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Sammanfattning 
 
Franchiseavtal är en typ av vertikalt avtal och bedöms på ett generösare sätt än horisontella 
avtal, dock kan även denna typ av avtal innebära skadeverkningar på konkurrensen. EU 
strävar efter att uppnå fri och effektiv konkurrens, vilket gör det nödvändigt att undersöka 
hur detta bäst säkerställs. Den amerikanska antitrusträtten syftar till att säkerställa 
konsumenternas välfärd, vilket anses bäst uppfyllt genom fri konkurrens. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur synen på franchiseavtal är inom dessa två rättsystem och se 
vilka effekter som ett franchiseavtal kan ha på konkurrensen. Franchising kännetecknas av 
att en franchisegivare ger franchise till en franchisetagare, som måste leva upp till en viss 
standard och tillämpa vissa metoder vid försäljning av de produkter som tillhandahålls av 
franchisegivaren. Risken att denna typ av avtal skulle innebära skador på konkurrensen är 
små, men trots detta faller franchiseavtalen inom tillämpningsområdet för till exempel 
artikel 81 EGF och sektion ett i Sherman Act. Då konkurrensrätten är starkt influerad av 
ekonomiskt tänkande, blir ekonomiska skolor av intresse vid bedömningen av 
franchiseavtal. Ekonomiska skolor som kommer att tas upp är Chicagoskolan och post-
Chicagoskolan. Ekonomerna inom dessa skolor tenderar att behandla franchiseavtal som 
en typ av avtal som har små skadliga effekter på konkurrensen och ofta har positiva 
konsekvenser för konsumenter. 
 
Både amerikanska och europeiska konkurrensmyndigheter tenderar att ha en positiv bild av 
franchising då avtalsformen ofta gynnar alla parter. Genom rättsfall och beslut har det 
framkommit att franchiseavtalens laglighet beror på vilka klausuler som är inkorporerade i 
avtalet och att bedömningen görs från fall till fall. Klausuler som vanligtvis anses hämma 
konkurrensen är sådana som leder till att marknaden delas upp och klausuler som inte 
tillåter att franchisetagaren deltar i priskonkurrens. Problem kan dock uppstå genom att 
skyddet för franchisegivaren är alltför långtgående och att vissa klausuler som anses 
nödvändiga för att skydda franchisenätverkets identitet och rykte kan ha skadeverkningar. 
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1 Inledning 
 
Inom EU är kärnan för konkurrensrätten effektiv konkurrens. Detta är ett av två mål som 
EU har satt upp. Det andra är ett integrationsmål som går ut på att unionen skall främja 
integrationen mellan medlemsstaterna.1 Integrationsmålet går ut på att alla 
medlemsstaternas marknader skall integreras till en gemensam marknad. Genom att 
etablera en inre marknad för alla medlemsstater tillsammans med en ekonomisk och 
monetär union vill den europeiska gemenskapen främja en harmonisk och balanserad 
framväxt av ekonomiska aktiviteter.2 Dessa mål sägs vara den fundamentala skillnaden 
mellan EU och USA vad gäller deras konkurrensrätt. En annan skillnad som sägs existera 
mellan de båda konkurrenssystemen är att konkurrensrätten i USA är mer inriktad på 
ekonomisk effektivitet, medan konkurrensrätten i EU mer främjar marknadsvillkoren och 
olika konkurrenter på marknaden.3  
 
Franchising är ett distributionssystem som tidigt fick stor framgång i USA, dock tog det 
längre tid för systemet att etablera sig i Europa. Idén med franchising är att producenten av 
varor och återförsäljaren skall ha ett mer integrerat samarbete än vad som vanligtvis är 
fallet då en tillverkare utser en självständig distributör.4 Vanligtvis anses inte 
distributionsavtal vara oförenliga med konkurrensrätten, såvida de inte har en tillräckligt 
stor effekt på handeln mellan medlemsstaterna. Även avtal som uppnår gränsen för vad 
som utgör tillräckligt stor effekt på handeln kan klara sig genom olika undantag som 
existerar för olika distributionsavtal.5  
 
1.1 Ämne och syfte 
 
Ämnet för uppsatsen är EU:s konkurrensregler och kommer även att ta upp den 
amerikanska antitrusträtten för att försöka att ge en översiktlig bild av denna. Fokus 
kommer att vara på franchising och hur denna typ av avtal kan sägas påverka 
konkurrensen. Då franchising är en typ av vertikalt avtal uppkommer frågan huruvida de 
skall anses generera goda effekter för alla parter eller om de skall anses utgöra ett hinder 
mot konkurrensen och därmed regleras hårt. 
 
Syftet med uppsatsen är att visa hur synen på franchising är inom EU och även synen på 
denna typ av avtal i USA samt visa vilka effekter som franchiseavtal kan ha på 
konkurrensen. Då konkurrensrätten har en stark anknytning till ekonomi har även hänsyn 
tagits till två olika ekonomiska skolor och deras syn på vertikala begränsningar och 
franchiseavtal. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur är synen på franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och vilka effekter kan 
franchiseavtal ha på konkurrensen?  
 

                                                
1 Bishop, S och Walker, M The Economics of EC Competition Law s 3-5. 
2 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 165. 
3 Anwar, S EU´s Competition Policy and the GE-Honeywell Merger Fiaso: Transatlantic Divergence and Consumer and 
Regulatory Issues Thunderbird International Business Review, Vol. 47 (5) 2005 s 607. 
4 Goyder, D.G. EC Competition Law s 208. 
5 Goyder, J EU Distribution Law s 63. 
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1.3 Metod och källurval 
 
En rättsdogmatisk metod har tillämpats för att svara på problemformuleringen och visa hur 
synen på franchising är enligt gällande rätt. Rättsfall från EG-domstolen och även ett antal 
beslut från kommissionen har visat var EU står gällande synen på franchising. Detsamma 
gäller synen på franchising i USA, där en mängd artiklar från amerikanska tidskrifter har 
visat vilka problem som franchising har i den amerikanska antitrusträtten, liksom rättsfall 
från några olika amerikanska domstolar. Även doktrin som behandlar konkurrensreglerna 
och ekonomiskt inriktad litteratur har varit till hjälp. Den ekonomiskt inriktade litteraturen 
har varit av stort värde för att kunna ge ett externt perspektiv på ämnet. 
 
1.4 Avgränsning 
 
Det finns en mängd olika typer av vertikala avtal, men uppsatsen behandlar franchiseavtal 
som är en specifik typ av vertikalt avtal. Det finns också olika typer av franchiseavtal, men 
uppsatsen är främst inriktad på distributionsfranchise och går inte särskilt djupt gällande 
tjänstefranchise, produktionsfranchise eller grossistfranchise.  
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt. 
 
Kapitel två kommer att ge en bakgrundsbild genom att ge en förklaring till innebörden av 
begreppet franchising samtidigt som artikel 81 EGF kommer att presenteras. I kapitlet 
kommer även förordning 2790/1999 att introduceras. En översiktlig bild av den 
amerikanska antitrusträtten kommer även att presenteras i kapitlet. 
 
Kapitel tre kommer att redovisa två olika ekonomiska skolor som skall förklara relationen 
mellan vertikala avtal och franchising med olika ekonomiska hänsynstaganden. 
 
Kapitel fyra ger en bild av franchising inom EU och hur synen på franchiseavtal är från ett 
konkurrensrättsligt perspektiv. Både kommissionens och EG-domstolens syn kommer att 
redovisas genom belysning av beslut och rättsfall liksom redovisning av ett antal vanliga 
klausuler. Samma kapitel kommer även översiktligt att redovisa synen på franchising enligt 
den amerikanska antitrusträtten. Detta görs genom rättsfall och belysning av några av de 
vanligaste klausulerna i franchiseavtal i USA. Kapitlet kommer att avslutas med en 
sammanfattning av hur synen på franchising är inom de båda rättssystemen och även ta 
upp likheter och skillnader som existerar. 
 
Kapitel fem kommer att analysera franchising och olika klausuler. Kapitlet kommer även 
att ta upp de ekonomiska skolorna och analysera deras argument gällande franchising.  
 
Kapitel sex kommer att redovisa vad som framkommit gällande synen på franchising 
genom analys av beslut och rättsfall och vilka slutsatser som kan dras av detta.  
 
1.6 Definitioner 
 
Absolut territoriellt skydd: innebär en situation då en distributör av varor i en speciell 
bransch i ett bestämt område är skyddad från konkurrens från andra återförsäljare. Detta 
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betyder att det inte finns någon annan auktoriserad återförsäljare inom detta territorium 
och att kunderna inte kan få tillgång till varorna från andra återförsäljare i andra områden, 
inte heller från tredje part som importerar varor in till det skyddade området. 
Parallellimport är inte heller möjligt. En sådan situation anses vanligtvis begränsa 
konkurrensen.6 
 
Asset  speci f i ci t y : betyder till vilken grad som leverantörer och kunder måste göra 
investeringar för att kunna klara av att genom föra transaktionen.7 
 
Effektiv konkurrens: avsaknad av marknadsinflytande.8 
 
Encroachment : en franchisegivare konkurrerar med sina franchisetagare genom att etablera 
en affär ägd av honom själv eller annan franchisetagare på samma marknad som tidigare 
franchisetagare.9 
 
Free-riding: när ett företag eller annan aktör på marknaden kan dra fördel av en annan 
aktörs agerande utan att behöva betala för detta.10 
 
Horisontella avtal: ett horisontellt avtal ingås mellan parter som agerar på samma nivå på 
marknaden, till exempel avtal mellan två konkurrerande producenter.11 
 
Inträdeshinder: faktorer som hindrar ett företag från att komma in på marknaden och 
konkurrera med redan existerande företag på denna marknad.12 
 
Konkurrens inom varumärken: konkurrens mellan handlare som säljer samma typ av 
varor från samma producent13 
 
Konkurrens mellan varumärken: konkurrens mellan handlare som säljer olika typer av 
konkurrerande produkter.14  
 
Marknadsinflytande: är förmågan hos ett företag, eller en grupp av företag, att öka priset 
över den nivå som skulle ha existerat under normala konkurrensförhållanden. Detta kan 
ske genom införandet av restriktioner i produktionen och genom ett sådant handlande 
kunna njuta av ökad vinst.15 
 
Per se-regler: vissa typer av avtal anses vara olagliga utan att någon djupare undersökning 
av hur skadeverkningar kan uppkomma behöver göras. Detta på grund av att avtalen anses 
ha ytterst skadliga effekter på konkurrensen och att de inte innehåller något som kan 
gottgöra de negativa effekterna.16 

                                                
6 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 1275 . 
7 van den Bergh, R och Camesasca, D European Competition Law and Economics: A comparative Perspective s 96. 
8 Bishop, S och Walker, M The Economics of EC Competition Law s 4. 
9 www.ftc.gov Billing Code 6750-01-P Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising s 133. 
10 Van den Berg, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 210. 
11 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 1277. 
12 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 1275. 
13 Korah, V och O´Sullivan, D Distribution Agreement Under the EC Competition Rules s 9. 
14 Korah, V och O´Sullivan, D Distribution Agreement Under the EC Competition Rules s 9. 
15 Bishop, S och Walker, M The Economics of EC Competition Law s 44. 
16 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 183. 
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RPM: en leverantör fastställer priset för sina varor och återförsäljarna får sedan inte sälja 
produkterna till ett pris under det satta.17 
 
Rule  o f  reason : avtal som bedöms enligt detta presumeras att inte skada konkurrensen. 
Bedömningen av huruvida avtalen kan ha små skadeverkningar, förstör all konkurrens på 
marknaden eller främjar konkurrensen görs enligt lag och det ekonomiska sammanhanget.18 
 
Vertikala avtal: avtal som ingås mellan parter i olika handelsled. Anses som mindre 
skadliga för konkurrensen än horisontella avtal, men omfattas vanligtvis av förbudet i 
artikel 81 EGF. De vanligaste formerna av vertikala avtal är olika distributionsavtal och 
återförsäljningsavtal.19

                                                
17 Posner, R Economic Analysis of Law s 298. 
18 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 183. 
19 Westin, J Europeisk konkurrensrätt s 72. 
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2 Bakgrund och gällande rättsregler 
 
Den Europeiska gemenskapen hade vid bildandet som sitt primära mål att främja den 
ekonomiska integrationen. För att detta skulle kunna bli verklighet var det av stor vikt att 
skapa en gemensam inre marknad. Detta blev därför en av de drivande idéerna bakom EU. 
Genom att skapa en gemensam marknad skulle detta ge välfärd åt alla deltagare då deras 
marknader integrerades.20 Varor och tjänster skulle produceras där det var mest effektivt 
och säljas där de behövdes. Då EU bildades gav detta även upphov till möjligheter till 
automatiserad produktion och masstillverkning, vilket ledde till minskade kostnader. 
Skapandet av en Europeisk union skulle leda till att handel mellan medlemsstaterna skulle 
ske utan kostnader. Man försökte därför avskaffa tullavgifter och andra hinder som kunde 
hindra handeln mellan staterna. Dock kan konkurrensen och handeln hindras genom 
karteller och andra konkurrensbegränsande åtgärder som delar upp marknaden mellan olika 
aktörer. Detta ledde till att det ansågs nödvändigt att införa regler i fördraget som 
kontrollerar enskildas konkurrensbegränsande beteende.21  
 
Konkurrensrätten inom EU har i hög grad påverkats av amerikanska jurister och 
ekonomer.22 Den amerikanska antitrustlagstiftningen tillkom som ett resultat av en mängd 
olika faktorer. Den drivande kraften bakom lagstiftningen var en önskan om att tygla de 
storföretag som missbrukade sitt ekonomiska inflytande, till exempel järnvägsbolagen och 
stora industriella karteller. Det bakomliggande syftet med Sherman Act var och är 
fortfarande att främja konsumenternas välfärd genom att öka den ekonomiska 
effektiviteten i handeln. Detta anser man bäst uppnå genom fri konkurrens.23  
 
2.1 Innebörden av franchising 
 
Franchising som koncept blev vanligt inom EU under 1970-talet och modellen hade 
utvecklats ur affärsmetoder i USA där franchising hade växt sig starkt.24 Franchising som 
affärsmetod är en mycket nyare utveckling i Europa än vad det är i USA, där det varit en 
viktig del inom ekonomin sedan tidigt 1950-tal. Franchising är egentligen en hybrid som 
lånat många karaktärsdrag från andra förfaranden, till exempel varumärken, patent, know-
how, distributionsavtal och joint venture.25 
 
Franchiseavtal räknas till typen vertikala avtal och är en distributionsmetod som skiljer sig 
från andra metoder för att distribuera varor och tjänster. Skillnaden ligger i att 
franchisetagaren tillåts av franchisegivaren att använda vissa immaterialrättigheter som 
tillhör franchisegivaren. Dessa kan vara varumärken och logotyper. Franchisetagaren 
betalar royalty till franchisegivaren för att få använda till exempel varumärket vid sin 
försäljning, men affärslokalerna tillhör vanligtvis franchisetagaren.26  
 
Franchisegivaren har vanligtvis ett syfte med franchising som innebär att franchisegivaren 
vill skapa en kedja av franchisetagare där alla använder en enhetlig presentation av varorna 

                                                
20 Wilks, S Competition policy s 114. 
21 Korah, V An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice s 1-2. 
22 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 99. 
23 Anderson, M Self-regulation and League rules under the Sherman Act Cap. U. L. Rev. 2002 s 126-27. 
24 Goyder, D.G. EC Competition Law s 209. 
25 Crossick, S The Pronuptia case and its effect on EEC franchising law Int´l Bus. Law. Juli/augusti 1985 s 294. 
26 Craig, P och De Búrca, G EU Law s 984. 
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och säljer produkter eller tillhandahåller tjänster av likvärdig kvalitet. För en utomstående 
skall franchisetagaren likna ett dotterföretag till franchisegivaren. För att ett sådant system 
skall fungera är enhetligheten mycket viktig. För att uppnå detta kräver normalt 
franchisegivaren att franchisetagaren köper sitt lager från franchisegivaren eller från andra 
källor som franchisegivaren har angivit eller som producerar varorna i enlighet med 
specifikationer som franchisegivaren har gett.27 Detta är vad som präglar franchising; 
franchisegivaren kräver att franchisetagaren lever upp till viss standard och tillämpar vissa 
metoder vid försäljning av den produkt som är i fråga. Om franchisetagaren misslyckas 
med att uppnå dessa krav kan både franchisegivaren och andra franchisetagare skadas då 
ryktet kan bli sämre, likväl som varumärket.28 
 
2.2 Gällande rättsregler inom EU 
 
Artikel 81 och 82 EGF är de viktigaste artiklarna som reglerar konkurrens inom EU. Då 
den senare tar sikte på dominerande företag och missbruk av dominerande ställning är 
artikel 81 inriktad på olika typer av avtal eller samordnat förfarande mellan olika parter, 
vilka har som syfte eller effekt att begränsa konkurrensen. Artikel 81 är tillämplig på både 
horisontella och vertikala avtal, vilket leder till att franchiseavtal kan komma att bli föremål 
för prövning enligt denna artikel.29 
 
2.2.1 Artikel 81 EGF  
 
Då det gäller kontroll av uppförande som utgör hinder mot konkurrensen är artikel 81 
EGF den främsta kontrollmekanismen. I artikelns första punkt anges vad som skall anses 
vara oförenligt med den gemensamma marknaden och därmed förbjudet. För att artikel 
81.1 EGF skall vara tillämplig krävs det att avtalet eller det samordnade förfarandet skall ha 
som syfte eller effekt att störa konkurrensen på ett negativt sätt. Artikeln fångar upp alla 
avtal eller samordnade förfaranden. Många gånger kan detta leda till problem då alla avtal 
på något sätt begränsar konkurrensen. Detta skulle kunna leda till att alla ingångna avtal 
fångas av artikel 81.1 EGF, men så är dock inte fallet.30  
 
