppsägande parten i regel inte heller i sådana fall kunna freda sig mot 

bundenhet av uppsägningen därför att skriftkravet inte har iakttagits.249 

 

I slutändan konstaterade HD att kravet på skriftlighet enligt 8 kap. 8 § JB var 

lämpligt att upprätthålla, vilket ledde till att uppsägning av hyreskontraktet 

inte ansetts gjorts genom konkludent handlande.250 Det som gör NJA 2015 s. 

186 avgörande intressant är således att det inte är det i avtalet uppställda 

kravet på skriftlighet som fick genomslag utan det var skriftkravet i 8 kap. 8 

§ JB som domstolen valde att hålla hårt på. Det vill säga att HD bortsåg från 

det avtalade kravet på skriftlighet, det konstateras dock att man inte helt och 

hållet kan bortse från ett avtalat skriftkrav vid konkludent handlande.251  Vad 

                                                
249 NJA 2015 s. 186 
250 NJA 2015 s. 186. 
251 NJA 2015 s. 186.  
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domstolen menar med att avtalat skriftkrav ska tillmätas ”viss betydelse” vid 

konkludent handlade blir inte mer definierat i domen.252  

 

Fara menar att NJA 2015 s. 168 cementerar två olika principer. Den första är 

att en muntlig överenskommelse, som enligt avtalet skulle göras skriftligt, 

som huvudregel är bindande. Den andra är att ett agerande vilket innebär att 

parterna har anpassat sig till en ordning vilken skiljer sig från det avtalade 

torde leda till en bindande konkludent överenskommelse. Fara menar att detta 

rättsfall borde neutralisera klausuler vilka föreskriver ett krav på 

skriftlighet. 253   Avseende konkludent uppsägning av rättshandlingar av 

påbudskaraktär menar Fara att följande kan utläsas ur HD:s resonemang:   

 
HD förklarar sedan att huvudregeln dock ska vara en annan när fråga är om 

avtalade skriftkrav och avvikelser därifrån genom muntliga eller 

konkludenta ensidiga rättshandlingar av påbudskaraktär, till exempel 

uppsägningar eller hävningsförklaringar. Beträffande sådana rättshandlingar 

fordras att motparten (mottagaren) har godtagit att påbudet är verksamt trots 

avsaknaden av skriftkrav – i annat fall medför formbristen att rättshandlingen 

är overksam. Den uppsägande parten kan emellertid som regel inte åberopa 

bristen på skriftform för att undgå bundenhet av sin egen muntliga eller 

konkludenta uppsägning.254 

 

                                                
252 NJA 2015 s. 186. 
253 Fara 2016.  
254 Fara 2016.  
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6 Analys  
 

6.1 Analys av integrationsklausuler 
 
Klassificering och inkorporeringsproblematik 
 
Integrationsklausuler bör generellt enligt min mening vara att anse som 

standardvillkor. Därmed bör reglerna om inkorporering av standardvillkor 

vara tillämpliga på integrationsklausuler. Att integrationsklausuler är att anse 

som standardvillkor menar jag finner stöd i den beskrivning som ges gällande 

integrationsklausuler generellt i doktrin och i AD 2007 nr. 86. AD är dock 

inte en prejudicerande instans och uttrycker dessutom endast att 

integrationsklausuler har ”karaktären” av en standardklausul. Mot den 

bakgrunden går det inte med all säkerhet säga att integrationsklausuler är 

standardklausuler.  

 

Jag ansluter mig till Lehrbergs mening och anser att integrationsklausulen är 

en tyngande klausul. Detta för att integrationsklausulen ämnar uppnå en stor 

inskränkning i förhållande till den svenska avtalstolkningsmodellen genom 

att söka begränsa betydelsen av avtalspreliminärer. Jag anser dock inte att 

integrationsklausulen kan anses vara oväntad eller överraskande (förutsatt att 

den inte är ”gömd” i avtalsinnehållet). Detta menar jag följer av att det idag 

verkar vara vanligt att svenska kommersiella parter använder sig av en 

integrationsklausul. Detta kommer till uttryck i AD 2007 nr. 86.  

