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Sammanfattning

Med franchising avses en form av samverkan mellan två näringsidkare, franchisegivaren och 
franchisetagaren, där franchisegivaren upplåter åt en eller flera franchisetagare rätten att mot 
ersättning sälja varor eller tjänster under ett visst namn eller ett visst kännetecken som 
tillhandahålls av franchisegivaren. Det har förekommit (främst i USA) flera fall där 
människor (franchisetagare) har förts bakom ljuset och förlorat hela sina besparingar i 
satsningar på egna franchiseföretag. Detta har uppmärksammats av myndigheterna i USA och 
det infördes då en speciell lagstiftning för att stärka franchisetagarens ställning. I Sverige 
finns i dagsläget ingen lagstiftning som behandlar franchising i sin helhet, utan endast en lag 
som behandlar franchisegivarens informationsskyldighet innan avtal ingås med en potentiell 
franchisetagare. Denna lag trädde i kraft 2006 och bygger på en av UNIDROIT upprättad 
modellag från 2002. Franchising är dock inte i övrigt oreglerad i svensk rätt, man använder 
sig av standardavtal, analogier och allmänna kontraktsrättsliga principer. Standardavtalen är 
för det mesta, till skillnad från de traditionella svenska affärsavtalen, mycket omfattande och 
detaljrika. Syftet med detta är att så långt som möjligt klargöra alla de rättigheter och 
skyldigheter som avtalet medför. Avtalslagen samt lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 
reglerar det avtalsrättsliga förhållandet parterna emellan. Lagen om avtalsvillkor mellan 
näringsidkare syftar till att bringa ordning bland de avtalsvillkor som ställs upp mot 
småföretagen samt stärka deras möjligheter till förhandlingar i avtalsvillkorsfrågor.
Konkurrenslagen reglerar det konkurrensrättsliga förhållandet, egentligen kan franchiseavtal 
anses förhindra eller snedvrida konkurrensen. Dock anger lagen vissa grupper av avtal som 
undantas från förbudet, och under vissa givna förutsättningar omfattas franchising av en av 
dessa grupper. Författaren har med uppsatsen främst haft viljan att klargöra vad som rättsligt 
gäller avseende franchising, där tyngd har lagts vid att redogöra för den nya lagen samt 
standardavtalen på området, samt även i diskussionen försöka peka på vissa frågor och 
funderingar som uppkommit efter studier kring den reglering som finns idag. Författaren har 
även försökt klargöra huruvida en mer heltäckande reglering är nödvändig eller om den 
reglering som nu existerar räcker till.
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Definitioner

Know-how: en samlad icke-patentskyddad praktisk information som är resultatet av 
franchisegivarens erfarenhet och provning och som är hemlig, 
substantiell och identifierad.

hemlig: att ifrågavarande know-how i sin helhet eller beträffande den exakta utformningen och 
sammansättningen av dess delar inte är allmänt känt eller tillgängligt; detta ska inte 
tolkas i den inskränkta betydelsen att varje enskild beståndsdel av detta know-how är 
fullständigt okänd eller oåtkomlig utanför franchisegivarens verksamhet.

substantiell: att ifrågavarande know-how omfattar information som är av betydelse för försäljningen 
av varor eller tillhandahållandet av tjänster till slutanvändare och särskilt för 
presentationen av varor för försäljning, bearbetning av varor i samband med 
tillhandahållandet av tjänster, metoder för kundbetjäning samt administration och 
förvaltning av finanserna; ifrågavarande know-how ska vara till nytta för 
franchisetagaren genom att vid tidpunkten för avtalets ingående göra det möjligt att 
förbättra franchisetagarens konkurrensläge, särskilt genom att förbättra dennes
prestation eller genom att hjälpa honom inträda på en ny marknad.

identifierad: att ifrågavarande know-how ska bedrivas på ett sätt som är tillräckligt uttömmande för 
att göra det möjligt att kontrollera att de uppfyller kriterierna för att vara hemlig och 
substantiell; beskrivningen av ifrågavarande know-how kan antingen tas in i 
franchiseavtalet eller i ett särskilt dokument eller antecknas i annan lämplig form.1

Horisontella avtal: ett horisontellt avtal ingås mellan parter som agerar på samma nivå på 
marknaden, till exempel avtal mellan två konkurrerande producenter.2

Vertikala avtal: avtal som ingås mellan parter i olika handelsled. Anses som mindre 
skadliga för konkurrensen än horisontella avtal, men omfattas vanligtvis 
av förbudet i artikel 81 EGF. De vanligaste formerna av vertikala avtal är 
olika distributionsavtal, återförsäljningsavtal och franchising.3

                                               
1 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.123
2 Jacob Westin, Europeisk konkurrensrätt s.73
3 Jacob Westin, Europeisk konkurrensrätt s.87



6

1 Inledning

Franchising är en samverkansform som har sitt ursprung i USA och fick sitt genombrott på 
1960- och 1970-talen. Med franchising avses en form av samverkan mellan två näringsidkare, 
franchisegivaren och franchisetagaren, där franchisegivaren upplåter åt en eller flera 
franchisetagare rätten att mot ersättning sälja varor eller tjänster under ett visst namn eller ett 
visst kännetecken som tillhandahålls av franchisegivaren. I Sverige finns i dagsläget ingen 
lagstiftning som behandlar franchising i sin helhet, utan endast lag som behandlar 
franchisegivarens informationsskyldighet innan avtal ingås med en potentiell franchisetagare.
Med detta inte sagt att franchising i övrigt är oreglerad i svensk rätt, man använder sig av 
standardavtal, analogier och allmänna kontraktsrättsliga principer. Frågan om franchising har 
också förekommit internationellt. Inom UNIDROIT antogs 2002 en modellag för nationell 
lagstiftning som är avsedd att vara en inspirationskälla för länder som vill införa lagstiftning 
om franchising, som också den svenska lagen bygger på. Lagen om franchisegivares 
informationsskyldighet är ny, den trädde i kraft 2006 och det finns därför vad författaren 
kunnat finna, ingen doktrin eller praxis som behandlar den nya lagen. Tyngdpunkterna i 
uppsatsen har lagts vid franchiseavtalet samt den nya lagstiftningen. Detta eftersom 
franchiseavtalet är av största vikt ute i det praktiska arbetslivet, och lagens nyhetsvärde.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskaperna om vad det är som rättsligt gäller avseende 
franchising i Sverige idag. Franchising är en samverkansform näringsidkare emellan som 
blivit allt vanligare på senare tid. I dagsläget finns inte någon lag som behandlar franchising i
sin helhet i svensk rätt. Det finns en lag som behandlar franchisegivares 
informationsskyldighet innan franchiseavtal ingås men i övrigt grundar sig franchising på
standardavtal, analogier och allmänna kontraktsrättsliga principer. Det främsta syftet med 
uppsatsen blir sedermera att fastställa gällande rätt avseende franchising. 

1.2 Metod

Författaren har använt sig av den traditionella juridiska metoden för att på bästa sätt uppfylla 
syftet. Material som har studerats är lagrum, förarbeten, praxis samt doktrin. Förekomsten av 
prejudiciella rättsfall på området är begränsad, det presenteras dock ett rättsfall som har viss
betydelse i franchisesammanhang. Författaren har försökt fylla detta tomrum med vissa
praktiska framställningar om avtalstypen.4

1.3 Avgränsning

Uppsatsen berör inte utländsk rätt, med undantag från en kort presentation av UNIDROIT och 
dess modellag samt vissa EG-rättsliga kopplingar till konkurrenslagen. Franchising avseende 
gränsöverskridande handel tas inte heller upp. Den arbetsrättsliga regleringen som blir aktuell
i ett franchiseförhållande berörs inte heller i uppsatsen. Till sist berörs inte heller den
konsumenträttsliga regleringen som avser förhållandet mellan franchisesystemet och dess 
konsumenter i någon större utsträckning.

                                               
4 Se kapitel 4, ”Franchiseavtalet”
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2 Bakgrund

2.1 Vad är franchising?

Franchising5 är i grunden inte ett juridiskt begrepp utan ett strikt företagsekonomiskt men som
ändock i den form det bedrivs, ger upphov till specifika juridiska problem.6 Med franchising 
avses en form av samverkan mellan två näringsidkare, franchisegivaren och franchisetagaren, 
där franchisegivaren upplåter åt en eller flera franchisetagare rätten att mot ersättning sälja 
varor eller tjänster under ett visst namn eller ett visst kännetecken som tillhandahålls av 
franchisegivaren. Franchising utmärks av ett gemensamt uppträdande utåt från 
franchisegivarens och franchisetagarens sida. Franchisetagarens verksamhet bedrivs dock i
eget namn och för egen räkning. Villkoren för verksamheten regleras vanligen genom ett 
standardavtal parterna emellan.7 Det finns dock en mängd olika definitioner8 på begreppet 
franchising, alla med i princip samma innebörd. Det finns tre olika former av franchising idag, 
dessa är Trade Name Franchising (TNF), Straight Product Distribution Franchising (SPF) 
samt Business Format Franchising (BFF) även kallat Second Generation Franchising. Dessa 
tre former av samverkan skiljer sig delvis åt genom omfattningen av den rättighet som 
överlåts till franchisetagaren. Samarbetet är som mest utvecklat i Business Format 
Franchising och det är också denna form av franchising som i Europa och Sverige betraktas 
som ett godtagbart franchisesystem.9

2.2 Kort historik kring franchising

Franchising som samverkansform har kunnat härledas tillbaka så långt som till medeltiden. I 
dess modernare former uppstod dock franchising betydligt senare i USA. Omedelbart efter det 
amerikanska inbördeskriget skapade symaskinsfabrikanten Singer ett distributionssystem av 
typ franchising med ekonomiskt oberoende säljare som verkade med ensamrätt inom sitt 
distrikt. Det var dock inte förrän på 1960- och 1970-talen som franchising tog fart och även 
blev en vanlig samverkansform i Europa. Det var också först då lagstiftning började växa 
fram på området, då främst i USA. Framväxten av franchising har emellertid inte varit utan 
problem. Detta har till stor del gällt förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare. 
Det har förekommit flera fall där människor (franchisetagare) har förts bakom ljuset och 
förlorat hela sina besparingar i satsningar på egna franchiseföretag. Detta har 
uppmärksammats av myndigheterna i USA och det infördes då en speciell lagstiftning för att 
stärka franchisetagarens ställning.10 I Sverige kom det en lag 2006 som behandlar 
franchisegivares informationsskyldighet gentemot sin kontrahent innan avtal ingås, denna lag 
syftar således till att stärka franchisetagarens ställning i de förhandlingar som föregår ett 
avtals undertecknande.11

                                               
5 Det engelska ordet franchise kan härledas från medeltidsengelskans ”franchise” som betydde ”frihet”, 
”privilegium”. I modern engelsk-svensk ordbok ges följande översättningar av franchise: Medborgarrätt, 
privilegium, rösträtt, koncession, självrisk. 
6 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.13 
7 Ny Juridik 2:06 s.7
8 Se t.ex. SOU 1987:17 s.23, 39f. Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.11f. Ds 2004:55 s. 28f
9 Ds 2004:55 s.31
10 SOU 1987:17 s.36 samt 49f
11 Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet



8

2.3 Unidroit

Unidroit – the International Institute for the Unification of Private Law – är en mellanstatlig 
organisation som har sitt säte i Rom. Syftet med dess verksamhet är att undersöka behov av 
och metoder för en modernisering och en harmonisering av medlemsstaternas privaträtt och 
då framför allt på det kommersiella området.12 I dagsläget har Unidroit 61 medlemsstater från 
samtliga fem kontinenter. Sverige blev medlem 1940.13 Inom ramen för det arbete som 
bedrivs inom Unidroit i fråga om franchising antogs i september 2002 en modellag för 
nationell lagstiftning om informationsplikt för franchisegivare gentemot tilltänkta 
franchisetagare. Modellagen är avsedd att vara en inspirationskälla för de länder vars 
lagstiftare överväger att införa lagstiftning om franchising. Modellagen är en s.k. disclosure 
law, dvs. den reglerar endast vilken information som en franchisegivare ska ge en tilltänkt 
franchisetagare i syfte att göra det möjligt för franchisetagaren att fatta ett välinformerat 
beslut om denne ska ingå ett franchiseavtal eller inte. Modellagen innehåller alltså inte några 
bestämmelser om själva franchisingförhållandet, såsom rätten att häva avtalet och 
verkningarna därav.14 Orsaken till att det beslutades att införa en modellag istället för en 
konvention har med flexibilitet att göra. Hade man valt en konvention angående franchising 
hade varje land behövt införa denna. När organisationen valde att stanna vid en modellag 
ledde detta till att lagstiftaren i varje land fick möjlighet att välja om denne överhuvudtaget 
ska anpassa modellagen till nationella förhållanden, och om ett sådant önskemål finns, 
harmonisera den nationella lagstiftningen med hänsyn tagen till sådana särskilda behov som 
finns i landet. Ett sådant förfarande förenklar alltså förfarandet i varje medlemsland och 
därför hoppades organisationen att det skulle leda till en bredare uppslutning till 
slutprodukten. Syftet med Unidroit:s modellag är alltså att förse lagstiftare i länder där man 
överväger att införa lagstiftning på franchiseområdet med en modell som kan tjäna som 
vägledning och inspiration. Som modellag utgör den enbart ett hjälpmedel eller en 
rekommendation för respektive lands lagstiftare. 15

                                               
12 Ds 2004:55 s.83
13 http://www.unidroit.org/english/members/main.htm
14 Ds 2004:55 s.207
15 Ds 2004:55 s.84ff

http://www.unidroit.org/english/members/main.htm
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3 Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

3.1 Propositionens överväganden

Regeringens bedömning i frågan om det behöver införas lagstiftning kring franchising var att 
det bör införas lagbestämmelser som syftar till att skapa goda förutsättningar för genomtänkta 
och balanserade avtal på franchiseområdet. Det överrensstämmer även med promemorians 
bedömning.16 Ute bland remissinstanserna fick däremot förslaget ett blandat mottagande, t.ex. 
ställde sig Svenska Franchiseföreningen (SFF) tveksam till lagstiftningen. Anledningen till 
detta var att föreningen ansåg att eventuella problem som uppkommer kan hanteras inom 
ramen för befintlig lagstiftning och branschens självreglering, och att en lagstiftning på 
området därför var överflödig. Regeringen framhävde att det är angeläget att undvika en 
onödig formalisering och byråkratisering och därmed förorsaka ökade kostnader för 
aktörerna, så länge de själva kan hantera de frågor som uppstår. Samtidigt strävar samhället 
efter en rimlig balans i styrkeförhållandet mellan avtalsparterna.

