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Sammanfattning 

 

Franchising som företagsform ökar både i Sverige och i resten av världen. Franchising 

används av franchisegivaren som ett sätt att föra ut sina varor och tjänster till kunder och 

att sprida sitt varumärke. Företagsformen innebär att en franchisegivare upplåter ett helt 

affärskoncept till sina franchisetagare. Avtalet är oftast utförligt och franchisegivaren 

förbehåller sig rätten att utforma det. I avtalet avslöjas franchisekedjans affärskoncept. 

Däri finns också strikta instruktioner till franchisetagaren om hur verksamheten ska bedri-

vas. Franchisetagaren, som ofta är en småföretagare, ges litet inflytande över verksamhe-

ten. Trots det väljer fler och fler att ingå franchiseavtal, starta ett eget företag och därmed 

göra stora investeringar i franchisen. I svensk rätt är det inte helt ovanligt att den svagare 

parten i ett förhållande skyddas genom tvingande lagstiftning till förmån för denne. Inom 

näringslivet finns ett sådant skydd bland annat för mellanmän inom handelsagentur och 

kommission. Teorier om varför företag väljer att franchisa indikerar sammantaget att fran-

chisetagare har ett högt skyddsbehov, om än måhända inte lika högt som mellanmännen i 

nämnda närliggande samarbetsformerna. 

 

Idag finns ingen tvingande skyddslagstiftning till förmån för franchisetagare avseende 

uppsägning av ett franchiseavtal. Det skydd som finns att tillgå enligt gällande rätt är ge-

nom allmänna avtalsrättsliga lagar, sedvänja och analogier av lagar om närliggande rätts-

områden. Gällande rätt bidrar med ett skydd i fall där ett villkor om uppsägning är oskäligt 

i väldigt hög grad. I gällande rätt finns även ett dispositivt skydd för franchisetagaren, som 

därmed kan kringgås av att parterna avtalar om annat i franchiseavtalet. Utifrån franchise-

tagares skyddsbehov är parternas uppsägningsrätt av franchiseavtal oskälig och skyddslag-

stiftning på området bör införas. 
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1 Inledning 

1.1 Om uppsägning av franchiseavtal 

 

Franchising är en ekonomisk affärsmodell som företag använder för att föra ut varor eller 

tjänster till kunder. Franchiseavtal är avtal mellan företag, vari ett affärskoncept avslöjas. 

Antalet företag som väljer att franchisa sin verksamhet ökar, både i Sverige och i resten av 

världen.
1
 I Sverige har franchising som samarbetsform existerat sedan 1970-talet.

2
 I en 

utredning
3
 från år 2002 uppskattades att det fanns ungefär 300 franchiseföretag i Sverige 

som tillsammans omsatte 39 miljarder kronor. När en ny utredning gjordes år 2014 beräk-

nades företagen till 750 i antal med en total omsättning av 227 miljarder kronor.
4
 I den takt 

förekomsten av franchising ökar är det anmärkningsvärt att rättsområdet fortfarande står 

utan lagstiftning i den utsträckning det gör idag. Till skillnad från andra mellanmän och 

samarbeten mellan företag med syfte att föra ut varor och tjänster är franchiseförhållandet 

sparsamt reglerat. Lagstiftning specifikt om uppsägning av franchiseavtal saknas helt i 

svensk rätt. 

 

Som skydd avseende uppsägning ges franchisetagaren en snäv möjlighet att åberopa all-

männa avtalsrättsliga lagar för att angripa ett oskäligt uppsägningsvillkor. Skyddet är 

svårtillämpat och har ännu inte lyckats göras gällande med framgång för en franchisetagare 

i ett franchiseförhållande.
5
 Att franchisetagare är den svagare parten i förhållandet är otvi-

velaktigt. Det är därför hög tid att åter se över behovet av ett ökat skydd för franchisetagare 

vid uppsägning av franchiseavtal. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera om parternas uppsägningsrätt i ett franchi-

seavtal är skälig ur franchisetagares synpunkt. Syftet är vidare att undersöka om skydds-

lagstiftning till förmån för franchisetagare behöver införas. 

 

Ett antal frågor behöver besvaras för att uppnå syftet. Den första frågan är vad franchising 

innebär och vilken uppsägningsrätt av franchiseavtalet parterna åtnjuter. Därigenom söks 

svar på frågan vilka lagar och andra normsamlingar som finns på området och vilket skydd 

de skapar för franchisetagaren. En annan fråga är vilket skydd vid uppsägning den svagare 

parten i närliggande samarbetsformer åtnjuter och vilka motiv som angivits för skyddet. 

Efterföljande fråga är vilket skyddsbehov franchisetagaren har. För att avgöra det utreds 

parternas roller, karaktäristiska klausuler i ett franchiseavtal och motiven till varför fran-

                                                 
1
 www.hui.se/nyheter/franchisebarometern-1-2015, lydelse 2016-12-13. 

2
 Sohlberg, s. 7. 

3
 Såväl utredningen år 2002 som den år 2014 utfördes av Handels Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av 

Svensk Franchise. 
4
 Sagell, s. 11 f. 

5
 För vidare läsning se uppsatsens 3 kap. 

http://www.hui.se/nyheter/franchisebarometern-1-2015
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chising väljs som samarbetsform av företag. Den sista frågan som besvaras är om uppsäg-

ningsrätten borde revideras, och i så fall, om en skälig uppsägningsrätt för franchisetagare 

behöver uppnås med hjälp av skyddslagstiftning. 

 

1.3 Metod och material 

 

För att nå syftet används den rättsvetenskapliga metoden i uppsatsen. Valet baseras på att 

metoden innefattar såväl rättskälleläran som andra läror och metoder. Metoden ger stort 

utrymme för argumentation och argumentens grund tillåts finnas i exempelvis teorier från 

andra discipliner. Rättskällematerialet är relativt heterogent. Även koder och annan ”soft 

law” kan vägas in i den rättsvetenskapliga metoden.
6
 Eftersom franchising handlar om att 

expandera en näringsverksamhet är ekonomi en nära sammankopplad och kompletterande 

vetenskap till kunskapen om rätten.
7
 Franchisejuridik som rättsområde faller främst inom 

avtalsrätten men även flera andra rättsområden som immaterialrätten, hyresrätten, köprät-

ten, konkurrensrätten och arbetsrätten.
8
 Uppsägning av franchiseavtal faller inom avtalsrät-

ten. Karaktäristiskt för avtalsrätten är att den till stor del är dispositiv vilket innebär att 

avtalet i hög grad reglerar förhållandet mellan parterna. Eftersom avtalet enbart binder de 

avtalsslutande parterna är avtalet i sig i allmänhet inte att anse som en rättskälla.
9
 

 

Författningar, förarbeten, rättspraxis, sedvänja och doktrin på franchisejuridikens område 

analyseras i uppsatsen. Utifrån den hierarki rättskälleläran uppställer analyseras gällande 

rätt och vilken betydelse innehåll från en viss rättskälla har. Rättskälleläran är inte statisk 

och den varierar beroende på rättsområde.
10

 I svensk rätt är lagen är den främsta rättskäl-

lan.
11

 Avtalsrättsliga lagar utgör därför basen för avtalsrätten. Lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen och AvtL)
12

 och lag 

(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN)
13

 är tillämpliga på franchiseav-

tal. I lagarna uttrycks flera av de avtalsrättsliga grundprinciperna. Avtalsfrihet och pacta 

sunt servanda är två av grundprinciperna. Därav följer att lagstiftning på avtalsrättens 

område är ganska sparsam.
14

 De allmänna avtalsrättsliga lagarna måste dock bidra med 

mekanismer för att lösa tvister och genomdriva parternas förpliktelser enligt avtalet.
15

 

Även lagförarbeten och praxis i form av prejudikat från Högsta domstolen (HD) ges hög 

status som rättskällor i svensk rätt. Förarbetenas främsta användningsområde är att tjäna 

som tolkningshjälp av vaga eller kortfattade formuleringar i lag. Praxis kan användas på 

samma vis som förarbeten men också för att driva rättsutvecklingen framåt. Doktrin ges i 

                                                 
6
 Sandgren, s. 15 f. och 42. 

7
 Sandgren, s. 42. 

8
 Sagell, s. 29 f. 

9
 Samuelsson & Melander, s. 47.  

10
 Sandgren, s. 40. 

11
 Bernitz, m.fl., s. 31. 

12
 Omtryck SFS 1994:1513. 

13
 Omtryck SFS 2016:204. 

14
 Bernitz, m.fl., s. 161 ff. 

15
 Strömholm, s. 165. 
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allmänhet en något lägre ställning som rättskälla. Doktrin får betydelse inom rätten utifrån 

argumentationens förmåga att övertyga, vilket därigenom kan påverka lagstiftaren och 

rättstillämparen.
16

 

 

Istället för lagstiftning är det till stor del normer på lägre nivå som reglerar agerandet av 

näringslivets aktörer.
17

 Till följd av den utpräglade avtalsfriheten öppnas inom avtalsrätten 

upp för sedvänja som rättskälla.
18

 Med sedvänja menas ”gängse stick och bruk” och förkla-

ras som ett så inpräntat handlingsmönster på marknaden att parterna naturligt inrättar sig 

efter det. Handelsbruk är en sedvana inom affärslivet som nått en hög grad av fasthet. 

Vissa rättsområden erkänner sedvänja en låg status som rättskälla, men inom näringslivet 

ges handelsbruk och annan sedvänja stor vikt. Det är till och med ansett vara en självstän-

dig rättskälla på området enligt rättsordningen.
19

 

 

Ett portalstadgande för svensk obligationsrätt som ges analogisk tillämplighet på andra 

avtal än köp finns i 3 § köplagen (1990:931)
20

. Däri stadgas att lagens bestämmelser inte 

ska tillämpas om annat följer av avtalet, om praxis utbildats mellan parterna eller om han-

delsbruk eller annan sedvänja måste anses bindande för parterna.
21

 Lagen är alltså helt 

dispositiv. Andra till franchising närliggande lagar har konstruerats att vara s.k. semidispo-

sitiva. Enligt 2 § lag (1991:351) om handelsagentur (HaL)
22

 och 2 § kommissionslag 

(2009:865) (KommL) får varken avtalsvillkor eller handelsbruk åsidosätta tvingande para-

grafer. Lagarnas dispositiva bestämmelser åsidosätts dock av både avtalsvillkor och han-

delsbruk. Eftersom franchising är ett liknande område, men ingen tvingande lagstiftning 

som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter under avtalstiden finns, måste sedvänja 

och handelsbruk anses ha en än mer framstående ställning som rättskälla. Först i de fall det 

finns en lucka i vad parterna själva har avtalat om, och när handelsbruk eller annan sedvän-

ja saknas, får dispositiv lagstiftning relevans.
23

 Sedvänja ges därför stort utrymme i uppsat-

sen. 

 

Genom de indispositiva bestämmelserna i avtalslagen och lagen om avtalsvillkor mellan 

näringsidkare ges handelsbruk och sedvänja ytterligare vikt. Sedvänja och handelsbruk kan 

användas av domstolen för att avgöra om ett avtal är oskäligt inte.
24

 Förarbetet prop. 

1975/76:81 med förslag om ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-

hetsrättens område, m.m., används i uppsatsen för att utreda möjligheterna att angripa ett 

oskäligt villkor med 36 § AvtL. 

 

                                                 
16

 Bernitz, m.fl., s. 32 f. 
17

 Bernitz, m.fl., s. 161 ff. 
18

 Samuelsson & Melander, s. 46. 
19

 Bernitz, m.fl., s. 164 f. 
20

 Omtryck SFS 1996:776. 
21

 Bernitz, m.fl., s. 164 f. 
22

 Omtryck SFS 2014:12. 
23

 Samuelsson & Melander, s. 46; Strömholm, s. 165 f. 
24

 Bernitz, m.fl, s. 168. För vidare läsning se uppsatsens 3 kap. 
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Lagstiftning som uttryckligen, och mer specifikt, inriktas på franchising är sparsam. Enbart 

lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet
25

 innehåller lagtext där fran-

chiseavtal uttryckligen nämns. Lagen syftar inte till att reglera parternas förhållande under 

avtalstiden utan snarare förhållandet innan avtalet sluts.
26

 Med anledning av avsaknad av 

specifika lagar inom franchisejuridik finns heller inte många förarbeten att tillgå. Förarbe-

ten till lagen om franchisegivares informationsskyldighet, Ds 2004:55 Upplyst franchising 

och prop. 2005/06:98 om förstärkt skydd för franchisetagare, används i uppsatsen. I förar-

betena söks utläsa motiv till varför skyddslagstiftning gällande uppsägning av franchiseav-

tal saknas. 

 

Praxis på området är även den begränsad. Det beror på att de flesta franchiseavtal innehål-

ler skiljedomsklausuler och tvister avgörs därmed inte av allmän domstol. Avgörandena i 

skiljedomstol offentliggörs inte. Jag analyserar dock NJA 1992 s. 290 och MD 2010:12 för 

att visa hur oskäliga avtalsvillkor kan angripas med avtalslagen och lagen om avtalsvillkor 

mellan näringsidkare. 

 

Trots stor avsaknad av svenska lagar, förordningar och förarbeten om franchising finns ett 

gediget material om andra, till franchising närliggande, samarbetsformer. Samarbetsfor-

merna handelsagentur, kommission och återförsäljning liknar franchising och får därför 

stort utrymme i uppsatsen. Handelsagenturlagen, kommissionslagen och förarbetena därtill 

används för att redogöra för samarbetsformerna handelsagentur och kommission. Förarbe-

tena används för att analysera varför de svagare parterna i dessa samarbetsformer ansågs 

skyddsvärda och varför inget motsvarande behov av lagstiftning ansågs finnas gällande 

franchising. Av samma anledning studeras praxis från dessa områden, nämligen NJA 2009 

s. 672, NJA 1989 A 7 och NJA 2008 s. 24. Materialet från närliggande juridiska områden 

är även av vikt i uppsatsen för att avgöra om lagarna är analogiskt tillämpliga på franchise-

förhållandet. Lagarna kan även tjäna som vägledning när domstolen utifrån allmän avtals-

rätt avgör om ett uppsägningsvillkor i ett franchiseavtal är oskäligt. 

 

Det finns även andra former av normsamlingar som berör franchiseförhållandet, såsom 

modellregler och branschkoder. Jag väljer att kalla materialet för normsamlingar eftersom 

det varken är lagar eller ens nödvändigtvis regler i rättsordningens mening. En norm för-

klaras av Strömholm som ett psykiskt, aktuellt och aktualiserbart föreställningsinnehåll.
27

 

Redogörelse och analys av dessa normsamlingar utgör en viktig del av uppsatsen för att 

utreda vilket skydd de ger franchisetagaren. 

 

På initiativ av Europeiska kommissionen framtogs Draft Common Frame of Reference 

(DCFR). DCFR är ett förslag till modellregler framställda efter komparativa undersök-

ningar av civilrätten i Europeiska unionens (EU) medlemsländer. Anledningen till att 

modellreglerna togs fram var för att EU-kommissionen år 2003 uttryckte en önskan om att 

                                                 
25

 Omtryck SFS 2016:221. 
26

 Sagell, s. 24. 
27

 Strömholm, s. 188 f. 
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eventuell harmonisering av unionens regelverk på privaträttens område skulle ses över. 

