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Sammanfattning 

Franchise är idag en vanlig samarbetsform för att utveckla och expandera affärskoncept. Med 

franchise avses samarbetet mellan två näringsidkare, franchisegivare och franchisetagare, 

vilka utbyter prestationer såsom kunskap, erfarenhet och koncept gentemot royalty och 

avgifter. Samarbetsformen härstammar främst från USA och områdets regleringar, både i 

Europa och i Sverige, har inspirerats av USA. I Sverige finns sedan år 2006 en 

specialreglering avseende franchise, vilken reglerar ett minimi-informationsflöde före ett 

franchiseavtals ingående. Den amerikanska reglering som främst reglerar franchise är the 

Franchise Rule och den myndighet som utformat denna reglering samt har tillsynsansvar för 

att den efterföljs är Federal Trade Commission. 

 

För franchiseavtalets parter råder avtalsfrihet, vilket har inneburit att den svenska lagstiftaren 

valt att inte detaljreglera området. Det har dock visats att det råder en maktobalans mellan 

franchisetagare och franchisegivare där franchisetagaren är den svagare parten. För att 

utjämna denna obalans stiftades lag om franchisegivares informationsskyldighet, men 

maktobalansen förefaller kvarstå att döma av den debatt som förs i media samt att lagen aldrig 

prövats i domstol. Därför har vi, i uppsatsen, jämfört den svenska lagen om 

informationsflödet med de amerikanska franchiseregleringarna. De främsta skillnaderna vi 

funnit är att den svenska informationslagen endast reglerar informationsflödet från 

franchisegivare till franchisetagare före avtalsslut, medan de amerikanska regleringarna är 

bestämmande för hur franchiseavtalen ska utformas. Det innebär att i USA regleras 

samarbetet före avtalsslut, det löpande samarbetet och samarbetets upphörande. Vi har dock 

funnit att syftet med såväl de svenska som amerikanska reglerna kring franchise är detsamma, 

det vill säga att stärka franchisetagarens ställning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Franchising är en form av samverkan mellan näringsidkare, där franchisegivaren hyr ut rätten 

till franchisetagaren att nyttja företagets affärsidé och varumärke.
1

 Franchising som 

samarbetsform uppkom i USA redan på 1800-talet, men kom till Sverige först på 1970-talet 

och är nu en etablerad affärsmodell i Sverige.  

 

Franchise har funnits som företagarmodell i USA sedan tiden efter det amerikanska 

inbördeskriget och har fortsatt att utvecklats sedan dess.
2
 Enligt en undersökning omsatte 

franchising i USA 1288 miljarder dollar år 2007, vilket motsvarar 16,8 % av omsättningen i 

hela nationen.
3
 Det anses vidare vara från USA som företagarmodellen började spridas och i 

landet har olika regleringar avseende franchise, både på federal och på delstatlig nivå, införts. 

Franchising har prövats, både på federal och på delstatlig nivå, åtskilligt många fler gånger i 

USA jämfört med vad som är fallet med svenska mål i Sverige.
4
 Det är den federala 

myndigheten the Federal Trade Commission (FTC), som reglerar den amerikanska franchise-

marknaden, bland annat genom the Federal Trade Commission Act (FTCA).  Syftet med FTC 

är att förhindra orättvisa eller bedrägliga konkurrensmetoder samt konkurrenshämmande 

överenskommelser. Inkluderat i FTCA finns the FTC franchise rule, vilken specifikt reglerar 

förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare och är tillämplig i hela USA. Flera 

delstater har även egna franchiseregleringar som endast är tillämpliga i den delstaten, vilket 

gör det amerikanska systemet komplext.
5
  

 

År 2012 fanns omkring 29 000 franchisetagare i Sverige och franchiseföretagen omsatte 

omkring 200 miljarder kronor och sysselsatte ca 110 000 personer.
6
 Franchising är således 

vanlig i Sverige, men till skillnad från USA har det inte funnits någon svensk special-

lagstiftning som reglerar franchising förrän år 2006 när lagen (2006:484) om 

franchisegivarens informationsskyldighet infördes, informationslagen.
7

 Lagen innehåller 

                                                 
1
 SOU 1987:17 Franchising, s 39. 

2
 A bet s 49. 

3
 United States Census Bureau, Economic census: Industry Snapshot – Franchise Businesses, 2007 

4
 Vid en sökning på databasen Westlaw med sökordet franchise avgränsat till federal reglering och endast 

rättsfall erhålls över 10 000 träffar.  
5
 www.ftc.gov/about-ftc 

6 HUI Research, Franchisebarometern – Barometer 1, 2013. 
7
 Författarnas egen förkortning, eftersom ingen vedertagen förkortning finns. 
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endast ett fåtal bestämmelser, vilket kan jämföras med den omfattande reglering som finns i 

USA av förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare.  

 

Förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare regleras i Sverige av ett flertal olika 

lagar, utöver informationslagen, exempelvis avtalslagen, varumärkeslagen, firmalagen och 

konkurrenslagen. Eftersom samarbetet mellan en franchisegivare och en franchisetagare 

regleras dels av flera lagar, dels av franchiseavtalet blir avtalsförhållandet mellan franchise-

givare och franchisetagare komplext. Det medför svårigheter för franchisetagaren att kunna 

förutse och till fullo tolka vad franchiseavtalet kan innebära. För franchisetagaren kan det 

innebära stora kostnader för juridiskt ombud för att kunna tolka franchiseavtalet och förutspå 

konsekvenser av detsamma. Detta kan jämföras med den amerikanska regleringen som är 

detaljrik, vilket gör det lättare för en franchisetagare att förutspå konsekvenser utan att anlita 

juridiskt ombud. 

 

1.2 Problemformulering 

- Vilka är skillnaderna mellan den svenska regleringen av franchise, informationslagen, 

och den amerikanska regleringen av franchise, the Franchise Rule? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader som finns mellan den svenska 

regleringen, informationslagen, och den amerikanska regleringen, the Franchise Rule. 

Resultatet av jämförelsen har använts till att även diskutera om informationslagen, 

tillsammans med andra svenska lagar som reglerar franchiseförhållandet, är tillräckligt för att 

uppfylla syftet med lagen eller om lärdomar och inspiration kan hämtas från de amerikanska 

regleringarna till en utveckling av informationslagen. Jämförelsen mellan den svenska och 

den amerikanska är intressesant för att skyddsintresset med respektive lands regleringar är 

lika, att stärka franchisetagaren, men i övrigt skiljer sig regleringarna markant åt avseende hur 

detaljerat de reglerar förhållandet. Detta eftersom de amerikanska regleringarna reglerar 

avtalsförhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare över hela samarbetets 

varaktighet samt att USA har en federal myndighet, FTC, som har tillsynsansvar över att 

franchiseregleringen efterlevs. Den federala myndigheten är också lagstiftare inom 

franchiseområdet.   
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1.4 Metod 

Vi har studerat och tolkat lagrum, förarbeten, praxis och doktrin för att fastställa vad som 

gäller avseende rättsförhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare enligt svensk rätt. 

För att kunna studera skillnaderna mellan svensk och amerikansk reglering av franchising har 

vi vidare studerat amerikanska akter i the Federal Trade Commission Act samt the Franchise 

Rule. I och med att de moderna franchisekoncepten härstammar från USA, har vi valt USA 

för den jämförande analysen och begränsat oss till detta lands rättssystem och regleringar. Vi 

har valt att exemplifiera de amerikanska regleringarnas betydelse med två avgöranden som 

båda behandlar konsekvensen av ett franchiseavtals upphörande. Vi har inte tillämpat en 

komparativ metod, som går ut på att förstå likheter och skillnader mellan rättssystem och hur 

de förhåller sig till varandra,
8
 utan endast jämfört skillnaderna av ländernas reglering av 

franchise. 

 

Franchising finns även i Europa, och eftersom Sverige starkt påverkas av EU:s regelverk och 

bestämmelser, har vi kort redogjort för den europeiska marknaden. Att redogöra för gällande 

rätt, avseende franchise, kan inte begränsas till enbart svensk och amerikansk rätt eftersom 

Sverige så starkt påverkas av EU samt att USA påverkar resten av världen avseende 

franchiseregleringarna. En del av franchisingens historia är att samarbetsformen först 

ifrågasattes som konkurrenshämmande samarbete och prövades mot dåvarande artikel 85 

Romfördraget i målet Pronuptia, vilket vi även refererat. Av detta skäl har vi lagt till en 

kortare information om de nuvarande artiklarna 101 och 102 i Lissabonfördraget till vilka ett 

permanent blockundantag införts, men som likväl påverkar de svenska franchiseföretagen. Vi 

har även redogjort kort för den modellag, UNIDROIT model franchise disclosure law, som 

ligger till grund för den svenska franchiseregleringen. 

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen har vi behandlat likheter och skillnader mellan svenska franchiseregleringar och 

amerikanska federala franchiseregleringar. Att vi begränsat jämförelsen till federala 

regleringar beror på att de delstatliga regleringar som finns, endast är tillämpliga i den 

enskilda delstaten medan de federala är tillämpliga i hela USA och även på franchise-

samarbeten som sträcker sig utanför landets gränser. Vidare har vi endast kort redogjort för 

                                                 
8
 Valguarnera, Filippo, Den komparativa metoden. Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 

metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 141 
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det amerikanska rättssystemet eftersom fördjupningen endast berör amerikansk franchise-

reglering på federal nivå. Där det var av betydelse eller av vikt för uppsatsens kontext har vi 

berört andra svenska regelverk, än den lag som specifikt reglerar franchise, såsom 

konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga samt associationsrättsliga regelverk, men endast 

behandlat den del av regelverken som påverkar franchisesamarbetet.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel med underliggande rubriker. I det inledande kapitlet redogör 

vi för ämnet, dess bakgrund samt det problem som ligger till grund för uppsatsen. För att ge 

en grundläggande förståelse för franchise som samarbetsform, beskriver vi i andra kapitlet 

vad franchising är och samarbetsformens historia. Vidare beskriver vi begrepp som 

franchisegivare och franchisetagare, som är av vikt för kontexten i uppsatsen. I tredje kapitlet 

beskriver vi kort det amerikanska rättssystemet, för att sedan redogöra för amerikansk 

franchise och amerikanska franchiseregleringar. Vi har beskrivit den amerikanska regleringen 

före den svenska för att den amerikanska regleringen implementerades tidigt och har 

inspirerat UNIDROIT:s modellag som ligger till grund för den svenska regleringen. I fjärde 

kapitlet, om svensk franchising, finns först en kort beskrivning av denna modellag för att ge 

en bakgrund till den svenska informationslagen. Vi har även beskrivit ett rättsfall, avgjort i 

dåvarande EG-domstolen samt de artiklar som reglerar den europeiska konkurrensrätten, 

eftersom Sverige påverkas av EU:s regleringar och avgöranden i nuvarande EU-domstolen. 

Därefter redogörs för de svenska regleringarna och en närmare förklaring av flera lagar och 

rättsområden som är viktiga för franchiseföretag, samt franchiseavtalets betydelse i relationen 

mellan franchisegivaren och franchisetagaren. I kapitlen fem och sex har vi genomfört en 

analys, med utgångspunkt i problemformuleringen och av det som framkommit under arbetets 

gång, och avslutat med den slutsats som vi kommit fram till.  
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2. Om Franchise 

2.1 Vad är franchise?  

Franchising är en samverkansform mellan två näringsidkare som bygger på relationen mellan 

leverantör och återförsäljare.
9

 I relationen kallas ett företags koncepts ägare för 

franchisegivare och den till vilken konceptet upplåts kallas för franchisetagare. Franchise 

definieras på flera olika sätt. En av definitionerna som finns, och som fortfarande består, är 

den enligt EU sedan år 1989. Franchise: en uppsättning rättigheter som åtnjuter industriellt 

rättsskydd eller immateriella rättigheter avseende varumärken, firmabeteckning, butiksskyltar, 

bruksmönster, mönster, upphovsrätter, know-how eller patent, som utnyttjas vid åter-

försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till slutanvändare.
10

 

 

I svensk lag finns ingen definition av franchise som samarbetsform, men det finns däremot en 

definition av franchiseavtal. Av 2 § informationslagen framgår att samarbetets form avgörs av 

avtalets innehåll. Det är även genom avtalet som franchise avgränsas från andra 

samarbetsformer. 

 

”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 eller 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.”
11

 

 

Av citatet ovan framgår ett obligatorium där franchisetagaren förbinder sig att nyttja den 

rättighet som upplåts mot direkt eller indirekt ersättning, vilket medför att ett franchiseavtal 

inte endast kan innehålla en option om att nyttja franchisegivarens koncept. Avtalet måste 

således vara av onerös karaktär. Lagens utgångspunkt är tiden före avtalets ingående samt 

förutsätter att franchisegivaren är en näringsidkare. Att franchisetagaren däremot inte 

                                                 
9
 Sohlberg, Stig, Franchisejuridik, s 7. 

10
 Sohlberg a a s 12. 

11
 2 § informationslagen. Författarnas kursivering. 
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förutsätts vara näringsidkare beror på att denne, i vissa fall, först efter avtalets ingående blir 

näringsidkare.
12

 

 

Legaldefinitionens andra mening anger att franchisetagaren ska nyttja franchisegivarens 

immateriella rättigheter samt ger franchisegivaren en kontrollmöjlighet att detta följs på det 

sätt som avses samt att ”kedjan” håller en enhetlig marknadsmässig identitet ut mot kunder. 

