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Sammanfattning 

Förhållandet mellan en franchisegivare och dennes franchisetagare bygger i mångt och 

mycket på avtalsfrihet parterna emellan och grundar sig i många avseenden på 

affärsmässiga överväganden. Parterna är skilda rättssubjekt, som var och en ansvarar för 

sina egna rättshandlingar. Likväl innehåller en franchiserelation stora inslag av 

samverkan och bygger på de synergieffekter som parterna kan ta del av genom en 

effektiv fördelning av arbetsuppgifter. Följande framställning ämnar besvara frågan i 

vilken utsträckning en franchisegivare är ansvarig gentemot sina franchisetagare för 

kostnader som dessa har åsamkats p.g.a. att de anvisats av franchisegivaren att ingå 

avtal med tredje man. Analysen tar avstamp i en rad obligationsrättsliga överväganden 

kring möjligheten att jämka oskäliga avtalsvillkor, främst utifrån generalklausulen 36 § 

AvtL. Det skulle kunna tänkas att inköpsförpliktelser för franchisetagaren, utifrån ett 

obligationsrättsligt perspektiv, är att se som oskäliga i sig då franchisetagarens 

valmöjligheter i stor utsträckning begränsas. Svenska domstolar har emellertid visat stor 

restriktivitet mot att tillämpa 36 § AvtL i kommersiella sammanhang. För att ytterligare 

analysera ansvarsfördelningen mellan franchisegivaren och franchisetagaren har 

vägledning sökts i resonemang kring den allmänna rättsprincipen om lojalitetsplikt 

mellan avtalsparter. Denna har ansetts ha en utfyllande effekt, inte minst på långvariga 

samarbetsavtal och visar sig i viss mån tillämplig på förhållandet mellan en 

franchisegivare och en franchisetagare. För att ge ett ytterligare djup i bedömningarna 

av franchisegivarens och franchisetagarens inbördes förpliktelser undersöktes även i 

vilken utsträckning de rättsvetenskapliga teorierna om kontraktuella nätverk (vilka fått 

genomslag i både tysk och italiensk rätt) kunde tänkas appliceras på svenska 

rättsförhållanden. Trots att rättsläget kan sägas vara ovisst är dessa teorier av intresse för 

att förstå innebörden av ett franchiseförhållande fullt ut.    
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Abstract 

The relationship between a franchisor and his franchisees is mainly founded upon 

freedom of contract and is in many aspects based purely on commercial considerations. 

The parties are distinct legal entities and therefore responsible for their own actions. 

However, the franchise relationship contains many elements of cooperation between the 

parties and the synergy effects which can be achieved by an effective distribution of 

duties within the franchise chain. The following thesis intends to answer the question of 

what responsibility a franchisor – who has assigned his franchisees to enter into a 

contractual relationship with a specific supplier – might have when the said supplier 

fails to deliver in accordance with the contract. The analysis is initiated by a few general 

observations regarding the possibilities to offer relief in respect of unjust contracts 

given by Swedish law. These possibilities are limited by the persistent restrictiveness of 

Swedish courts to adjust terms of contract between commercial parties. In order to 

investigate the division of responsibilities between franchisor and franchisee further, the 

thesis turns to theories on good faith and fair dealing (the principle of loyalty) where the 

conclusion is that increased loyalty is called for in long-lasting contractual relationships. 

The final chapter of the analysis examines the jurisprudential concept of contractual 

networks (which has had a significant impact on both German and Italian law) in order 

to fully understand the complexities of a franchise relationship. Since there is no 

Swedish legislation concerning contractual networks a definite conclusion in this area is 

yet to be drawn.    
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1. Introduktionskapitel 

 1.1 Bakgrund och problemformulering 

Under sensommaren 2012 började indikationer på att någonting inte stod rätt till med 

säkerhetsföretaget Panaxias ekonomiska förehavanden dyka upp i media. Bolaget – vars 

främsta uppgift bestod i att sköta värdetransporter och kontanthantering för bl.a. butiker 

och andra aktörer i samhället – ansökte sedermera om att försättas i konkurs den 5 

september 2012 vid Solna tingsrätt. I ett pressmeddelande som gick ut samma dag gick 

att läsa att det under en tid bedrivits ett intensivt arbete för att försöka stärka bolagets 

finansiella ställning, men att ledningen nu inte såg någon annan lösning än den 

stundande konkursen. Vid tidpunkten för konkursansökan hade Panaxia ungefär 400 

anställda och bedrev verksamhet på ett stort antal orter i landet.
1
 Inte långt efter att 

bolaget försatts i konkurs dök det upp spekulationer i media kring en rad oegentligheter 