Planen var att en Common Frame of Reference (CFR) skulle tas fram. CFR skulle innehål-

la fundamentala principer, definitioner och modellregler som skulle kunna användas för att 

förbättra unionens redan befintliga regelverk. Om en unionsgemensam civillag skapas i 

framtiden finns goda möjligheter att använda DCFR som grund därtill. Tills dess är tanken 

att DCFR ska ses som ett hjälpmedel eller en verktygslåda för lagstiftare, både på nationell 

nivå och på EU-nivå.
28

 

 

Bestämmelserna om uppsägning av franchiseavtal i DCFR redogörs för och analyseras i 

uppsatsen. I DCFR regleras uttryckligen uppsägning av franchiseavtal. Ingen unionsge-

mensam lag på området har kommit tillstånd än och därför måste utredas vilken ställning 

DCFR har som rättskälla i Sverige. Frågan är omdebatterad av bland annat Johnny Herre, 

som även varit med och tagit fram modellreglerna. Herre menar att DCFR inte minst kan 

tjäna som jämförelsematerial med anledning av dess komparativa karaktär, men även 

ibland som beskrivning av vad som får anses gälla i Sverige på området.
29

 Utifrån samma 

synsätt används DCFR i uppsatsen. HD har hänvisat till DCFR i ett flertal rättsfall, dock 

inget som handlar om franchising.
30

 I NJA 2009 s. 672 berörs uppsägning av avtal, varför 

rättsfallet är av stor vikt. 

 

Både på europeisk och på nationell nivå har etiska regler utformats av intresseorganisatio-

ner. Svensk Franchise har funnits i 40 års tid. Det är en intresseorganisation med syfte att 

utveckla franchising och verka för att franchising ska bedrivas etiskt klanderfritt.
31

 Organi-

sationen strävar efter en sund utveckling av franchising och att det ska vara en uppskattad 

företagsform.
32

 Svensk Franchise arbetar exempelvis med att sprida kunskap om franchi-

sing, samla in information om hur svensk franchising utvecklas och hjälpa internationella 

företag att etablera franchiseverksamhet i Sverige. Svensk Franchise är i sin tur medlem i 

the European Franchise Federation (EFF). EFF har de flesta nationella franchiseförening-

arna i Europa som medlemmar. EFF har framtagit etiska regler avseende franchising, 

varefter Svensk Franchise översatt reglerna till svenska.
33

 Svensk Franchise etiska regler 

verkar som medlemsåtagande sedan år 1994. Det innebär att för att tillåtas medlemskap i 

organisationen måste företagen åta sig att lyda under de etiska reglerna.
34

 

 

  

                                                 
28

 Ingresspunkt 59 och 63 DCFR. 
29

 Herre, s. 934 ff. 
30

 HD har även hänvisat till DCFR i fråga om andra privaträttsliga områden, exempelvis NJA 2010 s. 629 om 

skadeståndsskyldighet och NJA 2011 s. 600 om konsuments bundenhet av allmänna villkor. 
31

 svenskfranchise.se/om-oss/, lydelse 2016-12-14. 
32

 Sagell, s. 22. 
33

 Sagell, s. 110. 
34

 svenskfranchise.se/om-oss/, lydelse 2016-12-14; svenskfranchise.se/om-oss/etiska-regler/, lydelse 2016-

11-08. 

http://svenskfranchise.se/om-oss/
http://svenskfranchise.se/om-oss/
http://svenskfranchise.se/om-oss/etiska-regler/
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Svensk Franchise etiska regler är enbart bindande för parter som är medlemmar i organisa-

tionen.
35

 Reglerna är dock specifikt utformade för, och utbredda inom, franchisebranschen. 

HD kan därför med stor sannolikhet komma att använda reglerna som god affärssed och 

handelsbruk inom franchising som rättsområde.
36

 På så vis kan reglerna komma att påver-

ka även franchiseföretag som inte är medlemmar i Svensk Franchise. För att avgöra brott 

mot de etiska reglerna har Svensk Franchise en etisk nämnd. Nämnden kan ta beslut eller 

göra uttalanden om att organisationens medlemmar agerat i strid mot de etiska reglerna. 

Uttalanden och beslut meddelas parterna skriftligen. Besluten blir även offentliga men 

offentliggörs så att inga affärshemligheter röjs och görs anonyma. Ärenden tas upp ex 

officio av nämnden eller efter framställning av någon part med intresse i frågan, exempel-

vis en myndighet, ett företag eller en organisation.
37

 När frågor tagits upp i domstol eller 

skiljenämnd efter att ha prövats av Svensk Franchise etiska nämnd har även nämndens 

uttalanden används av domstolen eller skiljenämnden för att utläsa handelsbruk.
38

 

 

Internationella handelskammaren
39

 har utformat modellavtalet ICC Model International 

Franchising Contract. Avtalet används i uppsatsen som en modell för vilka klausuler som 

vanligtvis inkluderas i ett franchiseavtal. Det underlättar en analys av vilket skydd franchi-

setagaren är i behov av. 

 

Svensk doktrin om franchisejuridik är relativt begränsad. Litteratur författad av Sohlberg 

och Sagell är av stor vikt inom svensk franchisejuridik och ges därför utrymme i uppsat-

sen. Sohlberg var Svensk Franchise
40

 förste ordförande (1978-99) och var expert i en 

statlig utredning om franchising. Sagell är en praktiserande advokat och är medlem i Inter-

national Franchise Lawyers Association.
41

 Ett flertal artiklar av framstående jurister, ex-

empelvis justitierådet Herre, jur. dr Gölstam, professor Munukka och professor Ramberg, 

används i uppsatsen. Doktrinen som används i uppsatsen är utvald eftersom det är den mest 

citerade doktrinen på franchisejuridikens område. 

 

Svensk doktrin kompletteras i uppsatsen med utländsk doktrin. Franchising som affärsme-

tod utvecklades i USA efter andra världskriget och har därefter spridits runt om i världen.
42

 

Av den anledningen finns en stor mängd utländsk doktrin på området. Utländsk doktrin 

används främst vid redogörelsen av vilka teorier som finns om varför ett företag väljer 

franchising som företagsform. Materialet används inte för att finna svensk gällande rätt. 

Istället används det för att öka kunskapen om den svenska rätten genom en analys av par-

ternas roller. Av de utländska författarna vars verk används i uppsatsen finns en blandning 

av praktiker och akademiker. Artiklar författade av professorerna Schanze, W. Dnes, Diaz-

                                                 
35

 svenskfranchise.se/om-oss/etiska-regler/, lydelse 2016-11-08. 
36

 Sagell, s. 27. 
37

 Sagell, s. 111-112. 
38

 Ds 2004:55 Upplyst franchising, s. 104. 
39

 Eng. International Chamber of Commerce (ICC). 
40

 Vid tiden benämnt Svenska Franchiseföreningen. 
41

 www.saglaw.se/se/innehavare, lydelse 2016-10-09.  
42

 Gölstam, s. 1013; Zeidman, s. 237. 

http://svenskfranchise.se/om-oss/etiska-regler/
http://www.saglaw.se/se/innehavare
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Bernardo, Brürkle, Posselt och Collins ges utrymme i uppsatsen eftersom artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga journaler med högt renommé. Doktrin av Zeidman och Sher-

man används i uppsatsen eftersom författarna är framstående och erkända amerikanska 

advokater med specialistkunskap inom franchising. Sherman har författat ett stort antal 

böcker på rättsområdet.
43

 

 

Materialet består av såväl äldre som nyare källor. Utvecklingen och användningen av 

franchising har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Äldre svensk litteratur riskerar att vara 

föråldrad och ges därför något lägre status som rättskälla. Äldre utländsk litteratur om 

franchising från författare i länder där konceptet har haft större spridning, och varit utveck-

lat under längre tid än i Sverige, kan fortfarande anses aktuell. Eftersom den utländska 

doktrinen används i för att analysera motiven bakom franchising som företagsform och 

franchisetagares skyddsvärda ställning är den doktrinen inte lika känslig för tidspåverkan 

som litteratur som används med syfte att finna gällande rätt. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det finns flera olika former av samarbeten mellan företag som benämns som franchising 

runt om i världen. Business Format Franchising är den form som benämns franchising i 

Europa och innebär att ett helt affärskoncept upplåts från franchisegivaren till franchiseta-

garen. De två andra formerna, Straight Product Distribution Franchising och Trade Name 

Franchising, utgör mer begränsade former av samarbeten och upplåtna rättigheter. Dessa 

former liknar mer samarbetsformerna som i svensk rätt benämns återförsäljning och licen-

siering.
44

 I exempelvis USA benämns alla tre former som franchising. I uppsatsen kommer 

enbart Business Format Franchising att behandlas. Eftersom uppsatsen är av analytisk 

karaktär är det fördelaktigt att studera formen av franchising som utgör det mest utveckla-

de och utmärkande samarbetet, där hela affärskonceptet upplåts. På så vis nås de mest 

typiska dragen för ett franchiseförhållande. Det är även enbart den formen som motsvarar 

svensk syn på franchising. 

 

För att kunna analysera franchising som samarbetsform krävs att andra, närliggande sam-

arbetsformer redogörs för och analyseras. Samarbetsformerna som studeras är handels-

agentur, kommission och återförsäljning, vilka valdes som studieobjekt eftersom de är 

samarbetsformerna i svensk rätt som mest liknar franchising. Dessa samarbetsformer ana-

lyseras inte i samma utsträckning som franchising. De analyseras till den nivå det krävs för 

att urskilja skillnader från, och likheter till, franchising. 

 

  

                                                 
43

 www.dlapiper.com/sv/sweden/people/z/zeidman-philip-f/, lydelse 2016-12-13; 

www.seyfarth.com/AndrewSherman, lydelse 2016-12-13. 
44

 Sagell, s. 19; Gölstam, s. 1016. 

http://www.dlapiper.com/sv/sweden/people/z/zeidman-philip-f/
http://www.seyfarth.com/AndrewSherman
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1.5 Etiska överväganden 

 

Franchiseavtal är vanligtvis konfidentiella mellan parterna. Eftersom hela affärskoncept 

avslöjas i avtalen är sekretess av stor vikt. Det är svårt att få tillgång till franchiseavtal. 

Skulle så ges möjlighet kan det vara skadligt för företagen om informationen däri röjs. Av 

den anledningen lämnas specifika företagsnamn och franchiseavtal med manualer och 

handböcker därhän i uppsatsen. Istället används karaktäristiska modeller för franchiseavtal. 

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel ett redovisas uppsatsens syfte och de frågeställningar som kommer försöka besva-

ras för att nå syftet. I samma kapitel presenteras den metod och det material som används i 

uppsatsen. Vidare redogörs för hur arbetet är avgränsat och för vissa etiska överväganden. 

 

Uppsägning av franchiseavtalet behandlas i uppsatsens andra kapitel. Där inleds med att 

redogöra för franchising och vilken specifik lagstiftning som finns på området. Därefter 

redogörs för parternas uppsägningsrätt och varför lagstiftaren valt att inte införa någon 

speciell skyddslag till förmån för franchisetagare. 

 

Kapitel tre inleds med att redogöra för regleringen av franchiseavtal inom allmän avtals-

rätt. Därefter utreds specifikt möjligheten för franchisetagare att angripa oskäliga villkor 

om uppsägning i franchiseavtal med de allmänna avtalsrättsliga lagarna. 

 

I uppsatsens fjärde kapitel redogörs för uppsägningsrätten i andra, till franchising närlig-

gande, samarbetsformer. Redogörelserna är relativt kortfattade och syftar till att klargöra 

vad som är karaktäristiskt för de olika samarbetsformerna, vilket skydd som ges för den 

svagare parten de olika samarbetena och motiven bakom skyddsnivån. Där utreds även 

vilken påverkan gällande rätt för dessa samarbetsformer kan ha på ett franchiseavtal. 

 

Svensk Franchise etiska regler samt dess etiska nämns uttalanden såsom handelsbruk på 

franchiseområdet redogörs för i kapitel fem. 

 

Uppsägningsrätten i DCFR presenteras i det sjätte kapitlet. Där redogörs även för vilket 

genomslag DCFR har fått som utfyllnad av avtal och handelsbruk på området. 

 

I kapitel sju behandlas franchise som rättsfigur. I kapitlet ges en djupgående redogörelse 

för franchising som samarbetsform. Där presenteras parternas roller och franchiseavtalet 

som sådant. Där redogörs för karaktäristiska klausuler för franchiseavtal och för de teorier i 

doktrin som söker förklara varför franchising väljs som företagsform. Genom presentatio-

nen utreds franchisetagares skyddsbehov och argument med både för- och nackdelar med 

franchising presenteras.  

 

Uppsatsens åttonde och sista kapitel består av en sammanfattande analys och slutsatser.  
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2 Uppsägning av franchiseavtal 

2.1 Franchising 

 

Franchising innebär att ett affärskoncept upplåts från en franchisegivare till en franchiseta-

gare. En franchisegivare upplåter ofta sitt affärskoncept till flera franchisetagare. Hela 

verksamheten med franchisegivarens och dess franchisetagares företag brukar kallas för en 

franchisekedja. Franchising används av franchisegivare som ett sätt att föra ut sina varor 

och tjänster till kunder och att sprida sitt varumärke. Ett flertal former av samarbeten inom 

företagsverksamhet finns att tillgå för att uppnå ett sådant syfte. Till vilken grad ett före-

tagssamarbete är reglerat i lag är varierande. Vissa samarbetsformer regleras av lagar 

specifikt utformade för samarbetet. Andra samarbeten regleras av allmänna lagar såsom 

avtalslagen, köplagen och avtalsrättsliga principer eller genom analogisk tillämpning av 

närliggande lagstiftning.
45

 

 

Legaldefinitioner av franchising eller franchise saknas helt i svensk rätt.
46

 I 2 § lag om 

franchisegivares informationsskyldighet ges dock en legaldefinition av franchiseavtal. 

Enligt definitionen består avtalet av två delar. Ena delen av avtalet består av affärsidén om 

marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster, vilken upplåts till franchisetagaren 

mot ersättning. Den andra delen består av att franchisetagaren enligt avtalet ska använda 

franchisegivarens näringskännetecken och immateriella rättigheter och ska medverka när 

franchisegivaren utövar kontroll över franchisetagaren för att se att avtalet följs.
47

 

 

Franchisegivarens varumärke är ofta välkänt och har en stark ställning på marknaden. Det 

gör det attraktivt för franchisetagaren som till följd av franchiseavtalet får tillgång till ett 

redan väl fungerande koncept och ett varumärke med väl ansett renommé. På så vis krävs 

inte mängder med resurser eller tid för att etablera ett nytt varumärke på marknaden. Kon-

ceptet används vid försäljning av både varor och tjänster. I franchiseavtalet finns därför en 

återförsäljardel och en licensdel.
48

 Franchisetagaren agerar i eget namn och för egen räk-

ning. Det är franchisetagaren som står risken för expansionen eftersom det är den som 

investerar i lokaler och tillför resurser till sitt eget företag.
49

 

 

För franchisegivaren kan upplåtandet till en ny franchisetagare innebära att verksamheten 

expanderar i område där franchisegivaren själv inte hade valt eller haft möjlighet att ex-

pandera. Avsaknad av möjlighet kan exempelvis bero på brist på resurser, okunskap om 

området, distans till huvudkontor och liknande.
50

 För att upplåta rätten till franchisetagaren 

                                                 
45

 Sagell, s. 12 ff. 
46

 Sagell, s.16. 
47

 2 § lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet. 
48

 Prop. 1990/91:63 Om handelsagentur, s. 20. 
49

 Sagell, s. 16. 
50

 Sagell, s. 186 ff. 
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kompenseras franchisegivaren med att franchisetagaren betalar en inträdesavgift och däref-

ter en löpande franchiseavgift under hela samarbetsperioden.
51

 

 

Inledningsvis kan även sägas att franchisegivaren är den som utformar villkoren för fran-

chisen. Franchisegivarens strikta anvisningar till, och kontroll av, franchisetagarna grundas 

på att om en franchisetagare missköter sig skadas hela franchisekedjan. Det är en konse-

kvens av att syftet med franchising som företagsform är att kedjan ska uppfattas totalt 

enhetlig av kunderna. Franchiseavtal är därför ofta utförliga och skriftliga. Det finns dock 

inga formkrav på franchiseavtalet, vilket innebär att även muntliga avtal är giltiga.
52

 

 

Eftersom franchising har som syfte att ett redan existerande affärskoncept ska expandera 

och föras vidare ges ringa möjligheter för en specifik franchisetagare att förhandla om 

villkoren i avtalet. Om franchisegivaren särbehandlar vissa av franchisetagarna föreligger 

stora risker för konflikter i kedjan, både franchisetagarna emellan p.g.a. avundsjuka och 

mellan den förfördelade franchisetagaren och franchisegivaren.
53

 Därför utarbetar franchi-

segivaren oftast ett utförligt avtal och franchisetagaren får därefter ta ställning till en ren 

accept eller ett avslag av anbudet. 