Vidare förutsätts att avtalsparterna oftast är juridiskt och ekonomiskt oberoende av varandra 

samt att vardera part endast är ansvarig för sin näringsverksamhet. Dock kan det i vissa fall 

finnas en ägarmässig koppling eller annan koppling, vilket också ska rymmas inom 

definitionen av franchiseavtalet.
13

 

 

Konkret för parterna innebär ett franchisesamarbete för franchisegivaren en expansion utan att 

denne behöver göra investeringar men ändå kan ta in intäkter i form av exempelvis 

inträdesavgift, franchiseavgift eller hyra, varupåslag på varor som franchisetagaren köper av 

franchisegivaren eller att delar av intäkter delas mellan franchisegivare och franchisetagare.
14

 

För franchisetagaren innebär samarbetet att denne inte behöver bygga sitt eget företag helt 

från början i och med att affärskonceptet som hyrs eller nyttjas mot ersättning är beprövat och 

lönsamt. Dessutom har franchisegivaren redan en färdig affärsplan, och andra detaljer kring 

bolaget är redan framtagna, som annars kan kräva resurser innan verksamheten startats upp.
15

  

 

2.2 Historisk överblick 

Franchising eller snarare varianter av franchising kan härledas tillbaka till det medeltida 

England. Vid denna tid hörde staten och kyrkan fortfarande samman och hade makten att 

medge inflytelserika personer rättigheter vilka kunde jämföras med dagens franchisetagare.
16

 

Dessa inflytelserika personer fick genom förläningar
17

 rätt att inkassera uppbörd i utbyte mot 

service eller andra prestationer.
18

 Från denna tid dök samarbetsformen upp igen först efter det 

amerikanska inbördeskriget när symaskinstillverkaren Singer började distribuera symaskiner i 

                                                 
12

 Prop. 2005/06:98, s 34. 
13

 A prop s 35. 
14

 Ideström, Jonas & Fernlund, Anders, Franchisepraktikan: ["så här fungerar franchising och så här bygger du 

och driver en franchisekedja på ett professionellt sätt"], 1. uppl., Konsultföretaget/Uppsala Publishing House, 

Uppsala, 2009, s 12. 
15

 Ideström & Fernlund a a s 13. 
16

 SOU 1987:17, s. 49. 
17

 Förläning, kungen hade under medeltiden möjlighet att ge bort kronans inkomster från ett område i utbyte mot 

vara eller tjänst, ofast i samband med att någon höll slott, källa: www.ne.se sökord: förläning. 
18

 A bet s 49. 

http://www.ne.se/
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ett system som mycket liknade franchise. Singer anses av många vara det första bolag som 

gjorde sitt koncept till franchise.
19

 Singer tillverkar fortfarande symaskiner och har gjort det 

sedan bolaget grundades år 1851.
20

 Det stora genombrottet för franchising kom i slutet av 

1800-talet och i början på 1900-talet i USA genom General Motors breddning av sitt 

distributionsled samt genom att andra bilfabrikanter följde samma utveckling. Ett exempel på 

ett annat bolag som utvecklades genom franchising vid denna tid är läskedryckstillverkaren 

Coca-Cola som än idag låter sina läskedrycker tillverkas av andra bryggerier genom 

licensiering.
21

  

 

Långt senare började franchise spridas i Europa och så sent som på 1960- och 1970-talet tog 

den Europeiska franchisemarknaden fart. Det var också vid den här tiden som området 

började regleras främst i USA genom exempelvis den federala regleringen FTCA,
22

 som 

stiftades av Federal Trade Comission (FTC) på 1970-talet. FTCA reglerar bland annat 

konkurrens och skydd för konsumenter, vilket även är en av FTC:s uppgifter, att bevara 

konsumentskyddet.
23

  

 

År 1978 promulgerades the Franchise Rule i USA, vilken som nämnts tidigare ingår i FTCA. 

Syftet med regleringen var att säkerställa att den blivande franchisetagaren fick tillräcklig 

information för att kunna bedöma risker och lönsamheter i det tilltänkta franchisekonceptet.  

The Franchise Rule reglerar förhållandet även idag, men har ändrats med tiden dels genom att 

regleringar i flertalet delstater har tillkommit och dels för att följa den samhälleliga 

utvecklingen. Regleringen har utökats så att den inte endast omfattar informationsflödet före 

ett franchiseavtals ingående utan också förhållandet mellan parterna under sammarbetstiden 

och hur ett franchiseavtal kan sägas upp. Dessutom har regleringen ändrats för att öka 

tillämpligheten så att den bättre överensstämmer med de delstatsregleringar som liknar 

varandra, även om delstatsregleringarna endast är tillämpliga i den enskilda delstaten, samt de 

formulär
24

 som tillämpas.
25

  

 

                                                 
19

 SOU 1987:17, s 49. 
20

 http://www.singer.se/omoss.htm. 
21

 Sohlberg, Stig, Franchisejuridik, s 11. 
22

 Se avsnitt 3.3.1. 
23

 http://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do, se mer utförlig beskrivning av FTC i avsnitt 3.3.1 
24

 De formulär som avses är UFOC, Uniform Franchise Offering Circular, se avsnitt 3.3.2. 
25

 http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/01/ftc-issues-updated-franchise-rule. Se avsnitt 3.3.2 för 

mer utförlig beskrivning av the Franchise Rule. 

http://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do
http://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2007/01/ftc-issues-updated-franchise-rule
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Franchising gjorde sitt intåg på den svenska marknaden under 1970-talet, liksom i övriga 

Europa, men franchisingens genomslag kom först på 1980- och 1990-talen när svenska bolag 

på allvar började expandera genom franchising.
26

 På 1970-talet saknades reglering om 

franchise och samarbetsformen ifrågasattes avseende huruvida den skulle anses strida mot de 

förbud mot konkurrenshämmande överenskommelser, vertikala avtal, som återfanns i 

romfördragets 85:e artikel. För att tillse att samarbetsformen skulle vara tillåten infördes ett 

blockundantag år 1988, vilket innebar att franchiseavtalen antingen redan omfattades av 

undantaget eller på ett enkelt sätt kunde justeras för att omfattas av undantaget.
27

 Efter detta 

har ett nytt fördrag antagits, Lissabonfördraget, och i stället för blockundantaget infördes ett 

generellt undantag för vertikala avtal, som även detta har hunnit ersättas av ett något justerat 

blockundantag. Innebörden av att ett generellt blockundantag införts är att många 

franchisesamarbeten redan omfattas av undantaget.
28

 I EU-domstolen har endast ett mål 

prövats rörande franchise, mål Case 161/84 Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris 

Irmgard Schillings.
29

 I målet fastställdes principen om huruvida ett avtal ska anses vara 

franchiseavtal eller ej, avgörs av respektive avtals innehåll. Rättsfallet är från år 1986 och 

sedan dess har regleringarna ändrats, men principen tillämpas fortfarande.  

 

I Sverige kom den första specialregleringen av franchise först 2006 genom informationslagen. 

Lagen har UNIDROIT:s modellag som förebild, vilken anger hur informationsflödet före ett 

avtalsslut samt innehållet i informationen.
30

 År 1987 genomfördes en undersökning i Sverige 

över huruvida de särskilda förhållanden som ett franchisesamarbete innebär var täckta av den 

befintliga lagstiftningen. I utredningen framkom att det fanns en brist i lagstiftningen 

avseende detta specifika avtalsförhållande och att en reglering behövdes. Utredningen ledde 

inte till att någon lag stiftades, men utredningen användes som underlag till den proposition, 

som lades fram den 16 februari 2006 till regeringen och som sedermera ledde till att 

informationslagen stiftades.
31

  

 

Sammanfattningsvis är franchise inte en särskilt ny företeelse och är idag en väl utbredd 

samarbetsform. USA är det land från vilket samarbetsformen började spridas och landet har 

en myndighet, FTC, vilken har till uppgift att utöva tillsyn över franchiseregleringarna, FTCA 

                                                 
26

 Prop. 2005/06:98, s 8.  
27

 Goyder, Joanna, EU distribution law, 5th ed., Hart, Oxford, 2011, s 175. 
28

 Goyder, a a s 176. 
29

 Se avsnitt 4.4.2 för referat. 
30

 För närmare beskrivning av UNIDROIT och modellagen, se 4.3. 
31 Prop. 2005/06:98, s 10. 
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och the Franchise Rule, efterlevnad. I Sverige saknas en definition av franchise som 

samarbetsform, men det finns en legaldefinition av franchiseavtal i den speciallag som 

implementerades år 2006 med UNIDROIT:s modellag som förebild. I EU har ett viktigt mål 

avgjorts, Pronuptia, i vilken principen om att avtalets innehåll avgör om samarbetet ska anses 

vara franchise eller ej, fastställdes. 
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3. Amerikansk franchise  

3.1 Inledande kommentar 

I detta tredje kapitel har vi kort beskrivit det amerikanska rättssystemet för att sedan närmare 

beskriva den amerikanska franchiseregleringen samt referera två amerikanska avgöranden 

avseende franchisesamarbetets upphörande, vilka påvisar sambandet mellan franchiseavtalets 

utformning och förhållandet mellan avtalets parter.  

 

3.2 Allmänt om amerikansk franchise 

Sedan tiden när USA tillhörde den brittiska kolonin har landet haft ett rättssystem som bygger 

på så kallad Common Law. Innebörden av detta är att lagar och regler bygger på prejudikat 

och inte så mycket på nedtecknade lagtexter.
32

 Efter USA blev självständigt, genom 

självständighetsförklaringen som ratificerades år 1776, stiftades ett antal grundlagar som 

tillsammans med andra författningar, vilka arbetades fram under slutet av 1700-talet och 

början på 1800-talet, utgör USA:s författning.
33

 Grundlagarna och USA:s konstitution har 

genom århundradena fram till 2000-talet haft stor betydelse för den amerikanska 

utvecklingen, både politiskt och ekonomiskt, men också juridiskt eftersom grundutformningen 

inte har ändrats sedan dess tillkomst, endast ett antal tillägg har tillkommit för att följa 

samhällsutveckling.
34

  

 

USA anses vara det land där franchise utvecklats och spridits från
35

 och eftersom franchise 

varit ett vedertaget koncept ger detta ett väl etablerat sätt för amerikanska företagare, och 

företagare i resten av världen, att samarbeta och expandera. År 2007 uppgick antalet 

franchisetagare i USA till 453 326 stycken, vilket var 10,5 % av alla amerikanska närings-

idkare, samt 13,5 % av antalet yrkesverksamma.
36

 Några av de mest välkända amerikanska 

franchisekoncepten är McDonalds och Coca-Cola.
37 Tack vare den väl etablerade marknaden 

för amerikansk franchise är även regleringarna mer utvecklade och specialregleringar finns 

både på federal och på statlig nivå.
38

 År 1790 grundades Supreme Court,
 39

 vilken motsvarar 

                                                 
32

 Carlson, Laura, American business law: a civil law perspective, Iustus, Uppsala, 2004, s 19. 
33

 Edling, Max & Mellbourn, Anders (red.), Författningskulturer: konstitutioner och politiska system i Europa, 

USA och Asien, Sekel, Lund, 2009, s 29. 
34

 Edling & Mellbourn a a s 39. 
35

 Om man bortser från de varianter som kan härledas tillbaka till medeltida England enligt ovan, avsnitt 2.2. 
36

 United States Census Bureau, Economic census: Industry Snapshot – Franchise Businesses, 2007. 
37

 Sohlberg, Stig, Franchisejuridik, s 31. 
38

 SOU 1987:17, s 33. 



15 

 

den svenska Högsta Domstolen. Supreme Court:s uppgift var från dess grundande, och är 

fortfarande, att pröva nya lagar federala som statliga, gentemot konstitutionen, dess 

grundläggande värderingar samt grundlagar. För det fall domstolen finner att lagar och regler 

strider mot författningen förklaras de ogiltiga.
40

 Detta får även konsekvenser för franchise-

regleringar, eftersom de prövas av Supreme Court i dess överprövande funktion på samma 

sätt som andra regleringar.  

 

Franchise, i USA, delas oftast upp i tre olika former av franchise och det som skiljer de tre 

franchiseformerna åt är vidden av de rättigheter som upplåts.
41

 Den första formen av 

franchise, Straight Product Distribution Franchise, omfattar i stort sett endast hyra av en 

rättighet för franchisetagaren att distribuera och återförsälja varor, vilket regleras av 

franchiseavtalet. Det innebär att inte hela konceptet hyrs utan endast den del som avser varor. 

Exempel på denna typ av franchise är återförsäljning av bilar, petroleum och drycker.
42

 Den 

andra formen av franchise, Trade Name Franchise, utmärker sig genom att den avser 

rättigheten att använda franchisegivarens varumärke. Det är även varumärket som ska utgöra 

den sammanbindande länken i franchisekonceptet samt garantera viss kvalitet under 

varumärket. Franchisetagaren är en fristående näringsidkare som i franchiseavtalet styrs till 

den kvalitet som ska eftersträvas.
43

 I vissa fall kan dock gemensamma boknings- och 

marknadsföringsorgan finnas i en samverkan mellan de enskilda näringsidkarna, exempel på 

denna typ av franchise är hotellkedjan Best Western Hotels.
44

 Den tredje och sista formen av 

franchise, Business Format Franchise, är den mest omfattande om man ser till de rättigheter 

som upplåts. Här rör det sig inte endast om varumärke eller varor utan hela konceptet som 

franchisegivaren upplåter till franchisetagaren att driva sin verksamhet i. Franchisetagaren kan 

även få stöd av franchisegivaren i driften av sin verksamhet.
45

 Den sistnämnda formen, 

Business Format Franchise, är den samarbetsform som ökat mest de senaste årtiondena.
46

  

 

                                                                                                                                                         
39

 http://www.supremecourt.gov/about/traditions.aspx. 
40

 Edling, Max & Mellbourn, Anders (red.), Författningskulturer: konstitutioner och politiska system i Europa, s 

34. 
41

 SOU 1987:17, s 42. 
42

 Ideström, Jonas & Fernlund, Anders, Franchisepraktikan, s 16. 
43

 A bet s 43.  
44 Ideström & Fernlund, a a s 16. 
45

 A bet s 43. 
46

 A bet s 43. 
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3.3 Amerikanska franchiseregleringar - FTCA och the Franchise Rule 

FTC är den federala myndighet i USA som har till uppgift att skydda konsumenter mot 

bedrägerier, vilseledande marknadsföring samt orättvisa affärsmetoder. Vidare ska 

myndigheten förhindra konkurrenshämmande samarbeten samt konkurrenshämmande affärs-

verksamhet.
47

 Detta framgår av det bemyndigande
48

 som anges i FTCA. Myndigheten 

grundades år 1914 och har sedan dess haft till uppgift att förhindra orättvisa konkurrens-

metoder inom handeln genom att stifta lagar och tillse att de efterlevs. Under åren har 

myndighetens befogenheter utökats och myndigheten har ålagts att ta fram konsument-

skyddande lagar på flera områden, däribland telefonförsäljning och lika möjlighet till kredit.
49

 

Myndigheten består av fem kommissionärer som utses av Presidenten, vilka Senaten 

sedermera ska godkänna. Kommissionens sammansättning, var den ska hålla sina möten samt 

vilka befogenheter kommissionen har regleras av FTCA, section 1.
50

 Vidare reglerar FTCA 

hur kommissionen ska förhindra konkurrensbegränsande överenskommelser, skydda 

konsumenter från falsk marknadsföring samt konkurrenshämmande beteende inom handel och 

affärsverksamhet. Kommissionens främsta medel för att bevara konsumenternas intressen är 

böter och straffavgifter. Detta ska, enligt myndighetens vision, uppnås utan att oskäligt 

hämma och belasta företagare i deras verksamhet.
51

 