som påstods ha förekommit i bolagets ledning. Påståenden om bedrägerier i 

mångmiljonklassen haglade tätt och det dröjde inte länge innan det visade sig att härvan 

kring Panaxia skulle komma att bli en av de största i svensk historia. I och med att 

konkursen var så pass oväntad och med tanke på den dominerande ställning Panaxia 

hade på den svenska marknaden fick samhället svårt att anpassa sig. Dagens industri 

rapporterade den 1 november 2012 om att över 500 bankomater tvingats ur drift med 

anledning av Panaxias konkurs.
2
 Trots att detta får ses som ett stort problem är det 

varken de sakrättsliga eller de straffrättsliga aspekterna som fångat mitt intresse i 

sviterna av Panaxias konkurs. Den 1 mars 2013 gick Panaxias konkursförvaltare 

nämligen ut med ett pressmeddelande innehållande information om utbetalning av 

medel från konkursboet till borgenärer med separationsrätt – täckning fanns endast för 

cirka 25 % av skulderna.
3
 För många småhandlare och butiksinnehavare runt om i 

Sverige – vars enda likvida tillgångar varit de dagskassor som Panaxia handhaft – skulle 

detta få stora ekonomiska konsekvenser.
4
 Många av dessa butiksinnehavare visade sig 

vara franchisetagare till stora företag såsom exempelvis Pressbyrån och 7Eleven, där 

                                                           
1
 ”Panaxia ansöker om konkurs”, Pressmeddelande 2012-09-05.  

2
 ”Panaxias konkurs tömmer bankomater”, Dagens industri 2012-11-01 

3
 ”Till Panaxias kunder med separationsrättsanspråk i Panaxiabolagens konkurser”, Pressmeddelande 

2013-03-01.  
4
 Se ”Pressbyrån och 7Eleven drabbade av Panaxias konkurs”, Svenska Dagbladet 2012-09-20. 
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franchisegivaren i en stor del av fallen anvisat handlarna att sluta avtal med Panaxia 

kring hanteringen av dagskassorna. Många av handlarna riskerade nu själva att försättas 

i konkurs med anledning av att stora delar av deras fordringar gentemot konkursboet 

aldrig skulle komma att betalas ut. Detta med anledning av att handlarna slutit avtal med 

en leverantör som visat sig vara högst opålitlig och som de inte själva haft möjlighet att 

påverka valet av. Situationen som uppkom i och med Panaxias konkurs har öppnat upp 

för en rad frågeställningar kring förhållandet mellan en franchisegivare och dennes 

franchisetagare. En fråga som jag haft anledning att fundera närmare kring är vilket 

ansvar en franchisegivare rimligen kan anses ha för den skada som dennes 

franchisetagare lidit till följd av tredje mans förehavanden. Det kommer att visas nedan 

att franchising är en avtalsform som till stora delar bygger på samverkan, där relationen 

mellan franchisegivaren och dennes franchisetagare fordrar stora mått av ömsesidigt 

förtroende.  

  

 1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilket ansvar en franchisegivare kan tänkas ha 

gentemot sina franchisetagare när denne har anvisat franchisetagarna att använda sig av 

en specifik leverantör som sedan uppvisar brister. I och med att något direkt 

kontraktförhållande mellan leverantören och franchisegivaren sällan finns är 

utgångspunkten att franchisetagaren ensam får stå för de kostnader som denne har 

åsamkats på grund av leverantören. Syftet är att utifrån det svenska obligationsrättsliga 

regelverket undersöka om franchisegivare har ett ansvar gentemot sina franchisetagare i 

situationer som den angivna. I den utsträckning ingen fullständig lösning kan tänkas 

finnas i lagstiftning och praxis ämnar uppsatsen behandla franchisegivarens eventuella 

ansvar utifrån resonemang kring lojalitet inom obligationsrättens ramar. I syfte att 

öppna upp diskussionen mot det associationsrättsliga området kommer uppsatsens 

frågeställningar ytterligare att behandlas utifrån tankegångar angående ett instrument 

kallat ”kontraktuella nätverk.” 

 De frågeställningar jag avser besvara är: Vad kännetecknar ett franchiseavtal och 

vad skiljer detta från ett avtal som är uppbyggt kring kontrahenternas motstående 
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intressen? Vilket ansvar har franchisegivaren för fel som beror på tredje man med 

vilken franchisetagaren anvisats att sluta avtal?  