Ett avtal som anses utgöra ett hinder mot konkurrensen enligt första punkten i artikeln kan 
kvalificera sig för ett individuellt undantag i artikel 81.3 EGF förutsatt att avtalet 
tillfredsställer de uppställda villkoren. Ett vertikalt avtal kan även bli föremål för ett 
gruppundantag enligt förordning 2790/1999.31 Individuellt undantag under artikel 81.3 
EGF kan komma ifråga om avtalet kommer att begränsa konkurrensen och inte faller inom 
förordningens tillämpningsområde.32 
 
2.2.2 Förordning 2790/1999 
 
Bakgrunden till förordning 2790/1999 och kommissionens riktlinjer om vertikala 
begränsningar har sin upprinnelse i en massiv kritik mot hur kommissionen tidigare 
bedömde vertikala begränsningar. Tidigare fanns det olika förordningar som tillämpades på 

                                                
27 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 592. 
28 Craig, P och De Búrca, G EU Law s 984. 
29 Craig, P och De Búrca, G EU Law s 936. 
30 Craig, P och De Búrca, G EU Law s 938, 950. 
31 Bellamy, C och Child, G European Community law of competitio s 603. 
32 Goyder, J EU Distribution Law s 171-72. 
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olika typer av vertikala avtal, men idag har en mer allmän förordning kommit till stånd, 
vilket reflekterar en mer modern syn vad gäller ekonomiskt tänkande. Detta synsätt är mer 
präglat av att vertikala begränsningar inte alltid hindrar konkurrensen, utan kan främja 
den.33  
 
Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar är ett uttryck för kommissionens syn 
på denna typ av begränsningar och huruvida de skall anses vara ett hinder mot 
konkurrensen i det syfte som anges i artikel 81.1 EGF och även de typer av vertikala avtal 
som kan bli föremål för gruppundantag, likväl som individuella undantag. Riktlinjerna skall 
ses som en kommentar till förordning 2790/1999 och anger fyra olika kategorier som 
beskriver basen för vertikala begränsningar. Dock är vertikala avtal ofta en kombination av 
olika kategorier, vilket har lett till att riktlinjerna innehåller en individuell analys av åtta 
vanliga former av vertikala avtal. Ett av de vertikala avtal som analyseras enskilt är 
franchiseavtal. Problematiken med riktlinjerna är att de är mycket komplexa och svåra att 
applicera, då det krävs att alla åtta formerna läses tillsammans.34  
 
Förordning 2790/1999 gäller i huvudsak vertikala avtal som har ingåtts mellan företag som 
inte är konkurrenter. Förordningen blir endast tillämplig om det vertikala avtalet med 
tillräcklig säkerhet kan antas tillfredsställa villkoren i artikel 81.3 EGF.35 Tillämpligheten är 
också beroende av vilka klausuler som är inkorporerade i avtalet. Förordningen 
tillhandahåller en lista på begränsningar och skyldigheter som inte kan finnas med i avtalet 
om gruppundantaget skall vara tillämpligt.36 Om förordningen dock anses vara tillämpbar 
så ger denna ett vertikalt avtal automatisk giltighet så snart som avtalet faller inom 
förordningens tillämpningsområde. Förklaringen till den positiva synen är att ett vertikalt 
avtal anses kunna förbättra den ekonomiska effektiviteten i produktions- eller 
distributionskedjan genom ett bättre samarbete mellan företagen, i synnerhet om det kan 
leda till en minskning av transaktions- och distributionskostnaderna.37  Tanken bakom detta 
är att avtal som gör att distributionen av varor och tjänster kan utföras på ett effektivare 
sätt på grund av till exempel immaterialrättigheter skall kunna undantas. Genom riktlinjerna 
som kommissionen har antagit visas tydligt att kommissionen anser att 
distributionsfranchise faller inom förordningens tillämpningsområde. Riktlinjerna visar 
även att franchiseavtal kommer att behandlas på samma sätt som andra vertikala 
begränsningar, till exempel selektiv distribution.38 
 
Den tidigare förordningen gällande franchising innehöll en mycket detaljerad lista av svarta, 
vita och grå klausuler, vilket gjorde att franchiseavtalen kunde utformas efter dessa för att 
på ett enkelt sätt tillfredsställa förordningens krav på giltighet. I och med den nya 
förordningen har många av detaljerna försvunnit och dess tillämplighet gäller allmänt för 
vertikala avtal. Det är artikel 2.3 som specifikt vänder sig till franchiseavtal, men bortsett 
från denna bestämmelse finns det inget i förordningen som talar om vad som får respektive 
inte får finnas i franchiseavtalet. Vad som nu istället finns är ett gruppundantag som är 
tillämpligt på alla former av vertikala avtal där leverantören inte har en större 
marknadsandel än 30 procent, såvida inte vissa särskilt begränsande klausuler finns med i 

                                                
33 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 495. 
34 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 497, 598. 
35 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 495. 
36 Förordning 2790/1999 artikel 4 och 5. 
37 Förordning 2790/1999 punkt 3, 5-6 i ingressen, artikel 2.1 och 2.3. 
38 Kommissionens riktlinjer för vertikala begränsningar punkt 30-45. 
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avtalet, vilka finns listade i förordningen. Detta kan innebära svårigheter för 
franchiseavtalen. Många franchiser erbjuder mycket individuella och unika produkter som 
motsvarar specifika och nya koncept, vilket kan leda till att det görs en mycket snäv 
marknadsdefinition och leder till större marknadsandel. Vid tillämpning av den nya 
förordningen finns det risk att företag inte utnyttjar sin frihet att vara innovativa vid 
utformningen av bestämmelser i avtalet, då det kan finnas rädsla för att hamna i den gråzon 
som idag existerar gällande rättssäkerheten, detta i synnerhet då parterna har en större 
marknadsandel än 30 procent. Då förordning 2790/1999 tillämpas på alla vertikala avtal 
och dess bestämmelser är mindre detaljerade, har detta har lett till ökad osäkerhet gällande 
rättsäkerheten. Det har även lett till att konkurrensrätten har förlorat det inflytande som 
fanns tidigare över utformningen av franchiseavtalet.39 
 
2.3 Gällande rättsregler inom USA 
 
Den amerikanska konkurrensrätten tog sin början 1890 i och med att Sherman Act tillkom, 
vilket fortfarande är det grundläggande dokumentet i amerikansk antitrustlagstiftning.40 
Dock är inte Sherman Act den enda lagstiftningen på konkurrensrättens område, utan 
kompletteras med Clayton Act och the Federal Trade Commission Act (FTCA) som tillsammans 
anses vara de viktigaste federala antitrustlagarna. Det existerar även en mängd delstatliga 
lagar som reglerar franchising. 
 
2.3.1 Federal lagstiftning 
 
I USA är det sektion ett i Sherman Act41 som reglerar i stort sett samma område inom 
konkurrensrätten som artikel 81 EGF gör, nämligen konkurrensbegränsande avtal mellan 
aktörer som agerar inom fler än en delstat.42 Sektion två i Sherman Act43 handlar om 
monopol och olagligförklarar varje försök att monopolisera marknaden. Sherman Act 
innehåller inte några definitioner av vilka avtal som anses vara olagliga. Vad som gäller är 
the rule of reason, men Supreme Court har även tillämpat per se-regler vid tillämpningen av 
Sherman Act. Idag tillämpas ett mer modernt synsätt vid beskrivningen av huruvida en 
bestämd begränsning skall anses vara olaglig per se. Detta beror på om restriktionen i fråga 
är ”naken”, till exempel att det inte finns något positivt som möjliggör ett rättfärdigande ur 
en affärsmässig synvinkel.44 
 
För att sektion ett i Sherman Act skall anses ha kränkts krävs att tre olika kriterier uppfylls. 
Dessa är att det skall finnas bevisning om ett samordnat agerande mellan svaranden och en 
tredje part, att handeln och därmed konkurrensen har hindrats, liksom att agerandet har 
haft effekt på handeln mellan delstaterna eller utländsk handel. Amerikanska domstolar 
tillämpar per se-regler eller rule of reason vid bedömning huruvida ett avtal skall anses utgöra 
hinder för konkurrensen. För att ett agerande skall anses olagligt genom rule of reason måste 

                                                
39 Igartua, I How will the new vertical restarints regulations affect franchising? Int´l Bus. Law. April 2000 s 163-64. 
40 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 19. 
41 Sektion ett the Sherman Act: “[e]very contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of 
trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make 
any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony...”  
42 Anderson, M Self-regulation and League rules under the Sherman Act Cap. U. L. Rev. 2002 s 127. 
43 Sektion två The Sherman Act: “[e]very person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with 
any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among several States, or with foreign nations, shall 
be deemed guilty of a felony...” 
44 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 90, 93-4. 
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det visas att det förelåg ett avtal, att avtalet påverkade konkurrensen på en specifik marknad 
och att de positiva effekter som avtalet hade på konkurrensen övervägdes av de negativa 
effekterna.45 Genom rule of reason kan en domstol komma att finna att ett visst beteende från 
ett företag kan anses vara konkurrensbegränsande, men att det finns ganska stora 
möjligheter att ett företag kan undkomma en kränkning av antitrusträtten. Domstolarna 
måste i detalj undersöka hur den relevanta marknaden ser ut och göra en avvägning av de 
effekter som ett sådant beteende kan ha på konkurrensen mot de positiva effekterna och 
hur rimlig ett sådant beteende kan vara.46 
 
Sherman Act är inte den enda lagstiftning som reglerar amerikansk antitrust. 1914 tillkom 
Clayton Act som är mer specifik med fler detaljer. Denna lagstiftning förbjuder vissa 
kontrakt, kombinationer eller andra samordnade förfaranden som anses skada 
konkurrensen. Lagstiftningen förbjuder även i detalj handlingar som innebär ett monopol 
eller försök att monopolisera en marknad. Clayton Act olagligförklarar prisdiskriminering, 
leases, kopplingsförbehåll, eller andra exklusiva distributionssystem med syfte eller effekt att 
på ett märkbart sätt minska konkurrensen eller att skapa ett monopol som är oförenliga 
med en fri marknad.47  
 
FTCA tillkom 1914 och är en rättssamling från the Federal Trade Commission (FTC) som 
innehåller rättsregler som reglerar konkurrensen. Supreme Court har uttalat att ett företag 
som kränker Sherman Act även kränker reglerna i sektion fem i FTCA. Problemet med ett 
sådant synsätt är att FTCA täcker fler förfaranden än vad Sherman Act gör. Sådana 
förfaranden ligger utanför tillämpningsområdet för Sherman Act. Det är därför upp till FTC 
själva att införliva rättsreglerna i sektion fem. FTCA har tillkommit för att ge skydd åt 
konsumenterna och det räcker med att det är troligt att ett företag har tillämpat oärliga 
konkurrensmetoder för att FTCA skall bli tillämplig.48  
 
Enligt den federala definitionen av franchise skall ett förhållande anses utgöra franchise om 
det tillfredsställer kraven som finns i the Code of Federal Regulations. Kraven är att förhållandet 
skall inkludera ett vanligt varumärke eller format, innebära betydelsefull kontroll eller 
assistans från säljaren, till exempel att avtalet innehåller krav på att endast säljarens 
produkter får säljas eller att säljaren skall visa hur produkterna skall marknadsföras och det 
skall finns ett krav på betalning av 500 dollar eller mer till säljaren. FTC tillhandahåller en 
också definition av franchising. Termen innebär att varje form av kommersiellt förhållande 
som är långvarigt och möter tre krav anses vara franchising. Kraven är att franchisetagaren 
skall ha rätt att driva en affär som identifieras eller associeras med franchisegivarens 
varumärke eller säljer produkter som identifieras eller associeras med franchisegivaren, att 
franchisegivaren har rätt till en viss kontroll över franchisetagaren affärsmetoder eller 
tillhandahåller betydande assistans och att franchisetagaren är tvungen att betala en avgift 
till franchisegivaren.49 
 
 
 
 

                                                
45 Anderson, M Self-regulation and League rules under the Shemran Act Cap. U. L. Rev. 2002 s 128-30. 
46 McAlinn, G med flera An Introduction to American Law s 332. 
47 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 95. 
48 www.business-law.freeadvice.com sökord: FTC. 
49 Miller, M Unintentional franchising St. Mary’s L.J. 2004-05 s 314-15. 
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2.3.2 Delstatlig lagstiftning 
 
USA är ett mycket stort land, vilket leder till en hel del komplikationer när det gäller den 
amerikanska lagstiftningen. Detta är även fallet för franchising och lagstiftningen som 
reglerar denna. Då det finns 50 delstater som var för sig har en egen lagstiftning leder detta 
till en mängd olika tillämpningsproblem, särskilt när det dessutom finns federala lagar. Det 
existerar ganska stora skillnader i lagstiftning och rättspraxis mellan olika stater, vilket har 
lett till ett stort antal domar likväl som federal och statlig lagstiftning som skall försöka att 
klargöra rättsläget. Detta är dock inte fallet, då det fortfarande råder stor osäkerhet i 
rättstillämpningen.50  
 
Olika delstater tillämpar olika lagar och definierar franchising på olika sätt, vilket kan leda 
till svårigheter då franchisegivare och franchisetagare skall ingå avtal då det finns en 
osäkerhet hur ett avtal kommer att tolkas. Detta kan illustreras genom olika lagar som 
tillämpas i olika delstater.51 Till exempel har Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Virginia och 
Washington52 liknande lagstiftning, men där det finns en del stora skillnader till 
lagstiftningen som tillämpas i till exempel Minnesota, Missouri och Wisconsin53.

                                                
50 Sohlberg, S Franchisejuridik  s 101. 
51 Collin, T State Franchise Laws and the Small Business Franchise Act of 1999: Barriers to Efficient Distribution s 1706. 
52 Franchise Disclosure Act 815 ILL. COMP. STAT. ANN. 705/3(1) (West. 1999), IND. CODE. ANN. 
(Michie 1999), IOWA CODE ANN. (West. 1998), Franchise Investment Law, MICH. COMP. LAWS ANN. 
(West. 1989), Retail Franchising Act, VA CODE ANN. (Michie 1999), Franchise Investment Protection Act, 
WASH. REV. CODE ANN. (West 1999). 
53 MINN. STAT. ANN. (West 1999), MO. ANN. STAT. (West 1999 & Supp. 2000), Fair Dealership Law, 
WIS. STAT. ANN. (Wesr 1999 & Supp. 2000). 
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3 Ekonomiska skolor och hänsynstaganden 
 
Många områden inom juridiken tar intryck från andra områden i samhället, vilket leder till 
att juridiken påverkas av andra hänsynstaganden än de rent juridiska bedömningarna. Detta 
gäller i hög grad konkurrensrätten, som är ett juridiskt område som till hög grad påverkas 
av en mängd olika ekonomiska hänsynstaganden. Konkurrensrätten är ett försök att genom 
lagreglering försöka att skydda konsumenterna på ett tillfredställande sätt, samtidigt som 
man försöker att upprätthålla en välfungerande konkurrensmarknad.54 
 
En del av konkurrensrätten som har varit utsatt för ekonomisk kritik är synen på både 
vertikala begränsningar och franchiseavtalens potentiella skadeverkan. Franchiseavtalens 
begränsningar brukar vanligtvis delas in i prisbegränsningar och begränsningar som inte är 
relaterade till pris. Ofta handlar prisbegränsningar om resale price maintenance (RPM) eller på 
annat sätt försöka att fastställa priset, medan andra typer av begränsningar kan vara 
territoriell exklusivitet och olika konkurrensklausuler. Franchiseavtal kan ha potentiella 
skadeeffekter på konkurrensen, detta genom att inkludera en mängd olika klausuler i avtalet 
för att skydda båda parternas investeringar. Sådana klausuler gäller då ofta territoriell 
exklusivitet och konkurrensklausuler.55  
 
3.1 Chicagoskolan 
 
Forskning inom antitrust har länge varit central i USA, och det är härifrån som 
Chicagoskolan härrör sitt arbete. Forskningen skedde på University of Chicago under 1960-
talet och teorierna som utvecklades inom skolan innebär att målet för 
antitrustlagstiftningen skall vara effektivitet. Det som Chicagoskolan framförallt intresserar 
sig för är att på olika sätt maximera en effektiv fördelning av resurser.56 Vad gäller vertikala 
avtal har skolan synen att dessa oftast inte hindrar konkurrensen och att de har positiva 
effekter. Då den amerikanska antitrusträtten varit, och till stor del fortfarande är, inspirerad 
av Chicagoskolan återspeglas detta i en del av antitrustlagstiftningen, till exempel i de 
riktlinjer som antogs 1985 i USA gällande vertikala begränsningar.57 
 
Från och med tillkomsten av Chicagoskolan har ekonomerna som ansluter sig till denna 
skola argumenterat för att konkurrensrätten sällan, om någonsin, skall bry sig om vertikala 
begränsningar, vilka leder till ökad försäljning och en minskning av 
distributionskostnaderna.58 Enligt denna skola är vertikala begränsningar inte något som 
skadar marknaden eller konkurrensen, utan något som företag tillämpar för att på ett bättre 
sätt kunna samarbeta för att få ut produkterna på marknaden. Vertikala begränsningar 
anses även säkra ömsesidig lojalitet.59 Ett av huvudargument för att vertikala begränsningar 
är av godo är att man anser att de gör det lättare för leverantörerna att skydda 
distributörerna från free-riders. För Chicagoskolan är det fullkomligt klart att inga typer av 
vertikala begränsningar medför någon skada för konkurrensen, då de införs av en 
leverantör för att göra distributionen effektivare. Då man anser att marknaden reglerar sig 