Som argument mot en lagreglering framhålls i promemorian17 att en sådan lagstiftning skulle 
kunna inskränka franchisegivarens möjlighet till att kunna bygga upp och utveckla sitt 
affärskoncept på så sätt denne anser lämpligt. En lagstadgad informationsplikt skulle vidare 
leda till begränsningar avseende franchisegivarens möjligheter att skydda affärshemligheter 
och detaljer kring affärskoncept och ”know-how”. Ur franchisetagarens perspektiv skulle å 
andra sidan en sådan reglering leda till bättre förutsättningar för att en potentiell 
franchisetagare får den informationen som behövs för ett välgrundat ställningstagande till om 
denne vill ingå avtalet, härigenom skulle också risken minska för att mindre lämpade personer 
träder in som franchisetagare eller att mindre genomtänkta affärsupplägg genomförs. En 
positiv effekt för båda parter av en sådan lagstiftning är att en reglering som betonar vikten av 
en allsidig och korrekt information om särskilt betungande eller ingripande avtalsklausuler, 
som exempelvis skiljeklausuler och klausuler om förtida uppsägning, skulle kunna leda till 
bättre genomtänkta avtalslösningar på franchiseområdet.

Promemorians slutsats, som delas av regeringen är att övervägande skäl talar för en 
lagreglering av franchising. Som det huvudsakliga skälet för detta anges i promemorian att 
franchisetagaren typiskt sett är den svagare avtalsparten, som ofta utan större erfarenhet av 
företagande går in i ett långsiktigt avtalsförhållande med omfattande åtaganden och med små 
möjligheter att påverka villkoren. Till detta kommer att franchisegivaren ensam har tillgång 
till all relevant information om franchisesystemet.18

3.2 Lagens innehåll och syfte

Lagen kom 2006 och behandlar, precis som titeln antyder, en franchisegivares 
informationsskyldighet gentemot sin kontrahent innan avtal ingås och bygger på en 
proposition från 2005.19 Lagen är indispositiv och syftar till att stärka en blivande 
franchisetagares ställning i de förhandlingar och diskussioner som föregår undertecknandet av 
ett franchiseavtal. Det är således inte fråga om någon lagstiftning som täcker franchising i sin 
helhet. Enligt lagen ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås lämna 
                                               
16 Ds 2004:55 s.145f
17 Ds 2004:55 s.139f
18 Prop. 2005/06:98 s.12ff
19 Prop. 2005/06:98
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franchisetagaren information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med 
hänsyn till omständigheterna. Om en franchisegivare ingår ett franchiseavtal utan att ha 
uppfyllt sin informationsskyldighet ska Marknadsdomstolen vid vite kunna ålägga 
franchisegivaren att lämna information i enlighet med lagen.20 Detta innebär att 
Marknadsdomstolen får ansvar för handläggningen av ytterligare en måltyp, vilket i sin tur 
leder till att det måste ske någon enstaka förändring i lagen om marknadsdomstol, vilket också 
skett.21 Det framgår vidare av förarbetena att lagen endast kommer att vara tillämpbar på avtal 
som ingås efter lagens ikraftträdande, lagen har således inte någon retroaktiv verkan.22

3.2.1 Definition av franchiseavtal

Det kan tänkas vara av intresse att få vetskap vad som avses när man talar om ett 
franchiseavtal samt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett avtal ska anses som 
ett franchiseavtal innan författaren i kapitel nio behandlar avtalsformen djupare. En definition 
av ett franchiseavtal återfinns i lagens 2§ där det stadgas. ”Med franchiseavtal avses i denna 
lag ett avtal varigenom en näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon 
annan (franchisetagaren) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda 
franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor och 
tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal 
enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens 
näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt medverka vid återkommande 
kontroller av att avtalet följs”. I lagtexten anges de moment som anses vara grundläggande 
och särpräglade för just franchising. Samtidigt används rekvisit som ger visst utrymme för 
tolkning, detta för att säkerställa att det är det reella innehållet i ett samarbete som avgör 
huruvida förhållandet ska betraktas som franchising, inte parternas egen benämning av 
affärssamarbetet. 

Definitionen är uppdelad i två meningar vilka båda måste vara uppfyllda för att det ska anses 
som ett franchiseavtal, och således befinna sig inom den aktuella lagens ramar. Den första 
meningen tar upp de grundläggande förutsättningarna för ett franchiseavtal medan den andra 
meningen innehåller ytterligare kriterier som behövs för att avgränsa franchising från andra 
samarbetsformer. Den som ges rätt och skyldighet att använda affärsidén m.m. benämns i 
lagen ”franchisetagare” medan den som upplåter rätten benämns ”franchisegivare”. 
Franchisegivaren förutsätts vara näringsidkare.23 Eftersom reglerna tar sikte på förhållandet 
innan avtal ingåtts görs ingen liknande definition av franchisetagaren utan lagen blir således 
tillämplig oberoende av om den blivande franchisetagaren sedan innan var, eller efter avtalets 
ingående sedermera blir näringsidkare.

Vidare ska det följaktligen utgå någon form av ersättning till franchisegivaren för rätten att 
bedriva franchiseverksamheten. Med ersättning avses här enligt propositionen såväl direkt 
som indirekt ersättning. Avgörande är att det ska vara fråga om ett oneröst avtal. I 
normalfallet innebär det att franchisetagaren betalar vissa avgifter till franchisegivaren eller 
köper in produkter från franchisegivaren.

                                               
20 Prop. 2005/06:98 s.1
21 Se 2006:485 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. samt Lag (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.
22 Prop. 2005/06:98 s.32f
23 Med näringsidkare avses här detsamma som t.ex. i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, 
nämligen en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se prop. 
1983/84:92 s.15)
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I första meningen framgår att franchisetagaren ”skall” använda franchisegivarens särskilda 
affärsidé om marknadsföring m.m. Där markeras ett för franchisingen karakteristiskt drag, 
nämligen att franchisetagaren är tvungen att använda affärsidén, näringskännetecken osv. 
Detta är något som särskiljer franchisingen från t.ex. handelsagenturen som annars ligger 
mycket nära franchising.24 Genom denna skyldighet knyts en franchisetagare hårdare till 
affärskonceptet än vad en agent gör inom handelsagentur. Franchiseavtalet ingås typiskt sett 
mellan två ekonomiskt och juridiskt självständiga personer. Det anses också vara ett 
utmärkande drag för franchiseavtalet att vardera parten såväl juridiskt som ekonomiskt
ansvarar endast för det egna företaget. Lagtexten har dock formulerats på så sätt att den inte
utesluter att det kan finnas någon form av ägarmässig eller annan koppling mellan parterna i 
avtalet. I franchisegivarens ”särskilda affärsidé…” ingår som ett centralt moment den ”know-
how” i form av användarhandböcker m.m. som övergår från franchisegivaren till 
franchisetagaren.

För att ett avtal ska anses vara ett franchiseavtal krävs vidare att franchiseavtalet ger 
franchisetagaren en rätt men också en skyldighet att verka i enlighet med franchisegivarens 
framarbetade affärskoncept och att använda dennes näringskännetecken eller andra 
immateriella rättigheter. Franchisetagaren är skyldig att följa franchisegivarens direktiv och 
anvisningar för att på så sätt behålla en marknadsmässig identitet utåt mot kunden. Det är
dock inte en nödvändighet att franchisegivaren upplåter alla sina immateriella rättigheter,
bestämmelsen ska i stället förstås på så sätt att en upplåtelse av detta slag ska ingå i avtalet.
Vilka rättigheter det är fråga om och i vilken utsträckning och på vilket sätt de upplåts 
varierar mellan olika branscher och system.

Slutligen ska avtalet ge franchisegivaren möjlighet att utöva kontroller över franchisetagarens 
verksamhet för att säkerställa att denne följer avtalet. Det är på franchisegivarens ansvar att 
kontrollera att samtliga franchisetagare följer affärskonceptet så en marknadsmässig identitet 
mellan franchisegivaren och franchisetagarna bibehålls.25

3.2.2 Franchisegivarens informationsskyldighet

I 3§ stadgas ”I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en franchisegivare skriftligen ge 
franchisetagaren den information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs 
med hänsyn till omständigheterna. Informationen skall vara klar och begriplig”. Vidare 
räknar paragrafen upp nio punkter som anger minimikrav på informationsinnehållet;

 en beskrivning av den franchiseverksamhet som franchisetagaren skall bedriva,
 uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat avtal med inom 

samma franchisesystem och omfattningen av deras verksamhet,
 uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala till franchisegivaren och 

övriga ekonomiska villkor för franchiseverksamheten,
 uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till franchisetagaren,
 uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att köpa eller hyra,
 uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller efter den tid som 

franchiseavtalet gäller,
 uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring, förlängning och uppsägning av 

franchiseavtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning, och
                                               
24 Se närmare om detta i kapitel 8.2 samt 8.3
25 Prop. 2005/06:98 s.34f
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 uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall prövas och vad som skall gälla i 
fråga om kostnadsansvar för en sådan tvist.

Vad som sägs i första stycket gäller också när ett befintligt franchiseavtal, med 
franchisegivarens tillåtelse, skall överlåtas till en ny franchisetagare.

Syftet med paragrafen är att skapa goda förutsättningar för genomtänkta och balanserade avtal 
på franchiseområdet. Bestämmelsen behandlar inte det avtalsrättsliga förhållandet mellan 
avtalsparterna, dock förhindrar inte detta att brister i informationslämnandet kan påkalla en 
jämkning av avtalet med stöd av 36§ AvtL. Om en franchisegivare vid tillkomsten av ett 
franchiseavtal inte har uppfyllt vad som krävs av denne enligt paragrafen kan det således få 
betydelse vid bedömning av om ett avtal ska jämkas eller lämnas utan avseende. Under vilka 
förhållanden och i vilken utsträckning detta kan bli fallet får bedömas med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet, varvid graden av avvikelse från normen och 
styrkeförhållandet mellan parterna är av särskild betydelse.

Ett avtalsförhållande mellan franchisegivare och franchisetagare etableras oftast genom att 
parterna undertecknar ett avtal, därutöver torde lagen kunna vara analogt tillämpbar på sådana 
situationer där en franchisegivare väljer att etablera avtalsförhållandet på ett annat sätt i syfte 
att kringgå lagstiftningen.26

Informationsskyldigheten ska enligt paragrafen fullgöras ”i god tid” innan ett franchiseavtal 
ingås. Någon bestämd tidsperiod har således inte angetts i lagen. Granskar man propositionen 
finner man att frågan om vad som är god tid får bedömas med hänsyn till omständigheterna i 
det specifika fallet, varvid bland annat avtalets omfattning, avtalsparternas inbördes 
förhållande och den blivande franchisetagarens erfarenhet av franchiseverksamhet är av 
betydelse. Viss vägledning kan man dock finna i SFF:s rekommendationer där det framgår att 
information ska lämnas senast 14 dagar före avtalstecknande, denna tidsperiod föreskrivs 
även av UNIDROIT:s modellag.27 I situationer där materialet är särskilt omfattande och 
åtagandet är av större beskaffenhet kan det dock vara rimligt med en längre tidsperiod mellan 
informationslämnandet och avtalsslutet. Omvänt kan endast i undantagsfall en tidsperiod som 
är kortare än 14 dagar anses godtagbar.28

Det framgår vidare av paragrafen att informationen ska erhållas ”skriftligt” samt vara ”klar 
och begriplig”. Hur informationen vidare ska presenteras och disponeras regleras inte i lagen 
och det framgår inte heller av propositionen. Viss vägledning kan dock finna i UNIDROIT:s 
modellag som föreskriver att den ska tillhandahållas i en enda handling och vid ett tillfälle.29

I informationen ska ”avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med hänsyn till 
omständigheterna” beskrivas. Omfattningen av informationskravet får enligt propositionen
bedömas utifrån dels den minimilista som finns i paragrafen, och dels utifrån allmänna 
principer och branschpraxis. De rekommendationer som utfärdats av branschorganisationer 
såsom SFF kan också fungera som vägledning samt regleringen i UNIDROIT:s modellag. 
Vidare får informationskravet bedömas utifrån omständigheter som har med den enskilde 
franchisetagaren att göra. En blivande franchisetagare kan t.ex. vara tidigare anställd hos 
franchisegivaren och kan därmed besitta kunskap i viss fråga som det annars åligger en 

                                               
26 För exempel härom, se prop. 2005/06:98 s.37 
27 UNIDROIT:s modellag, artikel 3.1
28 Ett exempel på detta kan tänkas vara då franchisetagare tidigare varit anställd hos franchisegivaren och därför 
redan besitter viss kunskap om verksamheten.
29 UNIDROIT:s modellag, artikel 4.2
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franchisegivare att informera om. I och med detta kan således en informationsplikt variera 
även mellan olika franchisetagare inom ett och samma franchisesystem.

Vad som avses med ”övriga förhållanden” kan enligt propositionen gälla förekomsten av och 
innehållet i andra avtal som parterna förutsätts ingå, detta kan t.ex. avse hyresavtal till lokaler 
i vilken verksamheten ska bedrivas. Andra förhållanden som kan anses relevanta i 
sammanhanget är en franchisegivares planer för framtiden när det gäller inriktning och 
utveckling av verksamheten.30

3.2.3 Franchisegivares underlåtenhet att lämna information

4, 5 och 6§§ behandlar Marknadsdomstolens möjligheter att ingripa mot en franchisegivare 
som brister i sin informationsskyldighet enligt 3§. Enligt 4§ kan således en franchisegivare 
som brustit i sin informationsskyldighet åläggas att uppfylla densamma. I enlighet med vad 
som gäller annan marknadsrättslig lagstiftning förutsätts den som väcker talan företräda 
allmänna intressen, inte enskilda. Det innebär att rättegången inte syftar till att fastställa 
rättsförhållandet mellan två tvistande parter utan tanken är istället att åläggandet ska förmå 
franchisegivaren att ändra sina rutiner och se till att informationskravet blir uppfyllt i 
fortsättningen. Åläggandet är således inte begränsat på så sätt att det bara avser den 
franchisetagare som drabbats av det bristande informationslämnandet, utan omfattar även alla 
avtal som franchisegivaren ingår med andra franchisetagare efter att åläggandet har 
meddelats.

Vidare framgår av paragrafen att åläggandet även kan riktas mot någon som är anställd hos 
franchisegivaren eller som handlar på dennes vägnar.31 Detta kan bli aktuellt om t.ex. en 
utländsk franchisegivare bedriver verksamhet inom landet genom representanter som inte 
bedriver självständig rörelse utan är direkt anställda hos den utländske näringsidkaren.