 

Att konkurrensbegränsande överenskommelser och beteende samt falsk marknadsföring är 

olagligt förklaras i § 45 FTCA. Samma paragraf ger även kommissionen mandat att förhindra 

att konkurrenshämmande samarbeten eller ageranden förekommer genom att pröva 

överenskommelser mot denna bestämmelse.
52

 FTCA reglerar även rätten att utreda vid 

misstanke om brott mot dessa lagar, hur processen ska gå till samt möjligheterna att överklaga 

beslut. I FTCA regleras även rätten till advokat i process samt vilka påföljder som kan 

efterfölja brott mot lagen och fällande dom. Den påföljd som ett brott mot FTCA medför är 

böter och straffavgifter, enligt ovan.
53

  

 

The Franchise Rule promulgerades den 21:a december år 1978 efter att FTC i en utredning av 

FTCA fann att det i förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare ofta förekom 

                                                 
47

 http://www.ftc.gov/about-ftc 
48

 Federal Trade Commission Act, Section 5 § 45 
49

 http://www.ftc.gov/about-ftc 
50

 Federal Trade Commission Act - Incorporating U.S. SAFE WEB Act amendments of 2006, Section 1, § 41. 
51

 Federal Trade Commission Act, Section 5 § 45. 
52

 Federal Trade Commission Act, Section 1 § 41 och Section 3 § 43. 
53

 Federal Trade Commission Act, Section 5 § 45. 
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orättvisor, missförhållanden samt att franchiseverksamheterna och dess förmåga 

övervärderades. Myndigheten fann även att villkor i avtalen avseende den avkastning som 

franchisegivaren skulle erhålla på sitt koncept var för hög och att franchisetagaren hade svårt 

att uppnå dessa resultat, vilket medförde att konsumenter drabbades främst genom omotiverat 

ökade priser. För att förhindra dessa missförhållanden stiftades the Franchise Rule som i 

första hand tog sikte på tiden före kontraktets ingående, mellan franchisegivare och 

franchisetagare, och satte upp minimiregler för vilken information som skulle lämnas till den 

tilltänkta franchisetagaren. Kommissionen motiverade detta med att välinformerade 

investerare och konsumenter fattar bättre beslut och bättre kan avgöra huruvida 

affärsmöjligheten var av intresse för denne.
54

 Efter en revision, se nedan, ändrades the 

Franchise Rule till att inte endast ta sikte på tiden före kontraktets ingående utan utgör nu en 

mer heltäckande reglering för hela samarbetet och dess upphörande. 

 

År 1995 påbörjades en revision av the Franchise Rule genom en publik förfrågan om 

regleringen behövdes samt på vilket sätt den kunde förbättras. Vidare hölls work-shops samt 

ett antal skrivelser erhölls avseende regleringens varande och tillämplighet. Resultatet av 

revisionen var att regleringen ansågs fylla ett viktigt syfte samt att den fortsatt skulle vara 

giltig. Kommissionen beslutade dock att en modifiering och en uppdatering skulle 

genomföras så att regleringarna stämde överens med tidens teknik samt den avtalsmall som 

framtagits och tillämpats
55

 i de 15 delstater som hade franchiseregleringar år 1995.
56

 The 

Franchise Rule modifierades även så att överensstämmelsen med delstaternas regleringar av 

franchise blev bättre, för de delstater som infört regleringar, samt gjordes tillämpliga på 

amerikansk franchise utanför USA. Förslaget till förändringar som lades fram mottogs väl av 

allmänheten och inga större invändningar inkom. Ett antal nya informella work-shops om 

regleringen erbjöds, men allmänheten begärde ingen sådan.
57

 Revisionen pågick under ca tio 

år och år 2007 implementerades en ny och mer modern reglering som är ca 26 sidor lång och 

reglerar förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare på en detaljerad nivå.
58

 

 

Dagens reglering innehåller bestämmelser om dels ett stort antal definitioner, som vad som 

avses med sekretessklausul, franchise, franchisegivare, franchisetagare, verksamhetens adress, 

                                                 
54

 Federal Trade Commission, Part V – Disclosure Requirements and Prohibitations concerning franchising and 

Business opportunities; Final Rule, 16 CFR Parts 436 and 437, s 15445.  
55

 A a s 15444. UFOC, Uniform Franchise Offering Circular 
56

 A a s 15445. 
57

 A a s 15546. 
58

 A a s 15447. 



18 

 

signatur samt ytterligare 17 stycken olika definitioner av ord och uttryck som omnämns i 

regleringen. Dessutom finns tydliga tabeller och listor på vilka dokument som ska upprättas 

både före avtalets ingående samt under avtalstiden.
59

 

 

The Franchise Rule är, som nämnts ovan, detaljerad och omfattande till sin utformning. De 

delar som regleras är dels franchisegivarens skyldigheter, vilka är att denne ska förse en 

potentiell franchisetagare med ett informationsdokument rörande det aktuella 

franchisekonceptet och dels det innehåll som det efterföljande franchiseavtalet ska ha. 

Innehållet i ett informationsdokument är reglerat från försättsblad till specifikationer av hur 

stor investering som krävs för att starta upp franchisen och allt där emellan. 

Informationsdokumentet ska exempelvis innehålla vilken provision som ska utgå, vilket 

datum som avtalet undertecknats samt att om franchisegivaren vill lägga till bilagor ska även 

detta nämnas i dokumentet.
60

 Direkt efter regleringen av informationsdokumentet finns en 22 

punkter lång lista på hur innehållsförteckningen i informationsdokumentet ska vara utformad. 

Därefter följer en detaljerad bestämmelse av innehållet i informationsdokumentet samt vad 

som avses med respektive post i beskrivningen av franchisen. Även kostnader för respektive 

del såsom avgifter för system som är nödvändiga, marknadsföringskostnader samt hur 

ekonomin har sett ut för franchisegivarens koncept och hur de finansiella medlen har 

disponerats regleras inom denna del av Franchise Rule.
61

 Innehållet i informationsdokumentet 

är reglerat även till de dokument och tabeller
62

 som ska tillämpas. Franchisegivaren ska 

tillhandahålla informationsdokumentet minst 14 dagar före ett franchiseavtals 

undertecknande. Det finns även bestämmelser om hur dokumenten ska göras tillgängliga.
63

 

Ändringar i informationsdokumentet, oavsett om ändringarna är unilaterala eller materiella, 

får franchisegivaren inte genomföra utan att informera den tilltänkta franchisetagaren minst 7 

dagar före avtalsslut. Tidsramen för ändringar är dock inte tillämplig om ändringen härrör ur 

en förhandlingsöverenskommelse.
64

 

 

De villkor som ska gälla för franchisetagare och franchisegivare i deras avtalsrelation under 

avtalstiden samt hur relationen ska upphöra och hur samarbetet är utformat, ska finnas med i 

det franchiseavtal som ska upprättas enligt the Franchise Rule. I the Franchise Rule finns en 

                                                 
59

 Federal Trade Commission, Part V – Final Rule, s 15444. 
60

 A a s 15546  
61

 A a s 15546-15560 
62

 UFOC, Uniform Franchise Offering Circular 
63

 A a s 15545 
64

 A a s 15468. 
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uppräkning av vilka villkor som måste regleras i avtalet. Villkoren är inte reglerade till sin 

exakta utformning, eftersom varje franchise är unik och kräver att avtalen utformas i enlighet 

med de förutsättningar som råder. Vidare ska franchiseavtalet innehålla omfattningen av det 

stöd som franchisetagaren kan förvänta sig av franchisegivaren i form av utbildning, både i 

och utanför verksamheten. Omfattningen ska, enligt den tabell som finns i regleringen, vara 

angivet i antalet timmar för respektive utbildningsdel.
65

 Regleringens avslutande del 

innehåller ett antal undantag när the Franchise Rule inte är tillämplig såsom när 

franchisesamarbetet omfattas av andra regleringar, exempelvis marknaden för petroleum eller 

när franchisen är fiktiv. Den avslutande delen innehåller även andra förbud såsom brott mot 

FTCA section 5, eller brott mot tvingande bestämmelser i the Franchise Rule, exempelvis 

potentiell franchisetagares rätt till information före ett avtalsslut.
66

 Exempel på brott mot 

regleringarna är att upprätta villkor efter avtalsslut som strider mot de villkor som 

överenskommits i franchiseavtalet. Fler exempel är om franchisegivaren inte presenterar 

finansiella dokument som är av vikt för samarbetet eller om franchisegivaren inte betalar 

utlovad återbäring. Påföljden för denna typ av överträdelse är böter eller straffavgifter.
67

 

 

Syftet med the Franchise Rule är således att tillgodose ett informationsflöde till 

franchisetagaren inför ett avtalsslut så att denne kan fatta välgrundade beslut. Syftet är vidare 

att tillgodose att innehållet i franchiseavtalet är utformat enligt den specifikation som anges i 

the Franchise Rule för att skydda den svagare parten, franchisetagaren. Regleringen syftar inte 

till att förhindra att delstatliga bestämmelser tillämpas så länge de inte strider mot the 

Franchise Rule.  FTC framhåller, i regleringen, att ingående av avtalet är helt frivilligt och att 

reglera förhållandet så att skada eller orättvisa metoder helt kan undvikas inte är motiverat 

med hänvisning till frivilligheten. Kommissionen påpekar dock att viss skada och orättvisa 

metoder kan förhindras med hjälp av reglering av informationsflödet och tydlighet under vilka 

villkor som franchisetagaren ingår avtal med franchisegivaren om samarbetet. För 

franchisegivare och franchisetagare innebär regleringen således en öppenhet kring vilka 

detaljer parterna ingår samarbetet och en tydlighet kring relationens ingående, fortgående 

samt upphörande.
68

 

 

                                                 
65

 Federal Trade Commission, Part V – Final Rule, 15551. 
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 A a s 15530. 
68

 A a s 15547.  



20 

 

3.4 Amerikanska avgöranden 

De båda målen nedan visar, enligt vår mening, på att det är innehållet i franchiseavtalet som 

är avgörande i tvister och att detta är av största vikt för förhållandet mellan parterna. Målen 

visar även att det inte är tillräckligt att endast reglera informationsflödet före avtalsslut. De 

amerikanska myndigheterna har tagit hänsyn till den brist det innebär att endast reglera 

informationsflödet och tillsett att regleringen även omfattar innehållet i avtalet. Innehållet i 

avtalet reglerar även samarbetets upphörande och regleringar avseende förutsättningar för 

uppsägning återfinns i den amerikanska franchiseregleringen. Andra faktorer som 

konsumentskydd och skydd för immateriella rättigheter har även tagits hänsyn till i målen 

men utfallet styrs av innehållet i avtalet. 

 

3.4.1 Dunkin Donuts Incorporated v Sharif Incorporated 

Parterna i målet, Dunkin’ Donuts Inc. v Sharif Inc., tvistade om ersättning för nyttjande av 

varumärke efter ett franchiseförhållandes upphörande samt vid vilken tidpunkt 

franchiseavtalet sagts upp. Tidpunkten för avtalets upphörande var tvistig för att den svarande 

försökt återupprätta samarbetet för att sedermera kunna avyttra verksamheten. Detta för att det 

var en förutsättning för avyttring och något som den kärande inte ansåg vara möjligt då 

samarbetet redan upphört vid återupprättningsförsöket. Den kärande, Dunkin’ Donuts Inc., 

tillika franchisegivaren anförde att den svarande, Sharif Inc., tillika franchisetagare hade 

nyttjat Dunkin’ Donuts varumärke efter att franchiseavtalet sagts upp som en följd av obetalda 

avgifter och royalties. Franchisegivaren begärde ersättning för de obetalda avgifterna samt 

obetalda royalties. De begärde även att domstolen skulle fastställa att Sharif Inc. omedelbart 

skulle upphöra att bedriva sin verksamhet under Dunkin’ Donuts varumärke. Den kärande 

anförde vidare att Sharif Inc:s försök att återupprätta franchiseavtalet med ny period, för att 

kunna avyttra verksamheten till ny ägare vilken skulle godkännas av franchisegivaren, inte 

inkommit före franchisegivarens uppsägning av avtalet och att franchisesamarbetet därav 

upplösts. 
69

  

 

Franchisetagaren medgav att de fortsatt driva sin verksamhet efter att de mottagit en 

uppsägning av avtalet samt att de förfallit med flertalet betalningar till Dunkin’ Donuts Inc. 

Dock hävdade den svarande att de i enlighet med franchiseavtalet försökt avyttra bolaget och 

franchisen till en Mr. Gauba, som sedan tidigare hade flera Dunkin’ Donuts butiker, och att 

                                                 
69
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franchisegivaren medvetet inte medverkat till att affären skulle bli av. Den kärande genmälde 

att de inte hade skyldighet att överväga Mr. Gauba som en möjlig köpare till bolaget, detta 

med hänsyn till att även Mr. Gauba förfallit med betalning till Dunkin’ Donuts. Det tvistiga i 

målet var således inte om Sharif Inc. förfallit med betalning utan snarare vid vilken tidpunkt 

franchiseavtalet skulle anses ha uppsagts. Detta för att Mr. Gauba tillsammans med Sharif Inc. 

skrivit en informell önskan om att överta verksamheten som Sharif Inc. bedrivit.
70

  

 

Avgörande för tvisten var att den informella avsiktsförklaring som Sharif Inc. författat 

tillsammans med Mr. Gauba inte var juridiskt bindande samt att den svarande inte kunde visa 

vilken tidpunkt denna skrivelse skulle inkommit till Dunkin’ Donuts Inc. Tidpunkten var av 

avgörande betydelse eftersom den efterföljdes av ytterligare en skrivelse där Sharif Inc. ville 

återupprätta franchisesamarbetet för att kunna avyttra verksamheten, vilket krävdes för att 

verksamheten skulle kunna överlåtas. Ytterligare ett krav för att kunna överlåta verksamheten 

var att alla skulder och ersättningar skulle vara erlagda innan en överlåtelse kunde vara 

aktuell. Den kärande anförde att de inte hade någon skyldighet att överväga en överlåtelse till 

Mr. Gauba, dels för att alla förfallna ersättningar inte justerats, dels för att Mr. Gauba uttryckt 

att han inte hade finansiella medel för att överta Sharif Inc:s verksamhet. Domstolen tog i sin 

bedömning hänsyn till Mr. Gauba:s uttalande om sin ekonomiska situation samt att han själv, 

till Dunkin’ Donuts, förfallit med betalningar. 