                                                
54 Bishop, S och Walker, M The Economics of EC Competition Law s vii. 
55 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 205. 
56 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 1275. 
57 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 152. 
58 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 604. 
59 Verouden, V Vertical Agreements and article 81 (1) EC: The evolving role of economic analysis Antitrust L. J. 2003-04 
s 537. 
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själv skulle den också straffa en leverantör för att införa vertikala begränsningar som inte 
var önskvärda. Om detta inte skedde, är problemet inte de vertikala begränsningarna, utan 
leverantörens monopolställning och den makt som följer denna.60 
 
En av de begränsningar som kan finnas i franchiseavtal är RPM, vilka betraktas som hinder 
mot konkurrensen, men som dock kan rättfärdigas med problemet free-riding. Detta gäller 
särskilt då produkten i fråga är tekniskt avancerad och kräver särskild service. En 
producent kan marknadsföra sin produkt och den service som tillhandahålls, vilket leder till 
att återförsäljarna av produkten kommer att sätta ett högre pris på grund av 
marknadsföringskostnader. En återförsäljare som inte behöver betala för marknadsföringen 
kan då gynnas av andras reklam och ändå sälja produkten till ett lägre pris. Konsumenterna 
kan då gå till en återförsäljare som tillhandahåller produkten och full service och genom att 
få all information av denne sedan väga de olika alternativen för att sedan vända sig till en 
återförsäljare som inte tillhandahåller service, men säljer produkten till ett lägre pris. 
Konkurrenterna drar då fördel av annonseringen, liksom konsumenterna som kan vända 
sig till den återförsäljare som erbjuder lägst pris. I en sådan situation kan producenten finna 
det lönsamt att uppmuntra sina återförsäljare att erbjuda särskild service och samtidigt 
tillämpa RPM, vilket leder till att free-riding förhindras.61 RPM kan alltså rättfärdigas genom 
free-riding då en leverantör kommer att bli förbjuden att delta i priskonkurrens, men däremot 
är helt fri vad gäller att konkurrera gällande service av produkten. En distributör kommer 
då att investera för att förbättra sin service för att på detta sätt locka konsumenterna att 
köpa produkten från honom, trots att priset kanske är högre än hos konkurrenterna.62  
 
Free-riding kan även tillämpas för att förklara begränsningar gällande konkurrens inom 
varumärken såsom exklusivitet gällande försäljningsområden och andra exklusiva kanaler 
för försäljning som existerar i franchiseavtal. Det är till exempel möjligt att säga att absolut 
territoriellt skydd för distributörer skulle kunna rättfärdigas genom att det skulle förhindra 
free-riders. Free-riders spelar också en central roll för att rättfärdiga andra vertikala 
begränsningar som inte gäller RPM eller andra prisrestriktioner. Franchiseavtal innehåller 
ofta överföring av know-how, vilket är mycket känsligt för free-riders då det har kommit tredje 
part tillhanda. En franchisegivare skulle inte vara villig att dela med sig av sin know-how om 
han inte fick tillräcklig försäkran om att denna inte skulle komma i orätta händer och få 
tillräckligt mycket tillbaka för sina insatser. På grund av detta kan franchisegivaren kräva av 
franchisetagarna att de inte få sälja konkurrerande produkter. Genom att införa ett sådant 
förbud för franchisetagaren kommer konkurrenter inte att gynnas genom till exempel den 
kommersiella träning som franchisegivaren har tillhandahållit. Franchisegivaren är även 
tillåten att förbjuda franchisetagare att öppna butiker utanför franchisenätverket eller att 
öppna en liknande butik efter att franchiseavtalet löpt ut.63 
 
 
 
 
 

                                                
60 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 604. 
61 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A comparative Perspective s 80, 
211. 
62 Posner, R Economic Analysis of Law s 299. 
63 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 80, 
217-18. 
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3.2 Post-Chicagoskolan 
 
Chicagoskolan har varit utsatt för kritik, vilket under 1980-talet ledde fram till post-
Chicagoskolan och en ny syn på bland annat vertikala begränsningar och franchiseavtal. 
Skillnaderna mellan de båda skolorna är till exempel att post-Chicago har större rädsla för 
strategiska konkurrensbegränsande beteenden. Man anser också att konkurrensbegränsande 
beteende från dominerande företag kan skada konkurrensen och erkänner också att en del 
vertikala begränsningar kan ha konkurrensbegränsande effekter.64 
 
Ett viktigt komplement till Chicagoskolans analys utgörs av post-Chicagoskolans teori om 
transaktionskostnader. Ett av de viktigaste bidragen som transaktionskostnadsteorin har 
kommit med är en väsentlig förändring gällande synen på vertikala begränsningar och 
huruvida sådana begränsningar utgör ett hinder mot konkurrensen. Vertikala begränsningar 
reducerar transaktionskostnaderna.65  
 
Ekonomer påstår att det finns två olika alternativ för att avsluta en transaktion. Dessa är 
marknaden, där parter ingår avtal, eller att etablera ett företag, genom vertikal integrering. 
Det kan då finnas skillnader i kostnader mellan dessa som vanligtvis benämns som 
transaktionskostnader. Dessa kostnader är till exempel informations- och 
forskningskostnader, kostnader vid förhandlingar och andra utgifter som uppkommer 
genom avtalet. Huruvida en part väljer att etablera ett företag kan sägas bero på hur stora 
transaktionskostnaderna är. Transaktionskostnader skiljer sig även från varandra genom till 
exempel osäkerhet gällande vilka som transaktionen kommer att exponeras för och hur ofta 
aktörerna på marknaden kommer att upprepa transaktionen (en engångsföreteelse, då och 
då eller regelbundet).66  
 
Franchising är ett exempel på en transaktion som upprepas på en regelbunden basis där det 
krävs att skäliga specifika investeringar görs. Franchiseavtal är lämpliga för en struktur där 
transaktionerna inte är standardiserade och transaktionerna är frekventa och karakteriseras 
av asset specificity. Franchiseavtal styrs liksom andra avtal av ekonomiska hänsynstaganden. 
Båda parterna i ett franchiseavtal är måna om att avtalet kommer att fortlöpa då de är 
medvetna om att investeringarna som de har gjort kommer att förlora allt sitt värde om 
franchiseavtalet avslutas. Franchisegivaren kan stöta på problem genom att 
franchisetagaren vill tjäna på sin investering. På grund av sin önskan om att göra stor vinst 
kan han försöka att öka försäljningen genom att minska kvaliteten på produkterna och 
genom detta minska sina kostnader. För franchisegivaren är detta ett stort problem då hela 
nätverket kan skadas. Problemet kan genom att garantera franchisetagaren exklusivt 
territoriellt skydd. I utbyte mot att franchisetagaren lovar att han alltid kommer att sälja 
produkterna enligt detaljerade villkor i franchiseavtalet kan franchisegivaren garantera att 
franchisetagaren kommer att vara den enda auktoriserade återförsäljaren av ett bestämt 
varumärke inom ett visst område. En franchisetagare skulle vara mycket motvillig att ingå 
ett avtal om han inte fick några garantier från franchisegivaren att han inte kommer att ge 
fler franchise inom samma område. Territoriellt skydd gör att franchisegivaren minskar 
risken för opportunistiskt beteende från franchisetagarens sida.67  

                                                
64 Hovenkamp, H Antitrust Policy after Chicago Colum. Bus. L. Rev. 2001 s 258, 267. 
65 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 98. 
66 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 94-6. 
67 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 97, 
218. 
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4 Franchising och konkurrensrätten 
 
Termen franchising är inte en strikt teknisk juridisk term utan kan användas i en mängd 
olika situationer och har därför också olika innebörd. Inom EU och dess konkurrensrätt 
har innebörden kommit att bli ett sätt att distribuera varor och tjänster genom ett nätverk 
av lagliga och finansiellt självständiga återförsäljare. Dock har termen en något annorlunda 
betydelse i amerikansk rätt där franchising ofta är synonymt med distributionssystem. 
Termen kan även ha olika innebörd beroende av i vilken delstat man befinner sig.68  
 
Det finns olika typer av franchising. Man brukar tala om produktions- eller 
industrifranchising, där franchisetillverkarna producerar varor i enlighet med 
specifikationer från franchisegivaren, och där tillverkarna dessutom säljer varorna under 
franchisegivarens varumärke. En andra typ är distributionsfranchise där franchisetagaren 
säljer vissa bestämda produkter från en detaljhandelsaffär som har franchisegivarens 
affärsnamn.69 Distributionsfranchise utförs ofta genom selektiv distribution. 
Franchisegivaren ger endast vissa franchisetagare möjlighet att agera som distributörer om 
de uppfyller vissa kriterier och förbjuder franchisetagarna att sälja vidare varorna till 
distributörer som inte är auktoriserade franchisetagare.70 En tredje typ är tjänstefranchise. 
Vid denna typ av franchising erbjuder franchisetagaren tjänster under ett välkänt 
affärsnamn, och i samma stil som franchisegivaren. Den fjärde och sista typen kallas 
vanligtvis för grossistfranchise och går ut på att franchisetagaren distribuerar vissa 
produkter, men levererar endast till detaljister, inte till slutkonsumenterna.71  
 
Franchiseavtal tillhör en typ av avtal som kan generera negativa effekter på konkurrensen. 
Till exempel kan franchising leda till att konkurrensen mellan varumärken skadas. På kort 
sikt kan även ett dominerande företags know-how förstärka dess position och underlätta 
horisontella hemliga överenskommelser och dämpa konkurrensen mellan redan existerande 
konkurrenter. På lång sikt kan även existensen av franchisenätverk leda till att göra det 
svårare för potentiella konkurrenter att ta sig in på marknaden. Dock finns det en mängd 
fördelar med franchising, som till exempel att franchiseavtal kan öka stimulansen att 
investera i kommersiell know-how och främja innovativa tekniker.72  
 
4.1 Franchising inom EU 
 
Franchising var relativt okänt i Europa under 1960-talet, men har idag blivit en extremt 
populär distributionsmetod.73 Tidigare var det främst inom snabbmat- och modeindustrin 
som franchising var stark, men idag tillämpas franchising hos en mängd olika återförsäljare 
av varor och tjänster.74 Synen på franchiseavtal är präglad av ekonomiskt tänkande, detta 
gäller särskilt tillämpningen av artikel 81.3 EGF, men även artikel 81.1 EGF.75 
Franchiseavtal kan sedermera falla inom artikel 81.1 EGF och komma i konflikt med 

                                                
68 Collin, T State franchise laws and the small business franchise act of 1999: Barriers to efficient distribution Bus. Law. 
1999-2000 s 1704. 
69 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 593. 
70 Goyder, J EU Distribution Law s 169. 
71 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 593. 
72 Van den Bergh, R och Camesasca, P European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective s 216. 
73 Korah, V An introductory guide to EC competition law and practice s 274. 
74 Goyder, J EU Distribution Law s 149. 
75 Hildebrand, D The role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 258.  
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artikelns förbud. Dock beror det på varje enskilt avtal och dess precisa utformning för att 
man skall kunna säga huruvida avtalet är en kränkning av artikeln.76  
 
Normalt sett har franchiseavtal och andra typer av vertikala avtal inga skadliga 
konkurrensverkningar om företagen i fråga inte besitter något större marknadsinflytande. 
Dock finns det faror med franchiseavtal då aktörerna som ingår i dessa system kan 
utestänga konkurrenter eller dela upp marknaden. Ett avtal som har dessa klassiska negativa 
konkurrenseffekter och som kan isolera en marknad i en bestämd medlemsstat strider klart 
mot integrationsmålet.77  
 
4.1.1 EG-domstolens syn på franchiseavtal 
 
EG-domstolen har endast fått ta ställning till ett fall som rör franchising och detta fall är 
Pronuptia. Moderbolaget Pronuptia de Paris hade tillsammans med ett antal dotterbolag 
franchiseavtal med återförsäljare. Dessa återförsäljare sålde bröllopsklänningar enligt 
instruktioner från Pronuptia. Även affärslokalerna hade ett visst utseende för att ge intryck 
av att det var franchisegivaren som ägde dem, när det istället var franchisetagaren som själv 
ägde lokalerna. Pronuptia utlovade franchise till endast en person i tre städer i Tyskland och 
att denna person gick med på att sälja från kontrakterade affärslokaler. Franchiseavtalet 
innebar bland annat att franchisegivaren inte skulle öppna ytterligare en butik i de områden 
som fanns i avtalet, att franchisegivaren inte skulle förse tredje part med produkter och 
service och att han skulle assistera franchisetagaren med annonsering, inredning av butiken, 
marknadsföring och utbildning av personal. Avtalet förband även franchisetagaren genom 
en mängd olika klausuler. Dessa innebar bland annat att franchisetagaren endast fick sälja 
produkter från franchisegivaren från avtalade platser, vilka var tvungna att se ut på ett 
bestämt sätt, att betala royalty, att inte konkurrera med andra Pronuptiabutiker, att inte 
öppna ny affär i områden där franchisegivaren redan fanns representerad och att köpa 80 
procent av produkterna från franchisegivaren och resten av en leverantör som 
franchisegivaren godkänt.78  
 
Generaladvokatens förslag till avgörande i Pronuptia var att han liknade franchiseavtal vid 
exklusiv distribution. Han uttalade sedan att dessa typer av avtal kunde begränsa 
konkurrensen mellan handlare och tredje part. Dock ansåg han att franchiseavtal 
genererade goda effekter för franchisegivaren liksom för franchisetagaren, vilket även 
innebar fördelar för konsumenterna. Artikel 81.1 EGF skulle dock kunna tillämpas på 
franchiseavtal, men att det då skulle finnas kriterier som måste vara uppfyllda. Till exempel 
måste det visas att tredje part skadas, vilket generaladvokaten ansåg var mycket sällsynt då 
det ofta fanns adekvata alternativa kedjor för distribution för liknande produkter. 
Franchiseavtal faller inom fördragets tillämpningsområde om franchisegivaren genom sina 
dotterbolag eller genom franchisetagarna har en betydande del av den relevanta 
produktmarknaden i en eller flera medlemsstater. Detsamma gäller om avtalet har som 
syfte eller effekt att hindra parallellimport eller export eller att avtalet resulterar i att 
priserna blir orimligt höga, vilket inte skulle vara fallet om det rådde effektiv konkurrens på 
marknaden.79  
 

                                                
76 Goyder, J EU Distribution Law s 152. 
77 Hildebrand, D The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 261. 
78 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 3, 5-6. 
79 Förslag till avgörande av generaladvokat VerLoren van Themaat punkt 3, 51. 
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Normalt sett anses inte konkurrensen lida någon skada genom franchiseavtal som gäller 
distribution.80 EG-domstolen har klargjort att i princip beror giltigheten av franchiseavtal 
på varje specifikt avtal och bedömningen huruvida detta avtal hindrar konkurrensen baseras 
på individuella klausuler som finns i ett specifikt franchiseavtal.81 Domstolen uttalade att 
franchising är en bra metod för ett företag som har utvecklat ett välfungerande system för 
att marknadsföra en produkt och genom franchising kunna dra fördel av sin idé utan att 
behöva investera sitt eget kapital. Detta innebär då att franchisegivaren ges möjlighet att 
tjäna på sin egen framgång och detta anses inte hämma konkurrensen. För att systemet 
skall kunna fungera krävs dock att två olika villkor möts. För det första måste 
franchisegivaren kunna tillhandahålla know-how utan att riskera att denna kommer att gynna 
konkurrenter. För det andra måste det bestämmelser som är nödvändiga för att bibehålla 
nätverkets identitet och rykte accepteras och inte anses som begränsningar av 
konkurrensen.82 EG-domstolen uttalade dock att en kombination av en klausul som 
garanterade exklusivt territorium till varje franchisetagare och en annan klausul som krävde 
att franchisetagaren endast skulle sälja från en specifik affärslokal stod i strid med artikel 
81.1 EGF. Detta då franchisenätverket var av omfattande karaktär. Franchisegivaren kan 
inte heller argumentera att franchisetagaren annars inte hade varit beredd att ingå 
franchiseavtalet för att rättfärdiga sitt agerande. Då dessa båda bestämmelser kombineras 
blir resultatet absolut territoriellt skydd.83 Vad som kan utläsas från detta uttalande från 
domstolen är att i de fall som franchisenätverket inte är särskilt omfattande kan även 
absolut territoriellt skydd accepteras. Detta är särskilt för franchiseavtal, vilket märks då 
domstolen i fallet Consten & Grundig ansåg att undantag inte kunde komma i fråga gällande 
ett avtal som gav absolut territoriellt skydd.84 
 
Franchisegivaren kan införa en klausul som förbjuder franchisetagaren att öppna en affär 
av samma eller liknande karaktär under perioden som avtalet fortlöper. En sådan klausul 
kan också accepteras efter att avtalet har löpt ut och står inte i strid med artikel 81.1 EGF. 
Dock uttalade inte EG-domstolen att en begränsning av franchisetagaren vad gällde 
möjligheten att öppna en andra butik inte föll inom artikel 81.1 EGF. Domstolen hade 
dock starka argument för att sådana begränsningar kan bli föremål för undantag enligt 
artikel 81.3 EGF, då det kan påvisas att en framtida franchisetagare knappast är villig att 
ingå ett franchiseavtal såvida han inte kan förvänta sig ett visst skydd mot konkurrens från 
andra franchisetagare och franchisegivaren själv.85  
 
4.1.2 Reflektioner gällande Pronupt ia  
 
Pronuptia visar att inom EU anses franchiseavtal ha stora fördelar som distributionsmetod, 
och gynnar både franchisegivare och franchisetagare, liksom att avtalet främjar EU:s 
konkurrenspolicy. Dock utgör även denna typ av avtal hinder mot konkurrensen genom 
klausuler om marknadsuppdelning och andra territoriella begränsningar, men även andra 
bestämmelser om till exempel RPM. Avgörandet i Pronuptia har visat att EG-domstolen och 
kommissionen inte ser alltför stora konkurrensbegränsningar med franchiseavtal. Detta kan 
ha sin bakgrund i att franchiseavtal inte är till för att begränsa konkurrensen, utan att 

                                                
80 Korah, V och O´Sullivan, D Distribution Agreement Under the EC Competition Rules s 98. 
81 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 14. 
82 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 14-17, 19. 
83 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 24. 
84 C-56/58/64 Consten SARL & Grundig-Verkaufs-GmbH mot kommissionen (1966) ECR 299. 
85 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 16, 27. 