 

I avsaknaden av ställningstaganden från lagstiftaren eller ett tydligt 

avgörande från HD går det inte att säga helt säkert hur integrationsklausuler 

ska klassificeras. Att det råder osäkerhet hur integrationsklausulen ska 

klassificeras är givetvis problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta främst 

för den formella rättssäkerheten. Det finns en viss brist på förutsebarhet för 

parterna huruvida en domstol kommer att se en sådan klausul som ett 
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standardvillkor eller inte. Detta leder till oklarhet gällande hur klausulerna 

ska införlivas vilket i sig givetvis påverkar de kommersiella parterna. Hade 

rättsläget avseende detta varit helt klart hade parterna vetat ifall de varje gång 

måste förhandla dessa klausuler specifikt eller att det går att införliva dem via 

reglerna om inkorporering för tyngande, oklara eller överraskande 

standardvillkor.  

  

En annan fråga som uppstår är om dolusregeln, oklarhetsregeln eller 

minimiregeln kan användas på integrationsklausuler. Jag menar att 

dolusregeln bör kunna tillämpas på integrationsklausulen, något annat skulle 

strida mot den materiella rättssäkerheten. Det kan enligt mig inte vara 

önskvärt att premiera en part i ond tro, vilket jag menar står i strid med 

generella etiska värderingar. Här kan nämnas att dolusregeln givetvis kan 

tillämpas på övriga avtalsvillkor i de fall en integrationsklausul återfinns i 

avtalet. Gällande oklarhetsregeln och klausulerna borde den sällan bli aktuell 

i de fall klausulerna är tydligt formulerade. Jag anser likt Hedwall att 

minimiregeln endast är tillämpliga på ensidiga förpliktelser och att här då det 

här rör sig om klausuler vilka föreskriver ömsesidiga förpliktelser bör den 

inte kunna tillämpas. 

 

Integrationsklausulens påverkan på avtalsinnehållet 

 

För att bedöma en möjlig verkan av en integrationsklausul måste först 

integrationsklausulen tolkas. Detta oavsett ifall integrationsklausulen är 

tydligt eller otydligt utformad. Detta anser jag följer av att en klausul givetvis 

inte själv kan bestämma sin egen innebörd. Även Høgberg anför att en 

tolkningsregel inte kan användas för att tolka sig själv. Stöd för detta finns 

även i AD 2007 nr. 86 där domstolen inledde med att tolka själva klausulen. 

Här blir det således den svenska avtalstolkningsmodellen tillämplig. 

Tolkningen av integrationsklausulen måste göras dels för att avgöra dess 

innebörd men även för att avgöra dess omfång. I AD 2007 nr. 86 blev 

integrationsklausulens omfång relevant för bedömningen.   
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Ifall en gemensam partsvilja kan bevisas blir denna givetvis bestämmande för 

innebörden av hur integrationsklausulen skall ses och även avseende 

omfånget. Exempelvis kan det varit så att parterna menade att 

integrationsklausulen skulle få full verkan. Med full verkan avses i detta 

sammanhang att integrationsklausulen var ämnad att förhindra att 

avtalspreliminärer som inte intagits i det slutgiltiga avtalet kan bli en del av 

avtalet eller användas vid tolkning av avtalet. Således att endast det slutgiltiga 

avtalet ska ligga till grund för en tolkning.  

 

I det fall en gemensam partsvilja inta kan bevisas kan det bli aktuellt att göra 

en objektiv bedömning av integrationsklausulen genom en tydning. Förutsatt 

att den är tydligt utformad och att resterande delar av avtalet inte talar emot 

det kan detta resultera i att domstolen tolkar det som att parterna menade att 

integrationsklausulen skulle få full verkan. Det kan även bli fråga om att 

domstolen gör en intolkning av integrationsklausulen. Vid en intolkning ser 

man till alla relevanta omkringliggande omständigheter. En intolkning kan 

led till annat resultat än en tydning. Men även vid en intolkning kan resultatet 

bli att parterna kan faktiskt har menat att integrationsklausulen skulle få full 

verkan. En intolkning kan även resultera i att domstolen kommer fram till att 

integrationsklausulen inte var ämnad att omfatta vissa avtalspreliminärer, 

vilket var fallet i AD 2007 nr 86.  

 

I det fall en tolkning enligt den svenska avtalstolkningsmodellen resulterar i 

att parterna inte menade att integrationsklausulen skulle ha någon effekt kan 

den givetvis bortses ifrån. Integrationsklausulen ges då ingen som helst 

påverkan, detta torde främst kunna bli resultatet av en intolkning.  