 

Lagen om franchisegivares informationsskyldighet innehåller en informationsskyldighet 

för franchisegivaren gentemot franchisetagaren som inträder innan avtalet sluts.
54

 Informa-

tionen som ska lämnas till franchisetagaren regleras i lagens tredje paragraf. Där listas i 

åtta punkter vilka uppgifter som måste lämnas av franchisegivaren. Informationen ska 

exempelvis bestå av uppgifter om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat 

avtal med inom samma franchisekedja och omfattningen av deras verksamhet. Även upp-

gifter om avtalstiden och villkoren för ändring, förlängning och uppsägning av franchise-

avtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning ska lämnas. En franchisegi-

vare som inte följer lagen kan åläggas att ge informationen till sina nuvarande och framtida 

franchisetagare. Ett åläggande ska förenas med vite om Patent- och marknadsdomstolen 

inte finner att det av särskilda skäl är obehövligt.
 55

 

 

2.2 Parternas uppsägningsrätt 

 

Om en part har rätt till uppsägning innebär det att parten får frånträda avtalet utan att riske-

ra skadeståndsskyldighet. Uppsägning kan vara ordinär eller förtida. Vid ordinär uppsäg-

ning krävs ingen motivering, men i de flesta avtalsförhållanden krävs att en uppsägnings-

period iakttas. Förtida uppsägning däremot ger ofta rätt till omedelbart upphörande av ett 

avtal men då krävs motivering. Motiveringen kan t.ex. vara att en part begått avtalsbrott.
56

 

 

                                                 
51

 Sagell, s. 65 f. 
52

 Sagell, s. 24 f. 
53

 Sagell, s. 30. 
54

 1 § lag om franchisegivares informationsskyldighet. 
55

 3 § 2 och 7 p., 4 § och 6 § lag om franchisegivares informationsskyldighet. 
56

 Exempelvis 26 § HaL och 35 § KommL. 
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De former av skydd vid uppsägning som den svagare parten i vissa närliggande former av 

samarbeten ges i lag är krav på att uppsägningen ska vara sakligt grundad, att det ska 

finnas en tvingande skälig uppsägningstid och att den svagare parten ska ha rätt till av-

gångsvederlag när ett avtal sägs upp i förtid.
57

 Vid flera tillfällen har behovet av reglering 

av franchiseförhållanden undersökts. Svensk lagstiftning som reglerar franchising är trots 

det fortfarande väldigt begränsad. Det finns ingen svensk lag där uppsägning av franchise-

avtal uttryckligen regleras. Den senaste propositionen om franchising, som ledde fram till 

lagen om franchisegivares informationsskyldighet, behandlade behovet av en reglering om 

uppsägning. Däri undersöktes om ett krav på att uppsägning ska vara sakligt grundad och 

om skälig uppsägningstid borde regleras.
58

 

 

Lagstiftaren beslutade att ingen lagstiftning behövdes om uppsägningsförhållandena. Mo-

tiv som lades fram av vissa remissinstanser för att skälig uppsägningstid skulle regleras var 

exempelvis att franchisetagarnas arbetstagare har en uppsägningstid som måste iakttas. 

Lagstiftaren menade att detta inte var ett problem. Det fanns inget reellt behov av skydd 

eftersom ingen sådan tvist hade prövats. Ingen fråga om förtida uppsägning av franchiseav-

tal hade överhuvudtaget prövats. Även det faktum att tvister om uppsägning utan saklig 

grund, eller om förtida uppsägning överlag, kan angripas av allmänna avtalsrättsliga lagar 

och principer stärkte argumentet att inget ytterligare skydd behövdes för franchisetagaren. 

Som nackdel med att lagstifta om uppsägningsförhållandena framfördes att det kan innebä-

ra ”onödig formalisering och byråkratisering” om parterna själva kan hantera de problem 

som uppstår. Onödig formalisering och byråkratisering leder i sin tur till ökade kostnader 

för parterna. Lagstiftaren ansåg att franchisegivarens informationsskyldighet räckte som 

skydd för franchisetagaren som efter information om uppsägningsförhållandena har möj-

lighet att anpassa sin verksamhet därefter.
59

 På grund av informationen kan franchisetaga-

ren förutspå sina möjligheter att nå framgång med sin verksamhet och planera inför de 

risker som avtalet innebär. Franchisetagaren kan därefter anpassa sitt försäkringsskydd och 

planera sin budget utifrån riskerna.
60

 

 

Det finns således ingen lag som uttryckligen reglerar parternas förhållande under eller efter 

avtalstiden. Den samling normer som rör parternas förhållande under och efter avtalet 

består av allmänna avtalsrättsliga lagar, lagar om andra samarbetsformer och normer speci-

fikt för franchising men med oklara och omdebatterade ställningar som rättskällor. Reger-

ingen menar att de ska utvärdera lagen om franchisegivares informationsskyldighet när den 

har varit i kraft en tid. Finns behov av ett ökat skydd kommer det ses över för att säkerstäl-

la en väl fungerande ordning på franchiseområdet. Den ytterligare lagregleringen borde i så 

fall avse exempelvis frågor om jämkning av oskäliga villkor i franchiseavtal och frågor om 

uppsägning av franchiseavtal.
61

 

                                                 
57

 För vidare läsning om det skydd en handelsagent ges vid uppsägning enligt handelsagenturlagen se uppsat-

sens avsnitt 4.1 och motsvarande skydd för en kommissionär enligt kommissionslagen se avsnitt 4.2. 
58

 Prop. 2005/06:98 Förstärkt skydd för franchisetagare, s. 10 ff.  
59

 Prop. 2005/06:98 Förstärkt skydd för franchisetagare, s. 13 ff. 
60

 Sagell, s. 147. 
61

 Danelius, s. 15. 
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3 Uppsägningsrätten inom allmän avtalsrätt 

3.1 Allmänt om franchisejuridik 

 

Den lagstiftning som existerar avseende ett avtals giltighet är avtalslagen. Den är tillämplig 

på alla former av avtal, därmed även franchiseavtal. Utifrån avtalslagen kan ett franchise-

avtal förklaras ogiltigt i sin helhet.
62

 Avtalslagen kompletteras i sin tur av allmänna avtals-

rättsliga principer.
63

 Andra lagar som kan påverka ett franchiseförhållande i olika moment 

är t.ex. köplagen, konkurrenslagen (2008:579)
64

, immaterialrättsliga lagar, arbetsrättliga 

lagar och lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. 

 

Mest relevant avseende förhållandena vid uppsägning av ett franchiseavtal är lagen om 

avtalsvillkor mellan näringsidkare och 36 § AvtL. Utifrån lagen om avtalsvillkor och av-

talslagens generalklausul kan ett uppsägningsvillkor jämkas eller åsidosättas och ett villkor 

kan förbjudas att användas i kommande samarbeten av jämförlig natur. Bestämmelserna 

tillämpas restriktivt och det krävs därför en rejäl obalans mellan parterna för att någon av 

konsekvenserna ska inträda.
65

 

 

3.2 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 

 

Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare innebär att Patent- och marknadsdomstolen 

får förbjuda en näringsidkare som ställt upp ett oskäligt avtalsvillkor att i fortsättningen 

ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Lagen syftar främst till att 

skydda småföretagare. Enligt 2 § AVLN ska nämligen frågan om ett avtalsvillkor är att 

anse som oskäligt bedömas särskilt med hänsyn till behovet av skydd för den som intar en 

underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Vidare får förbudet enbart meddelas om det är 

påkallat från allmän synpunkt. Med det menas att lagen enbart ska tillämpas på standardav-

tal eller på villkor som används i stor utsträckning på marknaden.
66

 

 

Vid skälighetsbedömningen ska hela avtalet tas hänsyn till. Ett villkor kan anses både 

skäligt och oskäligt beroende på vilka resterande fördelar och nackdelar som tillfaller 

respektive part utifrån avtalet. Ett villkor som strider mot tvingande lagstiftning kan aldrig 

anses skäligt. Villkoret åsidosätts följaktligen alltid av lagen. Dispositiv lag och handels-

bruk kan tjäna som vägledning för att avgöra oskälighet men innehållet i dessa källor ges 

inga garantier för att ett sämre uppställt villkor för den svagare parten ska anses oskäligt.
67

 

 

                                                 
62

 28-31, 33, 36 och 38 §§ AvtL. 
63

 Sagell, s. 24 f. 
64

 Omtryck SFS 2016:966. 
65

 Sagell, s. 142 ff. 
66

 Sagell, s. 148. 
67

 Prop. 1983/84:92 om avtalsvillkor mellan näringsidkare, s. 20. 
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Det krävs inte att en part väckt talan vid domstol för att en prövning ska kunna ske. Patent- 

och marknadsdomstolen kan välja att pröva ett villkor utan en konkret situation. Prövning-

arna är inte vanligt förekommande och har ännu inte gjorts i fall avseende franchising.
68

 

Lagen borde dock kunna tillämpas avseende uppsägningsvillkor i ett franchiseavtal. Stan-

dardavtal används visserligen inte inom franchising, men det franchiseavtal som en fran-

chisegivare upprättar är vanligtvis lika för alla franchisetagare inom en franchisekedja. 

 

I ett fall från Patent- och marknadsdomstolen
69

, MD 2010:12, gällde prövningen en kon-

kurrensklausul som ett kommanditbolag använde när det anlitade frilansfotografer. När-

ingsidkaren använde villkoret i samtliga avtal som ingåtts med småföretagarna och avtalet 

ansågs vara av standardavtalskaraktär. Domstolen uttalade att det var ostridigt mellan 

parterna att det är fråga om ett standardiserat avtalsvillkor som näringsidkaren ställt upp 

när det ingått avtal med frilansfotograferna. Det kunde antas att villkoret åter kunde kom-

ma att användas under liknande omständigheter, d.v.s. mot andra frilansfotografer. Därför 

ansåg domstolen att en prövning var påkallad från allmän synpunkt. Vidare följde en skä-

lighetsbedömning av villkoret. Bolaget ansågs, med sin marknadsandel på under 20 %, 

vara ett medelstort bolag och frilansfotograferna lyckades inte visa att de intagit en typiskt 

sett underlägsen ställning. Domstolen tog därefter stöd i dispositiv rätt för att avgöra om 

konkurrensklausulen ändå var oskälig. Domstolen fann att konkurrensklausulen inte stred 

mot dispositiv rätt. Vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter fann domstolen 

att det inte var visat att avtalsvillkoret typiskt sett medförde en sådan snedbelastning vad 

avser parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet att en rimlig balans mellan par-

terna inte längre var för handen. Konkurrensklausulen ansågs därmed inte vara oskälig.
70

 

 

Om en oskälig uppsägningstid eller rätt till uppsägning utan viktig grund stadgas i klausu-

ler som är vanligt förekommande på franchisemarknaden borde villkoret kunna förbjudas. 

Trots att en och samma franchisegivare erbjuder samma uppsägningsrätt till sina franchise-

tagare kan avtalen på marknaden variera kraftigt, exempelvis gällande uppsägningstider. 

Av den anledningen kan det vara svårt att angripa sådana klausuler med lagen om avtals-

villkor mellan näringsidkare som så tydligt syftar till att reglera marknaden, inte det en-

skilda avtalet.
71

 Eftersom prövningarna görs sällan bidrar lagen till ett relativt svagt skydd 

för en franchisetagare. 

 

  

                                                 
68

 Sagell, s. 150. 
69

 Vid tiden benämnt Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen ersattes 1 september 2016 av Patent- och 

marknadsdomstolen, www.marknadsdomstolen.se/, lydelse 2016-12-18. 
70

 MD 2010:12, på s. 11 ff. 
71

 Munukka, Karnov lagkommentar. 

http://www.marknadsdomstolen.se/
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3.3 36 § avtalslagen 

 

Avtal mellan näringsidkare kan även angripas med avtalslagens generalklausul. 36 § 1 och 

2 st. AvtL lyder enligt följande: 

 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt 

med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, sena-

re inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan 

betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla 

med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin 

helhet lämnas utan avseende. 

 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av 

skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen 

ställning i avtalsförhållandet.” 

 

Bestämmelsen ter sig inte lika lättillämplig som den ger sken av. Särskilt mellan näringsid-

kare ska generalklausulen tillämpas restriktivt eftersom det ligger i en näringsidkares natur 

att ta risker med sin verksamhet. Villkor där exempelvis ena parten har ensam beslutande-

rätt i någon fråga eller där parternas förmåner skiljer sig åt i hög grad kan dock anses oskä-

liga för småföretagare. Hela avtalet tas i bedömning för att avgöra om oskälighet förelig-

ger. Även om en klausul kan anses oskälig i sig kan det finnas andra bestämmelser i avtalet 

som gör att avtalet som helhet inte anses oskäligt.
72

  

 

Generalklausulens tillämpning kräver att det verkligen finns ett påtagligt missförhållande i 

avtalet eller att avtalsvillkoret strider mot gott affärsskick.
73

 I förarbetena till 36 § AvtL 

beskrivs att en jämförelse med affärsskicket inom en viss bransch kan tjäna till ledning för 

bedömningen av om ett villkor skall anses oskäligt eller inte. Det gäller framför allt när det 

är fråga om rena affärsförhållanden, då ju parterna oftast är mer jämställda än när det gäller 

avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Strider ett villkor mot vad som anses vara 

gott affärsskick finns det ofta starka skäl att jämka villkoret eller lämna det utan avseen-

de.
74

 Tanken med klausulen är dock inte att vara ett skydd mot dåliga affärer, utan att 

skapa en sund utveckling av avtalsförhållanden.
75
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 Sagell, s. 143 f. 
73

 Ds 2004:55 Upplyst franchising, s. 53. 
74

 Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område, m.m., s. 119 f. 
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 Ds 2004:55 Upplyst franchising, s. 53. 



 

 

19 

 

I NJA 1992 s. 290 prövades om en skiljedomsklausul i ett franchiseavtal kunde jämkas 

med 36 § AvtL. HD konstaterade att det låg i verksamhetens natur att franchisetagaren i 

vissa avseenden var i underlägsen ställning. Franchising utgör ett kommersiellt förhållande 

och affärsmässiga överväganden styr parternas handlande. Inget tvång föregick avtalet i 

fallet. Därför ansågs en skiljedomsklausul som sådan inte utgöra ett oskäligt avtalsvill-

kor.
76

 

 

För att generalklausulen ska kunna tillämpas krävs att en part väcker talan därom vid dom-

stol. Domslutet påverkar därefter enbart parternas avtal. En tillämpning av generalklausu-

len ger inte samma marknadsrättsliga effekt som uppnås med lagen om avtalsvillkor mel-

lan näringsidkare.
77
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 NJA 1992 s. 290, på s. 299. 
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 Ds 2004:55 Upplyst franchising, s. 57. 
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4 Uppsägningsrätten i förhållande till annan samar-

betslagstiftning 

4.1 Uppsägningsrätten inom handelsagentur 

 

En samarbetsform som uttryckligen regleras i svensk lagstiftning är handelsagentur. Han-

delsagentur och franchising är i mångt och mycket liknande samarbetsformer, varför det är 

intressant att undersöka skillnader och likheter dem emellan. 