 18 

sådana konsekvenser kan uppkomma genom att avtalet innehåller vissa klausuler som anses 
hindra konkurrensen.  Slutsatser som kan dras är att även om ett franchiseavtal innehåller 
klausuler som kan utgöra hinder mot konkurrensen anses dessa inte alltid vara 
konkurrensbegränsningar. Dessa faller inte inom artikel 81.1 EGF, utan ses istället som ett 
instrument för att göra franchisesystemet bättre och öka konsumenternas välbefinnande.86 
 
I Pronuptia visade EG-domstolen att den i vissa delar är positiv till franchiseavtal och att 
några bestämmelser som uppenbart verkade begränsande på konkurrensen inte föll inom 
tillämpningsområdet för artikel 81.1 EGF. Domstolen verkar genom domen ha tagit ett 
stort steg mot att tillåta en licensgivare att binda inköp för en licenstagare och kontrollera 
denne. På grund av synsättet på underordnande begränsningar och att domstolen väger 
konkurrenseffekternas för- och nackdelar mot varandra har domen i Pronuptia ansetts vara 
av mycket stor vikt. De underliggande principer som går att utläsa genom domen är att 
först se hur sannolikt det är att ett avtal kommer att vara konkurrensbegränsande i ljus av 
de fundamentala målen som EU sätter upp. Om sannolikheten är liten faller avtalet 
troligtvis utanför artikel 81.1 EGF. Med andra ord är det nödvändigt att stödja att ett 
legitimt mål, som inte i sig självt anses konkurrensbegränsande, inte faller inom artikel 81.1 
EGF.87 Slutsatser som kan dras av detta är att det är av största vikt att man gör en 
avvägning av vilka effekter som franchiseavtalet kommer att få. Vid en bedömning av 
avtalets lagenlighet skall de konkurrensbegränsande effekterna vägas mot de positiva 
effekterna som franchiseavtalet kan komma att ha på konkurrensen.88 
 
Pronuptia visar också att EG-domstolen fokuserar mer på att reglera konkurrensen inom 
varumärken än att främja konkurrensen mellan varumärken. Domstolen tillät till exempel 
inte en klar territoriell begränsning av konkurrensen inom varumärket under artikel 81.1 
EGF.89 EG-domstolen ansåg att en klausul om absolut territoriellt skydd kunde utgöra ett 
hinder mot konkurrensen och därmed kränka artikel 81.1 EGF. Dock verkar domstolen ha 
resonerat utifrån ett perspektiv som dessutom krävde ett förbud om att öppna en andra 
butik. Kombinationen av förbudet mot att öppna en andra butik för franchisetagaren och 
att franchisetagaren åtnjöt exklusivt territoriellt skydd genom att franchisegivaren 
garanterade att inte öppna någon mer butik inom de områden som franchisetagaren fanns 
inom ansågs kunna hindra konkurrensen. Domstolen hänvisade till denna kombination, 
vilket gör att det är möjligt att dra slutsatsen att endast en klausul om absolut territoriellt 
skydd inte bryter mot artikel 81.1 EGF, utan att detta endast är fallet om det dessutom 
finns en klausul om förbud mot att öppna en andra butik. Dock är en sådan tolkning av 
domslutet mycket radikalt och inte helt tillförlitligt med tanke på tidigare domar. 
Domstolen uttalade även att exklusivt territoriellt skydd skulle bryta mot artikel 81.1 EGF 
om det rörde en affärssymbol som redan var allmänt välkänd90. Uttalandet har inte fått 
någon större uppmärksamhet, men i praktiken gör domstolens uttalande ingen större 
skillnad, då de flesta franchiseavtal som innehåller en sådan klausul automatiskt blir föremål 
för undantag genom förordning 2790/1999.91 
                                                
86 Levy, G The Efffect of Franchising Agreements on the EEC´s Competition Policy: Do Franhcise Agreements promote the 
Objectives of Economic Integration within the EEC or Hinder it? B. C. Int´l & Comp. L. Rev. 1988 s 118-19, 122, 124. 
87 Hildebrand, D The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s 214. 
88 Verouden, V Vertical Agreements and article 81 (1) EC the evolving role of economic analysis Antitrust L. J. 2003-04  
s 561. 
89 Verouden, V Vertical Agreements and article 81 (1) EC the evolving role of economic analysis Antitrust L. J. 2003-04  
s 558-59. 
90 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 24. 
91 Goyder, J EU Distribution Law s 152-53. 
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4.1.3 Kommissionens syn på franchiseavtal 
 
Franchiseavtal har idag blivit en vanlig avtalsform, men vid tiden då franchising första 
gången dök upp inom EU hade kommissionen svårigheter med denna typ av avtal, då 
franchising är en kombinerad form av en mängd olika avtalsformer. Detta är tydligt då ett 
av de största problemen som kommissionen hade gällde klassificeringen av franchiseavtal 
och deras bemötande. Franchiseavtal innehåller i olika grad kännetecken som vanligtvis 
hittas i tre andra typer av avtal, för vilka kommissionen hade utvecklat detaljerade regler. 
Dessa typer var exklusiva distributionsavtal, selektiva distributionsavtal och patent- och 
varumärkeslicensiering. Kommissionen ansåg att franchiseavtalen hade likheter med alla 
dessa typer, samtidigt som de var distinkt skilda från dem då franchisegivaren utövade en 
stark kontroll över franchisetagaren. Många ansåg att kommissionen skulle anta en positiv 
attityd gentemot franchiseavtalen och det fanns många och starka argument för att denna 
typ av avtal hade gynnande effekter på konkurrensen.92  
 
Kommissionen har visat sig villig att acceptera en positiv attityd mot franchiseavtal. Detta 
märks genom tagna beslut gällande franchising där kommissionen har visat sig positivt 
inställd till denna företeelse. En positiv inställning är även märkbar genom antagningen av 
riktlinjerna om vertikala begränsningar. Ett av skälen till att kommissionen har en generös 
inställning till franchiseavtal kan vara att dessa avtal anses vara fördelaktiga för småföretag. 
Avtalen behandlas på ett positivt sätt såvida de innehåller en tillräcklig del av bestämmelser 
gällande know-how och fortsatt hjälp till franchisetagaren.93 Detta kan utläsas ur beslutet 
Charles Jourdan där kommissionen uttalade att know-how och annan hjälp som ges täcker sex 
olika områden, vilka är inköp, inredning, lager, förvaltning, försäljning och annonsering.94 
Den positiva attityden går även att urskilja genom kommissionens riktlinjer och synen att 
det i franchiseavtalet måste finnas ett förhållande mellan den vertikala begränsningen och 
överföringen av know-how. Ju starkare förhållandet är mellan dessa två faktorer, desto större 
chans att det skall anses nödvändigt för att skydda know-how eller investeringskostnaderna.95 
Dock är det möjligt att vända på resonemanget och anta att ett avtal som enligt parterna är 
ett franchiseavtal och som inte innehåller denna typ av relation mellan begränsningen och 
know-how inte behandlas som ett franchiseavtal.96 
 
Synen på franchiseavtal är oftast positiv då franchising anses ha gynnande effekter på 
konkurrensen. Till exempel kan franchising hjälpa till att få nya företag att träda in på 
marknaden och leder även till ökad konkurrens mellan varumärken. Det har även positiva 
effekter då franchising ger franchisegivaren möjlighet att öka sitt rykte och nätverk utan att 
behöva investera stora summor.97  
 
Även om kommissionen oftast ställer sig positiv till franchiseavtal kan dessa även leda till 
att konkurrensen hindras. Franchiseavtal kan till exempel kränka artikel 81.1 EGF genom 
en kombination av territoriell exklusivitet och förbud mot att öppna en andra affärslokal, 
från vilken franchisetagaren kan utnyttja sin franchise. Kommissionen har genom beslutet i 
Computerland visat att artikeln i fördraget kränktes trots att territoriet var mindre än en 

                                                
92 Goyder, D.G. EC Competition Law s 210-11. 
93 Goyder, J EU Distribution Law s 151. 
94 Charles Jourdan OJ 1989 L35/31 [1989]. 
95 Kommissionens riktlinjer för vertikala begränsningar punkt 119.8. 
96 Goyder, J EU Distribution Law s 152. 
97 Jones, A och Sufrin, B EC Competition Law s 651. 
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kilometer i radie och att franchisetagaren var fri att sälja till kunder utanför sitt 
territorium.98 
 
4.1.4 Klausuler i franchiseavtalet 
 
Franchiseavtal anses allmänt sett ha gynnande effekter för båda parter som ingår ett sådant 
avtal, dock finns det vissa problem med franchising. Vissa av de klausuler som är vanliga i 
franchiseavtal anses inte falla inom artikel 81.1 EGF, medan andra anses göra det.99  
 
4.1.4.1 Klausuler som inte faller inom artikel 81.1 EGF 
 
Vissa typer av klausuler är relativt vanliga i franchiseavtal. Dessa klausuler kan delas in i tre 
olika grupper som anses falla utanför artikel 81.1 EGF. 
 
Den första gruppen kallas “the two essential ingredients”.100 Detta uttryck används för att 
förklara att det finns två mycket viktiga förutsättningar för att ett franchisingsystem skall 
kunna fungera effektivt. För det första måste franchisegivaren kunna ge franchisetagaren 
vissa fördelar, till exempel genom know-how och annan information som han kan bidra med, 
utan att vara rädd för att den information som han lämnar hamnar i orätta händer, till 
exempel hos konkurrenter. En andra förutsättning är att franchisegivaren skall kunna ha 
tillräcklig kontroll över detaljhandelsaffären för att kunna skydda varumärkets rykte.101  
 
Det är till exempel godtagbart för en franchisegivare att tvinga franchisetagaren att iaktta 
sekretess vad gäller konfidentiell information och know-how som franchisegivaren ger 
franchisetagaren.102   Det är även acceptabelt att franchisegivaren har full frihet att välja 
vilka franchisetagare som han vill ha. Det val som han gör behöver inte vara baserat på 
objektiva eller kvalitativa kriterier. Detta visar till exempel kommissionen i beslutet Charles 
Jourdan där det godtogs att franchisegivaren skulle godkänna butikens manager i förväg 
innan denne kunde anställas. Även i Yves Rocher godtog kommissionen att franchisetagarna 
valdes ut efter deras personlighet och hur de hade lyckats i ett träningsprogram vid en 
introduktionskurs.103 Inom the two essential ingredients ryms även skyldigheter för 
franchisetagaren att tillämpa de affärsmetoder som franchisegivaren har utvecklat och att 
använda de immaterialrättigheter och know-how som han tillhandahåller. Franchisetagaren är 
även skyldig att inte använda immaterialrättigheter och andra licensierade rättigheter som 
know-how på andra platser än vad franchiseavtalet gäller.104 
 
Kommissionen har även i Yves Rocher accepterat klausuler om att franchisetagaren endast 
fick sälja varor som bar franchisegivarens varumärke. Detta för att franchisegivaren skulle 
kunna kontrollera att hans varumärke inte försämrades. I samma beslut uttalade även 
kommissionen att en klausul om att franchisetagaren var tvungen att invänta godkännande 
från franchisegivaren innan annonsering var acceptabelt för att försäkra att 
franchisegivarens image inte skadades genom annonseringsmaterialet.105     
                                                
98 Computerland OJ 1987 L222/12 [1989]. 
99 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 594. 
100 C-161/84 Pronuptia de Paris GmbH mot Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis (1986) ECR 353 punkt 16-17. 
101 Bellamy, C och Child, G European Community law of competition s 594. 
102 Goyder, J EU Distribution Law s 156. 
103 Charles Jourdan OJ 1989 L35/31 [1989] och Yves Rocher OJ 1987 L8/49 [1988]. 
104 Goyder, J EU Distribution Law s 158-63. 
105 Yves Rocher OJ 1987 L8/49 [1988]. 
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Konkurrensklausuler i franchiseavtal är också relativt vanliga, men faller oftast utanför 
artikel 81.1 EGF, såvida de anses vara nödvändiga för att vidhålla nätverkets rykte och 
identitet. Kommissionen anser att klausuler som är nödvändiga för att skydda 
immaterialrättigheter är sådana som ger franchisetagaren en skyldighet att inte delta, direkt 
eller indirekt, i någon liknande affär och skyldigheter för franchisetagaren att inte få 
finansiellt intresse från en konkurrerande enhet, vilket skulle kunna ge franchisetagaren 
makt att influera det ekonomiska uppförandet av ett sådant företag. Vad gäller liknande 
klausuler efter att franchiseavtalet har upphört intar kommissionen en mjukare attityd än 
vad den gör gällande andra distributionsformer. Franchising är den typ av avtal där 
kommissionen accepterar klausuler som innebär att franchisetagaren inte får konkurrera 
efter att avtalet upphört.106 
 
I kommissionens beslut Charles Jourdan uttalade kommissionen att en konkurrensklausul 
som gällde efter franchiseavtalets utgång inte skulle kunna ha kommit i åtanke för ett 
undantag då den know-how som överlåtits till franchisetagaren varit av mycket allmän 
karaktär.107 Även klausuler som begränsar förvärv av finansiellt intresse i ett allmänt bolag 
med max fem procent ansågs av kommissionen i Servicemaster som nödvändig för att skydda 
franchisegivaren. Dock gällde beslutet tjänstefranchise och kommissionen ansåg att skyddet 
för know-how var ännu viktigare vid tjänster än för distributionsfranchise. Kommissionen 
uttalade även att en sådan klausul skulle kunna falla inom artikeln, men att den vid de 
existerande omständigheterna inte gjorde det.108 
 
Klausuler i andra gruppen berör vanligen förbud för franchisetagaren att öppna en butik i 
samma eller liknande anda i ett område där det finns risk för att han kommer att 
konkurrera med en annan medlem i det nätverk som har etablerats under den tid som 
franchiseavtalet gäller. Detta anses inte heller som förbjudet. Kommissionen har ansett att 
restriktioner och skyldigheter som gäller i relation till franchisegivarens varumärke och logo 
faller utanför tillämpningsområdet för artikel 81.1 EGF. Skälet till ett sådant synsätt är att 
franchisetagaren skall kunna etablera och börja vinna goodwill.109 Detta innebär att 
franchisegivaren får hindra franchisetagaren från att öppna en annan butik. Ett sådant 
förbud kan gälla under tiden då avtalet gäller, men även under en godtagbar period efter att 
avtalet löpt ut. Detta har fastslagits av EG-domstolen, men även av kommissionen i ett 
flertal beslut. Till exempel uttalade kommissionen i Yves Rocher att en sådan klausul inte 
förbjöd franchisetagaren från att engagera sig i annan affärsverksamhet som inte var 
konkurrerande, förutsatt att franchisetagarens personliga åtaganden gentemot 
franchisegivaren kunde tillförsäkras.110 Dock godtas oftast inte en klausul som förhindrar 
franchisetagaren att konkurrera genom att förbjuda denne att öppna en affär efter att 
franchiseavtalet löpt ut som sträcker sig längre än ett år efter avtalets utgång. Vad som även 
anses vara nödvändigt för att skydda franchisegivarens know-how är klausuler som kräver att 
franchisegivaren måste ge sitt godkännande för att franchisetagaren skall kunna sälja sin 
affärslokal till en tredje part.111  
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Den sista kategorin handlar om skyldigheter för franchisetagaren som bland annat innebär 
att affärslokalen måste ha ett bestämt utseende och att klausuler som relaterar till 
franchisetagarens återförsäljningsvillkor och kontroll som franchisegivaren får utöva. 
Sådana klausuler rättfärdigas genom att franchisegivaren måste få skydda 
franchisenätverkets identitet och rykte. Kommissionen har upprätthållit begränsningar och 
förbud mot att sälja varor till återförsäljare som inte agerar inom franchisenätverket. Detta 
motiveras med att det skulle vara meningslöst att ställa upp många av de skyldigheter som 
finns i franchiseavtalet om man samtidigt skulle tillåta distribuering av återförsäljare som 
inte ingår i franchisenätverket. Exempel på denna typ av klausul är att franchisetagaren har 
en skyldighet att sluta använda franchisegivarens affärssystem omedelbart då 
franchiseavtalet löpt ut och att franchisetagarna inte får säja produkterna till andra 
återförsäljare som inte finns inom franchisenätverket. I denna kategori ingår även klausuler 
som förbinder franchisetagaren att endast köpa produkter från franchisegivaren eller från 
en godkänd leverantör.112 
 
Andra exempel på den tredje typen av klausuler är att franchisetagaren måste garantera att 
inte göra något som inte överensstämmer med franchiseavtalet, att inreda affärslokalen 
enligt de instruktioner som franchisegivaren ger honom och att inte sälja varor från 
konkurrenter. Franchisegivaren har även möjlighet att rekommendera priser till 
franchisetagaren. Detta anses inte falla inom artikel 81.1 EGF. Det finns även andra 
klausuler som kommissionen har godtagit, eftersom dessa inte har ansetts vara relevanta för 
konkurrensen.113  
 
4.1.4.2 Klausuler som faller inom artikel 81.1 EGF 
 
I ett franchiseavtal finns det ett antal klausuler som anses falla inom artikel 81.1 EGF. 
Dessa kan också delas in i tre olika kategorier och anses vara konkurrensbegränsande. 
Denna syn på konkurrensbegränsande klausuler har utvecklats av EG-domstolen i 
Pronuptia. 
 