Franchisegivaren är den som bär ansvar för eventuella oklarheter rörande informations-
lämnandet, detta eftersom franchisegivaren är den som lättast kan säkra bevisning angående 
vilken typ av information som överlämnats till den blivande franchisetagaren. Vid prövning 
av ett yrkande om åläggande ligger således bevisbördan för att information har lämnats på 
franchisegivaren. Detsamma gäller när franchisegivaren gör gällande att dennes 
informationsansvar varit mindre omfattande än normalt. Dock ska den minimiinformation 
som finns i tredje paragrafen alltid lämnas. Det har förutsatts att franchisegivaren kan säkra 
bevisning om vilken information som lämnats genom att franchisetagaren skriftligen bekräftar 
vilken information denne tar emot och när detta sker. 32

5§ behandlar hur ett mål om åläggande enligt 4§ ska prövas. Enligt första stycket ska talan 
väckas hos Marknadsdomstolen. I dess andra stycke tas upp vilka som har rätt att väcka talan. 
Dessa är en franchisetagare som har berörts av det bristande informationslämnandet, en 
sammanslutning av näringsidkare och annan sammanslutning som har ett befogat intresse av 
att företräda näringsidkare. Det är inte något krav att någon av parterna i det ifrågavarande 
avtalet ska vara ansluten till den sammanslutning som väcker talan. Den som har talerätt har 
också rätt att träda in i ett pågående mål som intervenient enligt dess tredje stycke, vilket 

                                               
30 Prop. 2005/06:98 s.36ff
31 Detta efter förebild av de likartade bestämmelserna i 1§ lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan närings-
idkare samt 24§ marknadsföringslagen (2008:486)
32 Prop. 2005/06:98 s.41f
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stämmer överens med marknadsföringslagens 63§.33 Vad det gäller övriga frågor i mål om 
åläggande hänvisar fjärde stycket till marknadsföringslagens övriga bestämmelser som 
reglerar förfarandet och fördelningen av rättegångskostnader. Detta innebär bland annat att 
Marknadsdomstolen kan fatta interimistiska beslut i mål av detta slag enligt 27§ 
marknadsföringslagen och att en dom inte vinner rättskraft i vanlig bemärkelse enligt dess 
53§. Hänvisningen omfattar också frågan om rättegångskostnader enligt dess 64§ vilken i sin 
tur hänvisar till 18 kap RB, där det som huvudregel gäller att part som tappar målet ska stå för 
motpartens rättegångskostnad. Det som sägs om 18 kap 16§ RB saknar dock relevans enligt 
förevarande lag.34

I 6§ behandlas frågan om vite, och det framgår att Marknadsdomstolens åläggande ska 
förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Detta för att utöva påtryckning 
på franchisegivaren att förbättra sina rutiner vid de förhandlingar som föregår 
avtalsundertecknandet. Talan om utdömande av vite väcks vid behörig tingsrätt, dock får en 
sådan talan alltid väckas vid Stockholms tingsrätt.35 Talan får väckas av den som begärt 
vitesföreläggandet. Åläggandet ska alltså förenas med vite om det inte av ”särskilda skäl” är 
obehövligt, vad som avses här kan enligt propositionen vara då sökanden avstår från att yrka 
vite och om det finns anledning att tro att franchisegivaren redan har ändrat på sina rutiner i 
enlighet med lagstiftarens intentioner.36

                                               
33 Marknadsföringslag (2008:486)
34 Prop. 2005/06:98 s.42f
35 Se 10 kap RB samt 49§ marknadsföringslag
36 Prop. 2005/06:98 s.43
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4 Franchiseavtalet

4.1 Avtalets roll och innehåll

Enligt svensk avtalstradition är de flesta avtal mycket kortfattade och bygger till stor del på 
utfyllande rätt, dvs. regler i lagboken eller vad som följer av handelsbruk och sedvänja.37

Franchiseavtal i Sverige har oftast en avtalstid om fem år38 och dessa förekommer oftast i
form av standardavtal. De är för det mesta, till skillnad från de traditionella svenska 
affärsavtalen, mycket omfattande och detaljrika. Anledningen härtill sägs vara att många av 
dem som funderar på att ge sig in i franchisingvärlden ofta är vanliga konsumenter som inte 
har någon större erfarenhet av affärsavtal i allmänhet och att det då vore mindre lämpligt att 
reglera franchising med avtal som, i alla fall en av parterna i avtalssituationen, kanske inte 
förstår. Syftet med detta avtalssätt, som mycket påminner om det angloamerikanska 
avtalssättet, är således att så långt som möjligt klargöra alla de rättigheter och skyldigheter 
som avtalet medför så att alla och envar ska kunna förstå avtalstexten utan några djupare 
juridiska kunskaper.39

Förhandlingen mellan en franchisegivare och en franchisetagare kan vara en utdragen process. 
Ibland tar det mer än ett år från första kontakten till dess ett undertecknat franchiseavtal 
föreligger. Under förhandlingstiden är det också vanligt att franchisegivaren förbinder sig 
genom en såkallad områdesoption att inte förhandla med annan part rörande det geografiska 
område som förhandlingen gäller. För att låsa ett område på detta sätt bör dock 
franchisegivaren kräva en avgift för detta som sedan kan avräknas på inträdesavgiften till 
franchisesystemet om avtal tecknas.40

Avtalet spelar en viktig roll i ett franchiseförhållande men ändock finns anmärkningsvärt nog 
varken något legalt formkrav på franchiseavtal eller något krav på skriftlighet. Avtalet kan 
således rent teoretiskt vara muntligt, härtill sagt att det inte kan vara lämpligt eller ens möjligt 
att bedriva franchising utan ett skriftligt avtal parterna emellan eftersom detta är väsentligt för 
möjligheterna att styra verksamheten och slutligen nå en smidig upplösning av ett förhållande 
som blivit ohållbart. Ett annat skäl till att använda sig av skriftliga avtal är att det ger den 
blivande franchisetagaren möjlighet att tänka efter vad denne ger sig in i, 41 vilket nu än mer 
har förstärkts i och med lagens ikraftträdande.

Ett franchiseavtal kan vara strukturerat på olika sätt, men vanligt är att först parterna i 
avtalsförhållandet beskrivs utförligt varefter rättigheterna som avtalet ger den ena respektive 
den andra parten ställs upp. Franchisegivarens skyldigheter beskrivs därefter varefter 
motsvarande skyldigheter för franchisetagaren beskrivs. Avtalet avslutas med ett antal kapitel 
som rör avtalstid, bestämmelser vid avtalsbrott, vad som händer vid förtida uppsägning 
m.m.42 Detta kommer att beröras djupare i de följande kapitlen. 

Sist i ett normalt franchiseavtal står det att parterna gemensamt har gått igenom hela avtalet 
inklusive eventuella bilagor och godkänt det på samtliga punkter. Detta är inte bara för syns 

                                               
37 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.91
38 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.28
39 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.91
40 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.161ff
41 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.20
42 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.91ff
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skull, utan ett viktigt led i ingåendet av avtalet och kan i krislägen spela en viktig roll för att 
allt även då ska flyta på smidigt.43

4.2 Parterna

Ett franchiseavtal inleds alltså oftast med att parterna i affärssamarbetet anges noggrant med 
namn, adresser och bolagsnamn. Detta är viktigt eftersom det inte är helt ovanligt att det 
förekommer slarv på denna punkt ute i det praktiska arbetslivet. Vanligt är att ett avtal tecknas 
med en fysisk person och sedan när franchisetagaren bildar bolag förs avtalet inte över på 
bolaget och det blir oklart vem som egentligen är avtalspart.  Att franchisegivaren är annat än 
aktiebolag förekommer knappast, vanligt är också att franchisetagaren är aktiebolag. Detta är 
också att föredra. Erfarenheterna av franchisetagare i form av enskilda firmor och 
handelsbolag är att dessa är mindre lämpliga. Dels för att undvika misstanken att 
franchisetagaren är arbets- eller uppdragstagare i förhållande till franchisegivaren men även 
därför att det är betydligt lättare att hålla isär verksamhetens medel från den privata kassan.44

Däremot kan det vara av nackdel att personen bakom bolaget inte har något personligt ansvar.
Eftersom franchisegivaren normalt väljer ut sin franchisetagare genom noggranna 
urvalsprocesser är det personen bakom ett eventuellt bolag som är den viktiga, och 
franchisegivaren kan ändå binda denna person senare i avtalet med hjälp av klausuler 
angående krav på personligt engagemang och personligt eget ansvar genom borgen.45

4.3 Ingress

Här presenterar franchisegivaren information till franchisetagaren om sin affärsidé och 
berättar hur länge denne har arbetat med den m.m. Franchisetagaren får i samma avsnitt av 
avtalet tillfälle att förklara att denne har satt sig in i franchisegivarens affärsidé och system 
och att denne på grundval härav vill pröva lyckan i systemet. Detta kan verka onödigt och ha 
föga koppling till juridiska aspekter av avtalet. Det har dock en väldigt stor betydelse vid en 
eventuell framtida tvist. Om oenighet skulle uppstå måste den troligtvis avgöras av 
utomstående. De har då stor hjälp av en någorlunda utförlig beskrivning av vad avtalet 
egentligen avser samt parternas avsikter vid avtalets ingående. En till viktig aspekt med 
ingressen är att staka ut gränserna för verksamheten. Inom gränserna kan ändringar ske, men 
utanför dessa kan part inte gå utan nya förhandlingar och ett nytt avtal.46

4.4 Franchisen

Avtalets egentliga text inleds med en beskrivning av franchisen, dvs. den rättighet och 
skyldighet att verka inom systemet under avtalstiden.47 Rättigheten består av 
franchisetagarens möjlighet att nyttja ett koncept, ett varumärke och den ”know-how” som 
ägs av franchisegivaren. Samtidigt får franchisegivaren rätten att debitera franchisetagaren 
avgifter för detta.48 Då huvudsyftet med franchising är ökad marknadspenetration är även 
dessa rättigheter och skyldigheter så gott som alltid geografiskt präglade. Franchisetagaren 

                                               
43 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.21
44 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.24
45 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.94
46 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.25f
47 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.26
48 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.94
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tilldelas ett område där denne ska vara verksam, alternativt anges en bestämd adress där denne 
ska driva sitt företag.49

4.5 Franchisegivarens respektive franchisetagarens åtaganden

Vad ena och andra parten ska göra i ett franchisesystem är väsentligen givet.50

Franchisegivarens viktigaste skyldighet är att skydda konceptet och varumärkena. 
Franchisegivaren ska vidare upprätta regler och policy för driften av hela systemet. Allt detta 
sker genom att franchisegivaren registrerar de varumärken och liknande som går att registrera 
och nedtecknar övrigt i handböcker och planer som ska hållas skyddade och hemliga. 
Franchisegivaren ska vara det stöd som franchisetagaren behöver för att förenkla den dagliga 
driften. Bland annat ska franchisegivaren förhandla med leverantörer av olika slag. Slutligen 
har franchisegivaren skyldighet att tillse att kvaliteten inom systemet upprätthålls. 

Om någon franchisetagare gör något fel drabbar det oftast hela systemet. Franchisetagarens 
viktigaste skyldighet är att driva en enhet i franchisesystemet i enlighet med franchisegivarens 
intentioner och instruktioner, såsom de kommit till uttryck i avtalet, handböcker och övriga 
instruktioner. 51

4.5.1 Sortimentet

När det är fråga om ett handelsföretag inom franchising förekommer det (alltid) ett sortiment. 
Sortimentet beskrivs lämpligast i en bifogad bilaga till avtalet. Sortimentet är sällan 
oföränderligt under avtalstiden och det är något av en utopi att parterna skulle förhandla med 
varandra om varje förändring. Den som går in i ett franchisesystem får acceptera att 
franchisegivaren i viss utsträckning bestämmer sortiment och dess förändringar. Det ska inte 
lämnas till givarens goda vilja att tillse att så sker, utan det ska vara en avtalsenlig skyldighet. 
Vidare är det i avtalet ett naturligt åtagande för franchisegivaren att samordna inköpen av 
varor, eller åtminstone anvisa åt franchisetagarna inköpskällor och sedan driva förhandlingar 
med dessa för köparnas gemensamma räkning. En annan skyldighet som bör skrivas in i 
avtalet är att franchisegivaren ska ansvara för att kvalitets- och prisnivån ungefär förblir där 
den var då avtalet ingicks. Bruksanvisningar och liknande ska givetvis också vara 
franchisegivarens skyldighet att ta fram och hålla aktuella. Vad det gäller priser kan 
franchisegivaren rekommendera sådana, och bör oftast göra så av hänsyn till systemets 
enhetlighet. Franchisetagaren bestämmer dock i form av egen företagare sina egna priser med 
den begränsningen att franchisegivaren bestämmer högstapris. Detsamma gäller frågan om 
vilka varor som bör förekomma hos franchisetagarna.52

En grundläggande skyldighet för franchisetagaren blir här att marknadsföra franchisegivarens 
speciella sortiment och inget annat. Ibland kan det dock finnas orsak att ta in andra varor i 
sortimentet, detta regleras då i avtalet genom att franchisetagaren får rätt att göra så med 
franchisegivarens i förväg givna skriftliga medgivande. Sortimentet får endast köpas på det 
sätt och av dem franchisegivaren bestämt i avtalet. Villkor för beställning, köp, leverans, 
betalning, reklamationer, garantier och returer ska finnas med i en bilaga till avtalet. Vidare 
kan man reglera i avtalet en minsta lagerstorlek. Anledningen till att franchisetagaren kan 
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åläggas en avtalad skyldighet att upprätthålla en minimistorlek på lagret har ekonomiska 
aspekter. En franchisetagare i form av en egen företagare som kanske inte har så mycket 
erfarenhet har i regel ett större kostnadsmedvetande än franchisegivaren. Detta kan då lätt 
leda till att lagret blir för litet för en optimal försäljning och det leder till att försäljningen blir 
lidande. Alltför detaljerade föreskrifter härom hör dock inte hemma två företag emellan.53

4.5.2 Profilen

För att kunna tala om franchising är, som nämnts tidigare, ett grundläggande villkor att 
säljenheterna i konsumentens ögon får ett enhetligt intryck. Dock är det som finns bakom 
fasaden, franchisekulturen, allra viktigast. För att kunna uppnå den önskade yttre enhetliga 
fasaden krävs att franchisegivaren har en klar och tydlig identitet, vidare ska denna identitet 
vara exklusiv, dvs. franchisegivaren ska vara ensam om sin identitet.54 För att bibehålla sin 
exklusiva identitet krävs alltså att franchisegivaren så långt som möjligt skyddar denna genom
registrering hos Patent- och registreringsverket. Varumärkeslagen55 medger även att slogans 
och liknande kan registreras. Dock har lagen den bristen att hela butikskoncept inte går att 
skydda. En franchisegivare gör därför klokt i att tillse att varumärket går igen i många detaljer 
i butikskonceptet.56 Lämpligt är att givaren utarbetar ett fullständigt identitetsprogram där det 
anges hur olika kännetecken och övriga element ska användas i alla sammanhang. Det gäller
butiken med dess fasad och inredning, personal, utrustning, design på fakturor, brev, 
reklamtryck, skyltar, bildekaler m.m. Att franchisegivaren på detta sätt tar ansvar för profilen 
ska inte bara vara en förhoppning utan en avtalad skyldighet, uttryckt på sådant sätt i avtalet 
att vid brist härom ska möjlighet finnas för franchisetagaren att utkräva skadestånd och i vissa
(extrema) fall även hävning. Identitetsprogrammet blir, som framkommer ovan, så 
heltäckande att det bör tas in i en egen bilaga till avtalet. Sortimentet är dessutom sällan 
oförändrat under en hel avtalsperiod vilket också gör att det lämpligen regleras i en bilaga.
Slutligen kan nämnas att en franchisegivare i avtalet inte kan förbjuda franchisetagaren från 
att angripa varumärket. En sådan regel saknar rättsverkan. Kan varumärket angripas på 
vanliga rättsliga grunder så hjälper det inte att franchisetagaren förbundit sig att avstå från 
sådana angrepp.57 Detta är dock knappast troligt då detta bör medföra negativa effekter för 
franchisetagaren själv.