 

En handelsagent är någon som förmedlar varor mellan en huvudman och en kund. Han-

delsagenten tar upp anbud från kunden och för det vidare till huvudmannen som därefter 

ingår avtal med kunden.
78

 Agenten själv säljer inga varor till kunden om agenten inte fått 

en fullmakt från huvudmannen att ingå avtal i huvudmannens namn och för huvudmannens 

räkning. Agenten äger inte heller några varor själv eftersom inget köp kommer till stånd 

mellan agenten och huvudmannen. Handelsagentur medför att agenten står liten ekonomisk 

risk vid misslyckad försäljning eftersom agenten inte själv investerat i varorna.
79

 

 

Handelsagenturlagen innehåller skyddsregler till förmån för handelsagenten avseende 

uppsägningsförhållanden. Lagen baseras på ett EU/EG-direktiv från 1986.
80 Handelsagen-

ten anses vara skyddsvärd eftersom den är i svagare ställning än huvudmannen. Förhållan-

det liknas vid ett konsumentförhållande eller ett anställningsförhållande.
81

 Agenten skyd-

das vid uppsägning av handelsagenturen eftersom tvingande lagreglering finns avseende 

grund för uppsägning, uppsägningstid, avgångsvederlag, annan kompensation till agenten 

och säkerhet vid återlämnande av varor.
82

 

 

25 § HaL innehåller regler om uppsägningstid för tidsbestämda avtal. Ett tidsbestämt avtal 

upphör vid avtalstidens slut. Om parterna därefter fortsätter agenturförhållandet ska avtalet 

betraktas som ett icke tidsbestämt avtal. I 24 § HaL uppställs en uppsägningstid för tillsvi-

dareavtal av en månad per år till och med sjätte året av förhållandet. Den tiden är tvingan-

de, med undantag från att handelsagenten tillåts säga upp avtalet med tre månaders upp-

sägningstid från och med det tredje året. Parterna får avtala om längre uppsägningstid 

såvida inte huvudmannen ges en förmånligare tid. 

 

  

                                                 
78

 1 § HaL. 
79

 Sagell, s. 13. 
80

 Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande 

självständiga handelsagenter. 
81

 Prop. 1990/91:63 Om handelsagentur, s. 25. 
82

 24-33 §§ HaL. 
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Vid förtida upphörande av avtalet krävs enligt 26 § HaL att en ”viktig grund” motiverar 

uppsägningen. Viktig grund kan vara avtalsbrott eller händelser med karaktär av force 

majeure.
83

 Paragrafen är tvingande till förmån för handelsagenten. Att någon av parterna 

går i konkurs medför enligt 27 § HaL att agenturavtalet upphör att gälla. 

 

Rätt till avgångsvederlag regleras i 28 § HaL. Rätten tillkommer handelsagenten om den 

har tillfört huvudmannen nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den befintliga 

kundkretsen och huvudmannen kommer ha väsentlig fördel av det. Rätten tillkommer 

vidare enbart handelsagenten om det anses skäligt med hänsyn till samtliga omständighe-

ter, särskilt agentens förlust av provision på avtal med dessa kunder Vederlaget ska uppgå 

till högst motsvarande ett års provision, och regleringen är tvingande till förmån för han-

delsagenten. 

 

Det finns inget rättsfall där handelsagenturlagen har tillämpats analogiskt på franchiseav-

tal. Lagen har dock tillämpats analogiskt på återförsäljaravtal, se avsnitt 4.3 nedan. 

 

4.2 Uppsägningsrätten inom kommission 

 

Kommission är ytterligare en form av samarbete som är närliggande till franchising. 

Kommission är liksom handelsagentur utförligt reglerat i lag. Huvudmannen, dvs. tillver-

karen, benämns i denna form som kommittent och mellanmannen som kommissionär. Vid 

kommission säljer kommittenten varorna genom kommissionären, och kommissionären är 

den som utför försäljningen till kund. Kommissionären agerar i eget namn, och blir därför 

part i vidareförsäljningen, men agerar för kommittentens räkning. Trots att kommissionä-

ren agerar i eget namn äger kommittenten fortfarande varorna.
84

 

 

Även kommissionslagen är utformad som en skyddslagstiftning till förmån för kommissio-

nären. Regleringen innebär att om parterna i jämförelse med lagens bestämmelser har 

avtalat om mer förmånliga villkor för kommissionären gäller det mellan parterna. Är vill-

koren istället är till nackdel för kommissionären gäller lagens bestämmer. 

 

Bestämmelser motsvarande 24 § HaL om tillsvidareavtal finns i 33 § KommL. Även i 

kommissionslagen finns en tvingande uppsägningstid om en månad för varje påbörjat år av 

uppdragstiden, till och med sjätte året. Parterna kan avtala om att kommissionären redan 

efter tredje året uppnått maximal uppsägningstid, det vill säga en uppsägningstid om tre 

månader. Slutligen tillåts parterna avtala om längre uppsägningstid förbehållet att kommis-

sionären inte har längre uppsägningstid än kommittenten. Tidsbestämda avtal regleras i 34 

§ KommL. Paragrafen innehåller motsvarande bestämmelse som 25 § HaL. 

 

                                                 
83

 Svarts, s. 26; prop. 1990/91:63 Om handelsagentur, s. 107. 
84

 1 § KommL; Sagell, s. 13 f. 
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Samma grunder för förtida uppsägning med omedelbar verkan ställs upp i 35-36 §§ 

KommL som i 26-27 §§ HaL.
85

 Även rätten till avgångsvederlag tillfaller kommissionären 

enligt 39 § KommL på samma sätt som den tillfaller en handelsagent. 

 

Kommissionären är alltså skyddad på samma sätt som handelsagenten.
86

 Enbart i fall där 

regleringen är verksamhetsspecifik differentierar lagarna, något som framhölls som syfte i 

förarbetena till kommissionslagen. Aktörer på marknaden kan ofta arbeta både som agent 

och kommissionär. Med hänsyn härtill ansåg lagstiftaren att det därför var önskvärt att ha 

så lika obligationsrättsliga regler som möjligt för samarbetsformerna. Kommissionärer 

anses skyddsvärda eftersom de ofta är småföretagare som i många fall har åtagit sig att 

enbart vara mellanman åt en kommittent. Kommittenten å sin sida är ofta ett stort och 

kapitalstarkt företag.
87

 I propositionen till kommissionslagen motiverades behovet av 

skyddslagstiftning på följande sätt: 

 

”För att återförsäljare inte ska riskera att slås ut och leverantören dra nytta av 

den kundkrets som återförsäljaren har byggt upp krävs det mera moderna regler 

för vad som gäller för uppsägning av ett kommissionsavtal och för ersättning 

från leverantören till återförsäljaren.”
88

 

 

I propositionen konstaterades att utländska företags användning av svenska kommissionä-

rer för försäljning av deras varor i Sverige ökade. Det ansågs därför fördelaktigt om svensk 

lag följde utvecklingen av skydd i andra jämförbara länder, exempelvis inom EU. Det 

framhölls fördelaktigt om lagstiftningens utformning följde dessa länders lagar.
89

 

 

I förarbeten till kommissionslagen beskrivs att lagen kan komma att tjäna som källa för att 

fastställa allmänna rättsgrundsatser om sysslomän och att lagen i viss utsträckning kan 

tillämpas analogiskt på andra rättsförhållanden.
90

 Det innebär att analogisk tillämpning av 

lagen skulle kunna bli aktuellt på ett franchiseavtal. Svarts menar dock att vid en analogisk 

tillämpning av tvingande skyddslagstiftning mister lagen sin tvingande karaktär. Vid en 

analogisk tillämpning av tvingande lagstiftning är det möjligt för parterna att avtala om 

annat även när lagen är tvingande inom tillämpningsområdets uttryckliga gränser. Kom-

missionslagen skulle därför kunna skydda franchisetagaren i den mån det finns någon 

oreglerat förhållande i franchiseavtalet, men inte som skyddslagstiftning till förmån för 

franchisetagaren.
91
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 Prop. 2008/09:88 Ny kommissionslag, s. 147. 
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 32-42 §§ KommL. 
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 Prop. 2008/09:88 Ny kommissionslag, s. 23 ff. 
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4.3 Uppsägningsrätten inom återförsäljning 

 

En återförsäljare köper varor, tjänster eller rättigheter från en leverantör eller tillverkare 

och därefter vidaresäljer dessa till kunden, både i eget namn och för egen räkning. Samar-

betsformen omgärdas inte av någon skyddslagstiftning likt handelsagentur och kommis-

sion. Den lagstiftning som finns avseende uppsägning av återförsäljaravtal är samma som 

för franchising, d.v.s. avtalslagen och lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Denna 

samarbetsform öppnar upp både för större risk för återförsäljaren eftersom de agerar själv-

ständigt, och för större vinst om försäljningen blir framgångsrik. Även tjänster och rättig-

heter kan vara föremål för ett återförsäljaravtal, till skillnad från ett agenturavtal eller 

kommissionsavtal. När rättigheter är föremål för återförsäljning innebär det att en rättighet 

upplåts från den som har en skyddad immaterialrätt, licensgivaren, till någon annan, licens-

tagaren, att använda rättigheten på sina egna varor eller tjänster mot vederlag. Därefter 

säljer licenstagaren som återförsäljare vidare produkter eller tjänster med den immateriella 

rättigheten till sina kunder. I säljavtalet är licensgivaren inte en avtalspart.
92

 

 

Behovet av skyddslagstiftning för återförsäljare har utretts vid ett flertal tillfällen. När 

kommissionslagen reviderades ansåg Kommissionslagskommittén att ett behov av skydd 

fanns för återförsäljare. Trots det lades aldrig fram något lagförslag om återförsäljning. 

Kommittén grundade beslutet på att det fanns ett standardavtal
93

 på området som ansågs ge 

återförsäljaren tillräckligt skydd. Standardavtalets utformning var nämligen så pass lik den 

utformning en lagstiftning skulle haft, att om standardavtalet användes skulle inget behov 

av lagstiftning föreligga. Likheterna innebar också att en analogisk tillämpning av kom-

missionslagen var möjlig.
94

 Standardavtalet kom aldrig att användas på så utbredd nivå. 

Trots det har HD i flera fall hänvisat till standardavtalet vilket tyder på att det, trots att det 

inte är väletablerat, kan få stort utrymme vid utfyllnad av avtal.
95

 

 

Både p.g.a. avsaknad av skyddslagstiftning och att även franchiseavtal kombineras med en 

licensdel, d.v.s. den upplåtna rätten att använda franchisegivarens affärskoncept och varu-

märke, är återförsäljning den av de presenterade samarbetsformerna som mest liknar fran-

chising. Eftersom även uppsägning av återförsäljaravtal är oreglerat finns ingen lag därom 

att tillämpa analogiskt på franchiseavtal. Både kommissionslagen och handelsagenturlagen 

har dock använts som utfyllnad och som tolkningshjälp av återförsäljaravtal. Därför är det 

av vikt även för franchiseavtal att redogöra för praxis beträffande återförsäljaravtal. 

 

Notisfallet NJA 1989 A 7 gällde ett återförsäljaravtal om snöskotrar. Enligt avtalet fick 

återförsäljaren även återförsälja skotrar från andra tillverkare. I avtalet saknades bestäm-

melser om uppsägningstid. Efter flera års tid hävde tillverkaren avtalet med omedelbar 

verkan efter att återförsäljaren vägrat att sluta sälja skotrar av ett annat märke. Frågan som 
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 Sagell, s. 14 f. 
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HD behövde ta ställning till var om återförsäljaren skulle ha rätt till uppsägningstid. Dom-

stolen konstaterade att den vid tiden gällande lagen (1914:45) om kommission, handels-

agentur och handelsresande inte var tillämplig i målet men att lagen kunde tjäna som väg-

ledning. Om HD fann avtalsvillkoret oskäligt kunde istället 36 § AvtL tillämpas på förhål-

landet. HD resonerade kring handlande som ensamåterförsäljare. HD menade att sådana 

fall, där återförsäljaren åtagit sig en stark bundenhet till leverantören, motiverar det att ett 

avtal förbinder leverantören till relativt långvariga uppsägningstider. I fallet agerade åter-

försäljaren självständigt och sålde skotrar av flera konkurrerande märken. Det var alltså 

inte fråga om ensamåterförsäljning. Därför ansågs inte återförsäljaren vara i en sådan 

underlägsen ställning som motiverade att domstolen tillämpade 36 § AvtL. 

 

I NJA 2009 s. 672 resonerade HD åter kring handelsagenturlagens analogiska tillämplighet 

på återförsäljaravtal. Fallet gällde ett muntligt återförsäljaravtal som var slutet på obestämd 

tid och som saknade villkor om uppsägning. Frågan gällde om avtalet kunde sägas upp 

med omedelbar verkan eller om skälig uppsägningstid krävdes. Samarbetet bestod av att 

återförsäljaren skulle ta brödbeställningar från kunder och därefter, i eget namn, återförsäl-

ja leverantörens bröd till kunderna. Utöver försäljningen fanns ett visst samarbete i fråga 

om marknadsföring och produktutveckling. Återförsäljaren var leverantörens enda distri-

butör inom området men sålde även parallellt andra produkter. Återförsäljaren var i fallet 

del av en stor koncern medan leverantören var ett småföretag. Sju år efter att återförsäljar-

förhållandet hade inletts sade leverantören upp avtalet till omedelbar upphörande. 

 

HD konstaterade att den utfyllande rätten ska konstrueras med stöd av lagbestämmelser 

rörande jämförbara avtalsförhållanden och praxis. Hänsyn borde också tas till att återför-

säljningsavtal ofta är internationella. HD framhöll att enligt standardavtalet gäller ensamå-

terförsäljningsavtal för en tid av två år. Om avtalet inte sägs upp senast sex månader före 

avtalstidens utgång löper det vidare på ett år i sänder med sex månaders uppsägningstid.
96

  

 

HD fortsatte med att konstatera att förhållandena kring återförsäljning är likt både handels-

agentur och kommission. Domstolen kom fram till att skälig uppsägningstid ska iakttas. 

Varken handelsagenturlagen och kommissionslagen tillämpades dock analogiskt i fallet. 

Istället tjänade de som tolkningshjälp. Likaså tjänade utländska källor som tolkningshjälp. 

HD konstaterade att i amerikansk rätt finns visst stöd i praxis för att skälig uppsägningstid 

krävs i återförsäljarförhållanden. Därefter tog HD stöd i DCFR och konstaterade att vägle-

dande för vad som skulle anses vara skälig uppsägningstid borde i huvudsak vara sådana 

omständigheter som nämns i Book IV, part E (IV.E.) 2:302 DCFR. Omständigheterna är a) 

den tid kontraktsförhållandet varat, b) gjorda rimliga investeringar, c) den tid det tar att 

finna ett rimligt alternativ och d) handelsbruk. Listan över omständigheter är inte uttöm-

mande. HD ansåg i fallet att en uppsägningsperiod om tre månader var skälig. En avgöran-

de faktor var att återförsäljaren inte var bunden till att uteslutande sälja leverantörens bröd 

och att återförsäljaren i detta fall inte var det mindre av de två företagen. HD tillade även 
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att ”Avtal som innehåller annan än skälig uppsägningstid kan beroende på omständigheter-

na jämkas med tillämpning av 36 § AvtL (jfr NJA 2008 s. 24).”
97

 

 

Ramberg menar att rättsfallet medför en utgångspunkt om tre månaders uppsägningstid för 

återförsäljaravtal. Kortare uppsägningstid är möjlig utifrån ovan nämnda omständigheter, 

d.v.s. om exempelvis avtalstiden är kort eller om små investeringar gjorts. Är förhållande-

na de motsatta kan en skälig uppsägningstid anses längre än tre månader. Ramberg menar 

också att en skälig uppsägningstid vid avsaknad av avtal aldrig borde anses vara längre än 

sex månader. Tiden följer av att exempelvis kommissionslagen och handelsagenturlagen 

uppställer sex månader som maximal tvingande uppsägningstid. Ramberg anser att NJA 

2009 s. 672 är av stor betydelse även för franchiseavtal. Hon menar att rättsfallet medför 

en utgångspunkt om tre månaders uppsägningstid även för likvärdiga avtal. Med likvärdiga 

avtal åsyftas avtal där ingen uppsägningstid är avtalad och ingen lagstiftning reglerar upp-

sägningstiden. Detta fungerar dock enbart som ett skydd när det finns en lucka i avtalet, 

inte ett skydd av oskäliga uppsägningstider i avtalet.
98

 

 

I NJA 2008 s. 24 gällde frågan om handelsagenturlagens bestämmelse om avgångsvederlag 

var analogiskt tillämplig på ett licensavtal. HD konstaterade att lagen är tillämplig på 

varor, och därför kan en direkt tillämpning inte vara möjlig i fråga om nyttjanderätt till ett 

dataprogram. HD fortsatte med att förklara att skyddslagstiftningens indispositiva karaktär 

ändras till en dispositiv sådan vid analogisk tillämpning.
99

 Parterna hade inte avtalat om 

något avgångsvederlag men de hade däremot avtalat om att handelsagenturlagen skulle 

vara tillämpligt på avtalet.
100

 Trots att 28 § HaL om avgångsvederlag mist dess tvingande 

karaktär p.g.a. den analogiska tillämpningen blev paragrafen tillämplig. 