Kategori ett tar upp klausuler som inte relaterar till ”the two essential ingredients”. Dessa kan 
komma att falla inom tillämpningsområdet för artikel 81.1 EGF, särskilt sådana klausuler 
som kan leda till att marknaden delas upp mellan franchisegivaren och franchisetagarna, 
eller mellan de olika franchisetagarna. De flesta franchiseavtal innehåller någon form av 
garanti från franchisegivaren att franchisetagaren skall få åtnjuta exklusivitet. Detta sker 
vanligen genom att franchisegivaren går med på att inte agera inom det område där 
franchisetagaren agerar, liksom att inte licensiera någon annan franchisetagare inom samma 
område. Vad som också är mycket vanligt är att franchisegivaren kräver att 
franchisetagaren endast skall sälja på en specifik plats, vilket i praktiken innebär att en 
franchisetagare inte kan komma att agera inom en annan franchisetagares område.114 
Uttalanden från EG-domstolen har visat att territoriell exklusivitet kan komma att 
accepteras i framtiden då denna typ av begränsning kan rättfärdigas genom att den anses 
nödvändig för att kunna etablera ett nätverk. Dock har ännu inte domstolen eller 
kommissionen tagit steget att fullt ut acceptera denna typ av klausuler. Territoriell 
exklusivitet ses fortfarande som ett hot mot konkurrensen, dock kommer sådana klausuler 
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att behandlas mer fördelaktigt om de är en del av ett franchiseavtal.115 Även 
konkurrensklausuler kan komma att falla utanför the two essential ingredients. Denna typ av 
klausul kan utgöra en begränsning av konkurrensen om klausulen syftar till att begränsa 
franchisetagaren efter att franchiseavtalet har upphört att gälla. En sådan klausul faller då 
inom artikel 81.1 EGF.116  
 
I ett franchiseavtal förekommer det också klausuler som förhindrar att franchisetagare kan 
delta i priskonkurrens med varandra. Detta kan till exempel ske genom fastställande av 
priser.117 Dessa anses utgöra kategori två gällande klausuler som faller inom artikel 81.1 
EGF. Dock är det tillåtet för franchisegivaren att skicka ut rekommendationer av 
försäljningspriser till franchisetagarna. Detta anses inte vara något hinder mot 
konkurrensen, såvida det inte föreligger något samordnat förfarande. Det är även tillåtet 
med maximum priser, så länge effekten inte blir att det leder till fastställande av priser.118 
 
Den tredje och sista kategorin berör skyldigheter att endast sälja sina produkter till 
slutkonsumenter och andra franchisetagare. Detta har ansetts vara ett hinder mot 
konkurrensen, åtminstone i fall där den sålda produkten var av mer allmän karaktär och 
inte hade franchisegivarens namn eller varumärke. En sådan skyldighet är då inte relaterad 
till skyddet för varumärket eller know-how.119  
 
4.1.4.3 Franchiseavtal och artikel 81.3 EGF 
 
Enligt de tidigare nämnda riktlinjerna gällande vertikala begränsningar är det nödvändigt att 
undersöka om ett vertikalt ingånget avtal tillfredsställer kraven för undantag enligt artikel 
81.3 EGF då avtalet anses utgöra hinder mot konkurrensen i enlighet med artikelns första 
punkt.120 Klausuler som kan bli föremål för undantag enligt artikel 81.3 EGF måste 
tillfredsställa fyra olika kriterier som finns uppräknade i artikeln. Om avtalet är förenligt 
med artikeln betyder det att hela avtalet är undantaget från tillämpningen av artikel 81.1 
EGF.121 Kraven som avtalet måste uppfylla är att det skall bidra till att förbättra 
produktionen eller distributionen av varor eller tjänster, eller främja teknisk eller ekonomisk 
utveckling samtidigt som konsumenterna skall få en skälig andel av vinsten som uppnås. 
De negativa kriterierna är att avtalet inte ålägger de delaktiga företagen begränsningar som 
inte är nödvändiga för att uppnå målen, och att avtalet inte ger företagen möjlighet att sätta 
konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de berörda varorna.  
 
Ett franchiseavtal bör undantas genom artikel 81.3 EGF, då det oftast inte har några 
svårigheter med att uppfylla artikelns villkor. Om franchisegivaren innehar en dominerande 
ställning och att även franchisetagaren kommer vara i en sådan ställning kan avtalet dock 
innebära hinder mot konkurrensen då det sista av artikelns villkor kan anses kränkt. Om 
varken franchisegivaren eller franchisetagaren kommer att inneha en dominerande ställning 
är de tre första villkoren av största betydelse för att avtalet skall komma i fråga för ett 
undantag. Det första kravet kan till exempel referera till att en klausul i avtalet kommer att 
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lösa free-rider problem. Sådana problem uppkommer ofta för återförsäljare och grossister då 
free-riders kan dra otillbörlig fördel av andras marknadsföring. Vad gäller kriteriet att även 
konsumenterna måste få ta del av vinsten beror detta på hur intensiv konkurrensen är på 
den relevanta marknaden.122  
 
Exempel på klausuler som är relativt vanliga i franchiseavtal är sådana gällande 
immaterialrättigheter och sådana som garanterar territoriell exklusivitet. Kommissionen har 
vidhållit att klausuler som tillförsäkrar franchisetagaren territoriell exklusivitet alltid kräver 
undantag enligt artikel 81.3 EGF, även om marknaden är mycket konkurrenskraftig.123 Om 
franchiseavtalet gäller främst immaterialrättigheter faller det inte inom förordning 
2790/1999, men kan istället bli föremål för ett individuellt undantag enligt artikel 81.3 
EGF. Ett franchiseavtal som innehåller begränsande klausuler som är mer vidsträckta än 
vad som är nödvändigt för att skydda franchisegivarens rykte kan också bli föremål för 
individuellt undantag.124 
 
I Pronuptia kan man se att domstolen inte accepterade klausuler som hade effekter på 
delningen av marknaden mellan franchisegivaren och franchisetagaren, eller mellan de olika 
franchisetagarna. Domstolen accepterade inte heller att franchiseavtalet förhindrade 
priskonkurrens.125 Sådana typer av klausuler är ofta de som anses utgöra begränsningar av 
konkurrensen, men det är möjligt att rättfärdiga dessa vid en bedömning under artikel 81.3 
EGF.126  
 
4.1.4.4 Franchiseavtal och förordning 2790/1999 
 
Som tidigare visats innehåller inte förordningen någon definition av vad som utgör ett 
franchiseavtal, inte heller finns det någon artikel som specifikt vänder sig till denna form av 
avtal, dock är förordningen den rättsakt som anses vara relevant vid bedömningen av 
franchiseavtal. Detta beror främst på att förordningen reglerar en mängd av de typer av 
bestämmelser som ett franchiseavtal vanligtvis inkluderar, till exempel exklusivt 
territorium.127 
 
Ett franchiseavtal innehåller oftast klausuler som relaterar till olika immaterialrättigheter 
som skall vara franchisetagaren till hjälp vid distributionen, men även bestämmelser om 
know-how är mycket vanliga. Immaterialrättigheter definieras i förordningen och inkluderar 
industriella egendomsrättigheter, copyright och andra närliggande rättigheter.128 Klausuler 
som gäller dessa faller under förordning 2790/1999, som visar att sådana klausuler kan bli 
föremål för gruppundantaget såvida de inte är huvuddelen i franchiseavtalet. För att 
gruppundantaget skall bli tillämpligt krävs det även att klausulerna är direkt relaterade till 
användning eller försäljning av varor eller tjänster.129 Vanligtvis har franchiseavtal inga 
problem med att möta förordningens krav vad gäller klausuler om immaterialrättigheter, då 
dessa anses hjälpa franchisetagaren i återförsäljningen av produkterna från franchisegivaren. 
Många skyldigheter som franchisetagaren är tvungen att följa anses vara nödvändiga för att 
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skydda franchisegivarens immaterialrättigheter och klausuler som kan sägas vara till för att 
ge skydd åt franchisegivaren kan bli föremål för gruppundantag. Detta gäller särskilt sådana 
klausuler som relaterar till skyldigheter för franchisetagaren att inte vara inblandad i någon 
liknande affärsrörelse, att inte avslöja know-how till tredje part och att endast använda know-
how för syften som franchiseavtalet tillåter.130  
 
Det är också mycket vanligt att franchisegivaren kräver att franchisetagaren skall driva sin 
butik i affärslokaler som franchisegivaren först har godkänt och det är även vanligt att 
avtalet innehåller klausuler om territoriell exklusivitet. Förordningen innehåller en lista på 
klausuler som inte kan vara inkorporerade i avtalet för att avtalet skall komma i fråga för 
undantag. Detta visar till exempel att territoriell exklusivitet anses vara en begränsning av 
konkurrensen. Det är därför av stor vikt att franchiseavtalet inte innehåller några av de 
klausuler som förordningen anser utgöra hinder för undantag. Till exempel kan ett 
franchiseavtal begränsa den aktiva försäljningen i ett visst område där en annan 
franchisetagare finns, men det är inte tillåtet att franchisetagaren begränsas gällande de 
kunder han skall sälja till inom sitt område.131 
  
De flesta klausuler som finns i ett franchiseavtal kommer att komma i åtnjutande av 
gruppundantag, men att det finns vissa klausuler som anses utgöra ett alltför stort hinder 
mot konkurrensen för att kunna undantas. Detta gäller främst olika klausuler som hindrar 
franchisetagaren att sätta sitt eget pris och att priskonkurrensen hindras.132 RPM är en av de 
klausuler som anses vara alltför långtgående för att komma i fråga för ett undantag. Detta 
då franchiseavtalet kommer att ha som syfte eller effekt att etablera ett fastställt pris, eller 
ett minimipris som franchisegivaren måste rätta sig efter.133 
 
Konkurrensklausuler är också vanligt i franchiseavtal, men ett sådant inkluderande anses 
vanligtvis inte påverka förordningens tillämplighet. Ett krav från franchisegivaren att 
franchisetagaren endast får handla med produkter från franchisegivaren anses vara 
nödvändigt för att skydda nätverkets rykte och identitet. En konkurrensklausul får dock 
inte vara längre än fem år.134 Dock är konkurrensklausuler som gäller efter franchiseavtalets 
slut inte alltid undantagna under förordningen. Kravet för sådana klausuler är att den inte 
får gälla längre än under ett år och tillfredsställer villkoren som finns uppställda.135 
 
4.2 Franchising inom USA 
 
Den amerikanska konkurrensrätten kom tidigare än den europeiska konkurrensrätten i 
kontakt med franchising. Franchising började som fenomen inom snabbmatsområdet, ett 
av de mer välkända exemplen är McDonalds, men har snabbt spridit sig till andra 
kommersiella områden. Fördelarna är många, då franchisegivaren får tillfälle att bygga upp 
en vid distribution av sina varor samtidigt som en mindre återförsäljare får tillgång till 
starka varumärken som gör det möjligt för denne att på ett effektivt sätt konkurrera med 
större företag.136  
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I amerikansk rätt har franchising sakta transformerat den traditionella föreställningen av 
återförsäljning. Den amerikanska rätten förklarar franchising som ett fenomen där 
franchisegivaren auktoriserar franchisetagaren att använda sin produkt, varumärke och 
andra kännetecken i utbyte mot en avgift. I dagens USA har franchising kommit att bli den 
dominerande distributionsmetoden för både varor och tjänster. Mycket av dess framgång 
bygger på det unika utbytet av fördelar mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Ett 
franchiseavtal bygger till stor del på att avtalsparterna bildar ett lag som tillsammans 
samarbetar för att bli framgångsrika och tävlar mot andra lag på marknaden. Framgången 
med franchising är beroende av nära samarbete, integration och koordination mellan de 
delaktiga parterna.137 
 
Det finns två olika typer av franchiseavtal som dominerar inom den amerikanska 
antitrusträtten. Dessa är produktdistribution och business format. Produktdistribution innebär 
att franchisetagaren agerar som en auktoriserad försäljare för produkter som 
franchisegivaren producerar. Den andra typen av franchise består av distribution av varor 
och tjänster genom en enhetlig affärsformula som har utvecklats av franchisegivaren. 
Denna formula består vanligtvis av marknadsföringsstrategier, användning av 
franchisegivarens varumärke och assistans under avtalets giltighetsperiod. Många 
franchiseavtal är av typen business format och den amerikanska antitrusträtten har uttalat att 
de kan ses som vertikala begränsningar.138  
 
Franchiseavtal kan generera goda effekter på marknaden, men lika gärna kan de innebära 
konkurrensproblem. I USA kan franchiseavtal ge upphov till konkurrensproblem under 
både sektion ett och sektion två i Sherman Act. Detta genom bland annat 
kopplingsförbehåll, påtvingade exklusiva affärstransaktioner, vertikalt fastställande av 
maximipriser, monopolisering och försök att monopolisera marknaden.139  Dock är det inte 
alltid som fastställande av priser leder till hinder mot konkurrensen. Synen på fastställande 
av priser gällande vertikala avtal är att detta vanligen leder till att konkurrensen gynnas och 
skall därmed också vara föremål för en analys genom rule of reason.140  
 
4.2.1 Franchising enligt the FTC 
 
FTC är den mest betydelsefulla aktören inom amerikansk rätt när det gäller konsumenträtt, 
då det är detta organ som skall tillförsäkra konsumenterna rättsligt skydd. Kommissionen 
kan därmed sägas vara inriktad på att skydda konsumenterna från orättvisa, vilseledande 
och bedrägliga affärsmetoder.141  
 
Många franchisetagare anser att FTC borde se encroachment som ett intrång som stör 
konkurrensen. Encroachment innebär att en franchisegivare konkurrerar med sina 
franchisetagare genom att etablera en affär ägd av honom själv eller en annan 
franchisetagare på samma marknad där det redan finns franchisetagare.142 Franchisetagare 
anser att encroachment kan ha en förödande effekt för dem, vars avtal inte innehåller någon 
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klausul om exklusivt territoriellt skydd. Det finns en stor grupp av franchisetagare som 
anser att kommissionen bör förbjuda encroachment som missbruk av handelsutövningen 
under sektion fem i FTCA. Sektion fem olagligförklarar alla aktioner som orsaker 
konsumenterna skada, vilket kommissionen inte anser att encroachment gör. Encroachment 
resulterar i dubbel distribution, vilket vanligtvis inte anses utgöra ett hinder mot 
konkurrensen. Kommissionen har uttalat att tillerkännandet av ett exklusivt territoriellt 
skydd för franchisetagaren var en privat fråga som parterna själva hade bestämmanderätt 
över. Det finns inte något som talar för att konkurrensen skulle skadas genom att 
franchisegivaren expanderade i ett område där det redan fanns franchisetagare. Fördelarna 
med fenomenet är att konsumenterna får ett större urval och tillåter även marknaden att 
expandera, vilket är fördelaktigt för konkurrensen. Dessa fördelar är tyngre än de nackdelar 
som franchisetagare kan lida skada från då effekterna påverkar konsumenterna och även 
konkurrensen på ett positivt sätt.143 Det är även tillåtet enligt FTC för en franchisegivare att 
inför olika begränsningar vad gäller försäljningen av varor. Begränsningar som kan vara 
aktuella är franchisegivarens rätt att ändra typen av varor eller tjänster som erbjuds och 
kontrollera försäljningen.144 
 
4.2.2 Klausuler i franchiseavtalet 
 
Franchiseavtal innebär att franchisegivaren ställer en mängd krav på franchisetagaren som 
ofta handlar om att franchisetagaren endast får använda vissa specifika leverantörer. I 
franchiseavtalet finns en mängd olika villkor som skulle ses som olagliga per se om de hade 
ingått i någon annan form av kontrakt än franchising. Dessa klausuler är föremål för 
tillämpning av rule of reason då de kan ha positiva effekter på konkurrensen.145 
Franchisegivare har generellt en starkare position gentemot franchisetagare än vad denne 
har gentemot franchisegivaren, vilket har resulterat i att en del franchisegivare har utnyttjat 
sin position. Detta har lett till att de har blivit utsatta för anklagelser om att monopolisera 
marknaden eller kopplingsförbehåll, vilket är olagligt enligt Sherman Act. Även 
franchisegivare som kräver av sina franchisetagare att de skall göra sina inköp av produkter 
från franchisegivaren eller från en filial till franchisegivaren har varit, och är fortfarande, 
mål för många antitrustattacker. Sådana tvister anses av franchisegivare vara av avtalsrättslig 
natur snarare än ett problem för antitrusträtten. Skälen är att kraven anses utgöra 
nödvändigheter för att skydda franchisegivarens integritet. Franchisegivare argumenterar 
ofta att sådana begränsningar som franchiseavtalen ofta innehåller skall försäkra 
effektivitet, rättvisa och skydda franchisegivarens goodwill; ur franchisetagarens perspektiv 
är dock sådana begränsningar betungande och skadar målet om en fri marknad och fri 
konkurrens.146 Franchiseavtal kan även innebära problem då de kan anses begränsa 
konkurrensen genom till exempel fastställande av priser. Detta är en kränkning av Sherman 
Act och leder till att ett sådant fall behandlas av DOJs antitrustdivision.147 Den vanligaste 
typen av klagan gällande franchiseavtal är vanligtvis då franchisegivaren utökar listan i 
avtalet gällande produkter med kopplingsförbehåll.148  
4.2.2.1 Klausuler som inte anses utgöra konkurrensbegränsningar 
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Franchisegivaren kan ta med en klausul om att han själv skall kunna konkurrera med sina 
franchisetagare. Detta leder till dubbel distribution och franchisegivaren kan själv sätta 
priset och tvinga sina franchisetagare att sälja vid samma pris. Ett sådant förfarande från 
franchisegivaren leder oftast inte till några större risker ur konkurrenssynpunkt såvida 
klausulen inte innebär någon subsidiär begräsning eller i själva verket är ett horisontellt 
försök till att dela upp marknaden. Om det endast handlar om dubbel distribution kommer 
förfarandet att granskas under rule of reason och därmed anses det oftast vara godtagbart 
med hänsyn till konkurrensen. Förfarandet kan dock anses skada konkurrensen om 
franchisegivaren sätter grossistpriset och återförsäljningspriset alltför nära varandra. 
Franchisetagaren måste betala grossistpriset till franchisegivaren, samtidigt som han måste 
sätta ett återförsäljningspris som gör att försäljningen genererar vinst åt honom. Detta kan 
vara svårt om franchisegivaren samtidigt agerar som distributör och säljer exakt samma 
produkt som franchisetagaren till ett pris som oftast är lägre än vad franchisetagaren kan ta. 
Detta leder då till att franchisetagaren får en minskad vinst, samtidigt som franchisegivaren 
maximerar sin vinst.149 
 