 

1.3 Avgränsning 

Vid en första anblick kan det tänkas naturligt att den mest fruktsamma lösningen på den 

problematiska situation som kan uppstå mellan en franchisegivare och franchisetagare 

vore att föra ett resonemang kring jämkning av avtal utifrån 36 § avtalslagen och 

begreppet underlägsen ställning. Ett kapitel om detta kommer att finnas med i 

uppsatsen, men med hänsyn till den mängd publikationer som redan finns på området 

och även med tanke på svenska domstolars relativt restriktiva hållning mot att jämka 

avtal mellan näringsidkare kommer denna uppsats lägga större vikt vid resonemang 

kring avtalsrättslig lojalitet samt de teorier som finns kring kontraktuella nätverk. Dessa 

begrepp kommer att definieras ingående i avsnitten nedan.  

 Jag har valt att avgränsa utredningen till att i första hand omfatta den svenska 

obligationsrätten. Av naturliga skäl – främst med hänsyn till att många 

franchiseförhållanden har internationella inslag – kommer vissa internationella regler 

och förhållningssätt att behöva behandlas. Inte minst gäller detta beträffande teorierna 

kring kontraktuella nätverk, som inte riktigt har fått samma genomslag i den svenska 

juridiska diskussionen som i vissa andra länder.
5
 Dessa teorier är inte begränsade till det 

avtalsrättsliga området, utan här suddas gränsen mellan avtal och association ut.  

 

 1.4 Metod och material 

I syfte att besvara ovanstående frågeställningar har jag valt att använda mig av en 

rättsdogmatisk metod för att utreda vad gällande rätt är på området, i den mån 

ämnesvalet tillåter detta. Kärnan i analysen kommer att kretsa kring resonemang byggda 

på relevant lagstiftning, praxis och uttalanden i den juridiska doktrinen. Där lagstiftning 

och praxis inte besvarar frågorna uttömmande kan det tänkas att ett analogiskt 

förhållningssätt till närliggande rättsområden tillämpas för att finna eventuella 

                                                           
5
 Bl.a. i italiensk och tysk rätt.  
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lösningar. Av naturliga skäl kommer däremot avsnittet om kontraktuella nätverk att 

göra avsteg från det rättsdogmatiska förhållningssättet och i vissa delar bli mer 

rättsvetenskapligt orienterat. Detta då större delen av teorierna på detta område inte 

ännu införlivats i gällande rätt. En tongivande författare i debatten kring kontraktuella 

nätverk är tyske professorn Gunther Teubner, vars arbete kommer att tjäna som 

utgångspunkt för analysens sista avsnitt.   

 

 1.5 Disposition 

Denna uppsats inleds i kapitel 2 med en generell genomgång av ett 

franchiseförhållandes grundläggande drag genom en beskrivning av franchisegivarens 

respektive franchisetagarens roller, allmänna synpunkter kring franchiseavtalets 

uppbyggnad samt en kort redogörelse för relevant lagstiftning på området. I kapitel 3 

ämnar jag behandla det svenska rättsläget beträffande jämkning av oskäliga 

avtalsvillkor, med utgångspunkt i obligationsrättsliga regler, praxis och doktrin. Kapitel 

4 behandlar särskilt i vilken mån avtalsrättslig lojalitet kan tjäna till att lösa de problem 

som kan tänkas uppstå i franchiseförhållanden där franchisegivaren har anvisat sin 

franchisegivare att sluta avtal med tredje man. I kapitel 5 redogörs för de teorier som 

finns kring långvariga samarbetsavtal och det jag väljer att benämna kontraktuella 

nätverk. Uppsatsen avslutas till sist med en sammanfattning av de tre analytiska kapitlen 

och en beskrivning av rådande rättsläge.  
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2. Franchising – en introduktion 

För att kunna utreda franchisegivarens ansvar vidare krävs en redogörelse för vad ett 

franchiseförhållande kan tänkas innebära – såväl utifrån franchisegivarens som utifrån 

franchisetagarens perspektiv. Detta avsnitt behandlar kortfattat den historiska 

bakgrunden till franchising, franchising som företeelse i affärslivet, de olika rollerna i 

ett franchiseförhållande samt redogör till viss del för relevant lagstiftning på området. 

Avsnittet är inte avsett att lämna en allmängiltig definition av vad franchising är, utan 

snarare att belysa viktiga aspekter i förhållandet mellan en franchisegivare och 

franchisetagare och hur lagstiftaren har sett på detta förhållande.  