 

Om återförsäljares rätt till avgångsvederlag uttalar Ramberg att ”Mot bakgrund av att 

Högsta domstolen inte tydligare klargjort att handelsagentlagen haft betydelse som 

rättskälla i kombination med den försiktiga hållning som intogs i NJA 2008 s 24 (Comtax-

målet), bedömer jag att Högsta domstolen kommer att vara obenägen att medge distributö-

rer rätt till avgångsvederlag om det saknas stöd i parternas avtal.”
101

 

 

Sammanfattningsvis visar praxis och doktrin att analogisk tillämpning av handelsagentur-

lagen och kommissionslagen är möjlig i förhållande till närliggande samarbetsformer. 

Franchising är en sådan närliggande form och därför torde lagarna kunna tillämpas analo-

giskt vid uppsägning av franchiseavtal. Eftersom lagarna mister sina tvingande karaktärer 

vid analogisk tillämpning är skyddet vid en sådan tillämpning ändock lågt. Lagarna må 

visserligen även tjäna som ett av de verktyg domstolarna har vid skälighetsbedömningar 

enligt de allmänna avtalsrättsliga lagarna. Inte heller därigenom anser jag att franchisetaga-

ren har ett starkt skydd.  
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5 Uppsägningsrätten i förhållande till Svensk Fran-

chise etiska regler 

I förarbetena till lagen om franchisegivares informationsskyldighet nämns Svensk Franchi-

se.
102

 I propositionen är organisationen en remissinstans och i departementspromemorian 

behandlas dess etiska regler och skyddet de etiska reglerna medför.
103

 Svensk Franchise 

etiska regler bör därför, utifrån ställningen som möjlig branschpraxis, redogöras för mer 

ingående för att förstå vilket skydd de etiska reglerna innebär för franchisetagare. 

 

Svensk Franchises etiska regler är inte gällande uppsägning av franchiseavtal utformat som 

ett uttryckligt skydd. I dess femte punkt stadgas vad franchiseavtalet måste innehålla. Däri 

framgår att franchiseavtalet ska innehålla villkor för avslutande av avtalet. Ingen vägled-

ning ges i fråga om innehållet i, eller utformningen av, uppsägningsvillkoren. Svensk 

Franchise etiska nämnd har i ett fall beslutat att det inte var ett agerande i enlighet med de 

etiska reglerna när ett tillsvidareavtal hade en så kort uppsägningstid som sex månader. 

Den etiska nämnden baserade beslutet bland annat på att franchisetagaren ådragit sig kost-

samma och långsiktiga åtaganden med anledning av exempelvis hyra av lokalen, inköp av 

inventarier och utbildning av personal. Enligt franchiseavtalet var franchisetagaren dessut-

om förbjuden att bedriva konkurrerande verksamhet under ett år efter avtalets upphörande, 

vilket även det talade för att uppsägningstiden på sex månader var oetiskt kort.
104

 

 

Rätten till avgångsvederlag och kravet på ”viktig grund” för rätten till uppsägning finns 

inte upptaget i Svensk Franchise etiska regler. Genom att uppsägningsvillkoren alltid måste 

finnas med i avtalet enligt den femte punkten borde dock den etiska nämnden kunna avgö-

ra om uppsägningsvillkoren är oetiska. 

 

De etiska reglerna innehåller en definition av franchising i den första punkten. Jämfört med 

legaldefinitionen i lagen om franchisegivares informationsskyldighet är denna definition 

vidare och mer förklarande. Till skillnad från legaldefinitionen regleras inte bara vad som 

krävs för att ett avtal ska klassificeras som ett franchiseavtal. I första punkten regleras även 

vissa förutsättningar för franchisen. Det stadgas att parterna ska ha ett nära och fortlöpande 

samarbete, att parternas företag ska vara separata både ekonomiskt och juridiskt, att avtalet 

ska vara skriftligt osv.
105

 Svensk Franchise brittiska systerorganisationen, British Franchise 

Association, har gett ut kommentarer till dess identiskt utformade etiska regler vari den 

påstår att definitionen stadgar grundläggande krav på en franchisegivare. British Franchise 

Association menar att underlåtenhet att följa kraven i definitionen kan anses som brott mot 

de etiska reglerna. Svensk Franchise har inte själva tagit fram några kommentarer till de 

etiska reglerna.
 106
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Vidare innehåller de etiska reglerna krav på att franchisegivaren, innan franchising får 

påbörjas, måste driva minst en pilotenhet så att ett framgångsrikt drivande av affärskoncep-

tet kan påvisas. Kravet beror på att affärskonceptets framgång på marknaden ska testas 

innan en franchisetagare ska ges möjlighet att ta risken och investera i en egen verksamhet 

med konceptet som grund.
107

 De etiska reglerna innehåller ledande principer avseende 

parternas förpliktelser, både inledande och löpande under avtalets gång, regler om informa-

tion och krav på vilka klausuler ett franchiseavtal ska innehålla.
108

 

 

Eftersom avtalet ska vara skriftligt och uppsägningsrätten ska nedtecknas i avtalet lämnas 

lite utrymme att påverka förhållandet genom utfyllnad av avtalet eller avtalstolkning. Det 

kan både vara positivt och negativt ur skyddssynpunkt för franchisetagaren. Det positiva 

för franchisetagaren är att den blir medveten om verksamheten varit framgångsrik eller inte 

under tiden som pilotenhet innan den väljer att investera däri och att avtalet är tydligt. 

Franchisetagaren kan därmed förutse vilka chanser den har för att lyckas med verksamhe-

ten, hur en framtida uppsägning kan ske och vilka konsekvenser det skulle innebära för 

franchisetagaren. Vad som är negativt med en heltäckande reglering av avtalet är att, med 

avsaknad av tvingande lagar som skyddar franchisetagaren, det öppnar upp för små möj-

ligheter för rättstillämparen att träda in. Såvida inte avtalet är ojämnt till den grad avtalsla-

gen eller lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare kan inträda är franchisetagaren bun-

den av ett oskäligt villkor. Sagell menar att Svensk Franchise främst syftar till att företräda 

franchisegivarnas intresse. Eftersom Svensk Franchise har en etisk nämnd borde alltför 

oskäliga villkor trots det fångas upp. Om en uppsägningstid om sex månader har ansetts för 

kort i ett fall innebär det att den etiska nämnden har gått längre i kravet på skälig uppsäg-

ningstid än vad lagstiftaren ställt upp för tvingande uppsägningstid för den svagare parten i 

närliggande samarbetslagstiftning. Enligt handelsagenturlagen och kommissionslagen 

anses som ovan nämnt sex månader alltid vara en skälig uppsägningstid. 
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6 Uppsägningsrätten i förhållande till Draft Common 

Frame of Reference 

The Study Group on a European Civil Code utarbetade DCFR som ett förslag till en uni-

onsgemensam lag på den europeiska privaträttens område. Gruppen har sökt finna den 

bästa utformningen av DCFR genom att studera EU:s medlemsländers nationella kon-

traktsrätt, såväl lagstiftad rätt som praxis och sedvänja.
109

 I 2 kap. IV.E. DCFR finns gene-

rella regler om handelsagentavtal, distributionsavtal och franchiseavtal. Specifika regler 

om franchising finns vidare i 4 kap. Modellreglerna i normsamlingen reglerar inte bara 

franchisegivares informationsskyldighet. De reglerar även den fortsatta relationen mellan 

parterna, exempelvis i form av skyldigheter under avtalstiden och upphörande av avtalet.
110

 

 

Gölstam har analyserat och jämfört DCFR med svensk rätt i förhållande till just franchi-

sing. Gölstam kommer fram till att i förhållande till prekontraktuella skyldigheter, såsom 

informationsskyldigheten, bidrar DCFR inte till någon större skillnad i svensk rätt om 

normsamlingen skulle tillämpas så som lag. I förhållande till skyldigheter under avtalets 

gång blir skillnaderna desto större. Störst blir skillnaderna i förhållande till avtalets upphö-

rande och efter avtalets upphörande. Gölstam avlutar med att påstå att en konsekvens av 

DCFR är att balansen mellan parterna blir jämnare, inte efter ett syfte att skydda franchise-

tagaren, utan med anledning av att ekonomisk effektivitet och förutsebarhet bringas.
111

 

 

I IV.E.–2:301 DCFR regleras tidsbestämda franchiseavtal. I de fallen upphör avtalet när 

tiden löpt ut. Om ett sådant avtal förlängs blir det ett tillsvidareavtal. Därefter, i IV.E.–

2:302, regleras tillsvidareavtal. I de fallen blir en skälig uppsägningstid än mer relevant 

eftersom avtalstidens längd är oviss och oförutsebar. Där stadgas att om skälig uppsäg-

ningstid iakttas finns ingen rätt för den andra parten att begära skadestånd för uppsägning-

en. Vad som utgör skälig uppsägningstid avgörs utifrån a) den tid kontraktsförhållandet 

varat, b) gjorda rimliga investeringar, c) den tid det tar att finna ett rimligt alternativ och d) 

handelsbruk. Listan över omständigheter är inte uttömmande. Vidare regleras att en upp-

sägningstid av en månad för varje år förhållandet pågått presumeras vara en skälig uppsäg-

ningstid, med en yttersta gräns på 36 månader. En uppsägningstid på en månad per år till 

och med sjätte året är tvingande och parterna kan inte överenskomma om lägre skydd. En 

längre uppsägningstid får iakttas såvida inte franchisegivaren har en kortare uppsägningstid 

än franchisetagaren.
112
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I IV.E.–2:304 DCFR finns ett uttryckligt tvingande skydd mot uppsägning efter icke-

prestation som inte är ”fundamental”, d.v.s. att viktig grund saknas. Det motiveras med att 

dessa samarbetsavtal är långsiktiga och att parterna därför räknar med, och efter stora 

investeringar är beroende av, att samarbetet inte riskeras av mindre försummelser.
113

 

 

Avgångsvederlag regleras i IV.E.–2:305 DCFR. Det är en motsvarande regel till 39 § 

KommL och 28 § HaL. Skillnaden mellan nämnda lagbestämmelser och DCFR är att 

DCFR inte ställer upp någon beloppsbegränsning. 

 

Än finns inget svenskt rättsfall där HD har hänvisat till DCFR som utfyllnad av ett franchi-

seavtal. Det finns dock skäl som talar för att den möjligheten finns. Återförsäljaravtal och 

franchiseavtal är de former av samarbeten som är mest lika varandra.
114

 Som ovan nämnts 

använde sig HD av DCFR i NJA 2009 s. 672 i en fråga om vad som utgjorde skälig upp-

sägningstid i ett återförsäljaravtal.
115

 DCFR har dock aldrig haft en avgörande roll, utan 

tjänat som hjälpmedel till beslut om exempelvis vad som är skälig uppsägningstid och 

vilka omständigheter som ska beaktas för beslutet. Möjligheten finns att DCFR kan kom-

ma att användas på samma vis i en franchiserelation och därför bör hänsyn tas till dessa 

modellregler. Eftersom den generella bestämmelsen som användes som hjälpmedel av HD 

gäller såväl återförsäljaravtal som franchiseavtal talar det för att DCFR mycket väl skulle 

kunna användas på samma vis avseende franchiseavtal. 
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7 Franchisetagares skyddsbehov 

7.1 Inledning 

 

För att kunna utreda om dagens uppsägningsrätt är skälig ur franchisetagares synpunkt 

behöver även motiven till varför företag väljer franchising redogöras för och analyseras. 

Först genom att undersöka parternas roller i samarbetet, hur avtalet parterna emellan ty-

piskt sett ser ut och bakgrunden till varför företag väljer franchising kan kommas till en 

slutsats avseende om franchisetagare är skyddsvärda. Det leder i sin tur till möjligheten att 

dra slutsatser om ett behov av ytterligare skydd för franchisetagaren finns. 

 

7.2 Parternas roller i ett franchiseavtal 

 

7.2.1 Uppdelningen av parternas uppgifter 

 

Franchisegivaren ansvarar för att kunskapen om franchisekedjans affärskoncept och om 

marknaden i stort förs ut till franchisetagarna. Franchisegivaren har även ansvar för ut-

veckling av kedjan på så vis att franchisetagarna löpande ska uppdateras om know-how, 

om eventuell utbildning och om nya anvisningar eller uppdateringar i manualer. Denna 

information ska samlas i en handbok som franchisetagarna har att följa. Handboken ska 

även innehålla instruktioner om den dagliga driften och marknadsföring. Franchisegivaren 

ska även ansvara för att franchisetagarnas sortiment löpande anpassas till marknaden. Det 

är franchisegivaren som har de immateriella rättigheterna kopplade till affärskonceptet och 

har därför att tillse att rättigheterna skyddas. Franchisegivaren har ansvar för att utöva 

tillsyn över kedjan så att franchisetagarna följer handboken, avtalet och alla andra instruk-

tioner franchisegivaren givit.
116

 Att franchisegivaren utvecklar affärskonceptet och kontrol-

lerar franchisetagarna är inte enbart begränsande för franchisetagarna. Det är även en hjälp 

och stöttning som många oerfarna franchisetagare är beroende av för att lyckas med sitt 

företagande. Kontrollen innebär även att kedjans affärskoncept och varumärke skyddas, 

vilket på lång sikt är fördelaktigt för franchisetagarna. Under hela avtalstiden har franchi-

setagaren rätt att erhålla assistans från franchisegivaren i form av exempelvis utbildning, 

instruktioner och rådgivning.
117

 

 

Det är franchisetagaren själv som äger sin verksamhet, köper in varorna och ingår själv-

ständigt som part i säljavtalet till kunden.
118

 Det innebär en stor ekonomisk risk. Trots det 

är risken oftast mindre för franchisetagaren vid franchising än vid annan nystart av före-

tagsverksamhet med anledning av att konceptet är beprövat innan start.
119

 Det är beprövat i 

form av affärsidé, design på lokal och varor. Eftersom att franchisegivaren väljer ut varor 

för hela kedjan innebär det att varorna kan köpas in av franchisetagarna i stora mängder. 
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Följaktligen kan inköpskostnaderna ofta hållas lägre för en franchisetagare än för en annan 

nystartad verksamhet.
120

 Franchisetagarens viktigaste skyldighet i franchiseavtalet är att 

följa franchisegivarens instruktioner. Franchisetagaren, och dess av franchisegivaren god-

kända driftledare, ska enbart ha franchisen som verksamhet. Franchisegivaren föredrar ofta 

att franchisetagaren inte har haft någon form av större näringsverksamhet tidigare som 

egenföretagare.
121

 Den ska lokalt marknadsföra sortiment enligt franchisegivarens instruk-

tioner och får enbart göra inköp från franchisegivarens godkända leverantörer.
122