Franchisetagarens grundläggande skyldighet är här att följa franchisegivarens identitets-
program. Detta måste vara mycket tydligt i avtalet. Inga variationer, tillägg eller förbättringar 
och detta ska gälla både färg och form. Det är heller ingen skillnad på det som kan registreras 
och det som inte kan registreras enligt immateriell lagstiftning. En kompletterande och 
förtydligande regel som ska finnas med i avtalet är franchisetagarens skyldighet att utan 
dröjsmål acceptera och genomföra de ändringar som franchisegivaren kan bestämma sig för 
under avtalstiden. Sakkunniga påstår att t.ex. butiker bör ändra utseende vart tredje till femte 
år. Detta kostar och det måste franchisetagaren veta när denne skriver under avtalet. Till sist 
är namnet på franchisetagarens företag en bestämmelse som kan finnas med här eller under de 
administrativa föreskrifterna. Det är en från USA övertagen kutym att det ska klart skilja sig 
från franchisegivarens firma och de kännetecken denne använder. Skyltning bör ske på 
butiksdörren, fasaden eller liknande så det står klart för konsumenterna att de handlar hos en 
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självständig företagare. Varför man vill ha det på detta sätt och inte tvärt om beror på försök 
att dölja eventuella misslyckanden från franchisetagarna (även om det ofta ändå framkommer 
då det är en franchisetagare hos en känd franchisegivare), men också främst för att underlätta 
förfarandet då samarbetet upphör. Franchisetagarföretaget behöver då inte byta namn.
Identiteten är marknadsmässig och inte juridisk. Det är viktigt att det i avtalet framgår tydligt 
att franchisetagaren är en egen juridisk person med ett eget ansvar. Detta måste synas i 
butiken, framgå av fakturor och andra handlingar, i reklam m.m. Denna dubbla identitet har 
varit ett problem för franchisegivare som blivit utsatta för krav från missnöjda kunder till 
tagarföretag, dock utan framgång i Sverige. I USA har dock försök att tillämpa något som 
kallas ”the deep pocket theory” lyckats i flera fall. Kunden har där haft framgång i försök att 
få ersättning av (en stor stark) franchisegivare då franchisetagaren gått omkull.58

4.5.3 Marknadsföring

Vad som ska ingå i den övergripande marknadsföring som en franchisegivare ska vara 
ansvarig för enligt avtalet varierar mellan olika branscher. Som exempel kan dock nämnas 
deltagande i rikstäckande mässor, annonsering i rikspress och fackpress, utformning av 
förlagor till den reklam franchisetagarna ska använda lokalt och regionalt. Allt detta liksom 
idéer för olika former av marknadsföring är inget specifikt för franchising. Skillnaden är dock 
att inom franchising är detta en avtalsenlig förpliktelse för franchisegivaren, medan man i 
övriga branscher förlitar sig på frivillighet. Inom franchising finns dock två regelkomplex som 
är specifika. Dessa handlar om utformningen av franchisetagarens egen marknadsföring och 
om franchisetagarkollektivets medverkan i hela systemets sätt att sälja. Franchisegivarna 
behöver självklart, för att kunna bibehålla sin identitet utåt, kunna utöva viss kontroll över de 
många idéer till reklam och annan marknadsföring som dyker upp hos franchisetagarna. Det 
vanliga är att franchisegivaren förbehåller sig rätten att i förväg skriftligen godkänna alla 
sådana uppslag innan de förverkligas. Reglerna bör utformas så de inte kväver 
franchisetagarnas kreativitet utan bara ger dem en stimulans att använda den på rätt sätt.
Franchisegivaren måste behandla idéerna seriöst och inte nonchalera dem även om dessa inte 
är speciellt bra. Detta åtagande bör också ha sin plats i ett välformulerat franchiseavtal. Det 
andra regelkomplexet ter sig i ett marknadsföringsråd. Avsikt med dessa råd är att ta vara på 
erfarenheterna från den direkta kundkontakt som franchisetagarna besitter. Reglerna kring 
marknadsföringsråden hör också hemma i en bilaga. Det bör vara franchisegivaren skyldighet 
att tillse att ett sådant råd kommer till stånd och fungerar. Denna text kan vara svår att placera 
men ett exempel är att införa även denna under ingressen. Texten kan då visserligen förefalla 
något oprecis, men avsiktsförklaringarna är ämnade att ligga till grund för både ingående av 
avtalet och även den prövning som kan bli aktuell vid en eventuell tvist.59

Franchisetagarens åtagande här avser den lokala försäljningen i det distrikt denne valt att 
arbeta i. Hela området ska bearbetas. Om inte detta noggrant anges uppstår lätt luckor i 
marknadsbearbetningen. En vanlig regel är att franchisetagaren förbinder sig att använda 
minst en angiven procentsats av budgeterad omsättning till marknadsföring. Skälet till detta är 
återigen att det annars finns risk att franchisetagaren på grund av ett starkt 
kostnadsmedvetande låter viktig marknadsföring lida. Att dra ned på utåtriktade åtgärder är 
oftast fel sätt att möta en minskande försäljning, men det är inte alltid lätt för en 
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franchisetagare att inse. Till en inte oviktig men aningen oprecis regel som bör finnas med i 
avtalet hör slutligen att marknadsföring ska ske ”på effektivaste sätt”.60

4.5.4 Information och utbildning 

Det är ett avtalsenligt åtagande av franchisegivaren att informera och utbilda sina 
återförsäljare. Vid utebliven utbildning eller information kan franchisetagarna åberopa 
avtalsbrott. Att fastställa kvaliteten på utbildning och information kan vara svårt. Man kan 
skriva ”information av allmänt intresse för branschen” eller liknande allmänt formulerad fras. 
I sista hand kan kvaliteten prövas i tvist, och utbildning eller information av sämre klass 
kommer då inte godkännas. Härtill sagt att detta knappast blir aktuellt i praktiken eftersom det 
bör ligga i franchisegivarens intresse att hålla en mycket hög kvalitet. Att fastställa 
kvantiteten på utbildning och information är dock något som kan och bör göras. Man ska 
fastställa omfattningen av introduktionsutbildningen och även den vidareutbildning som hör 
till varje välordnat franchisesystem. Det bör också bestämmas hur ofta information ska sändas 
ut. Utan denna fortlöpande överföring av ”know-how” och ”show-how” mellan franchise-
givare och franchisetagare är det inte fråga om franchising. Det är med andra ord ett krav att 
ha frågan reglerad. Kostnaderna brukar fördelas på så sätt att franchisegivaren svarar för 
utbildare och lokaler och franchisetagarna svarar för sina egna kostnader.61

Franchisetagarens skyldigheter är här att ta del av och bevara den information denne får samt 
att genomgå den utbildning som ingår i systemet och även skicka sina medarbetare på sådan, 
detta på egen bekostnad. Åtagandet avser också sådan vidareutbildning som franchisegivaren 
ordnar, både för franchisetagaren själv och för dennes medarbetare. Regleringen härom är 
unik för franchising och hänger samman med franchiseavtalets karaktär av massavtal och 
samarbetets varaktighet. ”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”. Man kan tycka att 
det är en självklarhet, men det är alltså en avtalsenlig skyldighet inom franchisevärlden där 
slarv med dessa enkla regler utgör avtalsbrott. Här framträder avtalets roll extra tydligt. Inte 
bara ett juridiskt dokument att ha till hands när en tvist uppstått, utan etablerande av ett 
handlingsmönster.62

4.5.5 Tillsyn

Det juridiska ansvaret för upprätthållandet av kvalitetsnivån systemet igenom ligger på 
franchisegivaren. De regler i avtalet som styr detta är dels reglerna om vad franchisetagarna 
ska göra, dels regler om franchisegivarens rätt och skyldighet att ge sig själv tillfredsställande 
kontrollmöjligheter hos alla franchisetagare i systemet. Denna kontroll måste självklart också 
utövas. Det bör tilläggas här att franchisegivaren inte, vid sidan av avtalet, har någon rätt att 
kontrollera franchisetagarens verksamhet mot dennes vilja, vare sig den utförs av 
franchisetagaren själv eller genom någon av denne utsedd representant. En vanlig begränsning 
är att besök endast får göras ”under eller i omedelbar anslutning till normal affärstid (eller 
kontorstid)”. Om kontroller ska vara överenskomna i förväg eller inte går inte att svara 
generellt på, utan det varierar franchisegivare och branscher emellan. Frågan måste dock vara 
besvarad innan avtal kommer till stånd.63
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Härtill kommer franchisetagarens ansvar som inbegriper att ge franchisegivaren fri tillgång till 
lokaler, fordon osv., ofta också möjlighet till stickprovskontroller hos kunderna och insyn i 
handlingar. Detta inte för att franchisegivaren saknar förtroende för den specifika 
franchisetagaren utan för att på lång sikt kunna skydda kvaliteten hela systemet igenom.
Kontroller ska inte ses som något extraordinärt utan som ett normalt inslag i den dagliga 
hanteringen av systemet. Kontrollerna sker normalt genom att vissa utsedda 
företrädare/kontrollanter skickas ut på ”fältet”. Det är dessa företrädare för franchisegivaren 
som enligt avtalet är berättigade att utföra kontrollerna. Att deras befogenheter är begränsade 
har berörts tidigare och även frågan huruvida besöken ska vara överenskomna eller inte. Det 
är lätt att det uppstår problem beroende på hur man ska tolka och definiera kvalitet etc., och 
även med beaktande av den mänskliga faktorn; vad händer om kontrollanten har överseende
en eller kanske till och med två gånger? För att bibehålla en konsekvens och tydlighet måste
kontrollanterna uppträda professionellt och vara strikta. Ingen kontrollant för franchisegivaren 
får ge efter på något av de kvalitetskrav som avtalet ställer upp. Avtalet ska följas.64

4.5.6 Administration

Eftersom franchisetagaren ofta går in i ett franchiseförhållande som en vanlig konsument och 
saknar tidigare erfarenhet av företagande så åligger det franchisegivaren att tillhandahålla ett 
administrativt paket åt franchisetagaren. Detta paket kan givetvis vara mer eller mindre 
detaljerat. I grunden kan man säga att franchisetagaren ska få ett grepp om sitt eget företag när 
denne följer instruktionerna. Vidare ska den ge möjlighet till jämförelse mellan de olika 
franchiseföretagen, vilket är av stor vikt för systemets framgång. Härutöver ska den stå i god 
överensstämmelse med de lege lata och god bokföringssed. Franchisetagaren ska med andra 
ord ha ”ryggen fri” så länge denne följer handledningen. Det förefaller i denna framställning
överflödigt att i detalj gå in på vad paketet ska innehålla, innehållet skiftar också avsevärt
bland annat beroende på vilken bransch det är frågan om. Det som står klart är dock att avtalet 
ska fastställa franchisegivarens skyldighet att tillhandahålla en så enkel och klar administrativ 
handledning att den är till verklig hjälp för franchisetagaren i driften av företaget. Det 
förekommer också att franchisegivaren tar hand om stora delar av franchisetagarens 
administrativa sysslor, t.ex. bokföring, fakturering, inkassering m.m. Det man dock måste 
tänka på är att franchisetagaren måste ansvara för sitt eget företag. Om franchisegivaren utför 
något av det som nämnts sker det alltså på uppdrag av franchisetagaren. Denna administrativa 
handledning kan bli så pass omfattande att också denna får tas med som en bilaga till 
avtalet.65

Franchisetagarens åtagande blir här att sköta franchiseföretaget enligt lag och andra 
bestämmelser, att söka och behålla alla de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten 
och att anställa och säga upp medarbetare. Dock ligger det på franchisegivarens ansvar att se 
till att franchisetagaren klarar dessa uppgifter. Det administrativa paketet som nämnts tidigare 
ska med andra ord vara så utformat att franchisetagaren i princip ska kunna komma in från 
”gatan” och driva företaget. Som minimum ska handledningen garantera att franchisetagaren 
är på rätt sida om lagen när denne följer det administrativa paketet. I regel går den dock 
längre. Om och i den mån systemet har regler om redovisning, revision och försäkring 
avspeglas även detta i denna del av avtalet, liksom regler om budget.66
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4.5.7 Avgifter

Innan vi går in på övriga allmänna åtaganden som parterna kan vilja ha med i avtalet ska 
några ord sägas om de avgifter som är exklusiva för franchisetagaren. För att man ska kunna 
tala om franchising är ett krav att det utgår någon form av ersättning till franchisegivaren som 
”hyra” för att man får nyttja affärsidén, de immateriella rättigheterna osv.67 Franchising 
förutsätter vidare fortlöpande stöd från franchisegivare till franchisetagare och detta kan inte 
heller vara gratis. Det första som blir aktuellt är dock inträdesavgiften. Denna avgift erläggs 
för att en ny franchisetagare ska få träda in i ett nytt system med en prövad affärsidé och ett 
prövat koncept. Vad franchisegivaren kan räkna med att få är en företagsekonomisk fråga och 
inte en juridisk, så det går vi inte in på här. Så mycket kan i alla fall sägas att pengarna inom 
franchising ska ligga i en ökad försäljning, inte i att ta ut skyhöga inträdesavgifter. Att 
beskriva i ett avtal hur en inträdesavgift ska erläggas är inget större problem, dock ska den 
inte glömmas bort. Tidpunkten för prestation gör man klokast i att ange som ett specifikt 
datum i stället för ”två veckor efter färdig och godkänd installation” eller liknande diffus fras
som går att påverka. Inträdesavgiften är dock inget nödvändigt element för att man ska tala 
om franchising.