 

Enligt min mening kan inte kritik riktas utifrån den formella rättssäkerheten i 

att en svensk domstol använder sig av den svenska avtalstolkningsmodellen, 

vid bestämmande av vad parterna har syftat till att uppnå med en 

integrationsklausul. Detta är vad man kan förvänta sig av en svensk domstol 

och därmed är det förutsebart att detta första steg kommer att göras.  
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I det fall den gemensamma partsviljan var att integrationsklausulen skulle få 

full verkan eller att detta tolkas fram genom någon av tolkningsmetoderna bör 

detta enligt dispositionsprincipen leda till att integrationsklausulen får full 

verkan.  

 

Det finns en brist på avgöranden avseende tolkning av avtal med en 

integrationsklausul införlivad i avtalet. Därav går det inte att med säkerhet 

avgöra hur en domstol kommer att behandla en integrationsklausul. Detta är 

givetvis problematiskt sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I doktrin har 

förespråkats användningen av internationella principsamlingar som ledning. 

I tidigare HD-avgöranden har internationella principsamlingar fått genomslag. 

Jag anser det därmed möjligt att internationella principsamlingar kan komma 

att ligga till grund för hur integrationsklausulen ska behandlas. 

 

Effekten av att en integrationsklausul är infogad i ett avtal tycks bli att 

integrationsklausulen förstärker vikten av det skriftliga avtalet. I det fall en 

part gör gällande att en avtalspreliminär ska vara del av avtalet trots 

existensen av en integrationsklausul och att avtalspreliminärer inte blivit 

upptagna i avtalstexten tycks vara följande: Part måste först visa att 

avtalspreliminärer var en del av avtalet, uttryckligen eller underförstått. Sedan 

måste part visa att integrationsklausulen inte tog sikte på just den 

avtalspreliminären. Detta kan göras genom att exempelvis omständigheter 

efter avtalsslutet anförs. I AD 2007 nr 86 såg AD till omständigheter före 

likväl som efter för att avgöra om integrationsklausulen tog sikte på 

arbetstagarens rätt att använda kreditkortet. De bestämde alltså 

integrationsklausulens omfång.  

 

I doktrin har bland annat framförts av Bernitz och Høgberg att i det fall det 

existerar oklarheter eller ofullständigheter i avtalet, kan det ses till 

avtalspreliminärer eller övriga omständigheter för att tolka avtalet. Jag 

instämmer i att detta är en lämplig ordning. Det kan inte anses vara önskvärt 

att en integrationsklausul förhindrar att oklarheter eller ofullständigheter i det 

fall det inte finns någon ledning i kontraktet inte undanröjs. I ett sådant fall 
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bör det vara möjligt för en domstol att se till alla omständigheter, men en 

domstol bör dock enligt min mening ha i åtanke att hitta en lösning som 

stämmer överens med avtalets ”anda”, vilket Svea hovrätt enligt min 

uppfattning försökte göra i tidigare nämnt mål T 522-01. Domstolen bör även 

i största möjliga mån ha det skriftliga kontraktet i åtanke då parterna genom 

att dokumentera sin överenskommelse har manifesterat sin vilja där i. Jag 

delar Adlercreutz uppfattning att det finns en hög genomsnittssannolikhet för 

att det skriftliga avtalet ger utryck för vad parterna faktiskt menat.  

 

Den åtskillnad som görs i PECL och DCFR mellan individuellt förhandlade 

och icke individuellt förhandlade integrationsklausuler är det möjligt att 

svensk domstol skulle komma att anamma. Att ge individuellt förhandlade 

integrationsklausuler större verkan torde enligt min mening vara mer förenligt 

med parternas dispositionsfrihet. Sett mot bakgrund av att det är två 

kommersiella parter i långa förhandlingar som vill uppnå så stor förutsebarhet 

som möjligt i avtalet talar det för att en sådan ordning bör tillämpas. Denna 

tanke stöds även av Høgberg som menar att i det fall parterna aktivt har valt 

att införa en integrationsklausul ger det uttryck för att de har beaktat riskerna 

med klausulen. Jag anser att i det fall parterna är att betrakta som jämnstarka 

och har förhandlat om integrationsklausulen bör parternas införlivande av 

denna få betydande verkan. Detta åtminstone i det fall att tvisten avser tydligt 

formulerade avtalsvillkor. I ett sådant fall bör enligt min mening endast en 

tydning av avtalsinnehållet göras av en domstol. 