 

 

Förhållandet mellan en franchisegivare och en franchisetagare kan på samma vis som de i 

kapitel 4 nämnda samarbetsformerna anses innehålla en svagare och en starkare part. Även 

i franchiseförhållandet är franchisetagaren ofta ett småföretag som drivs av personer med 

ringa erfarenhet av företagande. Det är ett långvarigt och långtgående samarbete där fran-

chisetagaren har begränsat inflytande.
123

 Ett franchiseförhållande är dock symbiotiskt 

eftersom förhållandet innehåller såväl avtals- som bolagsliknande inslag. Franchisegivaren 

har genom avtal rätt till kontroll och bestämmande över franchisetagarens verksamhet, 

trots att företaget är egen juridisk person.
124

 

 

7.2.2 Korsad principal and agent-relation 

 

Principal-agent-problemet är ett klassiskt problem inom ekonomi och politik. Situationen 

uppstår när en part (agent) anställs av en huvudman (principal) att utföra något för dennes 

räkning. Principalen är den som vill ha något utfört och samtidigt har rätt att ställa krav på 

utförandet. Agenten är den som sitter på kunskap och som ska utföra arbetet för huvud-

mannen, vanligtvis följt av någon form av vederlag. Tydliga exempel på principaler är 

arbetsgivare och patienter, vilket följer att arbetstagare och doktorer är agenter. I företags-

samarbeten återfinns situationen i kommission och handelsagentur med kommissionären 

och handelsagenten som agenter och med respektive huvudman som principal. Det uppstår 

automatiskt ett moraliskt dilemma i de fall agenten, som ska agera efter huvudmannens 

bästa, har möjlighet att fatta ett beslut som är till fördel för sig själv, men till nackdel för 

huvudmannen.
125

 Till den grad agenten anser att han själv fortfarande gynnas av att arbeta 

för principalen kommer han att hålla sina åtaganden. Principal-agent-problem kan minime-

ras i företag med ett välutvecklat informationsflöde.
126

 

 

I ett franchiseförhållande är principal-agent-relationen korsad.
127

 Å ena sidan är franchise-

givaren att se som principal och franchisetagaren som agent. Det följer av att franchisegi-

varen har ett koncept med stor potential men inte den lokala kännedomen, kunskapen eller 
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resurserna att förverkliga det. Därför behövs franchisetagaren som agent. Å andra sidan 

innebär rollerna samtidigt det motsatta. Franchisegivaren kan anses vara den som sitter på 

den reella kunskapen och att franchisetagaren som principal köper in sig i det redan färdiga 

konceptet. Ur den synvinkeln har franchisegivaren redan med sin specialkunskap så som 

agent utvecklat affärskonceptet och franchisetagaren behöver enbart följa franchisegiva-

rens instruktioner och betala för sig för att uppnå en lyckad verksamhet.
128

 

 

7.3 Karaktäristiska klausuler i ett franchiseavtal 

 

I Svensk Franchise etiska regler, närmare bestämt i punkt 5.4, finns en lista över vad som 

ska finnas med i ett franchiseavtal. Även the ICC Model International Franchising Con-

tract kan användas som inspiration och checklista vid utformandet av ett franchiseavtal. 

Modellavtalet består av 33 artiklar och nio bilagor. Franchising används av företag inom 

branscher som skiljer sig avsevärt från varandra, såsom snabbmatrestauranger, optiker och 

elektronikföretag.
129

 Det är därför inte möjligt att utföra ett standardavtal som är optimalt 

för alla franchisekedjor. Härmed kommer därför redogöras för de mest klassiska och gene-

rella klausulerna i ett franchiseavtal för att söka svar på vilket reellt behov av skydd som 

finns för franchisetagaren. 

 

Av avtalet ska framgå båda parternas fullständiga firmanamn. Franchisegivare föredrar 

ofta att deras franchisetagare är aktiebolag. Det är av stor vikt för samarbetet att parterna 

inte ses som en enhet, utan som två skilda parter. Som två skilda aktiebolag reduceras 

risken att franchisegivaren ses som en arbetsgivare till franchisetagaren. Med ett aktiebolag 

följer även transparens avseende ekonomi och bokföring, vilket underlättar franchisegiva-

res kontroll. Slutligen är ett aktiebolag även fördelaktigt ekonomiskt eftersom franchiseta-

garens företagsledares privatekonomi inte kan sammanblandas med aktiebolagets ekono-

mi.
130

 Om franchisetagaren inte hunnit sätta upp ett aktiebolag än är det möjligt att en 

fysisk person utses som franchisetagare, men i de fallen brukar avtalet skrivas över direkt 

på aktiebolaget när det registrerats. Ibland ställs krav på aktiebolagets namn, som franchi-

segivaren ofta önskar vara skilt från kedjans namn. Även den önskan baseras på att parter-

na inte ska ses som en enhet. På så vis är det också lättare för franchisegivaren att avyttra 

en franchisetagare i framtiden genom att säga upp franchiseavtalet och därefter undvika att 

franchisetagaren fortfarande sammankopplas med kedjan.
131

 

 

Vidare ska framgå syftet med samarbetet och vilken part som äger konceptet. Det kan vara 

franchisegivaren själv eller en tredje part som låter franchisegivaren, via en upplåten li-

censrätt, ingå franchiseavtalet. Avtalet innehåller en redogörelse för under vilka villkor 

franchisetagaren får använda franchisegivarens varumärke och andra immaterialrätter, 

know-how om affärskonceptet och liknande. Det ska regleras om franchisetagaren har 
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ensamrätt att bedriva verksamheten i området eller inte. Om ensamrätten är exklusiv får 

ingen annan franchisetagare verka på området. Är ensamrätten istället icke-exklusiv gäller 

det ofta i förhållande till exempelvis vissa kunder eller vissa försäljningskanaler inom 

marknadsområdet. Vilken storlek det är på området där ensamrätten upplåts är av stor 

betydelse. Får franchisetagaren ensamrätt kopplat till ett stort område är det oftast en fördel 

för franchisetagaren som undslipper konkurrens från andra franchisetagare inom kedjan. 

Kopplas ensamrätten istället till ett litet område, eller till ett område med låg befolknings-

mängd, kan villkoret vara begränsande och till nackdel för franchisetagaren. Att ge fran-

chisetagaren ensamrätt kan ibland vara till nackdel även för franchisegivaren eftersom det 

begränsar eventuell expansion inom det området med andra franchisetagare. Ibland an-

vänds, som komplement till den exklusiva ensamrätten, en icke-exklusiv rätt tillsammans 

med en optionsrätt för franchisetagaren att etablera ett nytt affärsställe i området. Franchi-

setagaren med optionsrätten har då förtur att expandera på området. Avstår den från att 

etablera ett nytt affärsställe får möjligheten ges vidare till en annan franchisetagare.
132

 

 

Parternas åtaganden och rättigheter regleras i avtalet. Den mer detaljerade instruktionen till 

franchisetagarna regleras vidare i manualer och handböcker. Handboken brukar biläggas 

avtalet och blir på så vis en del av franchiseavtalet. Handboken är föremål för lag 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter.
133

 

 

Vilka varor eller tjänster som franchisetagaren ska erhålla och på vilka villkor ersättning 

ska ske till franchisegivaren ska framgå. Ersättningen består av att franchisetagaren först 

betalar en startavgift för att få träda in som franchisetagare i kedjan. Startavgiften bör täcka 

de utgifter som franchisegivaren haft fram till att franchisetagaren fått igång verksamheten, 

exempelvis kostnaden för upplärning av franchisetagaren. Varumärket och affärskoncep-

tets storlek och spridning kan påverka startavgiften. Ju mer välkänt och stort affärskoncept, 

desto högre avgift. Därefter löper under hela avtalstidens gång en royalty, oftast i form av 

en procentsats av franchisetagarens omsättning, som ska betalas till franchisegivaren.
134

 

 

Vem som ska inneha förstahandskontraktet för lokalen där verksamheten ska bedrivas 

måste avgöras. Det kan exempelvis bero på om hyresvärden hellre vill ha en franchisegiva-

re som hyresgäst än en franchisetagare. Om franchisegivaren är hyresgäst måste en andra-

handsuthyrning ske till franchisetagaren. Att vara hyresgäst är fördelaktigt för franchisegi-

varen eftersom det innebär makt att bestämma plats för lokalen. Emellertid står franchise-

givaren som hyresgäst en ekonomisk risk gentemot hyresvärden. Om franchisetagaren inte 

betalar hyran till franchisegivaren måste franchisegivaren fortfarande betala hyra till hy-

resvärden. Parterna kan även avtala om att leta efter en lokal tillsammans. Krav ställs på att 

lokalen ska designas i enlighet med resterande lokaler där franchisekedjan bedrivs. An-

passningen sker alltid på franchisetagarens bekostnad.
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Vidare regleras under vilka omständigheter parterna får överlåta franchisen. Här förbehål-

ler sig franchisegivaren ofta ensidigt rätten att överlåta avtalet utan föregående godkännan-

de av motparten. Förbehållet begränsas dock ofta av exempelvis att förvärvaren, den nya 

franchisegivaren, ska driva vidare konceptet som franchisegivaren gjort.
136

 

 

Franchising innebär oftast långsiktiga avtalsrelationer. Ett affärskoncept måste ha möjlig-

heten att förändras i takt med att samhället utvecklas och förändras och kundernas krav 

varierar. Därför måste avtalet kunna revideras. Det gäller även andra långsiktiga avtal. 

Skillnaden med ett franchiseavtal är återigen att det enbart är en part som utvecklar affärs-

konceptet. Franchisegivaren ser därför oftast till att ha en ensidig rätt att ändra villkoren i 

handboken och samtidigt binda franchisetagaren därav utan att accept från franchisetagaren 

krävs. Om ingen klausul om ändring tas in i avtalet gäller allmän avtalsrätt som innebär att 

en förändring först kan komma tillstånd efter att ett avtal löpt ut och ett nytt kan ingås.
137

 

 

Avtalets giltighetstid ska regleras. Tiden ska vara tillräckligt lång för att ge franchisetaga-

ren möjlighet till avskrivning av den investering som är specifik för franchisen. Om avtalet 

är tidsbestämt är avtalstiden ofta minst fem år. Båda parter är i de flesta fall angelägna om 

en längre samarbetsperiod. Av den anledningen brukar inkorporeras en förnyelserätt för 

franchisetagaren att få förlänga avtalet. Än vanligare är det att avtalet löper på obestämd 

tid, alltså är av tillsvidarenatur. Villkor för hur avtalet kan sägas upp ska framgå och därtill 

vilka villkor som ska gälla den egendom som ska återlämnas till franchisegivaren.
138

 

 

Avtalet brukar innehålla en konkurrensklausul som reglerar både förhållandet under avtals-

tiden och en viss tid efter avtalets upphörande. Under avtalstiden begränsas konkurrensen 

genom att franchisetagaren åtar sig att inte involvera sig i verksamhet som är konkurreran-

de till kedjans verksamhet. För att en liknande konkurrensklausul ska vara tillåten efter 

avtalets upphörande krävs enligt konkurrensrätten att åtagandet begränsas. Exempelvis 

brukar åtagandet begränsas till bedrivande i samma lokal, eller samma plats, som franchi-

setagaren hade sin verksamhet. Det är heller inte ovanligt att verksamheten köps upp av 

franchisegivaren, som antingen fortsätter driva verksamheten själv eller upplåter verksam-

heten till en ny franchisetagare.
139

 

 

Tvister sprungna ur avtalet hänvisas oftast till slutligt avgörande av skiljenämnd. Framför-

allt franchisegivaren undviker helst allmän domstol eftersom domarna görs offentliga. Ett 

avgörande av skiljenämnd är ofta lämpligare för parterna eftersom nämnden är tillsatt av 

parterna själva och har större kunskap och insyn i kedjan än en allmän domare. Ett skilje-

förfarande tenderar att gå fortare men vara dyrare än ett förfarande i allmän domstol.
140
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7.4 Teorier om franchising 

 

7.4.1 Motiv till franchising som samarbetsform 

 

Det finns ingen teori som fullständigt och ensidigt förklarar motiven till varför franchising 

existerar som samarbetsform. För att förstå motiven finns flera teorier. De tre främsta är 

the Resource Scarcity Theory, the Agency Theory och the Plural Organization Theory.
141

 

Tillsammans kan de ge en helhetsbild av motiven bakom franchiseförhållandet och dess 

existens. 

 

7.4.2 The Resource Scarcity Theory 

 

The Resource Scarcity Theory innebär att franchising används av företagen för att fram-

bringa pengar till en expansion av verksamheten. Varje företag som vill växa ställs inför 

frågan hur expansionen ska finansieras. En finansiering kan ske på flera olika sätt. Företa-

get kan exempelvis ta ett lån, det kan noteras på en aktiemarknad och möjliggöra att utom-

stående köper aktierna eller så kan företaget skaffa utomstående investerare. Med franchi-

sing ges ännu ett alternativ. Genom att välja att franchisa sin verksamhet kan företaget 

expandera utan att själv behöva investera i expansionen. En attraktiv franchising har poten-

tial att skapa kapital på kort tid samtidigt som franchisegivaren kvarhåller all makt över 

verksamheten. Att undvika att aktieägare ges högst makt i bolaget,
142

 som följer av att en 

expansion finansieras genom att ett bolag noteras, innebär att franchisegivaren fortsätter ha 

kontroll. Franchisetagaren däremot får väldigt knapp kontroll till följd av samarbetsfor-

mens natur, där åtlydnaden av franchisegivarens instruktioner är vital för att franchisetaga-

ren ska uppfylla sina förpliktelser i avtalet. Till följd av att franchisegivaren inte själv har 

investerat stora summor riskerar den heller inte att förlora pengar om verksamheten går 

med förlust, jämfört med om den istället skulle öppnat en helägd filial.
143

 

 

Teorin kritiseras dock utifrån modern kapitalmarknadsteori. I modern kapitalmarknadsteori 

menas att den som investerat kapital och därför står högst risk i förhållandet även är den 

som naturligt sett är mest motvillig att ta risker. Motvillighet att ta risker kallas för risk-

aversion.  Mest troligt är att franchisetagaren har högst riskaversion just eftersom franchi-

setagare som småföretagare är de som investerar i ny verksamhet och ”lägger alla ägg i en 

korg”. Ju högre risk franchisetagaren står desto högre riskpremie kan franchisetagaren 

kräva. Det leder i sin tur till att franchisegivaren får mindre del av vinsten. Om franchise-

givaren, istället för att franchisa, skulle dela upp risken genom att sälja delar av företaget i 

form av en aktieportfölj med ett visst antal aktier från varje självägd filial, skulle inte de 

investerande företagen lägga alla ägg i samma korg. De investerande företagen skulle 

därmed inte kräva en lika hög riskpremie. Om franchising ska förklaras utifrån modern 
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kapitalmarknadsteori behöver fördelen med franchising vara att franchisetagaren står ris-

ken, vilket enbart leder till en ekonomisk fördel om franchisegivaren är parten med högst 

riskaversion och den höga riskpremien till franchisetagaren undviks.
144

 Att använda fran-

chising, med en så hög riskpremie som det kräver, för att få in kapital från en franchiseta-

gare via en startavgift och royalty borde anses väl dyrt av en franchisegivare. Det har även 

visat sig att även kapitalstarka affärskedjor använder franchising.
145

 Det tyder på att det för 

franchisegivaren finns ytterligare fördelar med att franchisa. Franchisekonceptet är mer 

komplicerat än så och teorin måste därför kompletteras med ytterligare teorier. 