 

Domstolen dömde till slut till kärandens fördel och Sharif Inc. skulle omedelbart upphöra med 

att bedriva sin verksamhet under Dunkin’ Donuts varumärke samt att de förpliktades erlägga 

den ersättning som de förfallit att betala. Domstolen påpekade även att det fanns ett 

konsumentintresse att upprätthålla, vilket var att konsumenter inte skulle bli lurade av falsk 

marknadsföring som ett otillåtet nyttjande av varumärke kan leda till.
71

 

 

3.4.2 TGI Friday’s Incorporated v Great Northwestern Restaurants Incorporated 

Parterna i målet, TGI Friday's Inc. v Great Northwestern Restaurants Inc., tvistade om 

nyttjandet av TGI Friday’s varumärke efter ett franchisesamarbetes upphörande. Franchise-

givaren TGI Friday’s Inc. ansökte om föreläggande, avseende nyttjandet av dess varumärke, 

mot franchisetagaren Great Northwestern Restaurants Inc. Detta efter att franchisetagaren inte 

betalat de royalties som överenskommits genom parternas franchiseavtal. Franchisegivaren 
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hade påmint franchisetagaren om de förfallna betalningarna och även flyttat fram 

förfallodatumet för att ge franchisetagaren möjlighet att betala. Efter flertalet påminnelser 

valde franchisegivaren att säga upp franchiseavtalet, vilket medförde att franchisetagaren, 

enligt en klausul franchiseavtalet, omedelbart skulle upphöra med att nyttja franchisegivarens 

varumärke. Franchisetagaren valde, trots att det klart framgick av avtalet att det inte var 

tillåtet, att fortsatt driva sin verksamhet under TGI Friday’s varumärke. Franchisegivaren 

ansökte således om föreläggande mot franchisetagaren, att genast upphöra med nyttjandet av 

TGI Friday’s varumärke, samt att en säkerhet om tio miljoner amerikanska dollar skulle 

erläggas för eventuella uppkomna skador som inte, vid målets avgörande, fastställts.
72

  

 

Franchisetagaren anförde att skälet till att de förfallit med betalningen av royalty kunde 

härledas till det leverantörsbyte som genomfördes efter att den föregående leverantören hade 

gått i konkurs. Detta medförde, enligt franchisetagaren, kraftigt förhöjda fraktkostnader och 

denne valde att förhandla och teckna avtal med en annan leverantör. Vidare begärde de, för 

det fall ett föreläggande skulle utdömas, ersättning för att öppna ny restaurang under eget 

varumärke och egen firma om fem hundra tusen amerikanska dollar.
73

 

 

Domstolen fann att franchisetagaren brutit mot avtalet genom att fortsatt driva sin verksamhet 

under TGI Friday’s varumärke, trots att franchisegivaren sagt upp avtalet på goda grunder, 

samt att det innebar skada franchisegivarens renommé och därmed varumärke. Vidare fann 

domstolen att en risk för att konsumenter skulle kunna vilseledas av att varumärket fortsatt 

nyttjades, trots att det inte fanns något samarbete. Med hänsyn till det konsumentskydd som 

domstolen framhöll var starkt hotat samt den skada det otillbörliga nyttjandet innebar för 

franchisegivaren, dömdes föreläggande ut mot Great Northwestern Restaurants Inc. om att 

omedelbart upphöra med nyttjandet av TGI Friday’s varumärke. Vad gällde de begärda 

ersättningarna tilldömdes TGI Friday’s Inc. ett hundra tusen dollar och Great Northwestern 

Restaurants Inc:s begäran lämnades utan bifall med motiveringen att bevis saknades för att 

summan var befogad för den svarande.
74

 

 

Sammanfattningsvis är det amerikanska rättssystemet byggt på praxis som fastställer principer 

samt att USA har en Högsta Domstol, Supreme Court, vilken har en överprövande funktion. 
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Den myndighet som inför regleringar avseende franchise och tillser att konkurrens inte 

hämmas är FTC. Densamma har infört the Franchise Rule som i detalj reglerar förhållandet 

mellan franchisegivare och franchisetagare, främst genom att detaljreglera vad ett 

franchiseavtal ska innehålla. I de mål som refererats kan utläsas att det är innehållet i 

franchiseavtalet som är avgörande vid franchisesamarbetes upphörande även om andra 

skyddsintressen vägts in för att avgöra de aktuella tvisterna i målen. Således är reglering av 

informationsflödet inför ett avtalsslut inte tillräckligt, vilket de amerikanska regleringarna 

även visar. 
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4. Svensk franchise  

4.1 Inledande kommentar 

I detta fjärde kapitel redogörs för de svenska lagar som kan komma att påverka ett franchise-

samarbete. Innan denna redogörelse förklaras först den svenska speciallagens bakgrund i 

UNIDROIT model franchise disclosure law och sedan den svenska konkurrensrättens 

bakgrund i EU. På EU-nivå avgjordes det första franchisemålet, Pronuptiamålet, på 1980-

talet, vilket fastställde principen om att det är franchiseavtalets innehåll som avgör hur 

samarbetet ska bedömas, varför ett referat av fallet finns i kapitlet. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare samt kontraktets 

betydelse för parterna. 

 

4.2 Allmänt om svensk franchise 

Det är ingen ny företeelse i Sverige att låta utomstående personer nyttja ett känt varumärke 

vid försäljning av varor eller tjänster. Hos företag som Husqvarna och Svenska turist-

föreningen har detta förekommit sedan slutet av 1800-talet. Det som vi idag kallar franchising 

är dock en mer utvecklad verksamhetsform som kom till Sverige på 1970-talet. Idag bedrivs 

franchising i stort sätt inom alla näringsgrenar i Sverige, främst dock i hotell- och 

restaurangverksamhet samt parti- och detaljhandel.
75

 Franchising i Sverige ökar stadigt och 

bara sedan år 2002 har antalet franchisetagare ökat med över 200 %. Idag finns det ca 700 

företag i Sverige som har franchising som samarbetsform med omkring 29 000 

franchisetagare och står för uppskattningsvis 5,6 % av Sveriges BNP. I Handelsinstitutets 

undersökning konstateras att andelen konkurser är färre inom franchiseföretag än bland andra 

företag. År 2012 låg konkursandelen bland franchiseföretag på 0,8 % medan andelen inom 

detaljhandeln, som en stor del av franchiseföretagen är verksamma inom, låg på 1,5 %.
76

 

Skälen till att konkursandelen är lägre för franchiseföretag än andra företag är flera. 

Exempelvis slipper franchisetagare oftast göra misstag och felberäkningar eftersom 

franchisegivaren redan identifierat dessa och vidtagit åtgärder. Franchisetagaren får alltså ta 

del av en testad och lönsam affärsidé. Dessutom är det franchisegivaren som avgör vem som 

får bli franchisetagare och kan på så sätt sålla bort de som inte passar att driva eget företag.
77
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Franchising delas oftast upp i tre huvudsakliga typer; Straight Product Distribution 

Franchising, Trade Name Franchising samt Business Format Franchise.
78

 Med franchising i 

Sverige är det den sistnämnda, Business Format Franchising, som oftast avses. Gränserna 

mellan typerna är inte helt klara och det kan vara svårt att placera in en del 

franchisesamarbeten i bara en typ av franchise. Trade Name Franchising kallar vi ibland på 

svenska för varumärkeslicens och är vanligt inom hotellnäringen.
79

 Även samarbetsformen 

Straight Product Distribution Franchise förekommer, då främst inom exempelvis 

bilförsäljning.
80

 

 

4.3 UNIDROIT  

4.3.1 Allmänt om UNIDROT 

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) eller 

Internationella institutet för privaträttsunifikation är en mellanstatlig organisation som 

bildades år 1926 och har sitt säte i Rom.
81

 Sverige har varit medlem sedan år 1940 och 

UNIDROIT har idag 63 medlemsstater. UNIDROIT:s syfte är att studera behov av och 

metoder för modernisering, harmonisering och koordinering av privaträtt, framför allt inom 

det kommersiella området, mellan stater, och formulera enhetliga instrument, principer och 

regler för att uppnå dessa mål.
82

 Av de studier och förslag som UNIDROIT presenterat under 

åren finns bland annat 1988 års konventioner om internationell finansiell leasing och 

internationell factoring samt konventioner om harmonisering av den internationella köprätten 

från år 1964. Organisationen består av ett sekretariat, ett beslutande råd och en General-

församling, där Generalförsamlingen är det högsta beslutande organet och fastställer bland 

annat budget, arbetsprogram och väljer representanter till Beslutande rådet. Sekretariatet 

handhar de löpande uppgifterna enligt arbetsprogrammet medan det Beslutande rådet ser till 

att UNIDROIT:s policy och inriktning följs och att Sekretariatet fullgör sina uppgifter.
83

 

 

Under mitten av 1980-talet inleddes diskussioner om att skapa en modellag för franchising. 

Företagsformen hade vid den här tiden börjat utbreda sig i hög takt i Nordamerika, men 

eftersom det inte var lika utbrett i resten av världen kom det att dröja till år 1993 innan en 
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studiegrupp tillsattes med syfte att undersöka franchising. Gruppen studerade bland annat 

vilken information som utbyttes mellan franchisegivaren och franchisetagaren inför ett avtals 

ingående. I samband med att studien ”the UNIDROIT Guide to International Master 

Franchise Arrangements” publicerades år 1998 fick studiegruppen i uppdrag att skapa en 

modellag rörande vilka uppgifter en franchisegivare bör informera en blivande 

franchisetagare om inför ett avtalsslut. Anledningen till att en modellag stiftades, och inte en 

konvention, var för att uppnå en så bred uppslutning som möjligt. En konvention är avsedd att 

bli en del av varje medlemsstats nationella lag, men ger få möjligheter att anpassa 

konventionen efter varje lands rättsliga och kulturella skillnader. Därmed ansågs en modellag 

vara bättre, eftersom den ger varje land valfrihet att avgöra huruvida lagen behöver anpassas 

efter de rådande nationella förhållandena eller ej. Det ansågs även bättre med en modellag 

eftersom definitionen av franchising inte överensstämmer exakt i alla länder. Modellagen är 

alltså ett hjälpmedel för varje lands lagstiftare, vilka överväger att införa lagstiftning på 

franchiseområdet.
84

 Modellagen godkändes till slut av Beslutande rådet 2002 och ligger till 

grund för tillkomsten av informationslagen i Sverige.
85

 

 

4.3.2 UNIDROIT - Model franchise disclosure law 

Modellagen består av tio artiklar, där de två första artiklarna innehåller tillämpningsområde 

och definitioner. Artikel tre och fyra reglerar tidpunkt för överlämnande av informationen 

samt de formella kraven för handlingarna. I artikel fem finns undantagen från 

informationsskyldigheten, till exempel när den blivande franchisetagaren har haft en ledande 

ställning hos franchisegivaren tidigare. Sjätte artikeln beskriver vilken information som ska 

lämnas av franchisegivaren till den blivande franchisetagaren. Den innehåller en detaljerad 

lista på 16 punkter med vad som ska finnas med i informationshandlingarna, bland annat 

information om de varor/tjänster som måste köpas eller hyras och information om 

immateriella rättigheter som ska licensieras till franchisetagaren. Dessutom finns ytterligare 

12 punkter med information som ska finns med i handlingarna om dessa inte finns med i 

franchiseavtalet, till exempel villkor för uppsägning eller överlåtelse. Enligt artikel sju kan en 

franchisegivare begära en skriftlig bekräftelse av franchisetagaren att informations-

handlingarna mottagits. Artikel åtta behandlar vilka påföljder en franchisetagare har rätt till 

om franchisegivaren lämnar oriktiga uppgifter eller utelämnar information, som till exempel 
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uppsägning av franchiseavtal och ersättning för skada som uppstått på grund av 

felaktigheterna. De sista två artiklarna förklarar att lagen ska tillämpas på franchiseavtal som 

ingås eller förnyas efter lagens ikraftträdande och att en franchisetagare inte kan avstå från 

sina rättigheter enligt lagen.
86

  

 

4.4 EU 

4.4.1 EU:s konkurrensrätt 

EU är uppbyggd på två grundläggande fördrag, unionsfördraget och funktionsfördraget. 

Kärnan i dessa är upprättandet av EU:s inre marknad, vilket innebär att det ska vara fri 

rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital mellan medlemsländerna, de så kallade fyra 

friheterna. Syftet med den inre marknaden är den ska vara uppbyggd på en effektiv 

konkurrens, där varor och tjänster kan röra sig fritt och produceras där det är ekonomiskt 

lämpligast. Målet med EU är att bilda, i ekonomiskt hänseende, ett enda område utan inre 

gränser för att säkerställa likabehandling och att likvärdiga möjligheter till marknadstillfälle 

finns.
87

 I och med det anses konkurrensbegränsande åtgärder, som har till syfte att motverka 

ekonomisk integration, som mycket allvarliga. De grundläggande reglerna för den europeiska 

konkurrensrätten finns i funktionsfördragets, FEUF, artikel 101 och 102. Artikel 102 FEUF 

stadgar ett förbud mot missbruk av dominerande ställning. Artikel 101 FEUF stadgar, i första 

punkten, ett förbud mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden som kan 

komma att påverka handeln mellan medlemsländerna. Det man vill förbjuda är priskarteller, 

avtal om kvotering av produktion samt avtal om geografisk marknadsdelning eller 

kunduppdelning. Mindre företag, på en liten del av marknaden, som har ingått 

konkurrensbegränsande avtal, anses dock inte omfattas av förbudet. Enligt artikel 101.2 FEUF 

är avtal eller avtalsvillkor som bryter mot den första punkten ogiltiga. Dock finns det 

undantag i artikel 101.3 FEUF för de avtal som bidrar till utveckling, rationell produktion 

eller liknande.
88

 

 

4.4.2 Pronuptiamålet 

EU-domstolen har endast tagit ställning till franchise i ett mål, ett förhandsavgörande, rörande 

franchise. Fallet är Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis som 
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avgjordes år 1986. Målet har fått stor effekt på hur dagens franchiseavtal utformas. Parterna 

var moderbolaget och franchisegivaren Pronuptia de Paris GmbH och franchisetagaren 

Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, och det som prövades var vissa delar av exklusiva 

distributionsavtal mot artikel 85 i Romfördraget, vilket idag motsvaras av artikel 101 

Lissabonfördraget.
89

 Företagens verksamhetsområde var brud- och balklänningar samt 

accessoarer till dylika tillfällen.
90

 I franchiseavtalet garanterade franchisegivaren att 

franchisetagaren skulle få exklusiv rätt till ett geografiskt område där franchisetagaren kunde 

nyttja Pronuptia de Paris varumärke för marknadsföring och saluföra dess produkter och 

tjänster. Vidare åtog sig franchisegivaren att inte öppna andra Pronuptia de Paris-butiker i 

området, erbjuda tredje part service eller förse tredje part med Pronuptia de Paris-produkter. 