Den löpande avgiften är dock betydligt krångligare att ange. Men den ska självklart också 
regleras i avtalet. Den löpande avgiften är avsedd att täcka både fördelarna av att vara 
verksam under ett vinnande koncept och de olika serviceprestationer som ligger i systemet. På 
grund av sitt amerikanska ursprung är det också vanligt att det förekommer en separat avgift 
för markandsföring som brukar anges till en viss procent av budgeterad försäljning. Om 
franchisegivaren åtagit sig att sköta franchisetagarens bokföring som ibland förekommer är 
det lämpligt att debitera en avgift för det också. Denna avgift gör man klokt i att sätta separat 
så franchisetagaren kan jämföra denna avgift med marknadspriset för en revisor. Slutligen kan 
nämnas att franchisegivaren inte bör hjälpa till med finansieringen. Inträdesavgiften och 
självklart den löpande avgiften bör franchisetagaren själv stå för. Franchisegivaren bör 
däremot hjälpa till med att arrangera leasing av inventarier, maskiner, bilar m.m. som behövs 
för verksamheten. Däremot ska givaren aldrig ingå borgen för sådana och liknande åtagande. 
Detta strider mot grundtanken med franchising, även om de samverkar är det två separata 
firmor, inget delägande och ingen avlastning av ansvar på den andra parten ska förekomma.68

Slutligen kan det även förekomma förlängningsoptioner och förlängningsavgifter med hänsyn 
till att franchisetagaren under avtalstiden har skrivit av den inträdesavgift denne erlagt och att 
franchisegivaren i princip står fri att sluta avtal med en ny franchisetagare.69

4.5.8 Övriga åtaganden

Beroende på bransch och franchisegivarens ambitionsnivå kan denne här göra andra 
åtaganden gällande än de tidigare nämnda. Oberoende av vad som här görs gällande gäller 
fortfarande regeln om utförlighet och tydlighet.70

Franchisetagaren kan ha att göra med många ganska invecklade övriga åtaganden beroende på 
bransch. Ett exempel härom är öppettider som kan vara starkt kopplade till affärsidén.71

Slutligen kan man framhäva i anslutning till kapitel 9.5 att alla de områden som parterna 
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önskar reglera, gör parterna bäst i att reglera innan avtalet skrivs under. Det de inte tänkt på i 
avtalet kan vara mycket svårt att uppnå efter det att avtal skrivits.72

4.6 Kort om kommunikation mellan franchisegivaren och franchisetagaren

En vanlig regel i ett franchiseavtal behandlar mottagandet av skrivelser. Sådana har ibland 
särskilda rättsverkningar (varning, hävning). Erfarenheter har visat att den som anar att ett 
rekommenderat brev innehåller otrevliga nyheter ofta inte löser ut det. Det är därför inte en 
tillräckligt bra utväg. Det kan också vara svårt att få en domstol att acceptera bevis om 
avsändande av vanliga brev. Detta dilemma har man löst på så sätt att man i avtalet har ett 
inskrivet villkor om att brev alltid ska anses ha kommit mottagaren tillhanda inom två dagar 
efter avsändande till rätt adress. Detta löser säkert inte alla problem men bevisbördan bör 
åtminstone flyttas från avsändaren. Användning av fax för ett viktigt meddelande av den här 
typen förutsätter en fax som ger bekräftelse på mottagandet. Detta kan kanske bli lösningen i 
framtiden. I den takt de interna systemen datoriseras kan även det bli en lösning, om man kan 
bevisa vad som avsänts och vad som tagits emot. Hursomhelst är det lämpligt att det anges i 
avtalet hur kommunikationen ska gå till.73

4.7 Sekretess, konkurrens och lojalitet

För att kunna beskriva sitt franchisesystem och dess fördelar för en potentiell franchisetagare 
tvingas franchisegivaren oftast att presentera mycket av det som anses vara dennes
företagshemligheter i form av manualer och handböcker. Dessa beskriver franchisesystemets 
uppbyggnad och funktion och i och med detta även grundpelarna för dess framgång. Risken 
som uppstår om det inte finns lagstiftning på detta område är att en potentiell franchisetagare, 
istället för att träda in i franchisegivarens system, nyttjar sin nyvunna kunskap för att själv 
starta upp en liknande (konkurrerande) verksamhet.74 Om det är en näringsidkare som är 
franchisetagare så gäller självklart sekretessen dess ägare. Det framgår ofta av avtalet för att 
förtydliga för franchisetagaren att sekretessen inte gäller i förhållande till franchisetagarens 
advokater, revisor eller bank, som i sig har sekretesskyldighet och som kan förväntas inse 
vikten av viss information denne erhåller från sin klient. Självklart ska även handledningar 
vara tillgängliga för medarbetare som använder dessa i verksamheten. Skyldigheten att iaktta 
denna sekretess ska gälla under hela avtalstiden, det är också möjligt att avtala på obegränsad 
tid.75 Regeringens bedömning var här enligt propositionen till den nya franchise-
lagstiftningen,76 vilket överrensstämde med promemorian,77 att det inte fanns något behov att 
införa några ytterligare lagbestämmelser som behandlade sekretessförbindelser mellan 
parterna. Skälen till detta sades vara att ett affärskoncept redan besitter skydd mot 
utomståendes missbruk genom de immateriella reglerna som redan finns på området, detta i 
form av registrering av t.ex. patent, varumärke och mönster, men även det lagstadgade 
skyddet för företagshemligheter78 finns tillgängligt.79 En svaghet med varumärkeslagen80 som 

                                               
72 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.35
73 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.79
74 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.162
75 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.57ff
76 Prop. 2005/06:98
77 Ds 2004:55 s.165f
78 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
79 Prop. 2005/06:98 s.28
80 Varumärkeslag (1960:644) 



24

nämnts i 4.5.2 är att det inte är möjligt att med dess stöd skydda ett helt butikskoncept. På 
grund härav gör franchisegivaren och franchisetagaren klokt i att tillse att varumärket går igen 
i många detaljer av butikskonceptet för att på detta sätt minska möjligheten för illvilliga 
konkurrenter att stjäla ett vinnande koncept.81 Lagstiftningen som skyddar franchisegivaren 
och dennes franchisesystem anses dock av vissa praktiskt verksamma82 inom området vara 
tämligen tandlös och urvattnad och dessutom oprövad i praxis och att det av dessa orsaker 
anses säkrast att begära av den potentiella franchisetagaren att denne skriver på ett 
sekretessavtal innan denne tillåts bläddra i franchisesystemets manualer. Vanligt är också att 
sekretessavtalet kombineras med en konkurrensklausul så varken franchisetagaren (bolaget) 
eller dess ägare ska engagera sig i någon annan kommersiell verksamhet. Slutligen 
kompletteras det med en vitesklausul som är så avskräckande att den potentielle 
franchisetagaren inte ens överväger att bryta mot det avtal denne precis skrivit under.83

Det är också vanligt att det förekommer ett lojalitetslöfte i avtalet trots att detta följer av 
allmänna avtalsrättsliga principer,84 där det framgår att kritik ska förekomma endast internt 
och alltid riktas direkt till andra partens företagsledning, aldrig till anställda eller 
utomstående.85 Franchisegivaren brukar vidare föreskriva att franchisetagaren avstår från att 
konkurrera med franchisesystemet under ett år efter avtalstiden. En sådan restriktion måste 
dock enligt konkurrensbestämmelser vara begränsad till den lokal och den mark varifrån 
franchisetagaren har bedrivit verksamheten.86

4.8 Avtalstid och uppsägning

Samarbeten inom franchising är avsedda att vara länge. I Sverige tecknas dock avtalen med en 
avtalstid på tre till fem år.87 Anledningen till de korta avtalstiderna, även fast samarbetet ska 
bestå, grundar sig i själva avtalet. Det kan behövas justeringar i avtalet och dessa gör man vid 
förnyelsen. En förlängning av avtalet är också det vanliga, det ger franchisetagaren en 
trygghet och franchisegivaren möjlighet till mer långsiktig planering. Förlängningen löses 
praktiskt på så sätt att franchisetagaren erkänns en rätt att, om denne så önskar, teckna nytt 
avtal för lika lång period. Normalt bestäms också att franchisetagaren i god tid innan (sex –
tolv månader) ska meddela franchisegivaren skriftligt om förlängning önskas så 
franchisegivaren kan planera sin verksamhet. Det nya avtalet som tecknas ska dock motsvara 
avtalet som franchisegivaren vid tidpunkten använder för nya franchiser. Det är alltså inte 
fråga om att förnya samma avtal som skrevs fem år tidigare mellan franchisegivaren och 
franchisetagaren. Detta förhållande är speciellt för just franchising. Anledningen till nya avtal
vid förlängning är att man eftersträvar homogena avtal inom hela franchisesystemet. Om 
förlängning inte sker upphör följaktligen avtalet. En vanlig regel är också, för att skydda 
franchisegivaren i viss mån, att förlängningsrätten förutsätter att franchisetagaren följt avtalet 
under avtalstiden. Denna regel syftar då på sådana situationer då upprepade överträdelser av 
avtalet förekommit, men att de inte varit så allvarliga att de föranlett hävning. Här är dock ett 
krav att franchisegivaren dokumenterat sådana överträdelser och underrättat franchisetagaren 
om dessa. Det får inte komma som en total överraskning för denne. Huruvida

                                               
81 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.57f
82 Se Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.162, Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.57
83 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.162
84 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.96
85 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.59
86 Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.96
87 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.28
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franchisegivarens åberopanderätt av dessa överträdelser förfaller efter viss tid blir också en 
öppen fråga om den inte regleras i avtalet.

Regler som syftar till att ta sig ur ett inte längre hållbart franchisesamarbete är överflödiga 
eftersom ingen av parterna egentligen har nytta av en avtalspart som inte längre vill vara med 
i systemet. Naturlig självbevarelsedrift bör leda till att den part som uppmärksammar att 
motparten börjar bli motsträvig ser till att förhållandet upplöses i samförstånd. Om en 
franchisegivare vill försäkra sig om att en franchisetagare inte bara ”glider med”, så kan det i 
avtalet tas upp en regel om en minimiavgift som franchisegivaren ska erhålla oberoende av 
franchisetagarens försäljning. Man tar emellertid ofta in en extra uppsägningsrätt för 
franchisetagaren i avtalet. Tre månaders uppsägningstid bör vara vanligt. Det finns dock fall 
där uppsägningstiden varit 72 timmar (7-Eleven i USA).

Eftersom franchiseavtal är avsedda att vara långvariga uppkommer det i anslutning till detta
några problem som ska beröras nedan, speciellt när även en franchisetagares intressen ska 
beaktas. Förändringar i avtalsvillkor under avtalstiden är nödvändiga för ett franchisesystem 
eftersom samarbetet sträcker sig under en lång tidsperiod och marknaderna och förhållandena 
i omvärlden kontinuerligt förändras i dagens samhälle. Samarbetet bygger på avtalet. Det ska 
vara den fasta, orubbliga grunden för hela samarbetet under hela avtalstiden. För att lösa detta 
praktiskt bygger avtalet till stor del på handledningar och manualer i bilagor till avtalet som 
binder parterna vid dessa. Förändringar sker kontinuerligt i dessa bilagor och att förhandla 
med varje franchisetagare inom ett franchisesystem när man ska redigera en bilaga är inte 
praktiskt möjligt. Samtidigt kan en förändring i en bilaga innebära stora nackdelar för en 
specifik franchisetagare även om det kan vara till fördel för det övriga systemet. Det kan 
rentav leda till att det inte är möjligt för franchisetagaren att fortsätta inom systemet. Att en 
sådan ändring kan vara till nackdel får denne acceptera. Men om franchisetagaren kan hävda 
att ändringen är så allvarlig att denne varken kan och/eller vill fortsätta inom systemet så är 
det bra om det finns en extra uppsägningsmöjlighet för franchisetagaren. Finns inte en sådan 
är det vanligt att avtalet kompletteras med en sådan just för det här fallet. Man brukar dock 
börja med en förhandlingsrätt som består i att franchisegivaren har en skyldighet att ta upp 
franchisetagarens klagomål till seriös diskussion. Rätten för franchisetagaren att kliva ur 
systemet ska endast fungera som en säkerhetsventil för ett inte längre hållbart samarbete.88

4.9 Hävning

Ett franchisesamarbete avslutas normalt med en frivillig uppgörelse. I övrigt finns 
uppsägningsmöjligheter.89 Ändå måste det finnas en möjlighet till hävning. Detta finns det
förstås möjlighet till enligt gällande avtalsrättsliga bestämmelser oberoende av om det finns 
med i det ifrågavarande avtalet eller inte, om en part begår grova avtalsbrott. Ett 
franchiseavtal ska dock vara tydligt och korrekt, och som nämnt i kapitel 4.1 ska det vara 
”uttömmande” dvs. klargöra alla de rättigheter och skyldigheter som avtalet medför. Därför 
innehåller alltid ett välformulerat franchiseavtal en uppräkning (dock inte uttömmande, utan 
exemplifierande) av de överträdelser av avtalets regler som anses utgöra så grova avtalsbrott 
att de medför rätt för motparten att häva avtalet med omedelbar verkan.90 Av bevisskäl ska 
hävning liksom sådana erinringar och påpekanden som har rättskraft enligt avtalet ske 
skriftligen. Sådana handlingar måste också expedieras inom viss i avtalet angiven tid. Annars 
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89 Se kapitel 4.7
90 För exempel härom, se Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.71ff
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bör regeln vara den att den icke felande parten förlorar sin rätt att åberopa handlingen eller 
underlåtenheten som skäl för varning eller hävning. Bevisbördan borde normalt ligga på den 
som åberopar avtalsbrottet. Hävning på grund av avtalsbrott ger normalt rätt till skadestånd 
för den icke felande parten. Detta brukar också finnas med i avtalet. Eftersom det kan vara 
svårt att bevisa omfattningen av skadan och därigenom skadebeloppet brukar det i avtalet 
finnas med standardbelopp som vanligen beräknas utifrån det senaste årets försäljning.