 

 

 

 

Rättsläget gällande avtalspreliminärer som inte blivit en del av det skriftliga 

avtalet men en part likväl hävdar att detta är en del av avtalet har Edlund och 

Sjöman liknande åsikter. De menar att den part som hävdar att en 

avtalspreliminär utgör en del av avtalet har först att bevisa existensen av sådan 

överenskommelsen och sedan bevisa att integrationsklausulen inte tog sikte 

på denna avtalspreliminär. Detta stödjer Sjöman på AD 2007 nr 86. Jag 
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instämmer med att detta verkar vara den gällande ordningen och även en 

lämplig ordning. Integrationsklausulen förstärker därmed den presumtion 

som redan ges av det skriftliga kontraktet men integrationsklausulen tar inte 

helt bort möjligheten för en part att göra gällande sin rättighet. 

 

Utfyllnad av avtal med integrationsklausuler 

 

Angående frågan om generellt utformad integrationsklausul kan hindra att en 

domstol från att använda sig av utfyllning har inte blivit prövad av HD. I Svea 

Hovrätt mål nr T 522-01 valde hovrätten att göra en utfyllning av ett avtal 

trots en integrationsklausul. Hovrätten motiverade utfyllningen med att den 

uppstådda situationen inte var reglerad i avtalet. Hovrätten valde att se till 

avtalets ”anda” vid utfyllningen och valde sedan att göra en individuell 

utfyllning genom en analogi till avtalet. Detta betyder dock i princip att 

lösningen fanns inom avtalet och därmed är det tveksamt om hovrätten 

överhuvudtaget gick emot integrationsklausulen.  

 

I Norge har Høyesterett behandlat frågan om utfyllnad i förhållande till 

integrationsklausuler i två fall. I båda fallen kommer Høyesteretten fram till 

att det inte föreligger något hinder mot att fylla ut ett avtal med en 

integrationsklausul. Det rörde sig här om generellt utformande 

integrationsklausuler.  I det ena fallet, RT 1992 s 797 gjorde Høyesterett en 

individuell utfyllning då domstolen såg till en helhetsbedömning av avtalet 

och syftet med ersättningsklausulen och att situationen inte var reglerad i 

avtalet. I RT 2012 s 1779  konstaterade Høyesterett att den uppkomna 

situationen inte var reglerad i avtalet och därmed förhindrade inte 

integrationsklausulen i avtalet att en utfyllning gjordes. Høyesterett gjorde i 

RT 2012 s 1779 en utfyllning med dispositiv rätt, detta efter att ha sett till 

allmänna avtalsrättsliga principer, förarbeten och dispositiv rätt.  

 

Det kan konstateras att huruvida en svensk domstol är villig att fylla ut ett 

avtal med dispositiv rätt, handelsbruk eller sedvänja inte är klarlagt i 

förhållande till en integrationsklausul. I ovan nämnda rättsfall har Høyesterett 
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samt Svea hovrätt efter en tolkning av avtalen i fråga kommit fram till att 

avtalen inte hade reglerat de omtvistade frågorna inte ansett sig förhindrade 

att fylla ut avtalen med dispositiv rätt trots att avtalen innehöll 

integrationsklausuler. Detta kan möjligtvis tyckas indikera att HD kan komma 

att göra en liknande bedömning i ett sådant fall. Detta framförallt med den 

norska avtalsrättens likheter med den svenska i åtanke. 

 

Jag menar att det vore rimligt att tillåta utfyllning med dispositiv rätt, 

allmänna avtalsrättsliga principer, handelsbruk eller sedvänja i det fall inte en 

tydligare klausul återfinns som verkligen stipulerar att dispositiv rätt inte kan 

användas vid utfyllning eller att det genom avtalstolkning konstateras att 

integrationsklausulen var menad att även förhindra en utfyllning. Dock anser 

jag det lämpligt vid en utfyllning att först se till en individuell utfyllning. 

Detta för att så långt som möjligt respektera att parterna faktiskt valt att 

inkludera en integrationsklausul.  