 

7.4.3 The Agency Theory 

 

Den andra teorin, kallad The Agency Theory, tar fasta på att det är en ökad motivation hos 

företagsledaren för den nya verksamheten som gör att franchising blir mer framgångsrikt 

än uppsättandet av en självägd filial. The Agency Theory sammankopplar franchising med 

principal-agent-teorin. Ett symbiotiskt förhållande, där principal-agent-problemet minime-

ras, stärker parternas incitament att hålla sina åtaganden. The Agency Theory innebär att 

franchisetagarens företagsledare ges mindre incitament att missköta sig i en franchiserela-

tion än om han/hon var ledare för en av företagets filialer. Det baseras på att det är franchi-

setagaren som investerar sina egna pengar i sin egen verksamhet. Det är franchisetagarens 

ägare som kommer att förlora pengar om samarbetet tar slut eller går dåligt, men som även 

får vinsten vid lyckad verksamhet. Franchisetagaren har därför ett eget intresse av att 

arbeta hårt och gå med vinst. Ju mer försäljning, desto mer royalty får även franchisegiva-

ren. Principalen och agentens incitament har därför sammanförts. Hela affärskedjan, med 

alla andra franchisetagare, drabbas av en misskött verksamhet. Därför har varje franchise-

tagare ett personligt intresse i att resterande franchisetagare sköter sig. Vid en expansion 

genom en självägd filial, där företaget således själv investerar pengarna, har parterna tydli-

gare roller som endera principal och endera agent. Det kontrollsystem i beslutsfattandet 

som en sådan relation kräver är i en franchise inte av samma vikt.
146

 Vid franchising redu-

ceras därmed även en stor kostnad för franchisegivaren att behöva spendera pengar på 

övervakningskostnader kopplade till motivation och moral, s.k. agentkostnader.
147

 

 

7.4.4 The Plural Organization Theory 

 

Den sista teorin, the Plural Organization Theory, förklarar varför de flesta affärskedjor 

som använder franchise även har självägda filialer. Genom att komplettera sin verksamhet 

med franchising skapas enligt teorin den största fördelen - en möjlighet att upprätthålla 

enhetlighet och anpassning inom affärskedjan. För det första tillåts varje expansion anpas-

sas till vilken form som fungerar bäst i det enskilda fallet om båda alternativen finns att 

tillgå. Om de blandas tillåts företaget, för det andra, att finna en gyllene medelväg där 
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franchisetagarna och filialerna även påverkar varandra med de fördelar som de olika for-

merna innebär. Den främsta fördelen med franchising är dess anpassningsbarhet och den 

främsta fördelen med självägda filialer att de framstår enhetliga. Om kedjan uppfattas 

enhetlig, så att kundernas upplevelser är lika på olika platser, slipper varje verksamhet 

enskilt arbeta för sitt renommé. Samtidigt har kedjan möjlighet att expandera på nya platser 

med hjälp av franchisetagares entreprenörskap och kunskap om den lokala marknaden.
148

 

Nya idéer och innovationer kommer ofta från franchisetagarna, som är i behov av att an-

passa sin verksamhet till vad som får bäst genomslag på den lokala marknaden. En franchi-

segivare har då, tack vare sina självägda filialer, möjlighet att testa innovationerna på andra 

platser för att därefter besluta om idén ska förkastas eller föras vidare ut i kedjan. Genom 

att ha vissa självägda filialer kan också franchisegivaren ”med egna ögon” hålla sig uppda-

terad om marknaden, hur franchisetagarnas agerande stämmer överens med marknaden och 

vilka anpassningar som behövs göras.
149
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8 Sammanfattande analys och slutsatser 

8.1 Är parternas uppsägningsrätt av franchiseavtal skälig ur franchi-

setagares synpunkt? 

 

8.1.1 Analys av gällande rätt 

 

Det finns flera lagar och andra normsamlingar som behandlar uppsägning av avtal. Vissa 

av dessa behandlar avtal i allmänhet medan andra rör uppsägning av specifika samarbets-

avtal. För franchiseavtal finns allmän avtalsrätt att tillgå bredvid en möjlighet till analogisk 

tillämpning av lagar om specifika samarbetsavtal. Därtill finns även normsamlingar i form 

av modellregler och branschkoder gällande franchising. Det råder fortfarande stor osäker-

het och oförutsebarhet om franchisetagares skydd vid uppsägning eftersom antingen norm-

samlingarnas ställningar som rättskällor eller deras tillämplighet på området är oklara. De 

flesta normsamlingarna blir enbart tillämpliga, antingen genom analogi eller som sedvänja, 

när parterna inte själva avtalat om annat. 

 

Till följd av lagen om franchisegivares informationsskyldighet minskar det reella behovet 

av skyddslagstiftning för franchisetagaren. Informationen som måste lämnas ger franchise-

tagaren en grund för välbaserade överväganden om avtalet bör ingås eller inte. Franchise-

tagaren har oftast ingen rätt att påverka innehållet i avtalet, men ges utifrån lagen ett skydd 

som lär minska franchisetagarens risk att ingå ett avtal som är oskäligt. Med en informa-

tionslag ställs krav på franchisegivaren att informera franchisetagaren om villkoren i avta-

let, men inget krav ställs på avtalets utformning. I den faktiska uppsägningen bidrar lagen 

inte med något skydd för franchisetagaren. 

 

Det skydd som otvetydigt finns för franchisetagaren om dess uppsägningsrätt av franchise-

avtal är allmänna avtalsrättsliga lagar. Om ett oskäligt avtal ingås trots att korrekt informa-

tion givits finns en, om än snäv, möjlighet att åberopa 36 § AvtL eller lagen om avtalsvill-

kor mellan näringsidkare. Därigenom kan oskäliga uppsägningsvillkor jämkas eller åsido-

sättas. I teorin låter skyddet bra. Problemet är att det krävs en hög grad av oskälighet för att 

lagarna ska komma att tillämpas. Den nivån höjs inte bara av att franchisetagaren är en 

näringsidkare, utan även av att lagen om franchisegivares informationsskyldighet innebär 

att franchisetagaren ska ha vetat om riskerna vid undertecknandet av avtalet. Lagen om 

franchisegivares informationsskyldighet kan å ena sidan innebära att konflikter om upp-

sägning faktiskt reduceras eftersom franchisetagarna väljer att inte ingå avtal om det finns 

oskäliga uppsägningsvillkor. Det kan dock å andra sidan innebära att franchisetagaren 

p.g.a. sin underlägsna ställning, trots informationen om avtalets innehåll, accepterar oför-

delaktiga villkor för att ett avtal överhuvudtaget ska komma till stånd. Om de flesta fran-

chiseavtal inom samma bransch liknar varandra, och att starta en verksamhet genom fran-

chising är det enda alternativet en oerfaren entreprenör har, är det möjligt att avtalet under-

tecknas trots att franchisetagaren är medveten om att vissa villkor är oskäliga. Situationen 

innebär att franchisetagaren anses ha accepterat riskerna och franchisegivaren i sin tur har 
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”friskrivit sig” från de oskäliga uppsägningsvillkoren. Flera andra rättsområden tillåter inte 

situationen att ett godkännande från en svagare part medför ett bortfallande av förpliktelser 

för den starkare parten. Handelsagenter och kommissionärer tillåts inte alltid välja för sig 

själva, utan stöttas av ett minimiskydd som inte går att avtala bort. Det tvingande minimi-

skyddet tyder på att en informationsskyldighet för huvudmannen inte har ansetts räcka som 

skydd för dessa svagare parter. 

 

Möjligheten att tillämpa handelsagenturlagen och kommissionslagen analogiskt på andra 

långsiktiga avtal med mellanmän har konstaterats i både förarbeten och i praxis. Båda 

lagarna innehåller skyddande bestämmelser avseende uppsägning till förmån för den sva-

gare parten. Eftersom en analogisk tillämpning av handelsagenturlagen var möjlig avseen-

de just uppsägningsvillkor i ett återförsäljaravtal i NJA 2009 s. 672 tyder på att så kan 

göras även för franchising. Återförsäljning är den samarbetsform som mest liknar franchi-

sing och även för återförsäljare saknas specifik lagstiftning. Där fanns alltså möjligheten 

till att tillämpa de närliggande lagarna analogiskt trots att återförsäljarna, när deras skydds-

behov har utretts, har konstaterats vara tillräckligt skyddade genom standardavtalet på 

området. Varför ingen analogisk tillämpning av handelsagenturlagen eller kommissionsla-

gen ännu har skett i ett franchiseförhållande är oklart. Det kan tyda på att inget reellt be-

hovs finns för en motsvarande lag för franchising. Att ingen praxis finns kan även bero på 

att parterna vanligtvis inte tvistar i allmän domstol eftersom en skiljedomsklausul i stort 

sett alltid finns med i franchiseavtal. Därmed är avgörandena inte offentliga. Många fran-

chisetagare avstår troligtvis också från att ta upp en tvist med risk för stora kostnader. Att 

undvika tvister mellan parter i ett samarbete är självklart någonting eftersträvansvärt, men 

inte om det sker på bekostnad av en av parterna. 

 

En analogisk tillämpning av handelsagenturlagen och kommissionslagen skulle dock inne-

bära att dess tvingande regler mister just sin tvingande verkan. Ett skydd för den svagare 

parten som enbart verkar när parterna inte överenskommit om annat ger inte något stabilt 

skydd. Utan stora ansträngningar kan lagarnas tillämpning undvikas. 

 

DCFR är den normsamling vari formuleras mest långtgående skydd. Reglerna är utformade 

såsom en lag och innehåller tydliga och tvingande formuleringar till förmån för franchise-

tagaren. Eftersom DCFR inte anses som en fullvärdig rättskälla mister dess tvingande 

lydelse sin verkan. Låt säga att domstolen tar hjälp av DCFR för att avgöra om en uppsäg-

ningstid är oskälig i ett franchiseavtal. Av NJA 2009 s. 672, och i enlighet med Rambergs 

analys av rättsfallet, följer att en skälig uppsägningstid som utgångspunkt borde vara tre 

månader. I rättsfallet hade förhållandet varat i sju år. En uppsägningstid om tre månader för 

ett återförsäljarförhållande som varat i sju år är dock inte i linje med DCFR:s lydelse. 

Skulle HD följt DCFR till punkt och pricka såsom sedvänja för att avgöra uppsägningsti-

den borde de kommit fram till att en uppsägningstid om åtminstone sex månader skulle 

krävas för att vara skälig. Att tre månader räckte som skälig uppsägningstid tyder på att 

HD enbart använde DCFR i fråga om vilka omständigheter som ska tas hänsyn till vid 

avgörandet. Om samma omständigheter beaktas i ett franchiseförhållande borde det faktum 

att franchisetagaren uteslutande kan ha franchisen som verksamhet indikera ett behov av en 
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längre uppsägningstid än tre månader. Den konkurrensklausul som ofta gäller efter avtalets 

upphörande sätter även stopp för franchisetagarens möjlighet att snabbt finna ett rimligt 

alternativ till franchisegivaren. Till skillnad från i rättsfallet är franchisetagaren i stort sett 

alltid en småföretagare och franchisegivaren den starkare parten. En franchisetagare kan 

inte, såsom återförsäljaren i rättsfallet, ingå i en koncern vid sidan av franchisen. 

 

Svensk Franchise etiska regler ger i förhållande till uppsägning av franchiseavtal inget 

stabilt skydd. Inga innehållsmässiga krav på uppsägningsvillkoren ställs upp i de etiska 

reglerna. Genom att ställa krav på sina medlemmar att villkor om uppsägning ska regleras i 

avtalet ges dock den etiska nämnden möjlighet att uttala sig om en uppsägningstid är oe-

tisk. På så vis kan Svensk Franchise etiska regler till viss del skydda en franchisetagare i 

ett antal olika situationer. Är båda parter medlemmar i Svensk Franchise ska nämndens 

beslut följas. Eftersom besluten inte är juridiskt bindande finns inga garantier att de följs. 

Är parterna inte medlemmar i Svensk Franchise kan HD ändå ta hänsyn till de etiska reg-

lerna samt nämndens beslut och uttalanden så som branschpraxis när den avgör om ett 

villkor är oskäligt enligt de allmänna avtalsrättsliga lagarna. Det bör dock påpekas att det 

även i dessa fall inte finns några garantier att HD så agerar. 

 

Det skydd som gällande rätt ställer upp för parterna avseende uppsägning av ett franchise-

avtal är lågt. Innehållsmässigt finns en relativt heltäckande normsamling avseende franchi-

sing. Normerna är dock av olika natur, både i utformning och i status som rättskälla. De 

normsamlingar som genom analogisk tillämpning må reglera uppsägning av franchiseavtal 

kan åsidosättas av avtalet själv. Detsamma gäller de normsamlingar som uttryckligen 

reglerar uppsägning av franchiseavtal. Eftersom franchiseavtalen i regel är utförligt utfor-

made åsidosätts normsamlingarna. 36 § AvtL och lagen om avtalsvillkor mellan näringsid-

kare kan inte avtalas bort. Därigenom möjliggörs åter resterande normers påverkan på 

uppsägningsförhållandet genom att de används för att utläsa vad som är branschpraxis och 

i sin tur vägs in i skälighetsbedömningen i avtalslagarna Med anledning av lagen om fran-

chisegivares informationsskyldighet finns dock finns risken att normernas påverkan på 

utfallet reduceras. Trots att ett visst villkor anses oskäligt utifrån branschpraxis kan det 

finnas stora svårigheter att åberopa avtalslagarna, både med anledning av att informations-

kravet är tillgodosett och att avtalet i helhet ska beaktas, vilket gör att det krävs en hög nivå 

av oskälighet för att lagarna ska kunna tillämpas. 

 

8.1.2 Analys av franchisetagares skyddsbehov 

 

8.1.2.1 Franchisetagares skyddsbehov jämfört med svagare parter i närliggande samar-

betsavtal 

 

Det skydd som finns för den svagare parten i andra samarbetsförhållanden varierar. För 

handelsagenter och kommissionärer finns lagstiftning och för återförsäljare ansågs motsva-

rande skydd uppnås av det standardavtal som finns på området. För franchising finns ingen 

lagstiftning som reglerar förhållandet parterna emellan vid uppsägning av avtalet. Det finns 

inte heller något standardavtal. 
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Franchising som rättsfigur skiljer sig från andra samarbetsformer eftersom franchisetaga-

ren är en självständig aktör som agerar i eget namn och för egen räkning samtidigt som 

verksamheten i allra högsta grad är kopplat till franchisegivaren. Eftersom franchisetagaren 

använder franchisegivarens varumärke är kopplingen mellan franchisetagarens agerande 

och franchisegivarens namn tydligt. Utifrån franchisetagarens bidragande till tillväxten av 

franchisekedjan som sådan måste även verksamheten anses till viss del vara för franchise-

givarens räkning. Franchisetagaren står dock all ekonomisk risk för sin verksamhet samti-

digt som den är totalt bunden av franchisegivarens instruktioner. Franchising skiljer sig 

från handelsagentur och kommission eftersom agerandet inte främst sker för någon annans 

räkning. Rättsfiguren är dock något mer likt kommission eftersom kommissionären agerar i 

eget namn. Eftersom franchiseavtalet innehåller både en återförsäljardel och en licensdel 

kan franchising inte likställas med renodlade former av dessa samarbetsformer, utan måste 

beaktas i den komplexa form som franchiseförhållandet utgör. 

 

Skyddslagstiftning har införts för samarbetsformer där ena parten är i en tydlig skyddsvärd 

ställning. Den skyddsvärda ställningen beror ofta på att den ena parten är mer beroende av 

den andra parten än tvärtom. I alla de ovan analyserade, till franchising närliggande, sam-

arbetsformerna har mellanmannen ansetts vara i en skyddsvärd ställning. 

 

Omständigheter som talar för att en part är mer skyddsvärd än den andra är om det förelig-

ger skillnad i 

- storlek 

- kapitalstyrka 

- erfarenhet av företagande 

- inflytande över samarbetet, och 

- rätten att agera mot andra företag vid sidan av avtalsparten. 