Franchisegivaren åtog sig också att assistera franchisetagaren med de kommersiella delarna av 

företaget såsom marknadsföring, försäljningsteknik, upplärning av personal samt dekor av 

butik. Klausulen som angav vilka kommersiella delar franchisegivaren skulle vara 

franchisetagaren behjälplig, avslutades med att allt som kan medföra en förbättrad omsättning 

och vinst omfattas och därmed skulle franchisegivaren vara franchisetagaren behjälplig.
91 

 

Franchisetagaren i sin tur förband sig att marknadsföra och försälja de distribuerade varorna 

under varumärket Pronuptia de Paris. En royalty skulle betalas årligen, vilken skulle baseras 

på den totala försäljningen och även inkludera produkter som inte förvärvats av Pronuptia de 

Paris. Franchisetagaren skulle själv stå riskerna för bolaget, i vilket franchisekonceptet, 

bedrevs. Vidare reglerades att marknadsföringen skulle bedrivas i enlighet med de riktlinjer 

som franchisegivaren lämnade. Franchisetagaren skulle endast bedriva denna verksamhet och 

efter avtalsförhållandets slut skulle en karensperiod om ett år löpa.
92

  

 

Först prövades om artikel 85 var tillämplig på franchiseavtal, så som kontrakt mellan parter 

där syftet var att etablera särskilda distributionssystem där franchisegivaren tillhandahåller 

varor och tjänster för franchisetagaren. Den andra frågan som prövades var, om domstolen 

fann att första frågan var besvarad jakande, huruvida också blockundantaget till artikel 85 var 

tillämpbar på den typ av kontraktsförhållande som målet avsåg.
93
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Generaladvokaten anförde att franchiseavtal kunde liknas vid kontrakt om exklusiv 

distribution genom vertikala avtalsvillkor vars syfte var att säkerställa en uniform 

marknadsföring och genom denna stärka franchisegivarens ställning på marknaden. Han 

ansåg vidare att denna typ av avtal kunde möjliggöra för små näringsidkare att bedriva 

näringsverksamhet, vilket de i andra fall skulle sakna finansiella medel för att göra. Dessa 

villkor ansåg generaladvokaten inte föranledde att artikel 85 Romfördraget skulle bli 

tillämplig. Detta dock med förbehåll om att de exklusiva delarna av distributionsavtalet inte 

var mer omfattande än att de tillsåg en gemensam hållning mot konsumenter och i 

marknadsföringshänseende.
94

 Han framhöll dock att, enligt kommissionen, så var inte artikel 

85 begränsad i sitt tillämpningsområde till endast den typ av avtal som målet rör utan även 

kontrakt som på samma sätt reglerar distribution, marknadsföring, varumärken eller andra 

affärsnamn.
95

  

 

Vidare framhöll generaladvokaten att franchiseavtal aldrig hade prövats av EG-domstolen och 

att prövningen begränsats till samarbetsformen distribution franchise till vilken domstolen 

räknade in förhållanden där franchisetagaren säljer vissa typer av produkter i en butik som bär 

franchisegivarens varumärke.
96 I förslaget till avgörande anförde generaladvokaten vidare att 

tillämpligheten av artikel 85 Romfördraget inte kunde avgöras utan att ta hänsyn till de 

omständigheter som kan finnas i ett dylikt franchiseavtal.
97

 De omständigheter han framhöll 

var bland annat att villkoren för distribution franchise sträcker sig längre än endast rätten att 

distribuera varor.
98

 Generaladvokaten anförde vidare att de begränsningar som föreskrevs i en 

av klausulerna, parterna emellan, att franchisegivaren förband sig att inte öppna ytterligare 

butiker i det angivna geografiska området samt att franchisegivaren fick ensamrätt till detta 

område mot avgift kan liknas vid en uppdelning av marknaden. Denna typ av uppdelning har 

tidigare prövats i förenade målet Consten and Grundig v Comission från år 1966,
99

 där det 

fastställdes att uppdelningen inte var tillåten. Mot bakgrund av detta anförde general-

advokaten att huruvida artikel 85 Romfördraget är tillämplig på franchiseavtal måste avgöras 

av innehållet i franchiseavtalet och att villkor som endast syftar till att bibehålla en gemensam 

marknadsföring och hållning mot kunder och andra inte är konkurrenshämmande. Detsamma 

ansåg generaladvokaten gällande villkor i ett franchiseavtal som rekommenderar ett visst pris 
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på produkterna avtalet avser, inte är konkurrenshämmande så länge det rekommenderade 

priset inte är kutym att tillämpa utan mer en vägledning. Villkor som däremot ämnade dela 

upp marknader skulle kunna anses vara konkurrenshämmande och därmed inte tillåtna.
100

 

 

Gällande den andra frågan, om blockundantaget till artikel 85.1 Romfördraget, i målet anförde 

generaladvokaten att den först och främst kunde bli aktuell att ta ställning till om den första 

frågan besvarades jakande.
101

 Generaladvokaten framhöll att bestämmelsen om block-

undantaget infördes med den erfarenhet som kommissionen hade vid införandet av 

blockundantag år 1967, vilka endast omfattade exklusiva distributionsavtal. Vidare framhöll 

han att franchisegivaren har mycket mer makt över franchisetagaren än en leverantör har över 

en distributör. Generaladvokaten kommenterade även att de befintliga konkurrensklausulerna 

i det berörda franchiseavtalet, även fick horisontell effekt, eftersom franchisegivaren generellt 

har dotterbolag som bedriver verksamhet på samma nivå som en franchisetagare.
102

 Den andra 

frågan besvarades genom att generaladvokaten först konstaterade att kommissionen inte hade 

tillräcklig erfarenhet av franchise för att tillfredsställande kunna definiera vad ett 

franchiseavtal är. Han framhöll vidare att blockundantaget inte i första hand var tänkt att 

tillämpas på avtal med syfte att uppnå en gemensam hållning och marknadsföring. Dock 

ansåg generaladvokaten att blockundantaget kunde komma att tillämpas på distributionsavtal 

som uppfyller kriterierna i blockundantaget.
103

 

 

Slutligen anförde han att de fall som tidigare prövats, avseende var verksamhet ska bedrivas 

och den licensierande klausulen i det aktuella franchiseavtalet, var så få att, enligt 

kommissionen, blockundantaget inte var tillämpligt ens på de delar av avtalet som medgav 

exklusiv distributionsrätt.
104

 Den andra frågan besvarades därmed nekande och EG-domstolen 

dömde i enlighet med generaladvokatens förslag till avgörande.
105

 

 

Målet Pronuptia är av vikt för dagens franchiseavtal eftersom det var det första mål avseende 

franchise som avgjordes, vilket även innebar att det fick stor effekt på framtida 
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franchiseavtal.
106

  Den princip som fastställdes genom domen var att det är innehållet i avtalet 

som avgör huruvida det ska anses vara franchise eller exempelvis ett exklusivt 

distributionsavtal.
107

 Detta anser vi även påvisar att det inte endast är tillräckligt att reglera det 

informationsflöde som ska föregå ett avtalsslut avseende franchise. 

 

4.5 Lag om franchisegivares informationsskyldighet 

Lagen reglerar vilken information som minst måste lämnas av en franchisegivare till en 

blivande franchisetagare. Syftet med lagen är ”att stärka en blivande franchisetagares 

ställning i de förhandlingar och diskussioner som föregår ett undertecknande av ett 

franchiseavtal”.
108

 Bakgrunden till lagen är den offentliga utredning,
109

 som inte vid det 

tillfället ledde till någon ny lag eftersom den mötte stark kritik i den remiss som efterföljde 

utredningen år 1991. Därefter beslutades att utredningen skulle läggas till handlingarna.
110

 

Dock framkom tydligt i utredningen att frågan om reglering av franchise var nödvändig 

eftersom oegentligheter inte kunnat lösas genom förhandlingar.
111

  

 

Sverige var starkt medverkande i UNIDROIT:s arbete med att ta fram en modellag som 

beskrivits tidigare och lagstiftaren ansåg därmed att det var ett naturligt steg att fortsätta 

lagreglera på ett nationellt plan.
112

 Grunden till att lagen blev så kortfattad var att regeringen i 

sitt övervägande framhöll att den inte ville att området franchising skulle bli för formaliserat 

och byråkratiserat, vilket regeringen ansåg skulle leda till ökade kostnader för parterna. I 

övervägandet framgår även att regeringen ansåg att det inte var nödvändigt att reglera de delar 

av franchisesamarbetet som parterna själva kunde avtala om, men att syftet med regleringen 

var att utjämna ”styrkeförhållandet” mellan parterna och skapa rättsliga förutsättningar för 

samarbeten som är ömsesidigt givande. Den kritik som ändå framfördes mot en reglering av 

franchise var bland annat att det skulle kunna inskränka franchisegivarens rätt att utveckla och 

bygga upp sitt affärskoncept samt att skyddet för affärshemligheter skulle kunna minskas.
113
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I promemorian till propositionen utreddes även om fler delar av ett franchiseavtal skulle 

regleras såsom uppsägning av avtalet, reglering av skiljeklausuler, förhandlingsrätt för 

arbetstagare samt sekretessförbindelser och bekräftelser av mottagen information.
114

 Att 

regeringen inte ansåg att uppsägning av franchiseavtal skulle regleras grundades i att de inte 

ansåg att det framkommit tillräckligt starka skäl för att det skulle finnas ett behov av denna 

typ av lagreglering. Reaktionerna på denna bedömning var blandade, dels ansåg exempelvis 

Hovrätten för Skåne och Blekinge, Sveriges Advokatsamfund och Svenska Handelskammar-

förbundet att det saknades skäl för en sådan reglering och höll således med regeringen i 

promemorian, samtidigt ansåg exempelvis TCO och Franchisetagarnas riksorganisation att en 

reglering kring vilka situationer som skulle medge förtida uppsägning borde ha införts samt 

att en ekonomisk ersättning, för franchisetagarens investerade medel, skulle utgå.
115

 Frågan 

om skiljeklausuler skulle regleras, vilken lämnades oreglerad, motiverades med att detta bör 

ingå redan i informationsflödet inför ett avtalsslut och att det av detta skäl inte var nödvändigt 

med en särskild lagregel kring detta.
116

 Att frågan om arbetstagaren förhandlingsrätt inte 

behandlades i promemorian, mer än att frågan kommenterades hos remissinstanserna, grundas 

främst på att frågan inte utretts och att beslutsunderlag således saknades. Dessutom framhöll 

regeringen vikten av att detta regleras av arbetsmarknadens parter och att franchiseavtal inte 

ska kunna formuleras på ett sådant sätt att arbetstagarskyddslagstiftning kan kringgås.
117

 

 

Informationslagen är en så kallad ”disclosurelag”, vilket innebär att den tvingar franchise-

givaren att lämna viss information till blivande franchisetagare innan ett franchiseavtal får 

undertecknas. Franchisegivaren ska informera om bland annat ersättning som ska erläggas, 

uppsägningsvillkor och hur tvister avseende avtalet ska prövas. Franchisegivaren måste enligt 

lagen lämna informationen i god tid innan avtalet undertecknas, lämna informationen 

skriftligen och att informationen ska vara klar och begriplig. Hur lång tid som avses med ”god 

tid” anges inte i lagen, men ur förarbetena kan en generell uppfattning om 14 dagar utläsas för 

de flesta fall.
118

  

 

I 3 § informationslagen finns det åtta punkter om vad informationen minst måste innehålla. 

Enligt den första punkten ska det finnas en detaljerad beskrivning av den affärsverksamhet 
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som franchisetagaren ska bedriva. Franchisetagaren ska bli upplyst om vilka kostnader som 

finns, både direkta och indirekta kostnader och vad kostnaderna avser. I den andra punkten, i 

informationslagen, anges att den blivande franchisetagaren har rätt att ta del av vilka andra 

franchisetagare som bedriver verksamhet inom liknande franchisevillkor och i vilken 

omfattning deras verksamhet bedrivs. Enligt punkt fyra, i informationslagens 3 §, ska 

franchisegivaren informera franchisetagaren om vilken omfattning som franchisetagaren får 

rätt att nyttja varumärket. 

 

Inom franchising är det vanligt med återförsäljning av de varor franchisegivaren producerar 

eller innehar i sin portfölj och franchisetagaren måste bli informerad om vilka varor alternativt 

tjänster som franchisetagaren måste köpa eller hyra av franchisegivaren. Om franchisegivaren 

vill belägga franchisetagaren med konkurrensförbud måste detta informeras om innan. Det är 

tillåtet med konkurrensklausuler vilka belägger franchisetagaren med konkurrensförbud under 

avtalstiden och upp till ett år efter avtalstidens slut. I de sista två punkterna över information 

som måste lämnas, finns uppgifter om avtalstid, villkor för förändring och uppsägning samt 

hur en tvist ska prövas.
119

 Om franchisegivaren inte lämnar tillräcklig och korrekt information 

kan han stämmas vid Marknadsdomstolen, MD, och åläggas, dels att i fråga om det aktuella 

franchiseavtalet och dels inför kommande avtal, meddela den information som inte lämnats. 

Vidare kan franchisegivaren åläggas vid vite av domstolen.
120

 Lagen har fram till idag 

fortfarande inte prövats i MD.
121

    

 

I en artikel av Svenska Dagbladet kommenteras ett uppmärksammat franchisekoncept i 

Finland
122

 där franchisetagare försökt begära ersättning från franchisegivaren men inte 

lyckats. När två svenska franchisetagare till slut lyckades få ett skadestånd tilldömt sig hade 

franchisegivaren försatt bolaget i konkurs och inget skadestånd kunde erhållas. Denna 

händelse kommenterades av två riksdagskandidater samt Sveriges Franchisetagares VD, 

Robert Dimmlich. De ansåg att regeringen skyndsamt skulle tillsätta en utredning för att 

komma till rätta med franchisetagarnas svagare ställning, gentemot franchisegivaren, och ge 

den svagare parten möjligheter till bättre skydd.
123

 Detta uttalande visar att informations-
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lagens nuvarande utformning inte är tillräcklig och att skyddsintresset inte är tillvarataget till 

fullo. 