Kopplingsförbehåll anses ofta utgöra en begränsning av konkurrensen även när en sådan 
klausul införs i ett franchiseavtal, men detta behöver det inte alltid vara fallet. 
Kopplingsförbehåll behöver till exempel inte utgöra ett hinder mot konkurrensen då 
franchisegivaren tillämpar en sådan klausul i avtalet. En klausul om kopplingsförbehåll kan 
anses rättfärdigad i franchisefall då klausulen införs efter att franchiseförhållandet redan har 
etablerats. Detta kan vara till exempel i de fall då franchisegivaren kräver av en 
franchisetagare att köpa en oönskad produkt efter att franchisetagaren redan har gjort en 
betydande investering.150 
 
4.2.2.2 Klausuler som anses utgöra konkurrensbegränsningar 
 
De amerikanska antitrustlagarna tillåter franchisegivaren en ganska vid kontroll av 
franchisetagarna såvida kontrollmekanismerna som han utövar har en giltig affärsgrund, 
dock kan kontrollen ses som begränsningar av konkurrensen om det saknas en sådan 
grund. Ofta har franchisegivaren intresse i att kunna kontrollera franchisetagarens 
återförsäljningspris, eftersom franchisegivaren vill tjäna så mycket som möjligt på sina 
produkter och franchisetagarens prissättning påverkar franchisegivarens vinstmöjligheter. 
Detta kan leda till att franchisegivaren anser det nödvändigt att inkludera en klausul 
gällande minimum RPM, vilket har förklarats som olagligt per se.151 Detta innebär att 
tillverkare av en produkt bestämmer återförsäljningspriset och att återförsäljarna inte får 
sälja varorna under detta pris. Ett sådant förfarande anses av Supreme Court som olagligt per 
se. Dock är det inte säkert att detta fenomen endast skadar konkurrensen, då det finns 
ekonomer som menar att det skulle avhjälpa free-rider problemet.152  
 
RPM innebär att franchisetagarna inte själva har full frihet att sätta sina egna priser, utan att 
dessa bestäms av franchisegivaren. RPM kan skada konkurrensen genom att fastställa 
priserna och genom ett sådant handlande hindra en franchisetagares förmåga att på ett 
effektivt sätt konkurrera och överleva på marknaden. Ett sådant handlande utgör ett hinder 
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mot konkurrensen under sektion ett i Sherman Act. Skälet till att RPM anses hämma 
konkurrensen och därmed inte får finnas med i franchiseavtalet är att det leder till 
konkurrensskada för distributörer som får sin frihet att själva bestämma priset begränsad. 
RPM kan anses vara ett hot mot franchisegivare, eftersom deras förmåga att sätta priserna 
minskar, men regeln om RPMs olaglighet är fördelaktig för franchisetagarna som får full 
frihet att bestämma sina egna priser. Om franchisetagaren har något av en 
monopolposition på sin marknad och kan sätta priser hur han vill kan franchisegivaren 
anse att RPM är nödvändig för att kontrollera franchisetagaren och maximera sin vinst. 
Detta är dock inte fallet om det finns tillräcklig konkurrens inom varumärken på 
marknaden. Om detta är fallet kommer franchisetagarna att konkurrera med varandra och 
franchisegivaren kommer inte att behöva tillämpa RPM, eftersom han maximerar sin vinst 
genom valet av grossistpriser. Konkurrens inom varumärken resulterar i ett 
återförsäljningspris som franchisegivaren kommer att finna optimalt och tillåter honom att 
maximera sin vinst samtidigt som konsumenterna tjänar på att de kan handla till det lägsta 
möjliga priset. Detta är dock bara fallet om franchisegivaren besitter marknadsinflytande 
och franchisetagaren inte har något större marknadsinflytande på 
återförsäljningsmarknaden.153 RPM anses inte begränsa priskonkurrens (konkurrensen inom 
varumärken) och anses dessutom främja konkurrensen mellan varumärken.154 
 
Kopplingsförbehåll har konkurrensbegränsande effekter i och med att fenomenet 
utestänger andra konkurrerande försäljare och även utestänger köpares tillgång till andra 
källor för den bundna produkten. Tillämpningen av kopplingsförbehåll är olaglig enligt 
sektion ett i Sherman Act, sektion tre i Clayton Act och även sektion fem i FTCA. Dock är 
det inte möjligt att säga att alla avtal som innehåller sådana klausuler om är olagliga. 
Kopplingsförbehåll skall anses vara lagstridigt när säljaren har starkt marknadsinflytande 
för att tvinga en köpare att göra något som han inte skulle göra om marknaden var 
konkurrenskraftig.155 
 
4.2.2.3  Rättspraxis 
 
Vad gäller rättspraxis finns ett stort antal fall som avgjorts i olika domstolar. I Subsolutions 
ansågs att franchisetagarna blivit låsta i franchiseavtalet och att detta ledde till utestängning 
från den marknad som franchiseavtalet täckte. Produkten i fråga var ”point of sale” (POS), ett 
datoriserat alternativ till vanliga kassaapparater. Franchisegivaren förändrade sin policy, 
vilket gjorde att franchisegivaren krävde att alla franchisetagare skulle köpa all sin POS-
utrustning och andra tjänster från samma exklusiva säljare. Käranden var en konkurrerande 
säljare av POS-utrustning och ansåg att franchisetagarna blev låsta genom franchiseavtalet 
och därmed utestängdes käranden från marknaden. Domstolen uttalade att franchiseavtalet 
innehöll en konkurrensbegränsande klausul som genererade negativa effekter på 
konkurrensen, då franchisetagarna var tvungna att köpa sin utrustning från den exklusiva 
säljaren av POS, trots att många franchisetagare föredrog utrustning från annan säljare. 
Domstolen ansåg även att franchisegivaren och den exklusiva försäljaren av POS-
utrustning hade någon form av hemligt samförstånd om att franchisegivaren skulle använda 
försäljarens produkter, vilket syftade till att utestänga andra säljare av POS-utrustning från 
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marknaden. Detta ansågs utgöra hinder mot konkurrensen enligt sektion ett i Sherman 
Act.156  
 
I Domino´s Pizza157 innehöll ett franchiseavtal en bestämmelse om att franchisegivaren 
uttryckligen hade en rätt att kräva att alla ingredienser och allt material skulle köpas 
exklusivt från franchisegivaren eller från andra leverantörer som först hade blivit godkända 
av Domino´s Pizza. Då franchisegivaren bestämde sig för att utnyttja klausulen ansåg 
franchisetagarna att de genom denna hade blivit instängda genom sitt ingångna avtal och 
att de inte hade kunnat förutse att Domino´s skulle förhindra franchisetagarnas försök att 
finna alternativa leveranskällor. Kravet utgjorde ett villkor för att franchisetagarna skulle få 
färsk deg, men även för att i fortsättningen få komma i åtnjutande av andra rättigheter och 
tjänster enligt deras franchiseavtal. I avgörandet uttalade domstolen att franchisegivarens 
ekonomiska inflytande på marknaden spelade in i avgörandet huruvida klausulen var 
konkurrensbegränsande, och att i fallet kom det ekonomiska inflytande som 
franchisegivaren hade inte från produkten eller från den marknadsandel som han besatt, 
utan från franchiseavtalet självt. Därför kunde ekonomiskt inflytande inte etableras, vilket 
gjorde att franchiseavtalet inte ansågs utgöra hinder mot konkurrensen.158 
 
Ett annat fall behandlade också klausuler om kopplingsförbehåll i franchiseavtal. Little 
Ceasar159 signerade ett kontrakt som gav dess dotterbolag en exklusiv rätt att distribuera 
produkter till franchisetagare. Franchisetagare som förnyade sina avtal kunde inte vända sig 
till alternativa källor för leverans för dessa produkter. Franchiseavtalet innehöll en 
bestämmelse som gav franchisetagare tillstånd att köpa produkter som inte hade logotypen 
från andra leveranskällor, som tidigare varit godkända som leverantör, men 
franchisetagarna ansåg att detta var meningslöst, då sådana leverantörer inte kunde 
konkurrera på ett meningsfullt sätt med dotterbolaget. Detta ledde till att franchisetagarna 
var tvungna att köpa alla produkter från det godkända dotterbolaget. Ett sådant förfarande 
låste franchisetagarna i avtalet, då de redan investerat mycket pengar och att det gjorde det 
osannolikt att de skulle dra sig ur kontraktet. Domstolen uttalade att det inte framkommit 
något som visade att Little Ceasar nekade alternativa distributörer tillgång till produkter 
utan logotyp för att förhindra dessa från att komma in på marknaden. På grund av detta 
och att franchisegivaren inte hade något marknadsinflytande kunde domstolen inte se att 
klausulen hindrade konkurrensen på ett otillbörligt sätt.160 
 
Dock finns det fall gällande franchiseavtal där franchisegivaren har ansetts tillämpa en 
konkurrensbegränsande klausul. Detta är fallet i Collins161 där domstolen kom fram till att en 
franchisegivare som i avtalet inkorporerat en klausul om att franchisetagaren var tvungen 
att köpa vissa produkter, vilka franchisegivaren hade ett ekonomiskt intresse i. Domstolen 
anslöt sig till franchisetagarnas ståndpunkt och förkastade franchisegivarens argument att 
ett franchiseavtal aldrig kan utgöra en konkurrensbegränsning genom kopplingsförbehåll. 
En av anledningarna till att domstolen kom fram till att klausulen var 
konkurrensbegränsande var att franchisegivaren hade en mycket stor marknadsandel. 
Enligt franchisegivaren själv var marknadsandelen mindre än tre procent, men domstolen 

                                                
156 Subsolutions mot Doctor´s Assoc. 62 F. Supp. 2d 616 (D. Conn. 1999). 
157 Queen City Pizza Inc. mot Domino´s Pizza Inc. 922 F. Supp. 1055 (E. D. Pa. 1996). 
158 McDavid, J och Steuer, R The Rivival of Franchise antitrust claims Antitrust L. J. 1999-2000 s 227-28. 
159 Little Ceasar Enterprises Inc. mot Smith 34 F. Supp. 2d 459 (E. D. Mich. 1998). 
160 McDavid, J och Steuer, R The Rivival of Franchise antitrust claims Antitrust L. J. 1999-2000 s 231. 
161 Collins mot International Dairy Queen Inc. 939 F Supp. 875 (M. D. Ga. 1996). 



 31 

gjorde en mycket snäv marknadsdefinition som gjorde att franchisegivaren ansågs inneha 
en marknadsandel som översteg 90 procent. Detta ansågs hämma konkurrensen då en 
dominerande part på ett enkelt sätt kunde utestänga konkurrenter från marknaden.162  
 
Ett franchiseavtal som innehåller en klausul om kopplingsförbehåll kan undantas om 
klausulen har implementerats för ett legitimt skäl och om det inte finns andra alternativ 
som skulle vara mindre restriktiva. Franchisegivare argumenterar ofta att klausuler är 
nödvändiga för att de skall kunna kontrollera franchisetagarna och att dessa inte köper 
produkter från andra leverantörer, då detta kan skada franchisenätverket om kvaliteten 
sjunker. Free-riding är ett problem som franchisegivare kan möta, då franchisegivarens rykte 
kan skadas, liksom den status som hans varumärke har. Free-riding kan även skada andra 
franchisetagare, vilka köper sina varor från leverantörer som tillförsäkrar att produkterna är 
av mycket hög kvalitet. Dock är det oftast inte möjligt för en franchisegivare att hävda att 
en klausul gällande kopplingsförbehåll var nödvändig för att skydda sig från free-riding om 
det finns andra alternativ som inte skulle ha lika stora skadeverkningar på konkurrensen. 
Amerikanska domstolar är generellt sett inte villiga att acceptera att franchisegivaren 
inkluderar klausuler för att skydda sig från problemet med free-riding, men det kan vara 
tillräckligt för franchisegivaren att visa att produkten är grunden för franchisegivarens goda 
rykte för att en domstol skulle godta att franchiseavtalet innehåller bestämmelser gällande 
kopplingsförbehåll för att undkomma problemet med free-riders.163 Det finns även rättsfall, 
till exempel i fallet Sylvania164 där Supreme Court har uttalat att alla vertikala begränsningar 
som gäller distribution kan förhindra free-riding och därför bör sådana begränsningar 
analyseras under rule of reason.165 Slutsatser som kan dras från rättspraxis och uttalanden från 
domstolarna är att kopplingsförbehåll kan godtas i franchiseavtal och inte anses utgöra hot 
mot konkurrensen om en sådan klausul är nödvändig för att tillåta ett nytt företag att ta sig 
in på marknaden. Det kan även vara nödvändigt att tillämpa kopplingsförbehåll då 
produkten i fråga tekniskt sett är mycket komplicerad.166  
 
Det finns även rättsfall som har gällt RPM i franchiseavtal. Till exempel Caribe BMW167 som 
gällde den tyska biltillverkaren BMW och dess exklusiva återförsäljare Caribe i Puerto Rico. 
Återförsäljaren besatt marknadsinflytande, vilket gjorde att priserna höjdes för att 
maximera vinsten. Franchisegivaren ville ha kontroll över prissättningen, eftersom försöken 
att maximera vinsten gjorde att färre kunder köpte BMW. Då det inte finns någon 
konkurrens inom varumärket är franchisegivarens tillämpning av en RPM klausul att 
likställa med villkor som hade existerat på marknaden om sådan konkurrens hade 
existerat.168  
 
De hinder som franchiseavtal kan utgöra mot konkurrensen är ofta att franchisegivaren 
utökar listan på de produkter som franchisetagaren är tvungen att köpa från 
franchisegivaren eller andra godkända leverantörer, vilket leder till kopplingsförbehåll och 
anses som olagligt. Franchisegivaren är sällan i monopolställning och det 
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marknadsinflytande som denne innehar beror enbart på franchisetagarnas position. Ett 
exempel kan vara Domino´s Pizza där franchisegivaren kan sägas ha marknadsinflytande då 
han kan höja priserna för deg som franchisetagarna är tvingade att köpa, eller att 
franchisegivaren är i en sådan position att han kan tvinga franchisetagarna att acceptera mer 
betungande villkor än vad avtalet från början innehöll. Detta kan anses vara motsatsen till 
vad konkurrensrätten är satt att skydda. I ett franchiseavtal får franchisetagaren vara 
uppmärksam på de villkor som finns i avtalet och bör inte kunna utnyttja konkurrensrätten 
för att undgå att uppfylla avtalet.169  
 
Då de flesta franchiseavtal och deras eventuella hinder mot konkurrensen faller inom 
sektion ett i Sherman Act finns det även franchiseavtal som har ansetts falla under sektion 
två, då de antagits vara försök att monopolisera marknaden. Till exempel kan 
kopplingsförbehåll anses utgöra försök till monopolisering. Detta går att se i Domino´s Pizza 
där franchisetagarna anklagade franchisegivaren för att försöka att monopolisera 
marknaden genom kravet att de var tvungna att köpa sina produkter från franchisegivaren 
eller andra godkända leverantörer.170 
 
4.3 Sammanfattande kommentarer 
 
Den kanske största skillnaden mellan rättssystemen i EU och USA är att Sherman Act saknar 
en motsvarighet till det individuella undantaget som existerar i EU genom artikel 81.3 
EGF.171 Vad som också anses vara en av de stora skillnaderna är att rättssystemen har två 
olika ekonomiska synsätt. Inom Europa är konkurrensrätten inte lika starkt påverkad av 
Chicagoskolan utan håller sig fortfarande till ett äldre synsätt som ser fler hinder mot 
konkurrensen, vilket till exempel Chicagoskolan inte skulle hålla med om, medan den 
amerikanska antitrusträtten idag i hög grad tillämpar de synsätt som kommit från 
Chicagoskolan. Skillnaderna i synsättet kan även förklaras med att man inom EU önskar att 
integrera marknaderna, vilket inte är ett mål inom amerikansk antitrusträtt.172 En annan av 
de större skillnaderna är att de amerikanska konkurrensmyndigheterna och domstolarna 
tillämpar rule of reason vid konkurrensärenden, vilket än så länge är sällsynt inom EU. Det 
har föreslagits att EU bör övergå till att göra en liknande analys som de amerikanska 
domstolarna, men än så länge är det inte möjligt att påstå att det existerar en rule of reason 
analys i den europeiska konkurrensrätten.  
 