Beträffande force majeure så leder detta som i de flesta fall till att avtalspart befrias från sitt 
åtagande. Den andra parten kan då inte åberopa bristande uppfyllande av avtalet som grund 
för påföljd. För att göra detta tydligt, speciellt för en franchisetagare som är ovan vid 
avtalsläsning brukar det finnas med i avtalet en fyllig uppräkning av vad som hör till force 
majeure.91

4.10 Samarbetets upphörande

När ett samarbete upphör i samförstånd fungerar avtalet på denna punkt främst som en 
”checklista”. När tvist har uppstått är det av yttersta vikt att denna lista är så konkret och 
tydlig som möjligt. Vissa villkor är självklara.  Skylt tas ned, allt som anger tillhörighet till 
systemet ska plockas bort från lokaler, fordon, reklamplatser m.m. Andra villkor är viktiga 
men utan att regleringen är lika självklar, t.ex. vad händer med lagret och hur ska priset för 
lagret bestämmas. Vanligt är här att franchisegivaren förbehåller sig rätten att återköpa lagret 
till inköpspris minus hanteringskostnaden. Alla de frågor som blir aktuella vid ett avtals 
upphörande måste besvaras så utförligt som möjligt i avtalet. En fråga är hur man ska förmå 
en motsträvig franchisetagare att verkligen följa dessa regler. Handräckning är en möjlighet 
med det kan ta avsevärd tid. Det vanliga är att man tar med i franchiseavtalet skrivningen att 
franchisetagaren ”förklarar sig införstådd med” att reglerna måste tillämpas utan protest även 
om franchisetagaren anser att hävning är oberättigad. Vilken verkan detta kan ha vid en 
rättslig prövning kan kanske diskuteras, men det är med all säkerhet bättre att ha med en 
sådan klausul än att inte ha det.92  

4.11 Tvister

Målet för franchiseavtalets reglering av hur tvister slutligen ska avgöras måste vara att 
begränsa omfattningen av dem i största möjliga mån. Tvister är inte tråkiga bara för de 
stridande parterna utan för hela franchisesystemet. Domstol är inget bra alternativ på grund av 
den utdragna processen. En möjlighet som blivit vanlig i franchiseavtal är att föreskriva att 
parterna ska begära att SFF utser en opartisk medlare. Det går självklart inte att tvinga någon 
till sådan medling men om förnuftet får tala kommer normalt båda parterna att inställa sig och 
det finns då möjlighet för en erfaren medlare att åstadkomma ett bra resultat. Oavsett hur man 
försöker kväva tvister är det dock inte alltid det lyckas och detta måste avtalsförfattaren 
beakta. Valet står då mellan skiljedom och vanlig domstol. Vanlig domstol är som sagt inget 
bra alternativ. SFF rekommenderar ett skiljeförfarande av tre orsaker; säkerhet, snabbhet och 
sekretess. Parterna kan utse personer de litar på och personer som förhoppningsvis har 
kunskap om franchising. Enligt lag ska skiljedomen meddelas inom sex månader, även om 
längre tider ofta förekommer. Det går hur som helst troligen snabbare än i domstol. Varken 
handlingar eller förhandlingar är offentliga. Ett skiljeförfarande är med andra ord en inte så 
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dum väg att gå. Enligt en i promemorian93 redovisad uppskattning innehåller ca 90 procent av 
samtliga franchiseavtal en skiljeklausul. Inte heller domstolarna har haft något emot 
skiljeklausuler i franchiseavtal då frågan prövats.94 Nackdelen med detta förfarande är dock 
kostnaderna. Det kan därför vara av vikt att ta in reglering om detta i avtalet. Det har även 
förekommit med beaktande av kostnadsaspekten att avtalet föreskriver att tvister ska avgöras 
av en speciellt tillsatt eller stående kommitté utsedd av franchisegivaren och 
tagarkollektivet.95

                                               
93 Ds 2004:55
94 Se rättsfallet NJA 1992 s.290 som behandlas i kapitel 5.1
95 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.80ff



28

5 Praxis

Eftersom endast ett litet antal frågor har varit uppe i de svenska domstolarna till bedömning 
finns det väldigt få rättsfall av betydelse. Detta torde bero på att tvisterna är ganska få till 
antalet som i sin tur bör ha sin grund i den omfattande och utförliga avtalsregleringen som 
vuxit fram på området, men även då de tvister som ändock uppstått har tagits om hand av 
skiljenämnder eftersom detta är sedvänja på franchiseområdet. Anledningen härtill har 
diskuterats i kapitel 4.11. Dock finns ett rättsfall från 1992 som kan vara av intresse.
Författaren diskuterar kring rättsfallet i diskussionsdelen.96

5.1 NJA 1992 s.290

HD hade i målet att pröva huruvida en skiljeklausul i ett franchiseavtal skulle jämkas med 
stöd av 36§ AvtL. Franchisetagaren, en fysisk person (här omnämnd Lars L), hävdade att 
skiljeklausulen var oskälig eftersom Lars L ansåg sig själv inta en underlägsen ställning i 
förhållande till det bolag som uppträdde som franchisegivare.   

HD anförde som domskäl: Avtalen på området upptar ofta en klausul om att tvist på grund av 
avtalet ska avgöras av skiljemän. Huvudprincipen vid tillämpning av 36§ AvtL på 
skiljeklausuler får anses vara att sådana som regel står sig i avtal mellan näringsidkare, 
åtminstone om de är att anse som jämställda, medan motsatsen gäller i förhållande till 
konsumenter (prop. 1975/76:81 s.147, NJA 1979 s. 666, 1984 s. 229 samt 1987 s. 639). 
Parterna i ett franchiseavtal kan inte anses helt likställda. I själva företeelsens natur ligger 
nämligen att franchisetagaren intar en i vissa avseenden underlägsen ställning. För 
franchisetagaren torde valet bli att ingå avtal på samma villkor som godtagits av andra eller att 
avstå från att sluta något avtal. Franchisetagarens ekonomiska resurser är också ofta mer 
begränsade. Avtalet är emellertid av utpräglat kommersiell natur. Franchisetagaren befinner 
sig normalt inte i något tvångsläge gentemot franchisegivaren då franchiseavtal ingås. 
Affärsmässiga överväganden styr parternas handlande och avtalet är ofta, såsom i förevarande 
fall, förenat med ett avsevärt ekonomiskt åtagande från franchisetagaren. 

På grund av det anförda föreligger inte skäl att generellt lämna en skiljeklausul i ett 
franchiseavtal utan avseende. Som regel bör därför en vanlig skiljeklausul anses innebära 
rättegångshinder. Ett annat ställningstagande kan emellertid vara påkallat i vissa fall, t.ex. om 
avtalet har likheter med ett anställningsförhållande eller då en resurssvag franchisetagare 
behöver samma skydd som en konsument mot kostnadsriskerna med ett skiljeavtal. Vad som 
framkommit i detta mål om avtalets tillkomst eller innehåll eller vad som upplysts om Lars 
L:s förhållanden kan emellertid inte anses utgöra tillräckliga skäl att frångå regeln om 
skiljeklausuls giltighet. Lars L:s besvär ska därför lämnas utan bifall.

HD lämnar besvären utan bifall

                                               
96 Se kapitel 9
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6 Det avtalsrättsliga förhållandet

6.1 Avtalslagen

För att reglera det avtalsrättsliga förhållandet parterna emellan tillämpas avtalslagen97 samt 
lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare.98 Om det har förekommit vissa otillbörliga 
omständigheter vid avtalets ingående som t.ex. tvång, svek eller ocker kan franchiseavtalet 
förklaras ogiltigt med stöd av 28-31§§ AvtL.99 I 28§ AvtL framgår att utpressning som är av 
mer kvalificerat slag som råntvång ska leda till att den förfördelade parten inte är bunden vid 
avtalet. Inte heller fall där tvånget är av lindrigare form ska detta leda till bundenhet, såsom 
utpressningsfall enligt 29§ AvtL. Lika självklart är det att en part som blivit svikligen förledd 
av sin motpart angående omständigheter som varit avgörande vid avtalets tillkomst ska kunna 
dra sig ur, detta framgår av 30§ AvtL. Slutligen i 31§ AvtL framgår att part ska kunna 
förklaras obunden av avtalet om motparten utnyttjat den förres trångmål, oförstånd, lättsinne 
eller beroendeställning samtidigt som den senare betingat sig förmåner som står i uppenbart 
missförhållande till det vederlag som kan ha erlagts eller utfästs. ”Ogiltigt” innebär här att 
avtalet med dess innehåll inte kan göras gällande mot den förfördelade parten. Om avtalet 
redan ingåtts och prestationer utbytts, ska dessa återgå. Detta innebär i ett 
franchiseförhållande t.ex. att eventuell inträdesavgift ska återgå och eventuella varor som 
kommit i franchisetagarens besittning ska returneras till franchisegivaren.

Båda generalklausulerna i avtalslagen100 blir tillämpbara (33 och 36§§ AvtL). 33§ AvtL tar 
sikte på ytterligare omständigheter vid avtalets tillkomst som kan föranleda att ena parten 
förklaras obunden av avtalet. Paragrafen fungerar alltså som ett komplement till de mer 
specificerade bestämmelserna i 28-31§§ AvtL. Här lämnas till domstolarnas omdöme att 
skilja mellan förfaranden i strid mot tro och heder å ena sidan, och ett lojalt begagnande av de 
kunskaper och erfarenheter som en driven förhandlare kan besitta å andra sidan. Här kan 
tilläggas att vid tolkning av stadgandet bör omständigheterna vid avtalets tillkomst ha varit 
sådana att det skulle strida mot tro och heder att, med kännedom om dessa omständigheter, 
göra rättshandlingen gällande. Det krävs för framgång enligt denna paragraf en ganska stark 
grad av förkastlighet i avtalsparts beteende. Denna paragraf tillämpas dock väldigt restriktivt i 
praktiken av de svenska domstolarna. Sedan 36§ AvtL tillkomst har dess betydelse minskat 
ytterligare.101

Ett villkor i ett franchiseavtal som anses oskäligt kan jämkas alternativt helt lämnas utan 
avseende genom tillämpning av generalklausulen i 36§ AvtL. Enligt paragrafen får 
avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är ”oskäligt med hänsyn till 
avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 
omständigheterna i övrigt”. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan 
krävas att detta i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll får avtalet ”jämkas även i annat 
hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende”. Generalklausulen kan tillämpas inom hela 
förmögenhetsrätten och på alla typer av förmögenhetsrättsliga avtal. Klausulen ger således 
domstolarna möjlighet att komma till rätta med oskäliga avtalsvillkor inte bara i 
konsumentförhållanden utan också när avtal träffas mellan näringsidkare eller mellan 
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privatpersoner. I avtalsförhållanden mellan näringsidkare förutsätts den emellertid komma till 
användning mer återhållsamt än i konsumentförhållanden. Detta eftersom avtal mellan 
näringsidkare ofta innebär ett medvetet risktagande av endera eller båda parterna. Viss 
spekulation måste med andra ord accepteras i dessa förhållanden. Med beaktande av det 
anförda måste man ändock inse att det även i rena affärsförhållanden ibland blir att den ena 
parten hamnar i en underlägsen ställning. För att överhuvudtaget få till stånd ett avtal kan 
ibland en mindre näringsidkare vara tvungen att acceptera oförmånliga villkor som ställs upp 
av motparten.102 I motiven till paragrafen behandlas ett stort antal olika typer av 
avtalssituationer och avtalsklausuler som kan vara tillämpliga i småföretagarsituationer. Bland 
dessa nämns situationer

 där den ena avtalsparten förbehåller sig ensam beslutanderätt i en viss fråga 
(t.ex. om force majeure föreligger),

 där det råder ett missförhållande mellan parternas förmåner,
 där det inte råder en rimlig proportion mellan kontraktsbrott och påföljd,
 där ett avtalsvillkor inte stämmer överens med vad som anses vara gott affärsskick 

inom ifrågavarande bransch,
 där ena avtalsparten utan särskilt skäl frångår sin egen praxis,
 där ett villkor lämnar stort utrymme för den överlägsna partens skönsmässiga 

bedömning, och
 där en avtalspart utsätts för diskriminerande behandling

Påföljden av att ett avtalsvillkor är oskäligt behöver inte bli att villkoret förklaras helt ogiltigt 
utan kan begränsas till att modifiera villkoret så att resultatet framstår som rimligt. Genom att 
36§ AvtL föreskriver ”avtalets innehåll” och ”omständigheter vid avtalets tillkomst” som 
relevanta faktorer när avtalets giltighet ska avgöras kan paragrafen användas som ett 
komplement till de bestämmelser om ogiltighet som tas upp i 28-31§§ AvtL, främst i 
situationer där jämkning är att föredra framför att hela klausulen förklaras ogiltig. Dessutom 
nämner generalklausulen ”senare inträffade förhållanden” vilket gör att den är tillämplig både 
på omständigheter vid avtalets tillkomst och senare inträffade förhållanden. Domstolen ges 
alltså möjlighet att beakta ändrade förhållanden som en omständighet som kan påverka ett 
avtals giltighet.103 Exempel på villkor som bör kunna jämkas på grund av sitt innehåll är 
sådana som ger den ena parten ensam beslutanderätt i viss fråga. Andra villkor som bör kunna 
jämkas är prisklausuler som ger ena parten ensam rätt att avgöra om vissa omständigheter 
motiverar prishöjning.104 Andra typer av situationer där jämkning kan vara motiverad är då 
det råder ett missförhållande mellan parternas förmåner. Skälen att jämka eller åsidosätta 
villkor av angivna slag är särskilt starka om villkoret förekommer i ett formulär som 
utarbetats av en överlägsen part. Generalklausulen har också en viktig uppgift att fylla när det 
handlar om skiljeklausuler. Den främsta nackdelen med skiljeklausuler är att ett 
skiljeförfarande ofta för med sig betydande kostnader vilket kan leda till att en underlägsen 
part kan dra sig för att hänskjuta en tvist till avgörande av skiljemän även om denne kanske 
har goda möjligheter att vinna tvisten. Om en skiljeklausul på detta sätt innebär en stor 
påtryckning på svagare part kan en sådan skiljeklausul alltså lämnas utan hänseende. I vilken 
mån jämkning av skiljeklausuler sker i dessa fall beror på parternas förhållande till varandra. 