 

4.6 Övriga svenska regleringar 

Eftersom det inte finns en lag som täcker hela franchiseområdet har vi i nedanstående avsnitt 

redogjort för några av de lagar och rättsområden som franchiseföretagare kan omfattas av 

utöver informationslagen. 

 

När en franchisegivare och en blivande franchisetagare ska ingå ett avtal om franchising är 

det lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, 

som reglerar hur ett sådant franchiseavtal ska ingås. Det är också AvtL som reglerar hur ett 

avtal, eller delar av ett avtal, kan upphöra eller ogiltighetsförklaras. Om ett avtal tillkommit på 

ogiltiga sätt, till exempel genom tvång eller svek, finns det flera ogiltighetsregler och 

generalklausuler i AvtL som kan medföra att ett avtal blir, helt eller delvis, ogiltigt.
124

 I 28-31 

§§ AvtL finns bestämmelser om någon av parterna har blivit utsatt för otillbörligt förfarande 

vid tillkomsten av avtalet. Har en part blivit utsatt för tvång, utpressning eller blivit svikligen 

förledd av motparten ska parten inte behöva stå fast vid avtalet. Det gäller även när endera 

avtalspart utnyttjat någons trångmål, oförstånd eller lättsinne för att få förmåner som är i 

uppenbart missförhållande med det vederlag som betalats. Är ett avtal som ingåtts att anses 

som ogiltigt, så ska eventuella prestationer återgå.
125

 

 

I lagen finns två generalklausuler, 33 § och 36 § AvtL. I 33 § AvtL behandlas rättshandlande 

mot tro och heder medan 36 § AvtL behandlar oskäliga avtalsvillkor. För att kunna 

ogiltigförklara ett avtal enligt 33 § AvtL krävs en stark grad av strid mot tro och heder, vilket 

har inneburit att domstolar tillämpat paragrafen återhållsamt, särskilt efter införandet av 36 § 

AvtL. Genom 36 § AvtL kan ett avtal eller ett specifikt avtalsvillkor jämkas eller helt lämnas 

utan avseende om avtalet, eller villkoret, är oskäligt. Oskälighetsbedömningen ska göras med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter vid tillkomsten av avtalet eller förhållanden som 

inträffat senare.
126
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I NJA 1992 s 290 prövades, i Högsta Domstolen, HD, om en skiljeklausul i ett franchiseavtal 

kunde jämkas med stöd av 36 § AvtL. Franchisetagaren, som vid avtalets ingång var en fysisk 

person, hävdade att skiljeklausulen var oskälig eftersom han intagit en underlägsen ställning i 

förhållande till franchisegivaren. Franchisegivaren hade, enligt franchisetagaren, gjort sig 

skyldig till ett kontraktsbrott och stämde franchisegivaren vid tingsrätten. Franchisegivaren 

yrkade att käromålet skulle avisas, eftersom skiljeklausulen i franchiseavtalet angav att en 

tvist på grund av avtalet skulle avgöras av skiljenämnd. Enligt förarbetena till 36 § AvtL bör 

inte en jämkning av en skiljeklausul, i avtal mellan näringsidkare, göras, vilket HD anförde i 

domskälen, så länge de är jämställda. HD anförde vidare att ett franchiseavtal innebär 

vanligtvis att franchisetagaren driver verksamheten enligt franchisegivarens föreskrifter och 

att förhållandet mellan parterna är med nödvändighet ojämnt. HD ansåg att, även om 

franchisetagaren antagit en underlägsen ställning, kan avtalet inte anses skilja sig från ett avtal 

mellan jämställda näringsidkare och franchisetagarens besvär lämnades därför utan bifall. 

 

Till skillnad från 36 § AvtL, som kräver att en klausul eller ett villkor inverkar på ett specifikt 

avtal, kan prövning enligt lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, AvLN, 

tillämpas på ett standardvillkor utan ett enskilt fall som utgångspunkt. Lagen syftar främst till 

att hjälpa småföretagare och dess organisationer vid förhandlingar av avtalsvillkor. 

Marknadsdomstolen kan förbjuda en näringsidkare som ställer upp oskäliga avtalsvillkor 

gentemot en annan näringsidkare, att ställa upp samma eller liknande villkor i fortsättningen, 

enligt AvLN. Precis som i 36 § AvtL stadgas det i 2 § AvLN att vid bedömningen om ett 

avtalsvillkor ska anses vara oskäligt eller inte, ska hänsyn tas till behovet av skydd för den 

som har en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
127

 AvLN kan dock endast tillämpas på 

avtalsklausuler i standardavtal eller andra klausuler som är vanligt förekommande på 

marknaden, alltså när det är påkallat från allmän synpunkt. Anledningen till att lagen kom till 

var bland annat att en organisation eller grupp näringsidkare som skulle vilja få skäligheten av 

en klausul prövad, utan att koppla det till en konkret situation, inte kunde få en prövning 

enligt 36 § AvtL.
128

 

 

Vid ett franchisesamarbetes inledande ingås oftast flera avtal mellan franchisegivaren och 

franchisetagaren, bland annat hyresavtal. Inom franchising är det vanligt att franchisegivaren 

äger eller har ett förstahandskontrakt till en lokal som franchisetagaren sedan hyr och bedriver 
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sin verksamhet i. Anledningen till att franchisegivaren äger eller har förstahandskontraktet till 

lokalen är att de inte ska förlora lokalen om franchisesamarbetet avslutas. I de fall där 

franchisegivaren hyr lokalen i första hand, för att därefter hyra ut till franchisetagaren, 

omfattas ett sådant avtal av hyreslagen, som återfinns i Jordabalkens 12:e kapitel.  Eftersom 

delar av hyreslagen är tvingande är det en fördel för franchisegivaren att villkora hyresavtalen 

och franchiseavtalet, så att franchisegivaren inte står kvar med en uppsagd franchisetagare, 

som har rätt till lokalen, som hyresgäst.
129

  

 

I NJA 2007 s. 1018, det så kallade Shell-målet, rörde tvisten flera avtal som var kopplade till 

varandra i ett franchisesamarbete. Franchisetagaren Dalbo Bensin AB hade år 1995 ingått 

avtal med Shell för att uppgraderas till de nya Shell-koncepten Select och Reflex. År 2000 sa 

Shell dock upp avtalen, eftersom bolaget självt ville ta över driften av bensinstationen. Dalbo 

hävdade att de hade rätt till, utöver avgångsvederlaget, ersättning för det indirekta 

besittningsskyddet enligt hyreslagen. Avtalen som upprättades vid införandet av det nya 

konceptet var ett hyresavtal, ett samarbetsavtal, ett Selectavtal och ett Reflexavtal. Alla 

avtalen var kopplade till varandra, bland annat genom att om ett avtal sas upp så skulle också 

de andra avtalen upphöra att gälla. Tingsrätten och Hovrätten gav Dalbo rätt, eftersom 

domstolarna ansåg att Dalbos intresse, i form av hyresgäst, vägde tyngre än Shells önskan att 

driva verksamheten själv. Högsta Domstolen, HD, ansåg däremot tvärtom eftersom Shell 

rimligen måste kunna frigöra sig från samarbetsavtalet, som var kopplat till hyresavtalet, och 

att Dalbos skydd vid uppsägning därmed blev allt för långtgående i och med att Dalbo skulle 

kunna göra anspråk på hela samarbetsförhållandet i hyresavtalet. HD ansåg inte att detta 

långtgående skydd var motiverat och gav Shell rätt.
130

  

 

Ett annat avtal som ingås mellan franchisegivaren och franchisetagaren är licensavtal, vilket 

innebär att franchisegivaren upplåter rätten till att använda ett patent eller ett varumärke till en 

franchisetagare. En av de viktigaste beståndsdelarna inom franchising är kännetecknet under 

vilket verksamheten bedrivs. Det kan vara utseende på butiker, skyltar, butiksinredning, varor 

m.m. Sådana kännetecken registreras oftast som en firma, ett varumärke, ett mönster eller 

liknande, av franchisegivaren i de länder där man tänkt sig bedriva verksamheten. En firma är 

den benämning, under vilken näringsidkaren bedriver sin verksamhet och registreras hos 
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Bolagsverket, enligt firmalagen (1974:156), för att få ett skydd för namnet.
131

 Det 

kännetecken en näringsidkare använder för att särskilja sina tjänster och varor från andras 

varor och tjänster, kallas för varumärke. Ett varumärke kan registreras i varumärkesregistret 

hos Patent- och registreringsverket enligt varumärkeslagen (2010:1 877). Både varumärke och 

firma kan även få skydd genom att kännetecknet blir känt i en betydande del av den krets till 

vilken det riktar sig, vilket kallas inarbetning. Oavsett om skyddet tillkommit genom 

registrering eller inarbetning innebär skyddet att ingen annan än innehavaren av firman eller 

varumärket får nyttja det och inte heller ett kännetecken som är så likt att det kan förväxlas 

med det skyddade kännetecknet.
132

 En franchisegivare kan sedan genom licensiering upplåta 

rätten till att använda ett varumärke till exempelvis en franchisetagare. Även licensiering av 

ett varumärke kan registreras i varumärkesregistret.
133

  

 

Många franchiseavtal innehåller klausuler som ger franchisetagaren exklusivitet till ett visst 

geografiskt område, där ingen annan har rätten att exploatera franchisekonceptet. Det kan 

även vara så att franchisetagaren inte får byta geografisk plats eller driva andra bolag vid 

sidan av franchisesamarbetet. Ett sådant förbud tillsammans med geografisk exklusivitet kan 

vara förbjuden enligt funktionsfördraget, FEUF, artikel 101.1. Dock kan en exklusivitet vara 

nödvändig för att etablera en verksamhet och skulle kunna falla utanför artikelns förbud eller 

ges undantag enligt artikel 101.3.
134

 Den europeiska konkurrensrätten, som från början fanns 

reglerad i Romfördraget och sedan år 2009 regleras av Lissabonfördraget,
135

 har fått sin 

inspiration från the Sherman Act, som är en av de amerikanska konkurrensrättsliga 

regleringarna. Den europeiska konkurrenslagen är dock inte lika detaljrikt reglerad utan det är 

främst former av samarbete på det horisontella planet som är begränsat. Det finns även 

grundläggande undantag för dels bagatellkarteller och dels för sådana avtalstyper som ger 

större fördelar än nackdelar för konkurrensen, det vill säga gruppundantag.
136

 

 

År 1993, inför Sveriges inträde i EU, anpassades bland annat konkurrensrätten till gällande 

europeisk standard. I nya konkurrenslagen, idag konkurrenslag (2008:597), infördes därmed 

Romfördragets förbud mot samarbete och förbud mot missbruk av dominerande ställning. Till 
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konkurrenslagen infördes även flera undantag, såsom bagatellundantag, gruppundantag och 

individuellt undantag.
137

 Möjligheten för individuellt undantag togs dock bort år 2004 på både 

EU-nivå och i Sverige, så konkurrensmyndigheter kunde inrikta sig på mer allvarliga 

konkurrensbegränsningar. Istället infördes ett så kallat legalundantag, där parter själva sköter 

kontrollen av konkurrensregler och företagen har undantag tills motsatsen bevisats.
138 

Vad 

gäller gruppundantagen finns det idag sju stycken och för franchise är det lag (2008:581) om 

gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal, som är tillämplig, så länge 

marknadsandelarna för båda parterna understiger 30 %.
139

 Lag om gruppundantag är väldigt 

allmänt hållen, vilket gjort att flera skriftliga riktlinjer tillkommit för att närmare ange 

praktisk tillämpning.
140

 Utgångspunkten är att ur ett konkurrensrättsligt perspektiv verkar 

franchise konkurrensfrämjande och är därmed tillåten. Dock gäller att bruttoprissättning är 

otillåten även inom franchising, det vill säga leverantören, eller franchisegivaren i detta fall, 

får inte ställa villkor om ett fast pris eller ett minimipris, däremot får en leverantör fastställa 

ett maximipris och ange ett vertikalt cirkapris. Ett vertikalt cirkapris är detsamma som ett 

rekommenderat pris och är oftast till stor hjälp vid priskalkylering för mindre återförsäljare.
141

 

 

4.7 Franchiseavtalets betydelse i relationen mellan franchisetagare och 

franchisegivare 

Franchiseavtalet roll i ett franchisesamarbete är avgörande för relationens villkor och 

praktiska utförande. Avtalet är även väsentligt avseende möjligheterna att styra och 

kontrollera verksamheten, men även för möjligheten till en smidig upplösning av ett 

franchiseförhållande.
142

 I franchiseavtal använder man oftast det angloamerikanska avtals-

sättet som är omfångsrikt och mer ingående förklarar och motiverar bestämmelser direkt i 

avtalet.
143

  

 

Det är viktigt att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna har gentemot 

varandra, exempelvis har franchisegivaren en skyldighet att hjälpa till och ge stöd till 

franchisegivaren avseende kunskap och erfarenhet kring verksamheten. Franchisegivaren ska 
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också se till att det upprätthålls en viss kvalitetsnivå i hela kedjan, medan franchisetagaren har 

skyldighet att följa de regler som anges i franchiseavtalet och inte ändra på verksamhetens 

koncept under franchisegivarens varumärke och namn.
144

 Inför ett uppstartande och som stöd 

för en franchisetagare i verksamheten skriver ofta franchisegivaren en handbok. Handboken 

innehåller de detaljregleringar, som krävs för att driva franchise i enlighet med konceptet, som 

skulle tynga ned franchiseavtalet och utgör konceptets ”hjärta”.
145

  

 

Vid ett franchisesamarbete får båda parterna stor insikt i respektive samarbetsparts 

verksamhet, vilket medför en nödvändighet att avtala om sekretess och parternas lojalitet mot 

varandra under avtalstiden. Viktigt, och ganska självklart, är att parterna inte konkurrerar med 

varandra under samarbetstiden, att franchisetagaren inte säljer sortiment som direkt 

konkurrerar med franchisegivarens sortiment eller att franchisegivaren börjar sälja sina varor i 

samma varuhus som franchisetagaren finns.
146

 Sekretessen ska även omfatta handboken, med 

franchisegivarens instruktioner om den dagliga driften, eftersom den oftast innehåller 

detaljregleringar om verksamheten och är av så unik karaktär att den kan uppnå verkshöjd. Att 

handboken uppnår verkshöjd medför att den blir upphovsrättsligt skyddad genom lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt att handboken täcks av lag 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter, men ofta förstärker franchisegivaren 

handbokens skydd genom franchiseavtalet.
147

  