 

6.2 Avtalat krav på skriftlighet 
 

Avseende avtalade krav på skriftlighet, i motsats till integrationsklausuler, 

menar jag att HD har tydliggjort rättsläget. HD är i följande uttalande i NJA 

2015 s. 186 tydliga med vad som gäller i förhållande till avtalat krav på 

skriftlighet:  

 
I princip finns det inte något hinder mot att parter muntligen enas om att 

frånfalla ett avtalat skriftkrav. En muntlig överenskommelse om något som 

enligt avtalet fordrar skriftlighet måste i regel anses innebära ett sådant 

frånfallande. Detsamma kan inte utan vidare sägas när det gäller verkningarna 

av konkludenta handlingar. Men om båda parter inrättat sig efter en ordning 

som avviker från vad som har avtalats, så bör i regel detta leda till att en 

bindande konkludent överenskommelse föreligger trots att skriftkravet inte har 

efterlevts. 
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Detta uttalande gör det klart och tydligt att ett avtalat krav på skriftlighet inte 

hindrar att avtalet ändras eller upphör. Uttrycket ”I princip” får ses i samband 

med att HD senare kommenterar att ett avtalat krav på skriftlighet kan ha viss 

verkan i förhållande till ensidiga rättshandlingar av påbudskaraktär. Jag 

ansluter mig till Faras analys att för en konkludent uppsägning eller hävning 

av ett rättsförhållande krävs att mottagaren godtagit det.  

 

Den problematik som beskrivits angående klassificeringen av 

integrationsklausuler är inte lika påtaglig avseende avtalat krav på skriftlighet. 

Detta då HD har förklarat att ett avtalat krav på skriftlighet i de flesta fall är 

overksamt. En sådan klausul kan dock få betydelse i fall den är införlivad vid 

en bedömning om konkludent handlande i förhållande till ensidiga 

rättshandlingar av påbudskaraktär mot bakgrund av att klausulerna i sådana 

fall kan vara verksamma.  

 

Avtalat krav på skriftlighet bör enligt min uppfattning i likhet med 

integrationsklausuler generellt ha ställning som standardklausul med samma 

argument som avseende integrationsklausuler. Vidare anser jag att ett avtalat 

krav på skriftlighet troligtvis är att bedöma som en tyngande klausul. Detta 

inte minst då HD i NJA 2015 s. 186 förklarade att sådana klausuler mer eller 

mindre är overksamma i svensk avtalsrätt. Angående huruvida avtalade krav 

på skriftlighet är överraskande eller oväntade kan man konstatera att 

klausulerna ofta följer på en integrationsklausul. Därmed menar jag att de inte 

bör oväntade eller överraskande. Detta genom att dra paralleller till vad som 

ovan beskrivits om den vanliga förekomsten av integrationsklausuler i avtal, 

enligt domstolen i AD 2007 nr 86. Integrationsklausulen var i det fallet även 

sammanflätad med ett avtalat krav på skriftlighet.   

 

Avseende tillämplighet av dolusregeln, oklarhetsregeln och minimiregeln på 

ett avtalat krav på skriftlighet anser jag att samma resonemang som avseende 

integrationsklausuler bör vara tillämpligt. Bortsett från minimiregeln bör med 

andra ord reglerna vara tillämpliga på ett avtalat krav om skriftlighet i de fall 

ett sådant har någon effekt på avtalet över huvud taget. 
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Mot bakgrund av vad som framgår av utredningen anser jag att de problem 

som kan argumenteras för ur ett rättssäkerhetsperspektiv avseende 

integrationsklausuler inte finns avseende avtalade krav på skriftlighet. 

 

I NJA 2015 s. 186 har domstolen inte bara tydliggjort rättsläget genom ett 

ställningstagande utan dessutom redogjort för och förklarat detta 

ställningstagande i domskälen på ett tydligt sätt. Det är tydligt för den 

enskilde vad som är gällande rätt och det finns stor möjlighet att anpassa sig 

därefter. Vidare kan det sägas att HD cementerar principen om att avtal ska 

hållas, och att en part inte kan undkomma ett löfte genom hänvisning till att 

ett avtalat krav om skriftlighet inte iakttagits. 

 

Möjligtvis kan det argumenteras för att det fortfarande inte är helt tydligt hur 

ett avtalat krav på skriftlighet ska klassificeras i de fall då sådana klausuler 

ändå får verkan och att en formell kritik om bristande förutsebarhet hade 

kunnat framföras i den aspekten. Mot bakgrund av att detta rör sig om 

betydligt färre och mer specifika situationer än avseende 

integrationsklausuler får detta rent praktiskt dock ses som mindre 

problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
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