                                               
102 SOU 1987:17 s.83f
103 Ds 2004:55 s.51f
104 Gäller dock inte ”högstapris”, jfr kapitel 4.5.1 1st



31

Har en sådan klausul intagits i ett avtal mellan två jämställda parter bör jämkning således inte 
komma ifråga.105

Avtalslagen 38§ innehåller en bestämmelse som gör det möjligt att jämka eller åsidosätta 
avtal som på ett oskäligt sätt begränsar en avtalsparts möjlighet att konkurrera. Den totala 
avtalsfriheten vad det gäller konkurrensklausuler begränsades i och med paragrafens 
tillkomst. Den tillämpades i början med största försiktighet.106 1976 omformulerades
paragrafen för att utvidga möjligheterna för domstolarna att ingripa mot 
konkurrensbegränsande klausuler. Departementschefen yttrade i propositionen att denne 
övervägt huruvida det överhuvudtaget behövdes en specifik jämkningsparagraf som avsåg 
konkurrens eller om den kunde omfattas av den då nyinstiftade 36§ AvtL. 
Departementschefen kom fram till att det med beaktande av den specifika arbetsrättliga 
anknytningen ändock var värdefullt att förutsättningarna för att jämka eller åsidosätta 
konkurrensklausuler angavs i en separat paragraf. Exempel på klausuler som förekommer i 
franchisesammanhang är klausuler som förbjuder en franchisetagare att bedriva 
konkurrerande verksamhet med franchisegivaren. Även klausuler som hindrar en 
franchisetagare från att ta anställning hos en konkurrerande arbetsgivare en viss tid efter det 
att franchiseförhållandet upphört är vanliga. Tanken här är att man ska göra samma 
skälighetsbedömning här som vid tillämpning av 36§ AvtL för att avgöra huruvida en klausul 
är att anse som konkurrensbegränsande eller inte. Det är också relativt vanligt att en 
konkurrensklausul kombineras med en vitesklausul.107 I dessa fall blir vid jämkning 38§ AvtL 
tillämplig på konkurrensklausulen och 36§ AvtL på vitesklausulen. I praktiken kan det dock 
vara svårt att se klausulerna isolerade från varandra och i dessa fall sker en helhetsbedömning 
av avtalet som sådant.108

6.2 Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare109 syftar till att bringa ordning bland de 
avtalsvillkor som ställs upp mot småföretagen samt stärka deras möjligheter till förhandlingar 
i avtalsvillkorsfrågor. Om en näringsidkare ställer upp oskäliga avtalsvillkor mot en annan 
näringsidkare kan, om det anses påkallat från allmän synpunkt (2§ 2st), Marknadsdomstolen 
gå in och förbjuda näringsidkaren att fortsättningsvis ställa upp samma eller väsentligen 
samma villkor i liknande fall (1§). Ett förbud ska förenas med vite om det inte av särskilda 
skäl är obehövligt. Vid bedömning av vad som är att anse som ett oskäligt avtalsvillkor och 
inte ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet (2§ 1st).110 Lagen ska således endast tillämpas på avtalsklausuler som 
används i standardavtal eller som är vanligt förekommande på marknaden. Principerna för 
oskälighetsbedömning bygger på samma överväganden som sker vid tillämpning av 36§ 
AvtL. Samma omständigheter och situationer som i motiven till denna lag anges som exempel 
som kan föranleda att en viss klausul betraktas som oskälig ska således kunna leda till 
motsvarande bedömning enligt förevarande lag. Det speciella med lagen om avtalsvillkor 
mellan näringsidkare ligger i talerätten, handläggningsordningen och sanktionen. I dess 2§ 
stadgas att vid oskälighetsbedömningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den 
som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Av detta kan man utläsa att lagen 
                                               
105 SOU 1987:17 s.83f. Jfr även kapitel 4.11 samt 5
106 Som exempel härom se NJA 1957 s.279
107 Se kapitel 4.7
108 Ds 2004:55 s.54f
109 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
110 Prop. 2005/06:98 s.9
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främst är avsedd att tillämpas i småföretagarförhållanden. Varför man har en lag om 
avtalsvillkor mellan näringsidkare och inte bara tillämpar 36§ AvtL i dessa fall beror på att en 
organisation eller en sammanslutning av näringsidkare annars inte har möjlighet att få 
skäligheten i en klausul prövad utan att binda detta till en konkret situation enligt 36§ AvtL.
Dock kan dessa alltså enligt lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare få en typ av villkor 
prövat som en näringsidkare har som standard att ställa upp, utan att ha något enskilt fall som 
utgångspunkt.111

                                               
111 Ds 2004:55 s.55ff
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7 Det konkurrensrättsliga förhållandet

7.1 Konkurrenslagen

Som säkert är bekant är frågan om konkurrens reglerad i svensk rätt. Den nya 
konkurrenslagen112 trädde i kraft den 18 juni 2008. Om ett franchiseavtal anses begränsa 
konkurrensen aktualiseras en tillämpning av förevarande lag. Den nya lagen har fått 
paragraferna språkligt redigerade och även helt nya paragrafer har tillkommit. Ett exempel är 
1 kap 3§ som stadgar; ”I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om 
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och rådets förordning 
(EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer finns 
bestämmelser av betydelse för tillämpningen av denna lag.” Denna paragraf är helt ny och 
dess syfte är att tydliggöra att EG-förordningarna 1/2003 och 139/2004 har betydelse för 
tillämpningen av konkurrenslagen. I konkurrenslagens andra kapitel återfinns de förbjudna 
konkurrensbegränsningarna. Av 2 kap 1§ konkurrenslagen framgår att avtal mellan företag 
som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 
marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna. Detta förbud gäller särskilt sådana avtal som 
innebär att 

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras,
3. marknader eller inköpskällor delas upp,
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får 

en konkurrensnackdel, eller
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 
föremålet för avtalet.

Om avtalet har detta syfte är avtalet ogiltigt enligt dess 2 kap 6§. Franchising som 
samverkansform bör i vanliga fall beröra åtminstone punkterna ett till tre ovan. Vidare anger
dock 2 kap 3§ konkurrenslagen de grupper av avtal (gruppundantag) som undantas från
förbudet, och i dess andra punkt återfinns gruppundantag för vertikala avtal som franchising 
under vissa förutsättningar omfattas av. Detta gruppundantag för vertikala avtal finns 
lagstadgat i lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal.113 Där framgår 
av dess 2§ att avtal som innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och 
som egentligen omfattas av 2 kap 1§ konkurrenslagen i vissa fall är undantagna från förbudet 
i paragrafen, så länge avtalet uppfyller förutsättningarna för undantag enligt 2 kap 2§ 
konkurrenslagen. 2 kap 2§ konkurrenslagen anger fyra villkor som ska vara uppfyllda för att 
avtal ska anses vara undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 2 kap 1§
konkurrenslagen. Dessa fyra villkor är uppdelade i två ”positiva” och två ”negativa” kriterier. 
De positiva kriterierna återfinns under punkterna ett och två, och de negativa återfinns under 
punkterna tre och fyra. Förbudet i 1§ gäller inte ett avtal som;

                                               
112 Konkurrenslag (2008:579)
113 Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
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1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt 
eller ekonomiskt framåtskridande,

2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,
3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå 

målet i punkt ett, och
4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig 

del av nyttigheterna i fråga.

Här kan dock konkurrensverket enligt 2 kap 3§ 2st konkurrenslagen ändå besluta att ett 
enskilt avtal ska omfattas av förbudet, även om det finns med i ett gruppundantag. Detta om
avtalet i fråga i övrigt har följder som är oförenliga med 2 kap 2§ konkurrenslagen.114 Här 
måste alltså det ifrågavarande franchiseavtalet uppfylla punkterna ett till fyra ovan samt i 
övrigt inte besitta följder som kan anses vara oförenliga med 2 kap 2§ konkurrenslagen för att 
kunna omfattas av undantag enligt lag om gruppundantag för vertikala konkurrens-
begränsande avtal. 115

7.2 Artikel 81 och 82 i EG-förordningen

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 (som nämnts ovan) bestäms alltså tillämpningen av artikel 
81 och 82 i fördraget. Dessa artiklar bygger också den svenska konkurrenslagen på, därför ska 
dessa båda artiklars innehåll beröras kort. Artikel 81 är uppdelad i tre delar, där 81.1 förbjuder 
avtal eller andra förfaranden som snedvrider konkurrensen och som kan påverka handeln 
mellan medlemsstaterna.116 Artikel 81.2 slår fast att avtal med sådan innebörd är ogiltiga.117

Slutligen öppnar 81.3 upp för vissa undantag från förbudet i 81.1 om vissa specifika kriterier 
är uppfyllda. Dessa kriterier är näst intill identiska med de kriterier som framgår av den 
svenska konkurrenslagstiftningen.118 Artikel 82 behandlar missbruk av dominerande 
ställning,119 men det går vi inte in djupare på i den här framställningen.120

7.3 Överträdelser mot konkurrensbegränsningar

Om ett (franchise)företag överträder bestämmelsen i 2 kap 1§, 7§, artikel 81 eller artikel 82 i 
EG-fördraget får konkurrensverket ålägga (franchise)företaget att upphöra med överträdelsen 
enligt 3 kap 1§ konkurrenslagen. Konkurrensverket får dock, till följd av ett åtagande från 
(franchise)företaget, besluta att inte ingripa mot den misstänkta överträdelsen enligt 3 kap 4§
konkurrenslagen. Av ett sådant beslut kan man således utläsa att Konkurrensverket med 
hänsyn till det åtagande som lämnats antingen anser att det påtalade konkurrensproblemet är 
åtgärdat eller att det av t.ex. prioriteringsskäl inte längre är av sådan beskaffenhet att det 
förtjänar ytterligare utredning. Vidare kan Stockholms tingsrätt på talan från konkurrensverket 
döma (franchise)företag att utbetala konkurrensskadeavgift om (franchise)företaget eller 

                                               
114 Se även 2§ 2st lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
115 Konkurrenslag (2008:579), s.1ff, Prop. 2007/08:135 s. 247ff, Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal, s.1 samt Ds 2004:55 s.59
116 Jfr 2 kap 1§ konkurrenslagen
117 Jfr 2 kap 6§ konkurrenslagen
118 Jfr 2 kap 3§ samt 2 kap 2§ konkurrenslagen  
119 Jfr 2 kap 7§ konkurrenslagen
120 Jacob Westin, Europeisk konkurrensrätt s.33ff, 121ff samt 2 kap konkurrenslagen
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någon av dess anställda uppsåtligen eller av oaktsamhet överträtt förbuden i 2 kap 1§, 7§, 
artikel 81 eller artikel 82, detta enligt 3 kap 5§ konkurrenslagen.121

                                               
121 Prop. 2007/08:135 s.252f
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8 Kommissionär och handelsagent

8.1 Kommission

Allmänna bestämmelser om kommissionsförsäljning finner man i handelsbalkens 18 kap. ”lag
om kommission”122. Kommission innebär ett åtagande för en kommissionär att i eget namn
men för annans räkning (kommittenten) sälja eller köpa värdepapper, varor eller annan lös 
egendom. Skillnaden mellan en kommissionär och en fullmäktig ligger i att fullmäktigen 
avtalar i sin huvudmans namn och är skyldig att uppge detta för sin kontrahent, vilket inte är 
fallet för en kommissionär. Kommission innebär alltså ett uppdrag att företa rättshandlingar 
för annans räkning men i eget namn. Detta medför i sin tur att bara kommissionären blir 
ansvarig för fullgörande av avtalet gentemot avtalsparten (tredje man). Från tredje mans 
utgångspunkt blir således kommissionären att betrakta som motpart. Detta utgör även en
skillnad gentemot fullmaktsförhållanden där en fullmäktig aldrig betraktas som motpart i ett 
avtalsförhållande där fullmäktigen handlar för huvudmannens räkning. Vid försäljnings-
kommission är det således kommissionären och inte kommittenten som svarar för säljarens 
förpliktelser i förhållande till köparen. Omvänt gäller, med något enstaka undantag, att tredje 
man blir betalningsskyldig gentemot kommissionären för inköpta varor medan 
kommissionären blir betalningsskyldig gentemot tredje man för inköpta varor. Trots detta 
behåller kommittenten äganderätten till sådan egendom som lämnats till kommissionären för 
försäljning och på motsvarande sätt blir kommittenten omedelbart ägare till egendom som 
kommissionären köper in för kommittentens räkning. Kommissionären är redovisningsskyldig 
för sitt uppdrag. För sitt arbete erhåller kommissionären ofta provision och kommissionären 
har som säkerhet för sin rätt till ersättning panträtt i de varor denne erhållit för försäljning. För 
ett varaktigt kommissionsuppdrag som inte avser viss bestämd tid gäller en uppsägningstid av 
minst tre månader. Någon uppsägning krävs inte i det fall uppdraget avsett viss bestämd 
tidsperiod. Återkallar kommittenten uppdraget eller avsäger sig kommissionären uppdraget 
gäller en skadeståndsskyldighet för den skada som uppkommer om inte giltig anledning finns 
till återkallelsen eller avsägelsen. Giltig anledning för kommittenten föreligger i allmänhet
endast då kommissionären väsentligen försummat sina förpliktelser gentemot kommittenten. 
Det föreligger med andra ord en ganska stark grad av försummelse för att en giltig uppsägelse 
från kommittentens sida ska anses föreligga. En kommissionär med varaktigt uppdrag har rätt 
att i skälig omfattning erhålla ersättning för förluster som uppkommer för denne för 
investeringar i egendom som sedan inte blir såld på grund av uppdragets upphörande. Denna 
rätt förverkas dock om kommittenten återkallar uppdraget på grund av att kommissionären i 
väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter, gått i konkurs eller om kommissionären avsagt sig 
uppdraget i förtid utan rimlig anledning.123

8.2 Handelsagentur

Allmänna bestämmelser om rättshandlande med hjälp av en handelsagent finner man i 
handelsbalkens 18 kap. ”lag om handelsagentur”.124 Enligt lagtextens definition125 är en 
handelsagent en näringsidkare som för huvudmannens räkning självständigt och varaktigt 
verkar för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta 
avtal i dennes namn. Här har vi alltså en skillnad gentemot kommissionären som företar 
                                               
122 Lag (1914:45) om kommission
123 Ds 2004:55 s.43ff
124 Lag (1991:351) om handelsagentur
125 Se 1§ lag (1991:351) om handelsagentur
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handlingar i eget namn dock för kommittentens räkning. Handelsagenten förmedlar alltså 
kontakt mellan köpare och säljare och kan inte själv ingå bindande avtal för huvudmannen, 
annat än om detta särskilt överenskommits. Handelsagenten bedriver sin verksamhet som 
självständig uppdragstagare och kan därför inte vara anställd, vilket är fallet vid kommission.
En handelsagent har också en informationsplikt gentemot sin huvudman vilken innebär att 
huvudmannen ska hållas underrättad om sådana omständigheter som har betydelse för 
uppdraget. Det vanliga är att handelsagenten inte har något eget varulager utan vid försäljning 
går varan direkt från huvudman till tredje man, eller direkt från tredje man till huvudmannen 
vid inköp. För sitt arbete uppbär handelsagenten provision som är beroende av den omsättning 
som dennes arbete bidragit till. I lagen behandlas frågan om skadeståndsskyldighet mellan 
huvudmannen och handelsagenten, dock inte förhållande till tredje man. För vägledning här 
får man söka i andra författningar såsom köplagen eller skadeståndslagen. En handelsagents 
uppdrag löper antingen på bestämd eller obestämd tid. Huvudregeln är att ett avtal på 
obestämd tid mellan huvudmannen och handelsagenten kan sägas upp när som helst, dock 
med iakttagande av de uppsägningsfrister som nämns i 24§ lag om handelsagentur. Ett 
tidsbestämt avtal upphör vid avtalstidens utgång. Part har rätt att med omedelbar verkan säga 
upp ett agenturavtal vid motparts avtalsbrott, exempelvis om agenten inte uppnått avtalade 
säljresultat eller andra minimiåtaganden. Det krävs dock att avtalsbrottet är väsentligt samt att 
motparten insett detta.126

8.3 Kommission och handelsagentur – Likheter med franchiseförhållanden

Det går att utläsa att det finns väsentliga skillnader mellan dessa mellanmansrättsliga 
förhållanden och det förhållande som råder mellan en franchisegivare och en franchisetagare. 
Dock finns det även vissa likheter. Kommissionären handlar på samma sätt som 
franchisetagaren i eget namn. En väsentlig skillnad ligger dock i att kommissionären inte äger 
det varulager denne handlar med, vilket är fallet i ett franchiseförhållande. En kommissionär 
agerar endast som en förmedlare av en affär mellan leverantören och kunden. I ett 
franchiseförhållande är det vidare franchisetagaren som äger lagret och som mer för egen 
räkning svarar för försäljningen även om det kännetecken som en franchisetagare är verksam 
under, och för den delen även betalar avgift för, kan underlätta försäljningen. Den avgörande 
skillnaden dessa två emellan brukar beskrivas så att egenhandlaren127 men inte 
kommissionären bär den ekonomiska risken för en affärstransaktion. Egenhandlarens vinst 
ligger i priset vid försäljning minus inköpspris och eventuella hanteringskostnader. En 
kommissionärs ”vinst” ligger i provision, vanligen beräknad som en andel av 
försäljningspriset.