 

I ett franchiseavtal regleras ofta att franchisetagaren är skyldig att köpa in varor eller 

produkter som franchisegivaren anvisar genom exempelvis en bilaga till franchiseavtalet. Att 

produktsortimentet ska vara enhetligt kan anses vara en av grundbultarna i den gemensamma 

hållningen och för inarbetningen av franchisegivarens varumärke.
148

 Det ska dock poängteras 

att franchisegivarens överenskommelser med tredje man inte binder franchisetagaren till dessa 

överenskommelser, åtminstone inte utan att det reglerats i franchiseavtalet, eftersom 

franchisetagaren är från franchisegivaren fristående näringsidkare.
149

  

 

Franchiseavtalens tidsperioder brukar löpa över tre eller fem år, därefter får parterna teckna 

nytt avtal. Tidsgränsen om fem år på grundar sig i att konkurrensklausuler är ogiltiga om de 
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sträcker sig längre än fem år. Automatisk förlängning är inte giltig, eftersom det resulterar i 

att konkurrensklausulen betraktas varit i kraft i mer än fem år. Det är dock vanligt att 

franchiseavtalet innehåller en förnyelseoption, vilken kan villkoras av franchisegivaren, 

eftersom automatisk förlängning inte är ett alternativ då konkurrensklausuler mister sin 

verkan.
150

 Ett franchisesamarbetes upphörande regleras oftast genom det franchiseavtal som 

tecknats vid ingåendet och de flesta franchisesamarbeten görs upp i godo, vilket medför att 

bestämmelsen i avtalet endast blir en instruktion till upplösandet av samarbetet. Viktigt är att 

det är reglerat i detalj, exempelvis genom att skyltar ska tas ned, att varumärken inte ska 

nyttjas samt vad som ska ske med resterande lager.
151

 Eftersom det är vanligt med 

konkurrensklausuler ska dessas ikraftträdandepunkt också anges, detta för att båda parter ska 

vara införstådda med vid vilken tidpunkt konkurrensbegränsningen träder ikraft samt vid 

vilken tidpunkt den upphör. Svårigheten kring denna typ av reglering är den kunskap som 

franchisegivaren förmedlat till franchisetagaren och som inte reellt kan tas ifrån densamma 

utan förblir franchisetagarens. Detta är komplicerat, eftersom franchisetagaren kan nyttja 

kunskapen utan att det går att visa att det är brott mot konkurrensklausuler, vilket också är en 

reell konsekvens för franchisegivaren när denne upplåter sitt koncept genom franchise.
152

  

 

Hur lång uppsägningstid som ska gälla finns inte reglerat i informationslagen eller någon 

övrig lag, utan är upp till parterna att avtala om. I ett fall mellan Malmbergsbagaren och 

Allbröd uppkom dock en tvist när någon uppsägningstid inte avtalats och parterna endast hade 

ett muntligt distributionsavtal, som gick ut på att Allbröd sålde och distribuerade bröd från 

Malmbergsbagaren inom ett visst område. Efter sju år sa Malmbergsbagaren upp avtalet med 

en veckas varsel. Allbröd hävdade vid rättegången att fem månaders uppsägningstid gällde 

och för att avtalet upphört tidigare var Allbröd berättigad till skadestånd. Eftersom ingen 

uppsägningstid var avtalad och det saknas lagstiftning om distributionsavtal, var frågan i 

samtliga instanser vilken uppsägningstid som ska gälla när det inte avtalats. Tingsrätten ansåg 

att en vecka var skälig uppsägningstid, eftersom det var ett tillsvidareavtal. Hovrätten 

däremot, ansåg att Allbröd hade rätt till tre månaders uppsägningstid, eftersom parterna haft 

ett långt och djupgående samarbete och Allbröd antagit en agentliknande ställning. Enligt den 

gamla kommissionslagen fanns det en dispositiv uppsägningstid på tre månader. Högsta 

Domstolen ansåg också att Allbröd hade rätt till tre månaders uppsägningstid. HD slog dock 
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inte fast att alla distributionsavtal skulle ha tre månaders uppsägningstid, utan att en 

bedömning måste göras vid varje avtal om vad som är skälig uppsägningstid. Kortare 

uppsägningstid skulle kunna föreligga vid till exempel kortvarigt avtal där inga investerings-

kostnader förelegat eller att det är enkelt för distributören att få nya ersättningsuppdrag. 

Dessutom framhöll HD att det också kan finnas skäl till längre uppsägningstid än tre månader, 

om det varit ett längre samarbete eller större investeringskostnader.
153

  

 

Professor Christina Ramberg
154

 har skrivit en artikel om fallet och hon anser att rättsfallet är 

av stor betydelse för andra långvariga samarbetsavtal än bara distributionsavtal, till exempel 

franchiseavtal. Domen medför att tre månaders uppsägningstid blir en utgångspunkt för alla 

långvariga samarbetsavtal, som har en tillsvidarenatur, när det saknas lag eller avtalad 

uppsägningstid. Hon anser vidare att domen är av stor betydelse för all civilrätt eftersom 

domskälen beskriver vilka argument och rättskällor som är avgörande i de fall när 

avtalsinnehåll och lagstöd saknas. Bland annat nämner Ramberg att analogier till närliggande 

lagar ska göras. Lagar och rättspraxis från andra länder kan användas samt att soft law som 

DCFR
155

 och UNIDROIT principles of international commercial contracts kan användas som 

referens.
156

 

 

Slutligen bör det regleras, i franchiseavtalet, hur eventuella tvister ska prövas. Att 

marknadsdomstolen är behörig domstol framgår av 5 § informationslagen men det vanligaste 

är att tvister ska lösas med hjälp av skiljedom. Enligt Solberg kan många tvister förhindras 

genom att parterna i franchiseavtalet överenskommer om välgrundade skriftliga argument och 

utförliga resonemang före en skiljeklausul träder i kraft. Även medling är ett sätt att lösa 

tvister och hantera konflikter. För det fall denna typ av tvistelösning ska tillämpas, ska även 

detta vara reglerat i franchiseavtalet.
157

 

 

Sammanfattningsvis är franchising en vanlig samarbetsform bland svenska företag. 

Franchising kom till Sverige på 1970-talet, men först år 2006 kom informationslagen, som är 

den första speciallagen för franchising. Lagen kom till efter att UNIDROIT tagit fram en 

modellag, UNIDROIT model franchise disclosure law. Svensk franchising berörs av flera 
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lagar och rättsområden, såsom avtalslagen, immaterialrätt och hyreslagen. Det är 

franchiseavtalet, som till stora delar är standardiserat, som reglerar förhållandet mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren och det är avtalets innehåll som bestämmer om det är 

ett franchiseavtal, vilket fastställdes i Pronuptiamålet.  
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5. Analys 

5.1 Inledning 

För att ge denna analys kontext och för att besvara den inledningsvis uppställda 

problemformuleringen anser vi att det är värdefullt att upprepa den. Vilka är skillnaderna 

mellan den svenska regleringen av franchise, informationslagen, och den amerikanska 

regleringen av franchise, the Franchise Rule? 

 

Resultatet av jämförelsen har vi använt för att diskutera om informationslagen, tillsammans 

med andra lagar som får effekt på franchiseförhållandet, är tillräckliga och uppfyller syftet 

med informationslagen, eller om lärdomar och inspiration kan hämtas från den amerikanska 

franchiseregleringen. Bland annat regleras inte hur, när eller på vilka grunder ett 

franchiseavtal kan sägas upp, vilket fick oss att fundera över om syftet med informationslagen 

är uppfyllt med den nuvarande formuleringen det vill säga om skyddsintresset är tillvarataget. 

 

5.2 Jämförelse mellan den svenska och den amerikanska franchiseregleringen 

Franchising som samarbetsform är inte direkt en ny företeelse och historien visar på att 

företagsformen är bestående och att den fungerar. Detta eftersom flera av de företag som var 

själva upprinnelsen till franchise fortfarande är verksamma och antagligen också lönsamma. 

Det är dock aningen förvånande att området inte reglerats i större omfattning och att 

franchising fortfarande regleras av flertalet vitt skilda lagar och regler, både i Sverige och 

internationellt. Vidare är det förvånande att franchising som koncept eller relationen mellan 

franchisegivare och franchisetagare inte prövats i större utsträckning avseende svenska 

förhållanden, men det får antas för troligt att de flitigt tillämpade skiljedomsklausulerna leder 

till att tvister inte prövas i domstol. Att konceptet är så utbrett är dock föga förvånande, 

eftersom det både gynnar franchisegivare och franchisetagare. Det ger både en trygghet och 

en styrka i varumärke, organisation och till viss del stöd från franchisegivaren till 

franchisetagaren. Dessutom kan ett erfarenhetsutbyte, tillsammans med nytänkande, utveckla 

hela konceptet för franchisegivaren och franchisetagaren.  

 

För att utreda vilka skillnader som finns mellan svensk och amerikansk reglering avseende 

franchise har vi i framställningen och i jämförelsen valt att undersöka de amerikanska 
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regleringarna först. Detta för att det är det land,
158

 som samarbetsformen börjat spridas ifrån.  

I vår utredning har det även framkommit att USA har prövat amerikansk franchise i domstol 

avsevärt fler gånger än vad som är fallet med svenska mål i svensk domstol. De amerikanska 

regleringarna är mer långtgående och detaljerade och ligger dessutom till grund för de 

svenska regleringarna via UNIDROIT:s modellag. För att avgöra vilka skillnader som finns 

har vi i analysen valt att först ta upp den svenska speciallagen. 

 

Avseende svensk franchise har vi till att börja med konstaterat att avsaknaden av 

legaldefinition av franchise ter sig något märklig. Efter att ha studerat förarbetet till 

informationslagen kan det utläsas att franchise ska definieras utifrån innehållet i 

franchiseavtalet. Detta skapar en del svårigheter att författa ett franchiseavtal som är utformat 

så att samarbetsformen anses vara franchise, eftersom det inte finns en definition av vad 

franchise är utan endast vad ett franchiseavtal är. En legaldefinition skulle behöva vara 

heltäckande, så det innefattar alla aktörer, för att uppfylla sitt syfte och eftersom det finns 

många variationer blir det inte helt enkelt ta fram en sådan definition. Att skapa en 

legaldefinition tillför dock en risk för att oseriösa franchisegivare ändrar något i sina egna 

upplägg för att hamna utanför definitionen. Därmed skulle de även hamna utanför en 

eventuell lagreglering. Detta medför ett tillstånd där övriga svenska lagar ska reglera ett så 

specifikt samarbete som franchise ändå utgör. För parterna i samarbetet skulle det, enligt vår 

mening, medföra att franchiseavtalen blir omfattande och möjligtvis svårtolkade samtidigt 

som det lämnar öppet för mycket tolkningar som i sin tur medför en oförutsägbarhet. 

Konsekvensen av detta är en ökad risk för franchisetagaren, som också är den svagare parten i 

franchisesamarbeten, vilket också konstaterats av regeringen i propositionen till informations-

lagen, HD i målet avseende skiljeklausuler samt av marknaden enligt den artikel som 

publicerats i SvD.
159

 

 

USA skiljer sig från Sverige på många sätt, och att ett av världens största länder
160

 och 

ekonomier
161

 även är vaggan till en samarbetsform som franchise är fullt logiskt. USA har en 

myndighet, FTC, som har till uppgift att skydda konsumenter samt förhindra brott mot 

konkurrensregler och värna om den fria konkurrensen. Det är även denna myndighet som 

stiftar lagar kring dessa områden. Att franchise fallit under denna myndighets jurisdiktion kan 
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utläsas ur bakgrunden till the Franchise Rule. Den innehåller bestämmelser om franchise både 

före avtalets ingående under avtalstiden samt hur samarbetet ska upphöra i USA och för 

samarbeten som sträcker utanför nationens gränser. Utredningar, som FTC har genomfört, har 

visat att orättvisor och missförhållanden präglat franchiseavtal och franchisesamarbeten till så 

stor del att området reglerats. Vidare har allt för optimistiska ekonomiska värderingar, 

avseende exempelvis pris och avkastning, visat sig påverka konsumenter, vilket strider mot 

FTCA:s förbud mot att vilseleda och att träffa konkurrenshämmande överenskommelser. 

Detta är också en av motiveringarna till att FTC reglerat området franchise. De amerikanska 

franchiseföretagen omsätter ofantligt stora summor, vilket visar på hur stor företagsformen 

faktiskt är. Därför är det också naturligt att området måste regleras samt att den långa tradition 

av franchise, som USA har, har gett nationen erfarenheter av vad som skapar tvister i 

relationen mellan franchisegivare och franchisetagare. 

 

The Franchise Rule promulgerades år 1978 och har sedan dess förändrats från att ta sikte på 

tiden före avtalsslut och informationsflödet innan avtalsslut till att numera reglera hela 

samarbetet från inledande till uppsägning och upphörande. Ändringar och tillägg har även 

gjorts för att följa samhällsutvecklingen och göra regleringen mer tillämpbar. Regleringen är 

väldigt detaljrik och reglerar franchiseförhållandet före franchiseavtalets ingående genom 

reglering av den information som ska lämnas, när den ska lämnas samt hur den ska lämnas. 

Till viss del kan regleringen kring information före avtalets ingående jämföras med vår 

svenska lag om franchisegivares informationsskyldighet, men den svenska informationslagen 

är allmänt hållen och saknar nästan helt detaljer, exempelvis så innehåller the Franchise Rule 

en lista på 22 punkter, vilka ska utgöra avtalets innehållsförteckning under vilken alla rubriker 

ska ha ett innehåll emedan den svenska regleringen innehåller 8 punkter som ska finnas med i 

den information som minst måste lämnas till en potentiell franchisetagare. 

 

I the Franchise Rule finns även ett antal mallar vilka ska ifyllas och tillämpas. Mallarna utgör 

främst överskådliga tabeller dels över förhållandet mellan franchiseavtalets parter, och dels 

dess ekonomiska mellanhavanden. Mallar finns även för den förteckning över den tid som 

franchisetagaren ska få utbildning och stöd av franchisegivaren. De mallar som finns härrör ur 

en serie blanketter som nyttjas i flertalet delstater, vilka har delstatslagar avseende franchise. 