När det gäller franchiseavtal finns det inom EU ingen harmoniserad definition av 
begreppet franchising, vilket har gjort att det idag finns en viss osäkerhet vad som anses 
utgöra franchising och hur denna typ av avtal kommer att bedömas. Inom USA finns 
däremot en definition på både federal och delstatlig nivå, men där problemet istället är att 
det finns ganska stora skillnader mellan dessa och på detta sätt leder det till problem för 
franchiseavtalen. Vid bedömningen av franchiseavtalens eventuella negativa påverkan på 
konkurrensen verkar båda rättssystemen se med blida ögon på fenomenet då det anses att 
franchising genererar goda effekter för franchisetagare och franchisegivare. Avtalens 
laglighet är beroende av vilka typer av klausuler som finns inkluderade och en gemensam 
syn är att klausuler som gäller territoriell exklusivitet anses som hinder mot konkurrensen, 
liksom klausuler som innebär minimum RPM. Vad som kan ses som en skillnad vid 
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bedömningen är att den amerikanska antitrusträtten har sett huruvida en 
konkurrensbegränsande klausul kan rättfärdigas med hjälp av free-riding, ett exempel är det 
amerikanska fallet Sylvania.  
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5 Analys 
 
Generellt sett verkar inte konkurrensmyndigheterna inom EU och USA se några större 
problem med franchising. Poängen med franchiseavtal är att dessa erbjuder en möjlighet 
för franchisetagare att komma in på marknaden utan att behöva lägga ut så mycket kapital 
som andra distributörer måste göra för att finna den mest effektiva metoden. Denna typ av 
avtal får genom detta anses generera goda effekter då de kan motverka att företag blir 
dominerande på sin marknad, vilket kan ha negativa effekter på konkurrensen och för 
konsumenterna. Om en franchisetagare genom ett nätverk kommer in på marknaden bör 
detta kunna verka som ett hinder för andra företag att monopolisera marknaden. Att fler 
aktörer kommer in på marknaden genom franchiseavtal bör för mig kunna vara ett hinder 
för dominerande företag att missbruka denna ställning.  
 
Genom ett franchiseavtal ökar samarbetet mellan franchisegivare och franchisetagare, vilket 
inte existerar i andra typer av vertikala avtal. Detta då franchisegivaren skall ge assistans och 
kunna kontrollera franchisetagaren. Ett nära samarbete innebär att båda parterna i avtalet 
kommer att åtnjuta fördelar, vilka de annars inte skulle ha uppnått och bör göra 
franchisetagarna mer konkurrenskraftiga. Att franchisetagaren åtnjuter fördelar kan 
naturligtvis ses som orättvist för andra distributörer som har fått arbeta hårt för att hitta 
den bästa affärsmetoden, men konkurrensrätten handlar inte om vad som är rättvist, utan 
målet med denna är att tillhandahålla en effektiv och fri konkurrensmarknad där 
konsumenternas välmående är av största betydelse. 
 
5.1 Franchising och ekonomiska skolor 
 
Chicagoskolan anser som visat att vertikala begränsningar inte är ett problem för 
konkurrensen då dessa enbart anses leda till öka försäljning och minskar 
distributionskostnaderna. Ett av skolans tyngsta argument för att försvara till exempel 
franchising är att de löser problemet med free-riding. Visserligen kan Chicagoskolans syn 
accepteras, men jag har svårt att se att alla typer av vertikala begränsningar kan godtas med 
argument om att det minskar distributionskostnader eller löser problem med free-riding. Till 
exempel är klausuler som garanterar att franchisetagaren kommer att vara den ende 
distributören i området konkurrenshämmande då de delar upp marknaden mellan olika 
aktörer och gör att konkurrensen hindras genom att de olika aktörerna agerar inom olika 
bestämda områden. Detta leder till att de i realiteten inte konkurrerar med varandra. Jag 
anser då att man kan säga att även konsumenterna skadas genom att aktörerna som agerar 
inom sitt exklusiva område kan ta ut priser som är högre än det relevanta marknadspriset. 
Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv anser jag att ett argument om free-riders inte bör 
accepteras då klausuler som garanterar territoriell exklusivitet har alltför långtgående 
negativa konsekvenser för marknaden och konsumenterna. Även om free-riders ofta är ett 
problem som franchising möter bör Chicagoskolans argument endast godtas i vissa 
situationer. Territoriell exklusivitet är en situation där jag anser att Chicagoskolans syn inte 
bör tillämpas då de negativa effekterna överstiger de eventuellt positiva konsekvenserna.  
 
Free-riding är även ett skäl som har framförts till varför RPM skall anses vara godtagbart i 
franchiseavtal. Jag anser att en liknande syn som vid territoriell exklusivitet bör vara lämplig 
då även RPM är en mycket stark begränsning av konkurrensen. Franchisetagare kommer 
inte längre vara tillåtna att delta i priskonkurrens, vilket måste anses vara ett mycket stort 
hot mot konkurrensen.  Priskonkurrens är viktigt på en effektiv marknad och jag anser att 
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klausuler som hindrar detta inte bör accepteras om det inte visas att de negativa 
konsekvenskerna av free-riding är större än de negativa effekter som RPM ger. I slutänden 
kommer även konsumenterna att lida skada genom att aktörerna på marknaden inte 
konkurrerar med varandra i pris. 
 
Chicagoskolan anser även att överföring av know-how är viktig i franchiseavtalet och att 
denna är mycket känslig för free-riders. Attityden att franchisegivaren kan förbjuda 
franchisetagaren från att öppna en liknande butik kan accepteras då det är förståeligt att 
franchisegivaren vill skydda sig själv. Dock anser jag att förbudet för franchisetagaren att 
öppna en liknande butik efter att avtalet löpt ut är ganska hårt, särskilt som Chicagoskolan 
inte specificerar någon tid för hur länge ett sådant förbud skall kunna gälla. Självklart kan 
franchisetagaren komma att utnyttja den kunskap han har fått genom franchisingen och det 
finns naturligtvis risk för att konsumenter fortfarande tror att franchisetagaren är en del av 
franchisenätverket, men att förbjuda en franchisetagare från att öppna en liknande butik 
efter att avtalet löpt ut är att nedvärdera konsumenterna för att inte märka någon skillnad 
och genom detta skada franchisenätverkets rykte och identitet. För mig bör det vara 
viktigare att franchisetagaren får möjlighet att driva en affär, då fler aktörer gynnar 
konkurrensen och konsumenterna genom priskonkurrens, än att franchisegivaren skall 
kunna skydda sitt nätverk då detta synsätt till stor del verka bygga på att konsumenterna 
inte kommer att märka att franchisetagaren inte längre ingår i nätverket och fortsätter att 
köpa hans (sämre) produkter. 
 
Post-Chicagoskolan tycks ha ett mer nyanserat sätt att se på vertikala begränsningar och 
erkänner att de kan ha konkurrensbegränsande effekter. En sådan syn är enligt mig mer 
lämplig, då det utan tvekan finns vissa vertikala begränsningar som hämmar konkurrensen, 
vilket har visats ovan med exempel som RPM och absolut territoriellt skydd. Post-
Chicagoskolans transaktionskostnadsteori visar att vertikala begränsningar kan reducera 
transaktionskostnaderna. Jag ser det som att teorin bör generera goda effekter på 
konkurrensen då det leder till att franchisetagaren kommer att kunna konkurrera mot redan 
etablerade företag utan att förlora mycket kapital på just transaktionskostnader och att detta 
gynnar slutkonsumenterna genom att franchisetagaren bör kunna hålla förhållandevis låga 
priser jämfört med en annan aktör som har varit tvungen att lägga ut mycket pengar på att 
hitta den bästa metoden för distribution av varor. Det skulle vara önskvärt att både 
domstolar och konkurrensmyndigheter tog större hänsyn till sådana argument, vilket dock 
inte verkar vara fallet idag. Om sådana hänsyn togs skulle franchiseavtal förmodligen 
mycket sällan anses hämma konkurrensen, då synen redan nu är övervägande positiv. 
 
Ser man till de båda ekonomiska skolorna har de en relativt positiv syn på franchising och 
ser inte några större hinder mot denna typ av avtal relaterat till konkurrensrätten. Dock är 
synen något annorlunda om man ser till både europeisk och amerikansk konkurrensrätt. 
Inom EU har Chicagoskolan fortfarande inte fått ett lika starkt fäste som i USA, vilket kan 
förklara varför franchising anses ha vissa skadeverkningar på konkurrensen, till exempel 
klausuler om territoriell exklusivitet. Dock verkar EG-domstolen mer och mer acceptera att 
franchising inte leder fram till några stora svårigheter för konkurrensen. Sett till 
Chicagoskolan kan man dra slutsatsen att amerikansk antitrusträtt inte alltid 
överensstämmer med ekonomisk teori. Detta kan komma som en överraskning då 
amerikansk rätt anses vara starkt influerad av just Chicagoskolan, dock verkar inte dess syn 
på franchising ha överförts till antitrusträtten. Då Chicagoskolan inte ser några problem 
med någon typ av vertikala begränsningar skulle franchising aldrig anses ha 
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skadeverkningar, men enligt amerikansk antitrust finns det klausuler som anses hämma 
konkurrensen och är därmed oförenliga med antitrusträtten.  
 
Vad som finns i den amerikanska rätten, men som idag saknas inom EU, är synen att vissa 
konkurrensbegränsande klausuler är godtagbara om de kan rättfärdigas på grund av 
problemet med free-riding. Här tycker jag att det märks tydligare att Chicagoskolan kanske 
har ett starkare grepp om den amerikanska antitrusträtten än vad den har inom EU. Om 
Chicagoskolan fick fullständigt genomslag inom konkurrensrätten skulle antagligen stora 
förändringar ske, främst skulle rättssystemens reglering gällande vertikala begränsningar 
falla bort. Dock är jag inte säker att detta är den rätta vägen att slå in på. Även om 
Chicagoskolan har viktiga synpunkter främst gällande free-riding känns det ändå som om det 
är ett för långt steg att fullständigt applicera synsättet på konkurrensrätten, särskilt som det 
är tydligt att vissa vertikala begränsningar utgör hinder mot konkurrensen. Vad som dock 
skulle vara önskvärt är att konkurrensmyndigheterna både inom EU och USA tog större 
hänsyn till de förklaringar som Chicagoskolan och post-Chicagoskolan erbjuder för att 
rättfärdiga vissa klausuler som annars anses vara skadliga. Till exempel anser jag att 
klausuler om kopplingsförbehåll skulle kunna rättfärdigas genom argumentet om att det 
löser problemet med free-riding, i alla fall i situationer där detta problem är mycket stort. 
 
5.2 Förordning 2790/1999 och franchiseavtal 
 
Som Igartua har visat finns det vissa frågetecken runt rättssäkerheten i och med den nya 
förordningen, till exempel att franchiseavtalen tidigare kunde förlita sig på den lista av 
förbjudna och tillåtna klausuler som den tidigare förordningen tillhandahöll. Det finns inte 
längre någon harmoniserad definition av franchising och inte heller någon lista av tillåtna 
och otillåtna klausuler. Jag tror att detta kan påverka rättssäkerheten då många 
franchisegivare kan känna sig osäkra på huruvida en klausul kommer att klassas som hinder 
mot konkurrensen och därmed försöka att undgå denna typ av avtal. Om en sådan 
utveckling skulle visa sig ske kommer detta att skada konkurrensen då franchiseavtal har 
många fördelar. Franchising är en speciell distributionsmetod som ger franchisetagare 
möjlighet att genast kunna konkurrera effektivt och förordningen skulle kunna leda till att 
färre aktörer sökte sig till denna form av avtal. Detta på grund av att rättssäkerheten har 
minskat då förutsebarheten gällande godtagbara klausuler och synen på franchising är mer 
osäker idag än vad den varit tidigare. Om denna osäkerhet skulle leda till att färre aktörer 
sökte sig till franchising anser jag att konkurrensen på den gemensamma marknaden 
kommer att försvagas då färre företag skulle existera. Genom detta finns risk att även 
konsumenterna lider skada, då färre aktörer ger större möjligheter för redan existerande 
företag att maximera sin vinst och göra att konsumenterna kan bli tvingade att köpa 
produkter till ett pris som är över marknadspriset. Detta är givetvis beroende av hur 
effektiv konkurrensen är på marknaden, men är ett reellt hot om förordningen leder till att 
franchising urholkas som distributionsmetod. 
 
Vad gäller konkurrensklausuler som införs på franchisetagaren efter att franchiseavtalet 
löpt ut gäller tidsperioden ett år. För mig borde en före detta franchisetagares möjligheter 
att på nytt komma ut på marknaden vara av största vikt, då konkurrensen bör bli mer 
effektiv om det finns fler aktörer på marknaden. Med fler aktörer bör dessa försöka att 
konkurrera med varandra genom priskonkurrens, vilket leder till att konsumenterna 
kommer att åtnjuta ett fördelaktigt pris. Det bör även leda till att fler produkter finns på 
marknaden, vilket också gynnar konsumenterna. Då marknaden har fler aktörer bör det 
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även leda till att möjligheten att uppnå effektiv konkurrens ökar. Jag anser därför att 
konkurrensklausuler inte bör ses med alltför blida ögon då franchisegivarens skydd inte kan 
få minska franchisetagaren möjligheter att återigen bli en aktör på marknaden. 
 
Genom förordning 2790/1999 har även marknadsandelen kommit att bli en mycket viktig 
faktor vid bedömningen huruvida ett franchiseavtal skall komma i åtnjutande av 
gruppundantaget. Produkterna och tjänsterna som tillhandahålls genom franchising är ofta 
unika, vilket leder till att marknadsdefinitionen riskerar att bli snäv. Den relevanta 
produktmarknaden och dess definition är svåra att förutsäga och genom franchising finns 
det en risk att marknadsandelen kommer att anses vara större än tillåtet. Detta tror jag kan 
vara ytterligare en orsak till att rättssäkerheten kan anses något urholkad. Om 
franchisegivaren vet att kommissionen ofta antar en snäv marknadsdefinition kan det 
finnas skäl att undvika franchising som koncept. Franchisegivaren kan då möta negativa 
konsekvenser genom att inte kunna konkurrera lika effektivt på grund av 
distributionskostnader som han själv nu måste bära och att hans produkter inte kommer att 
finnas på så många marknader som om franchising kommit till stånd. Jag är rädd att även 
konsumenternas situation kommer att försämras då det inte längre finns ett lika stort 
produkturval. Då konkurrensrätten är mån om konsumenternas välbefinnande bör 
franchising vara fördelaktigt och alltför stor vikt bör inte läggas vid franchisegivarens 
marknadsandel. 
 
5.3 Klausuler i franchiseavtalet 
 
Franchiseavtal kännetecknas av att det innehåller en mängd klausuler som på olika sätt skall 
reglera parternas inbördes förhållande. Dessa klausuler anses ofta vara godtagbara då 
franchiseavtal kräver ett ganska vidsträckt skydd för franchisegivaren och den kunskap som 
han överför till franchisetagaren. Dock finns det frågetecken runt en del av dem; en del av 
klausulerna som har godtagits kan anses utgöra hinder mot konkurrensen och huruvida de 
skall anses vara begränsningar av konkurrensen kan variera.  
 
Även om franchiseavtal ofta anses som en form av avtal som genererar goda effekter på 
konkurrensen och för de inblandade finns det ändå vissa klausuler i avtalet som kan 
utsättas för kritik och som har prövats i domstol. Det finns också ett stort antal klausuler 
som inte anses utgöra något hinder mot konkurrensen, men en del av dessa klausuler kan 
anses ha potentiella skadeeffekter för både konkurrens och konsumenter. 
 
5.3.1 Territoriell exklusivitet 
 
Territoriell exklusivitet är något som fortfarande anses utgöra hot mot konkurrensen. 
Franchisegivarens rättfärdigande av en sådan klausul är att en franchisetagare inte skulle 
vara beredd att investera i franchiseavtalet om han inte visste att han skulle komma i 
åtnjutande av territoriell exklusivitet. För mig är detta ett problem då marknaden blir 
uppdelad mellan olika aktörer inom franchisenätverket. Genom marknadens uppdelning 
kommer det vara möjligt att stänga ute andra konkurrenter från sitt exklusiva område och 
skadar konkurrensen genom att hindra fri konkurrens. Jag anser att det bör vara viktigare 
att värna om konkurrensen än att tillförsäkra franchisetagaren vinst genom det ingångna 
avtalet. Även om franchising sägs vara en distributionsmetod som gör att franchisetagare 
kommer i en bättre position än andra distributörer tycker jag inte att franchisetagaren skall 
komma i åtnjutande av territoriell exklusivitet endast för att han är en del av ett 
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franchisenätverk. Detta skulle leda till ett alltför stort gynnande av franchisetagaren och sett 
till vilka skador som territoriell exklusivitet leder till går det inte att rättfärdiga ett sådant 
förfarande, inte ens genom en rule of reason analys. Även om det finns indikatorer som gör 
gällande att franchising och klausuler om territoriell exklusivitet bedöms generösare än 
andra avtal som leder till samma resultat anser jag att detta inte bör godtas. Man måste se 
till hela bilden och skadeeffekterna är mycket stora och bör aldrig kunna övervägas av 
argument som gör territoriell exklusivitet godtagbart. Jag anser även att ett sådant 
förfarande skadar konsumenterna genom att en viss produkt från en bestämd leverantör 
endast finns hos en distributör.  
 
5.3.2 Kopplingsförbehåll 
 
Oftast anses klausuler som relaterar till kopplingsförbehåll utgöra hinder mot konkurrensen 
genom att konkurrerande säljare utestängs från marknaden och att det även begränsar 
franchisetagarnas tillgång till andra leverantörer för den bundna produkten. Man bör se 
kopplingsförbehåll som ett inträdeshinder då marknaden stängs för många aktörer, men det 
är även möjligt att påstå att ett sådant förfarande även skadar konkurrensen genom att 
konsumenterna skadas. Om franchisegivaren tvingar franchisetagaren att köpa vissa 
produkter tillsammans med andra som franchisetagaren hellre skulle köpa av en annan 
leverantör anser jag att det finns risk för att konsumenterna lider skada, till exempel genom 
att priserna blir högre eller att kvaliteten sjunker. Det skulle kunna vara så att en alternativ 
säljare kan erbjuda en liknande produkt som den bundna, men till ett lägre pris, vilket skulle 
gynna konsumenterna.  
 