Kommission kan tyckas ligga aningen närmare franchising än handelsagentur eftersom 
kommissionären liksom franchisetagaren handlar i eget namn, vilket inte är fallet vid 
handelsagentur där en handelsagent handlar i huvudmans namn. Dock äger varken 
handelsagenten eller kommissionären det varulager denne handlar med, vilket är fallet vid 
franchising. Vidare får handelsagenten liksom kommissionär mer rollen som förmedlare av en 
affär vilket inte är fallet vid franchising. Franchisetagaren äger det lager denne handlar med, 
vilket inte är fallet vid vare sig handelsagentur eller kommission. Vid uppsägning av avtalet 
föreligger vissa likheter mellan franchising och de mellanmansrättsliga förhållandena, t.ex. 

                                               
126 Ds 2004:55 s.45ff
127 Egenhandlare eller ensamförsäljare; den som köper en produkt i fast räkning av en leverantör och därefter 
med ensamrätt för ett visst geografiskt område säljer den vidare i eget namn. Denne får ersättning genom att 
tillgodogöra sig marginalen mellan inköps- och försäljningspris, t.ex. en franchisetagare
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föreligger en rätt för en franchisegivare att säga upp ett avtal då en franchisetagare inte 
uppfyllt vissa i avtalet intagna minimiåtaganden, vilket också är fallet då en handelsagent 
brister i uppfyllandet av uppsatta säljresultat eller andra minimiåtaganden i dennes avtal.



39

9 Diskussion

Det kan anses anmärkningsvärt att regeringen i propositionen ”Förstärkt skydd för 
franchisetagare”128 kom fram till att regelverket kring sekretess inom franchising var nog 
reglerat, detta medan de praktiskt verksamma inom området verkar vara av en annan 
uppfattning.129 Det kan anses att om de praktiskt verksamma och kunniga ansåg att 
lagstiftningen var bristfällig så borde detta har uppmärksammats när propositionen var ute på 
remiss. Anledningen till brist på reaktion130 kan tänkas bero på att de som är verksamma inom 
franchising länge har använt sig av egna upprättade sekretessavtal för att förstärka sitt skydd 
mot utnyttjande av deras företagshemligheter, detta för att fylla de hål som den bristfälliga 
lagstiftningen ställer upp, vilket då leder till att regleringen inte behöver förstärkas ytterligare. 
Det går hand i hand med synsättet att franchising länge existerat på marknaden medan 
lagstiftningen är ny och i och med detta är franchising till stor del självreglerande. Här 
tillkommer dock att det i promemorian,131 som argument mot en lagreglering om 
franchisegivares informationsskyldighet, framhölls delvis att en lagstiftning som bygger på en 
informationsplikt skulle leda till begränsningar avseende franchisegivarens möjligheter att 
skydda affärshemligheter och detaljer kring affärskoncept och ”know-how”. Detta spär 
ytterligare på funderingarna varför det i propositionen gjordes bedömningen att ytterligare 
lagstiftning kring sekretess var obehövlig.

Det framgår vidare av propositionen till lagen att det är franchisegivaren som bär ansvar för 
eventuella oklarheter rörande informationslämnandet eftersom franchisegivaren är den som 
lättast kan säkra bevisning angående vilken typ av information som överlämnats till den 
blivande franchisetagaren, och det kan man anse som helt naturligt eftersom det är 
franchisegivaren som är den starkare parten i avtalsförhållandet. Det framgår dock av 
propositionen att regeringen inte ansett att det behöver införas lagbestämmelser angående 
bekräftelser av mottagen information. Så franchisegivaren har med andra ord ingen laglig rätt
att kräva av franchisetagaren en skriftlig bekräftelse av den information som denne erhållit. 
Ändå är det franchisegivaren som bär ansvaret för vilken information som lämnats. Detta
torde grunda sig i franchisegivarens ställning i förhållande till franchisetagaren, t.ex. så har 
franchisegivaren den möjligheten att helt och hållet dra sig ur förhandlingarna med den 
potentielle franchisetagaren om denne inte går med på att lämna en skriftlig bekräftelse, och 
detta borde då leda till att franchisetagaren indirekt blir tvingad eftersom denne troligtvis är 
mycket lockad att starta upp sin verksamhet. Det ovan sagda borde med andra ord inte framstå 
som något problem i praktiken i och med sin ”självreglerande” natur. Dock vid en eventuell 
framtida lagstiftning som mer heltäckande berör franchising bör kanske även detta regleras.

Man kan vidare fundera över hur en eventuell franchisetagare ska kunna bevisa att han/hon
verkligen fått två veckors betänketid innan avtal sluts, vilket han/hon alltså ska ha enligt 
lagen. Ett lagstiftat krav på bekräftelse av mottagen information (om man antar att detta 
dokument är datummärkt) hade åtminstone i viss mån förstärkt en franchisetagares möjlighet 
att bevisa att det löpt två veckor innan avtalets undertecknande. Förvisso ger 4 och 5§§ en 
franchisetagare, om franchisegivare ger för kort betänketid, möjlighet att ålägga honom att 
lämna information i enlighet med lagen. Men det kan tänkas vara svårt för en franchisetagare 
att kunna bevisa detta. 

                                               
128 Prop. 2005/06:98
129 Se Anders Engström m.fl. Franchising i praktiken s.162, Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.57
130 Se prop. 2005/06:98 s.28
131 Ds 2004:55
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Förhållandet mellan franchisesystemet och dess konsumenter har inte berörts i någon större 
del i uppsatsen. Ett fall som författaren dock önskar uppmärksamma har kort berörts i kapitel 
4.5.2 där det framkommer att franchiseföretag på grund av sin dubbla identitet, en 
marknadsmässig och en juridisk, har stött på problem då konsumenter köpt en vara av en 
franchisetagare och sedan riktat krav mot franchisegivaren då franchisetagaren är på obestånd 
eller gått i konkurs. Detta har dock skett utan framgång i Sverige. I USA har dock försök att 
tillämpa något som kallas ”the deep pocket theory” lyckats i flera fall. Kunden har där haft 
framgång i försök att få ersättning av (en stor stark) franchisegivare då franchisetagaren gått 
omkull. En fråga som uppkommer är om konsumenter inte besitter en liknande möjlighet i 
Sverige idag, då de har rätt till direktkrav mot ett tidigare säljled. Enligt konsumentköplagens 
46§ kan nämligen en konsument rikta anspråk direkt mot tidigare säljled (bakre led), så länge 
varan överlåtits för vidareförsäljning och konsumentens egen säljare kan göra gällande ett 
motsvarande anspråk på grund av fel i varan mot näringsidkaren i det tidigare säljledet.
Förfarandet ska följa konsumentköplagens regler, så eventuella villkor som finns avtalade
mellan detaljisten och grossisten som inskränker detta skydd viker för konsumentköplagens
regler. Det bör fungera på samma sätt även om konsument handlar av franchisetagare. Vidare 
om franchisetagaren säljer varor som franchisegivaren själv levererar och/eller tillverkar bör 
bestämmelsen sedermera bli direkt tillämpbar på förhållandet. Självklart kan inte konsument, i 
och med detta, alltid få ersättning från just franchisegivaren, som bestämmelsen i USA ger 
möjlighet till men konsumenterna har i Sverige ändock enligt författarens mening i dagsläget 
möjligheter till liknande anspråk och det förefaller en aning underligt att detta skett utan 
framgång i Sverige. 132

Författaren vill ställa sig lite frågande till det litteraturen133 framför angående 
kommunikationen mellan en franchisegivare och en franchisetagare. Detta är kanske inget 
som framstår som något problem i praktiken men författaren vill ändå ge det lite kort 
uppmärksamhet. Det framgår där att en franchisetagare ofta underlåter att lösa ut ett 
rekommenderat brev som denne misstänker innehåller tråkigheter (varning, hävning). Detta 
löser man då på så sätt att man sätter in en klausul i avtalet som anger att ett brev ska anses 
vara mottagaren tillhanda inom två dagar från avsändande till rätt adress. Vidare framgår det 
av litteraturen att eventuella framtida lösningar kan vara t.ex. fax eller E-post. Författaren 
anser dessa i dagsläget vara möjliga komplement/substitut till vanligt brev. Skickas ett fax 
erhåller man (på de flesta faxmaskiner om inte till och med alla) ett mottagningsbevis när 
dokumentet nått mottagarens faxmaskin. Detta bör fungera som ett utmärkt komplement till 
vanligt brev. Det man då kan göra är att införa en klausul som anger att ett fax ska anses vara 
mottagaren tillhanda t.ex. en dag från den tidpunkt då mottagningsbeviset erhållits och 
dokumentet följaktligen finns tillgängligt i mottagarens faxmaskin. Liknande förfarande bör 
vara tillämpbart vad det gäller E-post då man kan begära ”läskvitto” samt ”leveranskvitto”. 
Läskvittot kan dock mottagaren själv välja om denne vill skicka tillbaka till avsändaren eller 
inte. Leveranskvitto kan dock här räcka eftersom man på samma sätt som med fax kan stadga 
i avtalet att E-post skall anses vara mottagaren tillhanda t.ex. en dag efter det att 
leveranskvitto erhållits och E-postmeddelandet följaktligen finns tillgängligt för mottagaren i 
dennes inkorg.

Av NJA 1992 s. 290 (som behandlats i kapitel 5) framgår att det inte generellt föreligger skäl 
att lämna en skiljeklausul i ett franchiseavtal utan avseende, och som regel bör en vanlig 
skiljeklausul anses innebära rättegångshinder. HD framhöll dock att ett annat 
                                               
132 Jfr Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.42f samt Jan Hellner, Speciell Avtalsrätt I s.289f
133 Stig Sohlberg, Franchisejuridik s.79
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ställningstagande kan vara påkallat i vissa fall, t.ex. om avtalet har likheter med ett 
anställningsförhållande eller då en resurssvag franchisetagare behöver samma skydd som en 
konsument mot kostnadsriskerna med ett skiljeavtal. HD utesluter alltså inte möjligheten till 
jämkning i liknande fall med stöd av 36§ AvtL då en franchisetagare befinner sig i en särskilt 
utsatt position. Dock bör alltså skiljeklausuler i franchiseavtal som standard anses godtagliga. 
Författaren skulle här dock vilja peka på att Lars L tidigare drivit egen rörelse och det kan
eventuellt läggas viss vikt vid det när man diskuterar genomgången av avtalet och Lars L:s 
egen förmåga att lägga vikt vid en sådan klausul innan undertecknande. Detta bör kunna 
användas som ett argument emot Lars L. Dock framgår det vidare att franchiseavtalet ingåtts 
med Lars L som fysiskt person och inte i form av aktiebolag (vilket är det vanliga och att 
föredra), Lars L:s ekonomi var också väldigt svag. Det framgår att årsinkomsten vid avtalets 
undertecknande låg på under 50 000 kr per år. Frågan som kan uppkomma är hur resurssvag 
en franchisetagare behöver vara för att anses vara i behov av samma skydd mot 
kostnadsriskerna som en konsument. Detta är något som eventuellt framtida praxis får utvisa. 
Av domskälen och det ovan anförda skulle dock författaren vilja mena att de finansiella 
resurserna hos franchisetagaren egentligen inte är av större vikt vid bedömningen eftersom 
Lars L:s ekonomiska resurser vid undertecknandet minst sagt var små, dock ifall avtalet i 
större utsträckning har likheter med ett anställningsförhållande och att den potentiella 
franchisetagarens ekonomiska resurser dessutom är (väldigt) små, skulle eventuellt detta 
kanske kunna leda till en annan bedömning från HD:s sida. Detta är dock endast spekulationer 
från författarens sida.

Det framstår, efter lite djupare studier om franchising och dess nuvarande och tidigare 
reglering, ganska förståeligt varför regeringen i propositionen134 gjorde bedömningen att en 
lag om franchisegivares informationsskyldighet innan avtalets ingående är behövlig medan 
övrig lagstiftning kring samverkansformen hade framstått överflödig. För att särskilda 
lagregler ska införas bör det finnas ett reellt behov av sådana. Branschen har existerat sedan 
tidigt 1970-tal och den har överlevt sedan dess genom sin självreglering. Denna självreglering 
fungerar uppenbarligen bra också i praktiken i och med de få tvister som uppkommit. 
Eventuell lagstiftning som tillkommer i efterhand riskerar i dessa fall endast leda till att 
komplikationer uppstår och att bestämmelserna blir onödigt byråkratiska och stelbenta. 
Lagstiftarens intentioner med lag om franchisegivares informationsskyldighet var att skapa 
goda förutsättningar för genomtänkta och balanserade avtal på franchiseområdet. Detta är 
något som kan anses behövligt i och med att den skyddar ”svagare part”. Lagstiftningen 
tvingar alltså en franchisetagare att noggrant sätta sig in i omständigheterna som råder och 
tänka till innan avtal skrivs. Detta kan anses självklart, men det kan vara svårt när man som 
vanlig fysisk person med liten eller ingen tidigare erfarenhet av eget företagande får ett bra 
erbjudande presenterat för sig som på alla sätt verkar attraktivt och lukrativt. Här hade alltså 
en lagstiftning ett syfte och ett behov att fylla, vilket ledde till lagstiftning. Sedan finns det, 
som nämnts tidigare i diskussionen, vissa frågor som författaren ansett även kunnat lagstiftas 
om för att ytterligare klargöra förhållandet mellan franchisetagaren och franchisegivaren, men 
det får bli en fråga vid en eventuell framtida lagstiftning som i sin helhet täcker franchising. I 
dagsläget kan man dock konstatera att lagstiftningen som funnits i sin helhet varit 
tillfredsställande. I vilken mån den nya lagen har eventuella kryphål eller brister får framtiden 
utvisa, men på grund av sin natur som en ”disclosure law” och inte heltäckande lagstiftning så 
bör den enligt författarens mening ha goda förutsättningar att fungera tillfredsställande. 

                                               
134 Prop. 2005/06:98
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