Den serie blanketter som avses kallas Uniform Franchise Offering Circular, eller UFOC, till 

vilken the Franchise Rule harmoniserades med fram till år 2007, när den modernare versionen 

av regleringen implementerades.  
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En jämförelse med svenska regleringar visar snart att det finns en del brister i det svenska 

systemet, såsom legaldefinition av franchise eller skydd för franchisetagaren mot orimliga 

ekonomiska värderingar eller ändringar i avtal, vilket förvisso omfattas av 36 § AvtL.  

Generalklausulen i 36 § AvtL kräver prövning i domstol och eftersom svensk praxis avseende 

informationslagen helt saknas är effekten av generalklausulen på informationsflödet inför 

avtalsslut svårbedömd. Enligt generalklausulen kan avtalet hävas, vilket medför att 

prestationerna ska återgå men för ett franchisesamarbete blir detta svårt. Hur kan överförd 

kompetens, nedlagd tid och ett uppstartande av en verksamhet återgå till det förhållande som 

rådde före avtalsslut utan att någon part lider skada? I det avseendet vore det bättre att ha en 

särskild reglering över vad som ska gälla vid liknande situationer på grund av 

franchiseförhållandets särskilda karaktär. Skillnader återfinns även i exempelvis den svenska 

hyreslagen, vilken ger ett starkt skydd för en svagare part, eller de svenska regleringarnas 

allmänna formulering. De amerikanska regleringarna är detaljerade och lämnar inte så stort 

utrymme för parterna i ett franchisesamarbete att själva utforma ett avtal samt att förhållanden 

som exempelvis hyra av lokal ska regleras i franchiseavtalet och inte av separat avtal. Detta 

medför att samma skydd som i hyressituationer inte gäller, men det ger en mer rimlig relation 

avseende hela franchisesamarbetets upphörande. En franchisegivare kan således inte bli 

hindrad från att säga upp franchiseavtalet för att sedan bli bunden av skydd för 

franchisetagaren enligt andra regleringar.  

 

Ur bakgrunden till the Franchise Rule, i dess nuvarande formulering, kan det utläsas att 

franchisetagaren anses vara svagare part gentemot franchisegivaren och att det därmed finns 

ett skyddsintresse. Detta skyddsintresse tas tillvara genom detaljstyrd reglering av 

samarbetet.
162

 Dock är inte innehållet reglerat, endast formalia, eftersom varje franchise-

samarbete är unikt och avtalet måste kunna anpassas till respektive samarbete. Detta är något 

som även poängterades i den utredning som genomfördes innan the Franchise Rule:s 

nuvarande formulering implementerades, av kommissionen. Den svenska motsvarigheten, 

informationslagen, har ett liknande syfte, att stärka den blivande franchisetagarens ställning 

inför ett avtalsslut.
163

 Dock är parterna i franchiseavtalet värderade som jämställda parter efter 

ett franchiseavtals ingående. Enligt vår mening kan detta förhållande inte förändras på så kort 

tid, det vill säga den tid det tar att signera ett franchiseavtal, att syftet med lagen fullt ut kan 

anses vara uppfyllt. I och med detta identifieras en brist i lagens uppnående av skyddsintresse 
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och en eventuell förändring kan diskuteras. Med tanke på bakgrunden till the Franchise Rule 

och motiveringen till att den omarbetades borde även den svenska lagen om information som 

minst måste delges en blivande franchisetagare också omarbetas för att uppnå sitt syfte, som 

ganska väl överensstämmer med den amerikanska regleringen. Att endast reglera 

informationsflödet inför ett avtalsslut innebär egentligen endast att franchisegivaren måste 

informera franchisetagaren om det koncept som det tilltänkta franchiseavtalet sedermera 

kommer avse, men inte alls vad som måste regleras av franchiseavtalet. I realiteten medför 

detta en ganska liten möjlighet för franchisetagaren att förhandla villkoren i avtalet och det 

torde anses orimligt att parterna ses som likvärdiga eller jämnstarka. 

 

5.3 Förändring av den svenska franchiseregleringen? 

Enligt det som anförts under avsnitt 5.2 kan en diskussion föras om den svenska 

franchiseregleringen behöver förändras. För att kunna föra denna diskussion har vi först utrett 

bakgrunden till den svenska franchiseregleringen, vilka andra regleringar som påverkar 

svenska franchiseförhållanden samt vilka delar, ur de amerikanska regleringarna, som skulle 

kunna vara inspiration till en eventuell förändring. 

 

Svensk franchise har ökat en rejäl takt det senaste decenniet med en ökning på 200 %. Detta, 

tillsammans med att över 100 000 personer i Sverige idag arbetar i ett företag som ingår i en 

franchisekedja, visar på hur viktigt och utbrett franchising har blivit och är. Det har även 

framkommit i vår undersökning att franchiseföretag klarar sig bättre från konkurs än andra 

företag inom samma område eller bransch, vilket är till fördel ur både ekonomisk och 

arbetsrättslig synvinkel. Den svenska franchiseregleringen består idag av en special-

lagstiftning och ett flertal ytterligare lagar och rättsområden, vilka är av vitt skilda karaktärer. 

Den svenska informationslagen har enligt propositionen till syfte att stärka franchisetagarens 

ställning inför ett avtalsslut.
164

 Att det endast är perioden före avtalsslutet som avses tyder på 

att franchisegivare och franchisetagare anses vara likvärdiga parter efter avtalets ingående, 

detta till trots att franchisetagaren, mot avgift, nyttjar franchisegivarens koncept vilken 

franchisegivaren även har en kontrollrätt över hos franchisetagaren. Vi anser att detta mer är 

ett förhållande som kan liknas vid att franchisetagaren är i beroendeställning till 

franchisegivaren, så länge avtalets period löper. 
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Informationslagen bygger på den modellag som UNIDROIT tog fram under början av 2000-

talet.
165

 Den svenska uppräkningen av information som ska lämnas är betydligt kortare och 

mer allmänt hållen än UNIDROIT:s modellag, i vilken en mer detaljerad beskrivning vad som 

avses med varje punkt återfinns. Stora likheter kan också identifieras med den första the 

Franchise Rule i och med att syftet främst var att säkerställa tillräcklig information inför ett 

franchiseavtalsslut.  Redan i utredningsarbetet av en eventuell reglering av franchising såg 

UNIDROIT problemet med att det inte finns en definition av franchising, vilket ledde till att 

endast en modellag utformades, som varje land kunde implementera i den mån de själva ville.  

I EU-domstolen har anmärkningsvärt bara ett mål prövats avseende franchise, Pronuptia de 

Paris v. Schillingalis. I detta mål fastställdes principen om att det är avtalets innehåll som 

avgör huruvida ett samarbete ska anses vara franchise eller ej. Denna princip har även 

tillämpats i amerikanska avgöranden,
166

 och är således en internationellt vedertagen princip.  

Konsekvensen av detta är att en reglering som endast tar sikte på tiden före avtalsslut inte i 

tillräckligt stor utsträckning uppfyller skyddsintresset med regleringen, att stärka franchise-

tagarens information, vilket är fallet i USA, Sverige och enligt den utredning som UNIDROIT 

genomförde. 

 

Eftersom syftet med informationslagen är, enligt förarbetena, att stärka franchisetagarens 

ställning tyder detta på att franchisetagaren ses som en svagare part i relationen även om 

densamma anses vara jämnstark så fort avtalet undertecknats. I Sverige regleras förhållandet 

mellan franchisegivare och franchisetagare av mer än endast den speciallag som stiftades 

2006. Förhållandet regleras av bland annat avtalslagen, hyreslagen, immaterialrättsliga 

bestämmelser samt konkurrensrättsliga bestämmelser. Konsekvensen av detta är att stora krav 

ställs på den blivande och varande franchisetagaren avseende juridiska kunskaper eller 

möjlighet att anlita juridiskt ombud. För det fall dessa kunskaper inom dessa områden brister 

krävs att expertis tillfrågas, vilket kan medföra stora kostnader, medel som en nybliven 

näringsidkare kanske inte kan frambringa. Därför torde en mer omfattande reglering minska 

risken för missförstånd, orättvisa och missförhållanden. 

 

Något som vi tidigare ifrågasatt är huruvida förhållandet mellan parterna verkligen kan ändras 

så snabbt, tiden det tar att signera ett franchiseavtal, och om syftet verkligen är uppfyllt. Det 

är lätt att tycka att en franchisetagare får skylla sig själv om denne går med på vilka villkor 
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som helst, denne skriver på avtalet frivilligt och får ta konsekvenserna av det men lagstiftaren 

har trots allt stiftat en speciallag för att skydda den blivande franchisetagaren. Detta anser vi 

visar att en så enkelspårig reflektion, att franchisetagaren får skylla sig själv, inte är tillräcklig. 

Franchisetagaren får, mot ersättning, rätten att använda ett beprövat koncept, varumärke, 

expertis med mera. Men ska en franchisetagare behöva gå med på vad som helst? Vid 

ingånget avtal försätts franchisetagaren i beroendeställning till franchisegivaren och franchise-

tagaren blir bunden av ett visst varusortiment, prisrekommendationer eller leverantörer och en 

detaljreglering genom handboken. Franchisesystemet bygger på att företagen ska ha en 

gemensam hållning utåt sett, vilket begränsar franchisetagarens handlingsutrymme. Även om 

parterna är fria att avtala om villkoren, och ska göra så, torde skyddsintresset bättre uppfyllas 

om en lägsta nivå för vad som ska avtalas uppställas. Varje franchisesamarbete är unikt och 

bör regleras genom förhandlingar och avtal, men det är föga troligt att franchisetagaren eller 

en potentiell franchisetagare rent faktiskt har möjligheter att förhandla med franchisegivaren 

för att iaktta sina intressen och förhandla fram villkor som bäst bevakar dessa.  

 

Något som vi övervägt huruvida det borde lagstiftas om är uppsägningstiden av ett 

franchiseavtal. I propositionen till lagen om franchisegivarens informationsskyldighet, hade 

regeringen funderingar kring att lagstadga om uppsägningstiden, vilket dock inte gjordes 

eftersom regeringen bedömde att det inte fanns tillräckliga skäl. Bedömningen kritiserades av 

bland annat TCO och Franchisetagarnas Riksorganisation. Ser man till fallet NJA 2009 s 

672,
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 diskuterades uppsägningstiden av distributionsavtal. Inte heller här fanns något 

lagstadgat, eller avtalat avseende uppsägningstiden, men efter analogier till närliggande lagar 

och praxis från andra länder och parternas omständigheter, såsom det långvariga samarbetet, 

kom domstolen fram till att tre månader var skälig uppsägningstid.  

 

Ett alternativ hade varit att ha liknande regler som i lag (1982:80) om anställningsskydd, där 

en arbetstagares uppsägningstid förlängs desto längre anställningen har pågått. Det vill säga, 

desto längre franchiseavtalet pågått desto längre blir uppsägningstiden. Alternativt att en 

minimi-uppsägningstid införs samt att en reglering av vid vilka tillfällen ett franchise-

samarbete kan sägas upp också införs. Formuleringen skulle fortfarande kunna vara allmänt 

hållen för att lämna avtalsfriheten mindre inskränkt samtidigt som skyddsintresset bättre 

tillvaratas. 
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6. Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att genomföra en jämförelse mellan den svenska informationslagen 

och de amerikanska franchisereglerna. Utifrån resultatet av denna undersökning har vi 

diskuterat huruvida den svenska informationslagen, tillsammans med andra svenska lagar som 

reglerar franchiseförhållandet, uppfyller syftet med lagen, eller om det finns delar i den 

amerikanska regleringen som skulle kunna inspirera en förändring för att utveckla den 

svenska informationslagen.  

 

Vi har kommit fram till att det finns både för- och nackdelar med att behålla den befintliga 

regleringen inom franchiseområdet. Varje franchisesamarbete är unikt, vilket gör det svårt 

detaljreglera hela franchiseområdet. En utökad, mer detaljrik reglering, så som i USA, riskerar 

att leda till ökad byråkrati och eventuellt ökade kostnader för båda parterna, men det skulle 

också kunna öka skyddet för franchisetagaren innan ingåendet franchiseavtal, under tiden 

samarbetet pågår samt vid ett eventuellt avslut av samarbetet. För franchisegivaren minskar 

handlingsutrymmet med en bredare reglering, men det kan även underlätta för 

franchisegivaren att förutse ekonomiska effekter samt vid budgetering. En ökad sekretess för 

franchisegivarens kunskap och affärshemligheter kan även uppnås om detta regleras mer 

ingående. Detta medför en högre förutsägbarhet, avseende franchisesamarbetet för både 

franchisegivare och franchisetagare, vilket i sin tur leder till att skyddsintresset med 

informationslagen bättre tillvaratas. 

 

Att det råder en vid avtalsfrihet innebär att den skulle inskränkas vid en breddad reglering, 

eftersom franchiseavtalen troligtvis inte skulle vara lika fritt formulerade som de är idag. 

Trots denna avtalsfrihet råder en obalans i maktförhållandet mellan franchiseavtalets parter, 

vilket skulle avhjälpas med lag om franchisegivares informationsskyldighet, och eftersom 

detta fortfarande ifrågasätts, exempelvis i media, kan syftet med informationslagen inte anses 

vara uppnått. Denna maktfördelning skulle kunna utjämnas något om franchiseavtalet och 

därmed samarbetet reglerades mer omfattande. Vi anser dock att de amerikanska 

regleringarna är något långtgående och kanske inte så välanpassade för de unika förhållanden 

som varje franchisesamarbete innebär. 

 

Vår slutsats är således att en brist i skyddet för blivande franchisetagare fortfarande finns 

eftersom denne anses vara jämstark part till franchisegivaren efter franchiseavtalets ingående. 
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Franchisetagaren försätts i en beroendeställning till franchisegivaren oavsett parternas 

avtalsfrihet. Detta trots att syftet med informationslagen var att utjämna maktförhållandet. Att 

lagen aldrig har prövats i domstol tyder på dess ineffektivitet, vilket ytterligare motiverar en 

omarbetning av lagen. Vi anser, trots bristen i den befintliga speciallagen, inte att 

franchisesamarbetet och avtalet bör regleras så ingående som de amerikanska myndigheterna 

valt att göra. Dock bör skyddet för franchisetagaren utökas på så sätt att lagstiftaren bör införa 

regleringar vilka avser förhållandet under avtalstiden samt under vilka förhållanden ett 

franchiseavtal kan upphöra. Att hålla formuleringen allmän minskar den inskränkning i 

avtalsfriheten en utökning av regleringen skulle innebära och lämnar möjligheter för tolkning 

av avtalet men inte dess formalia. 
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