För att en klausul skall anses vara ett hinder mot konkurrensen krävs det vanligtvis att 
franchisegivaren innehar marknadsinflytande. Om detta inte går att bevisa anses 
kopplingsförbehåll oftast inte utgöra något hot mot konkurrensen, vilket har visats i till 
exempel Domino´s Pizza. Detta kan jag tycka vara anmärkningsvärt då produkten 
fortfarande är bunden till köpet av en annan produkt, och tvingar franchisetagaren att köpa 
en produkt som han kanske inte vill ha, eller kan köpa för mer fördelaktiga villkor av en 
annan säljare. Enligt den amerikanska antitrusträtten är kopplingsförbehåll en av de 
vanligaste orsakerna till klagomål från franchisetagaren. Det är möjligt att rättfärdiga 
kopplingsförbehåll, till exempel genom att det löser problemet med free-riding. Detta kan jag 
acceptera då det är av största vikt att franchisegivaren kan garantera en enhetlig kvalitet på 
produkterna och bibehålla franchisenätverkets rykte. Detta är en typ av klausul som jag 
tycker är bland de lättaste att godta då det är förståeligt att franchisegivaren är mån om att 
värna om sitt varumärke. Kopplingsförbehåll innebär många fördelar, men för att det skall 
vara acceptabelt bör man kräva att fördelarna är större än de nackdelar som 
franchisetagaren utsätts för. Till exempel minskar franchisetagarens självständighet. Dock 
tycker jag att synsättet inte bör accepteras om det finns andra sätt att förhindra 
konkurrenter från att gynnas utan att betala för sin framgång. Även vid bedömningen av 
kopplingsförbehåll bör en analys under rule of reason vara lämplig då det är klart att sådana 
klausuler kan innebära både fördelar och nackdelar.  
 
Frågan som man kan ställa vid kopplingsförbehåll är om franchisegivaren verkligen är den 
säljare som kan tillhandahålla produkten till lägst pris eller som har högst kvalitet. Om den 
bundna produkten skulle kunna köpas på annat håll och där priset är lägre eller kvaliteten 
är högre tror jag att konsumenterna gynnas och franchisenätverket skulle kunna åtnjuta 
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andra fördelar, till exempel att konsumenterna mer frekvent vänder sig till dem eller att 
franchisenätverkets rykte skulle bli bättre.  
 
5.3.3 Platsbundenhet  
 
Framgången av franchising är beroende av att konsumenterna känner igen 
franchisegivarens varumärke och kan identifiera franchisetagaren som en gren av samma 
kedja. Dock kan detta ifrågasättas då en sådan klausul skulle kunna anses utgöra ett hinder 
mot konkurrensen. Om alla franchisetagare är tvungna att sälja produkterna från ett 
bestämt affärsställe kommer marknaden att delas upp mellan franchisetagarna och även 
mellan franchisegivaren och franchisetagarna. Då det är franchisegivaren som bestämmer 
hur affärslokalen skall se ut och även kräver att franchisetagaren måste få hans 
godkännande kan franchisegivaren strategiskt placera affärslokalerna inom sådana områden 
att resultatet skulle bli territoriell exklusivitet. Jag anser att platsbundenhet kan generera 
samma effekter som territoriell exklusivitet och att förfarandet kräver en noggrann analys 
för att anses vara godtagbart. 
 
Att franchisetagaren är tvungen att alltid få franchisegivarens godkännande för sin 
affärslokal kan ses som att störa konkurrensen på ett negativt sätt, särskilt om det finns risk 
för att resultatet av ett sådant förfarande blir territoriell exklusivitet. Visserligen är det 
förståeligt att affärslokalerna ser likadana ut oavsett var de ligger, man kan tänka sig att 
McDonalds inte skulle vara lika framgångsrikt om konsumenterna inte kände igen de små 
husen som alla ser exakt likadana ut, men när ett sådant förfarande får konsekvenser som 
liknar territoriell exklusivitet tycker jag att det kan krävas att franchisetagaren ändå kan få 
rätt att bestämma själv varifrån han skall sälja sina produkter utan att franchisegivaren skall 
behöva godkänna affärslokalerna. Enligt mig skulle en kompromiss kunna vara att 
franchisegivaren fortfarande har viss bestämmanderätt över utseendet på affärslokalerna, 
men att denna begränsas och delas upp mellan franchisetagaren och franchisegivaren. Det 
är förståeligt att franchisegivaren utseendemässigt vill att alla affärslokaler ser likadana ut, 
men med små variationer bör fortfarande franchisenätverket kunna bibehålla sitt rykte och 
sin identitet utan några problem. Att kräva att franchisegivaren släpper efter något på sina 
krav känns  för mig som ett inte alltför stort krav, då det annars finns risk att hans krav 
kommer att resultera i territoriell exklusivitet. 
 
5.3.4 Inköp från godkända leverantörer 
 
Det är tillåtet att inkorporera en klausul som kräver att franchisetagaren köper sina 
produkter från franchisegivaren eller från en annan godkänd leverantör på grund av att det 
är viktigt att skydda franchisenätverkets rykte och identitet. Genom tillämpning av en sådan 
klausul kan dock konkurrensen komma att skadas genom att klausulen förhindrar andra 
leverantörer att distribuera sina produkter till franchisetagarna. Detta tycker jag skulle 
kunna utgöra ett hinder mot inträde för andra leverantörer, särskilt om det inte finns några 
andra adekvata distributionskedjor.  
 
Om franchisegivaren och franchisetagaren båda besitter visst marknadsinflytande kan de 
tillsammans skapa inträdeshinder för andra leverantörer, till exempel om franchisetagaren 
var dominerande och dessutom innehade något av en monopolposition på 
återförsäljningsmarknaden. Genom detta tror jag att risken ökar att andra leverantörer 
utanför franchisenätverket inte skulle finna inträde lönsamt, då andra distributörer inte har 
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någon större marknadsandel och att det då inte finns några större möjligheter att göra 
någon vinst. Då franchisegivaren redan är etablerad på marknaden och genom detta ger 
franchisetagaren en stor fördel då denne träder in som ny aktör på 
återförsäljningsmarknaden kan andra leverantörer också anse att kostnaderna som han 
skulle få för att etablera sig på marknaden, till exempel genom marknadsföring, är för stora 
jämfört med de kostnader som han skulle ha fått genom att utnyttja en franchisetagare som 
distributör. Enligt mig skulle detta kunna leda till utestängning av andra leverantörer och 
franchisegivaren skulle kunna åtnjuta fördelar genom franchisenätverket, vilket skulle 
kunna ha skadliga effekter på konkurrensen och för konsumenterna. Dessa skulle få färre 
valmöjligheter och det finns även risk att priserna skulle öka. Dock skulle ett sådant 
förfarande i slutänden skada franchisenätverket genom att vinsterna för franchisegivaren 
skulle minska då efterfrågan för hans produkter skulle minska. Trots detta finns det enligt 
mig ett potentiellt hot mot att konkurrensen skadas genom klausuler som kräver 
franchisetagaren att köpa alla produkter från en bestämd leverantör.  
 
5.3.5 Dubbel distribution 
 
Det kan förekomma att franchisegivaren har rätt att själv konkurrera med sina 
franchisetagare eller att han har rätt att låta en ny franchisetagare agera inom en annan 
franchisetagares område. Genom ett sådant förfarande ökar utbudet av produkter och 
priserna kan bli mer fördelaktiga. Även om dubbel distribution inte är något direkt hot mot 
konkurrensen anser jag att förfarandet ändå kan ha negativa konsekvenser. Till exempel 
kan priskonkurrensen skadas genom att franchisegivaren sätter priser som gör att 
franchisetagarna kommer att finna det svårt att generera vinst. 
 
Det skadar konkurrensen om franchisegivaren ger franchisetagaren ett pris som är alltför 
lågt för att ge vinst åt denne. Resultatet kommer i en sådan situation att bli att 
franchisetagaren inte kan välja ett återförsäljningspris som skall generera vinst för honom 
samtidigt som han på ett effektivt sätt skall kunna konkurrera med franchisegivaren. I mina 
ögon leder det till att konsumenterna kommer att välja franchisegivarens produkter då 
denne kan sälja produkterna till ett lägre pris eftersom han inte är tvungen att betala 
grossistpriset. Det skadar konkurrensen genom att det i realiteten inte kommer att existera 
någon effektiv priskonkurrens, utan franchisegivaren kommer att vara den dominerande 
aktören på marknaden och bestämmer priset för produkterna.  
 
5.4 Avslutande syn på franchiseavtal 
 
Synen på franchising är till övervägande del positiv både inom EU och inom USA, vilket 
har visats genom ett antal beslut och rättsfall. Den amerikanska antitrusträttens 
accepterande av att free-riding kan motverkas genom en del av de klausuler som är vanliga i 
franchiseavtal tycks vara ett steg mot en syn som gör att franchising snart inte kommer att 
anses ha några skadeverkningar på konkurrensen. Detta accepterande har än så länge inte 
fått någon större genomslagskraft inom EU, även om det finns tendenser som visar att 
EG-domstolen är villig att acceptera vissa klausuler som i ett annat avtal skulle förklaras 
oförenliga med konkurrensrätten. Vad jag anser vara negativt med franchiseavtal är att 
konsumenterna kan komma att bli tvingade att köpa ett helt ”paket” från distributörerna då 
det visat sig att både EU och USA har accepterat en mängd olika klausuler för att skydda 
franchisegivaren och hans nätverk. En slutkonsument blir tvungen att betala för 
marknadsföring och andra kostnader som en franchisetagare har som en annan distributör 
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kanske inte har. Detta kan jag tycka vara negativt då produkten blir dyrare än vad den är 
hos andra distributörer. Detta kan man tycka löser sig självt då franchisetagaren inte får lika 
många kunder om produkten han säljer är dyrare, men om franchisetagaren har något av en 
monopolställning tror jag att detta kan vara ett problem. 
 
Då det kan sägas finnas vissa rättssäkerhetsproblem inom EU kan man säga att även USA 
är drabbat av liknande problem. Systemet i USA tillhandahåller visserligen en definition av 
franchising, men när det gäller olika klausuler som anses tillåtna råder ett liknande problem 
som i EU. Då Sherman Act fortfarande är den primära lagstiftningen gällande antitrusträtten 
tycker jag att amerikanska franchisenätverk verka lida av att det inte finns någon lista på 
klausuler som kan utgöra hinder mot konkurrensen. Sherman Act är mycket vag och det är 
upp till domstolarna att tolka lagstiftningen och avgöra vad som är oförenligt med denna. 
Jag tror att båda rättssystemen skulle må bra av att tydliggöra vad som är oförenligt med 
respektive rättsakt. Detta innebär naturligtvis svårigheter då ett franchiseavtals laglighet är 
helt beroende av de specifika klausuler som finns med i det bestämda avtalet. Det verkar 
ändå finns vissa typer av klausuler som nästan alltid anses utgöra hinder mot konkurrensen 
och jag tror att genom att tydliggöra vilka dessa är skulle kunna vara ett steg mot att öka 
rättssäkerheten inom båda rättssystemen.  
 
Vid en jämförelse märker man också att den amerikanska antitrusträtten ofta tillämpar rule 
of reason för att avgöra huruvida en klausul skall anses hämma konkurrensen på ett negativt 
sätt, eller om det finns vissa omständigheter som trots vissa skadeeffekter skulle kunna göra 
att klausulen går att acceptera. Detta saknas inom EU, även om det verkar som att EG-
domstolen har börjat inse fördelarna med rule of reason. Att tillämpa rule of reason vid 
bedömningen av franchiseavtal anser jag vara ett mycket bra sätt att se huruvida man 
endast skall se franchiseavtalet som ett hinder mot konkurrensen, eller om det finns 
förmildrande omständigheter. EU bör kunna acceptera vissa klausuler genom en sådan 
analys. När det gäller franchiseavtal är de redan utsatta för diskussion gällande synen och 
om denna är för restriktiv. Att i en sådan situation väga fördelarna med avtalen mot dess 
nackdelar tycks för mig vara ett mycket nyanserat tillvägagångssätt då det uppenbart finns 
både för- och nackdelar. Det bör även ge franchiseavtalen en större möjlighet att visa att 
klausuler är godtagbara då de får en möjlighet att visa sina positiva effekter och att de 
överväger eventuella negativa konsekvenser av avtalet. Den negativa sidan med 
tillämpningen av rule of reason är att varje fall kräver en individuell analys, då det inte går att 
dra några generella slutsatser av rule of reason. En sådan analys är beroende av klausulerna i 
ett specifikt avtal och om en individuell analys krävs i varje fall gällande franchising skulle 
detta leda till längre tidsperiod för avgörande av fall och jag kan tänka mig att detta inte 
skulle verka gynnsamt på företagen i fråga.  
 
När det gäller rule of reason och huruvida EU bör ansluta sig till en sådan analys är det 
möjligt att påstå att en form av denna analys redan existerar inom EU. Jag anser att 
analysen som de amerikanska antitrustmyndigheterna gör påminner om den analys som EU 
gör vid tillämpningen av artikel 81.3 EGF. Även där krävs det att för- och nackdelarna vägs 
mot varandra för att se huruvida ett avtal har större positiva effekter än negativa. Så de 
kritiker som anser att EU bör tillämpa rule of reason bör kanske tänka på att även om det 
idag inte finns någon analys som benämns som rule of reason finns det ändå principer som 
påminner om en sådan analys. 
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Frågan huruvida franchiseavtal verkligen utgör ett reellt hot mot konkurrensen avgörs av 
vilka typer av klausuler som inkorporeras i avtalet. För mig bör detta vara en godtagbar syn 
på franchising då avtalsformen utan tvekan leder till positiva konsekvenser för alla 
inblandade utan att på ett märkbart sätt utgöra hinder för konkurrensen. Det som kan 
skada konkurrensen är de olika typerna av klausuler som franchisegivaren ofta vill införa i 
avtalet, men många av dessa är inte tillräckligt starka för att anse kunna hämma 
konkurrensen och är dessutom nödvändiga för att skydda franchisenätverkets rykte och för 
att franchisegivaren skall finna det acceptabelt att franchisetagaren får tillgång till hans 
know-how. Den rådande synen på olika klausuler är också tillfredsställande, kanske inte från 
ett ekonomiskt perspektiv, där franchising antagligen inte skulle ses hämma konkurrensen. 
Avslutningsvis är min syn att jag anser att franchising till största delen inte genererar några 
stora konkurrensproblem utan är positiv för alla inblandade. Dock är jag tveksam till vissa 
klausuler som idag är godkända, men där jag anser att de eventuellt kan skada 
konkurrensen genom att till exempel kunna vara inträdeshinder. Jag förstår att det krävs 
mycket för att skydda franchisegivaren och nätverket, men jag tycker att det ibland kan 
krävas att konkurrensmyndigheterna gör en noggrannare avvägning av eventuell 
konkurrensskada och vilka positiva effekter som klausuler påstås ha. 
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6 Slutsats 
 
Målet med uppsatsen var att försöka att ge en bild av hur konkurrensrätten inom två olika 
rättssystem behandlar franchiseavtal och hur synen på denna avtalsform är. Då franchising 
ingår inom gruppen vertikala avtal finns det vissa frågetecken angående dess 
skadeverkningar på konkurrensen då vertikala avtal generellt anses som mindre skadliga än 
horisontella avtal och därmed också behandlas på ett mer förmånligt sätt. Synen hos de 
ekonomiska skolorna verkar vara att franchising inte utgör något direkt hot mot 
konkurrensen och därför tenderar de att behandla avtalsformen på ett liberalt sätt. Till 
exempel Chicagoskolan är positivt inställd till franchising då detta kan göra att problemet 
med free-riding minskas. Även post-Chicago har en generös syn på franchising, främst 
genom att denna typ av avtal kan leda till att transaktionskostnaderna minskar.  
 
Den generella synen tycks vara att franchising är en avtalsform som inte har några direkta 
skadeeffekter på konkurrensen. Genom beslut från EU-kommissionen och EG-domstolen 
har även detta visat sig vara ett faktum inom EU då många franchiseavtal innehåller 
klausuler som annars ofta skulle anses hämma konkurrensen, men enligt kommissionen 
och domstolen utgör godtagbara klausuler för att skydda franchisegivaren. Detta är kanske 
särskilt tydligt då domstolen har föreslagit att kommissionen bör undanta franchiseavtal 
som innehåller klausuler som kommer att leda till territoriell exklusivitet, vilket har starka 
konkurrensbegränsande effekter. Detta har dock ännu inte blivit en realitet. Även den 
amerikanska antitrusträtten har anslutit sig till en märkbart positiv syn vad gäller 
franchising. 
 
Det har framkommit att man inte kan generalisera huruvida franchising utgör hot mot 
konkurrensen, utan detta bedöms från falla till fall beroende på vilka klausuler som parterna 
har inkluderat. Vad som har framkommit är att klausuler om RPM och fastställande av 
priser anses hämma konkurrensen både inom EU och USA. Generellt kan man säga att 
klausuler som relaterar till ett förfarande som hindrar nya aktörer från att komma in på 
marknaden utgör hinder mot konkurrensen, liksom försök att dela upp marknaden mellan 
franchisegivaren och hans franchisetagare, eller mellan franchisetagarna. Detta är 
fortfarande fallet, även om många franchisegivare anser att även om territoriell exklusivitet 
leder till marknadsuppdelning bör detta vara acceptabelt då franchisetagare annars är 
motvilliga mot att ingå avtal. Risken med den övervägande positiva synen på franchising är 
att man ser för mycket till franchisegivaren och dennes skydd då vissa klausuler har klar 
potentiell skadeverkan. 
 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att både EU och USA har en generös inställning till 
franchiseavtal och att de skadeeffekter som avtalen kan ha bedöms som små. Denna syn 
finns hos både Chicagoskolan och post-Chicagoskolan. Franchiseavtalens potentiella 
sakdeverkningar är beroende av vilka klausuler som finns inkorporerade i avtalet. Många 
klausuler anses dessutom göra franchisesystemet bättre och ökar konsumenternas 
välbefinnande. 
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