 

Något som karaktäriserar samarbetena är att parterna inte är jämställda. Det gäller även för 

franchising. Franchisetagaren har svag bestämmanderätt, nästan inget inflytande över 

samarbetets utformning och får välja att acceptera franchiseavtalet till punkt och pricka 

eller avslå anbudet. Under avtalets gång är det franchisetagaren som står risken för verk-

samheten, trots sitt låga inflytande över verksamheten. På samma grund som skyddsvärd 

ställning motiveras i förarbeten till handelsagenturlagen och kommissionslagen kan även 

franchisetagares skyddsvärda ställning motiveras. Franchisetagarna är ofta småföretagare 

och franchisegivaren istället ett stort och redan välfungerande företag. Som ovan nämnts 

ingår dessutom ofta i franchiseavtalet att franchisegivaren enbart får ha franchisen som 

verksamhet. Franchisetagaren är i en beroendeställning efter att ha satsat allt på en verk-

samhet vars drift även är beroende av löpande instruktioner från franchisegivaren. Som 

ensam små- och nyföretagare står det klart att franchisetagaren är mer skyddsvärd än fran-

chisegivaren, frågan är bara till vilken grad. 
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Franchisegivarens löpande instruktioner och kontroll kan även ses som ett hjälpmedel för 

franchisetagaren att nå affärskedjans och konceptets fulla potential. Som oerfarna företaga-

re är de små möjligheterna till eget handlande snarare ett skyddsnät än en negativ begräns-

ning. Eftersom ett helt affärskoncept upplåts, till skillnad från exempelvis enbart en pro-

dukt, är franchisegivaren i en mer känslig position än huvudmännen i de närliggande sam-

arbetsformerna. Att vara franchisegivare torde vara mer riskfyllt än att vara tillverkare eller 

leverantör i en annan samarbetsform. En kund som behandlas dåligt av en distributör, låt 

säga en elektronikkedja, lär inte automatiskt sammankoppla elektronikkedjan med tillver-

karen av produkten. Detsamma gäller för andra former av mellanmän som exempelvis en 

kommissionär eller en handelsagent. Därför lär kundens missnöje med en mellanman 

påverka huvudmannen, eller andra mellanmän som huvudmannen har avtal med, mindre än 

en franchisegivare och dess övriga franchisetagare i motsvarande situation. Franchiseked-

jan som sådan är den som skadas eftersom hela syftet med franchising är att kedjan ska 

framstå som en enhet gentemot kunderna. Franchisegivaren upplåter mängder med affärs-

hemligheter och strategier till franchisetagaren för att uppnå den enhetlighet som krävs för 

att kunden ska uppfatta kedjan lika var än den besöks. Av den anledningen innebär fran-

chising att franchisegivaren tar sig friheten att utforma avtalet och kvarhålla stor makt i 

förhållandet. Strukturen av förhållandet medför att förhandling, varken innan avtalet sluts 

eller vid ändringar under avtalets gång, med en specifik franchisetagare är möjlig. 

 

Trots att det i alla presenterade samarbeten anses finnas en svagare och en starkare part är 

det enbart handelsagenter och kommissionärer som är skyddade i speciallag. Det faktum 

att en part anses skyddsvärd synes inte vara nog för att ett behov av skyddslagstiftning ska 

finnas. För att avgöra behovet måste även ses till omständigheterna i övrigt. För återförsäl-

jare exempelvis ansågs inte något behov finnas med anledning av ett standardavtal på 

området. Det förefaller därför vara ett argument för att skyddslagstiftning inte alltid är 

nödvändigt. 

 

Ett modellavtal är inte detsamma som ett standardavtal. Modellavtalet och Svensk Franchi-

se checklista är att ses som hjälpmedel där inspiration kan hämtas till franchiseavtal. Varje 

franchiseavtal måste anpassas till den specifika kedjan. Med ett heltäckande avtal innebär 

det att motsvarande bestämmelser i dispositiv lag åsidosätts till förmån för de bestämmel-

ser som parterna själva kommit överens om. Eftersom det inte finns några formkrav är 

dessa karaktäristiska klausuler inte något att ta för givet. Om en franchisegivare väljer att 

inte utforma avtalet på detta vis kan det skapas luckor i avtalet behöver det fyllas ut. Mo-

dellavtalet är, till skillnad från standardavtalet för återförsäljare, tänkt att det ska justeras 

efter kedjans önskemål. Det ger därför knappast något högt skydd för franchisetagare. 
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8.1.2.2 Franchisetagares skyddsbehov utifrån motiven bakom franchising som rättsfigur 

 

Parternas ställning, och därmed franchisetagares skyddsbehov, kan vidare analyseras ut-

ifrån teorierna om varför franchising existerar. Det finns inget entydigt svar på varför 

företag väljer franchising som metod att expandera. Flera olika förklaringsteorier komplet-

terar varandra. De främst förekommande, the Resource Scarcity Theory, the Agency Theo-

ry och the Plural Organization Theory, är i viss mån motstridiga men hjälper ändå till att 

utifrån olika perspektiv tillsammans förklara valet att använda franchising. 

 

The Resource Scarcity Theory indikerar ett högt skyddsbehov för franchisetagaren. Teorin 

baseras på att franchisegivaren, om teorin dras till sin spets, använder franchising som 

metod främst för att skapa kapital utan att själv behöva investera och stå någon risk. Vore 

det den totala förklaringen borde kedjan, så fort de blivit kapitalstarka, köpa upp franchisen 

för att fortsätta driva verksamheten själv. I så fall är franchisetagaren i en utsatt position. 

Enbart i uppstartsfasen borde franchisetagaren kunna planera sin verksamhet. Finns däref-

ter indikationer om att verksamheten kommer att bli lönsam lär franchisegivaren köpa upp 

den, troligtvis innan företaget hunnit få ett för högt värde. Finns istället indikationer om att 

verksamheten kommer att gå med förlust lär avtalet sägas upp. Då har franchisetagaren 

varit den som investerat i verksamheten och står all ekonomisk risk. Oavsett vilket av 

alternativen en franchisegivare väljer är franchisetagaren utsatt. Skydd avseende uppsäg-

ningstid, grund för uppsägning och avgångsvederlag skulle vara till stor hjälp för franchi-

setagaren. Därigenom skulle franchisetagaren ges möjlighet att åtminstone kunna förutspå 

hur och när en uppsägning kan ske och vilka konsekvenser det skulle ha för franchisetaga-

ren. Eftersom det har visats att uppköp inte alltid sker trots en lyckad verksamhet kan 

teorin inte vara hela svaret. 

 

Parternas roller utmärker sig från andra samarbetsförhållanden med anledning av det kor-

sade principal-agent-förhållandet. Det gör att franchising är mindre likt ett anställningsför-

hållande än vad exempelvis handelsagentur och kommission är. The Agency Theory tar 

fasta vid denna egenskap i förhållandet för att förklara varför företag väljer franchising. 

Om båda parter ses som principaler och som agenter är båda parter i en form av maktposi-

tion och behovsposition, något som indikerar ett lågt skyddsbehov för franchisetagaren. 

The Agency Theory som förklaring till franchising tyder även på ett lägre skyddsbehov för 

franchisetagaren eftersom parternas motiv sammanförs – deras gemensamma mål är i linje 

med deras personliga mål. Det indikerar att parternas intentioner med samarbetet är att det 

ska vara långvarigt, de ska sträva efter samma mål och i sin tur blir hela kedjan gynnad av 

att båda parter vinner på det gemensamma agerandet. Vore detta hela sanningen borde vi 

troligtvis se ännu mer franchising bland företag än vi ser idag. 

 

Teorin som ställs upp i the Plural Organization Theory baseras på att en blandning av 

franchisade och självägda filialer är nyckeln till framgång med franchising. Även i denna 

situation måste franchisetagaren anses skyddsvärd eftersom det naturligt blir mer fördelak-

tigt för franchisegivaren att välja franchising i områden där den själv känner större osäker-

het för framgång med en verksamhet. Då ser franchisegivaren gärna att någon annan inve-
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sterar och står risken. Likaså borde en självägd filial som går med förlust ges mer stöttning 

och hjälp än en franchisetagare går med förlust med anledning av att franchisegivaren har 

ett större eget intresse av att den självägda filialen är framgångsrik. Det indikerar ett högt 

skyddsbehov för franchisetagare. Att franchising inte enbart väljs av ekonomiska skäl, 

utan även av de egenskaper franchising bidrar med till kedjan, pekar dock på att samarbets-

formen inte bara väljs av franchisegivaren utifrån ett perspektiv av kortsiktigt och ensidigt 

vinnande. Parterna borde vara måna om att skapa en långsiktig och ömsesidigt gynnande 

relation, vilket torde dra ner franchisetagares skyddsbehov något. 

 

8.2 Föreligger behov av skyddslagstiftning? 

 

Situationen då en franchisetagare, trots vetskapen om att ett avtal innehåller oskäliga vill-

kor, ingår avtalet och i nästa led får stå sitt kast genom begränsade möjligheter att angripa 

villkoret med allmänna avtalsrättsliga lagar är enligt mig problematisk. Genom införande 

av tvingande lagstiftning om uppsägningsvillkor till förmån för franchisetagarna reduceras 

risken för att franchisetagaren ska hamna i det läget. Franchisetagaren undgår att ständigt 

behöva vara beredd på en uppsägning, eventuellt skönsmässigt beslutat av franchisegiva-

ren, med en kort uppsägningstid och samtidigt inte ha rätt till någon kompensation i form 

av avgångsvederlag. 

 

Med hänsyn till att det finns ringa möjligheter att undgå ett oskäligt villkor utifrån gällande 

rätt och att franchising som företagsform ökar, både i antal kedjor och i omsättning, borde 

lagstiftaren reagera. Om skyddslagstiftning avseende uppsägningsvillkor till förmån för 

franchisetagaren införs skapas inte bara en situation där franchisetagaren kan anpassa sig 

efter uppsägningsvillkoren. Om franchisetagarna, oavsett franchiseavtalets utformning, 

aldrig kan åsidosätta vissa minimiregler skapas högre nivå av jämställdhet mellan parterna. 

Något annat alternativ att nå samma mål finner jag inte. Standardavtal angavs som alterna-

tiv till skyddslagstiftning avseende återförsäljning. För franchising finns idag inga stan-

dardavtal att tillgå. Eftersom ett helt affärskoncept upplåts måste avtalen vara specifika för 

kedjan. Ett skapande av standardavtal som alternativ till skyddslagstiftning är därför inte 

möjligt. 

 

Jag anser inte att det är onödig byråkratisering att införa en skyddslagstiftning. Parterna må 

visserligen idag lösa problemen själva, men med det inte sagt att båda parterna är nöjda 

med lösningen eller att de har kunnat tillgodose sina intressen på egen hand. 

 

Både när lagen om handelsagentur och kommissionslagen författades har uttryckts att det 

är önskvärt om samarbetslagstiftningen liknar varandra eftersom det förekommer att före-

tag agerar både som handelsagenter och kommissionärer. Med anledning av att det i fran-

chiseavtal ofta stadgas att franchisetagaren enbart får ha franchisen som verksamhet, och 

det inte går att kombinera med att även vara kommissionär eller handelsagent, förloras 

syftet med att lagarna ska likna varandra. Därmed inte sagt att utformningen av lagarna 

nödvändigtvis behöver vara en annan. En lag om franchising med en utformning likt kom-

missionslagen och handelsagenturlagen skulle, jämfört med en analogisk tillämpning av 
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lagarna i enlighet med gällande rätt, medföra ett tvingande skydd. Om man även adderar 

att det inte är helt klarlagt att lagarna faktiskt går att tillämpa analogiskt är en egen special-

lag en stor skillnad i skyddsnivå för franchisetagare. 

 

Om en lag med utformning likt DCFR:s lydelse stiftades skulle det finnas ett tvingande 

minimiskydd liknande skyddet för den svagare parten i kommissionslagen och handels-

agenturlagen. En sådan utformning skulle till och med bidra till högre skyddsnivå för 

franchisetagaren. Genom en sådan lag skulle både fastställas riktlinjer för skälig uppsäg-

ningstid och tvingande minimitider. Gällande avgångsvederlag skulle en utformning likt 

DCFR, utöver skyddet om avgångsvederlag i handelagenturlagen och kommissionslagen, 

innebära att ingen begränsning av avgångsvederlag uppställdes. 

Svensk Franchise etiska nämnd må visserligen redan idag ha en för franchisetagares del 

förmånlig syn på vad som är en etiskt skälig uppsägningstid i ett franchiseavtal. Eftersom 

Svensk Franchise etiska regler och dess nämnds avgöranden inte är juridiskt bindande 

skulle dock en skyddslagstiftning ge en större säkerhet och förutsebarhet både för organisa-

tionens medlemmar och för franchiseföretag som inte är med i Svensk Franchise.  

 

8.3 Slutsatser 

 

Skyddet för franchisetagare i gällande rätt är enligt min mening bristfälligt. Franchisetaga-

ren är i en så pass underlägsen ställning i förhållande till franchisegivaren att bättre skydd 

krävs. Franchisetagaren är en småföretagare som står all ekonomisk risk för verksamheten, 

vari den har gjort stora investeringar och har liten bestämmanderätt. Franchisegivaren som 

i avtalet avslöjar hela sitt affärskoncept är i en känsligare position än huvudmännen i 

många av de andra samarbetsformerna, vilket förklarar strukturen av det heltäckande avta-

let och av parternas roller. Att franchisetagare inte har möjlighet att förhandla om villkoren 

i avtalet ter sig därför logiskt, men det förklarar inte varför inget minimiskydd ställs upp i 

lag. Enbart i de fall där det är en väldigt stor obalans mellan parterna, utifrån avtalet i dess 

helhet, skyddas franchisetagaren av 36 § AvtL och lagen om avtalsvillkor mellan närings-

idkare. Lagen om franchisegivares informationsskyldighet riskerar även att användas mot 

franchisetagaren i det fall ett avtal accepterats trots oskäliga uppsägningsvillkor. Resteran-

de normsamlingar bidrar enbart med ett skydd för franchisetagaren i de fall inget annat är 

avtalat mellan parterna. Utifrån avtalets struktur och fullständighet ges enligt mig för be-

gränsade möjligheter till skydd genom dispositiva lagar, analogier och sedvänja. 

 

En skyddslagstiftning till förmån för franchisetagare behöver införas för att parternas rätt 

till uppsägning av franchiseavtal ska bli skälig. Med DCFR, Svensk Franchise etiska regler 

samt dess nämnds avgöranden och möjligheten att tillämpa handelsagenturlagen och kom-

missionslagen analogiskt finns en uppsjö av material som skulle kunna skapa ett bra skydd 

för franchisetagaren vid uppsägning av franchiseavtal om det vore tvingande. Det finns 

därmed en god grund att stå på om lagstiftaren väljer att utforma en skyddslag. Med en 

skyddslag specifikt för franchising skulle inga tvingande regler på området kunna kringgås 

eller åsidosättas genom oskäliga avtalsvillkor. 
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Departementspromemorior 

 

Ds 2004:55 Upplyst franchising. 

 

Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1984:85 Handelsagentur och kommission. 

 

SOU 1987:17 Franchising. 

 

Rättsfall 

 

Nytt juridiskt arkiv, Avdelning I 

 

NJA 1989 A 7 

NJA 1992 s. 290 

NJA 2008 s. 24 

NJA 2009 s. 672 

NJA 2010 s. 629 

NJA 2011 s. 600 

 

 

http://svenskfranchise.se/om-oss/
http://svenskfranchise.se/om-oss/etiska-regler/
http://www.marknadsdomstolen.se/


 

 

49 

 

Marknadsdomstolens avgöranden 

 

MD 2010:12 

 

Europarättsligt material 

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstater-

nas lagar rörande självständiga handelsagenter. 