 

 2.1 Historisk överblick 

Franchising som fenomen ger intryck av att vara ett relativt nytt påfund, men faktum är 

att liknande affärssystem kan hittas så långt tillbaka i tiden som medeltiden.
6
 

Franchising i sin moderna tappning utvecklades däremot i USA strax efter det 

amerikanska inbördeskriget. Symaskinsföretaget Singer nämns ofta som ett av de första 

företag som använt sig av franchising, tillsammans med biltillverkaren General Motors.
7
 

Franchising var till en början snarare att betrakta som en distributionsform än som en 

metod för att bedriva verksamhet och det var först efter andra världskrigets slut som 

verksamhetsformen började utvecklas till det den är idag. I Sverige dröjde det till 1980-

talet innan franchising slog igenom på allvar, men under senare år har affärsformen 

kommit att bli en viktig sektor i det svenska näringslivet.
8
 Faktum är att Sverige numera 

tillhör ett av de ”franchisetätaste” länderna i Europa.
9
 I den undersökning som 

genomfördes av Handelns Utredningsinstitut (HUI) 2010 framgår att det då fanns cirka 

640 franchisekedjor i Sverige och att franchising stod för 4,3 % av Sveriges totala BNP. 

Undersökningen visar även att tillväxten i den svenska franchisesektorn varit mycket 

hög under 2000-talets första decennium.
10

  

                                                           
6
 Prop. 2005/06:98  s. 8.   

7
 SOU 1987:17 s. 49 tillsammans med Gölstam, SvJT 2012 s. 1013. 

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

9
 Ideström & Fernlund, 2009, s. 19. 

10
 Franchising i Sverige 2010, s. 3-4 
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 I och med franchisingens utveckling i Sverige har olika aktörer dykt upp på 

marknaden. Den kanske mest tongivande organisationen beträffande franchising i 

Sverige torde vara Svenska Franchiseföreningen (SFF) som har rötter tillbaka till 1970-

talet.
11

 Föreningen är en ideell sammanslutning vars syfte är att sprida kunskap om 

franchising och verka för att franchising i Sverige bedrivs på ett klanderfritt sätt.
12

 

Medlemmarna består av såväl franchisegivare som franchisetagare. Redan 1989 

inrättade SFF en etisk nämnd med uppgift att undersöka ärenden och uttala sig i 

uppkomna tvister mellan franchisegivare och franchisetagare.
13

 SFF har vidare antagit 

så kallade etiska regler för sina medlemmar. Dessa tjänar ofta som vägledning vid 

upprättandet av franchiseavtal samt redogör för vilka skyldigheter en franchisegivare 

respektive franchisetagare har.
14

 Dessa skyldigheter redogörs för närmare i avsnitt 2.3.  

 Det är värt att nämna att franchising inte är begränsat till något specifikt 

näringsområde, utan bedrivs idag i stort sett överallt. De områden där franchising visat 

sig mest framgångsrikt torde dock vara parti- och detaljhandeln, hotell- och 

restaurangbranschen samt uthyrningsverksamhet av diverse slag.
15

 De största aktörerna 

på den svenska marknaden är idag välkända företag som exempelvis McDonald’s och 

den norska Reitan-gruppen som äger bl.a. Pressbyrån och 7Eleven. 

 

 2.2 Grundläggande drag för franchising som verksamhetsform 

Begreppet franchising har ingen allmängiltig definition – varken i det vardagliga 

språkbruket eller i den juridiska litteraturen. I förarbetena till lagen (2006:484) om 

franchisegivares informationsplikt (upplysningslagen) lämnas en definition som – allt 

sedan lagen kom till – har tjänat som underlag för att bilda sig en förståelse av 

begreppets innebörd i svensk rätt. Franchising beskrivs där som ”en form av samverkan 

mellan två näringsidkare, franchisegivaren och franchisetagaren, där franchisegivaren 

upplåter åt en eller flera franchisetagare rätten att mot ersättning sälja varor eller 

tjänster under ett visst namn eller ett visst kännetecken som tillhandahålls av 

                                                           
11

 Ds 2004:55 s. 61. 
12

 Stadgar för Svenska Franchiseföreningen, p. 2.  
13

 Ds 2004:55 s. 62. 
14

 Ds 2004:55 s. 63-64. 
15

 Ideström & Fernlund, 2009, s. 20. 
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franchisegivaren.”
16

 Franchisegivaren låter alltså sin/sina franchisetagare utnyttja 

dennes affärsidé och affärskoncept mot ersättning av något slag. Det är centralt för 

franchising som ”affärssystem” att franchisegivaren och franchisetagaren normalt 

uppträder som en enhet gentemot sina kunder. Detta trots att verksamheten drivs under 

olika bolag. Detta lyfts ofta fram som franchisingens styrka – enhetligheten utåt och 

igenkännbarheten hos konsumenterna.
17

 Ofta är det däremot just på grund av 

enhetligheten utåt svårt för tredje man att alla gånger veta hur de juridiska strukturerna 

med olika bolag ser ut bakom fasaden. Att detta kan leda till komplikationer i 

kontraktsförhållanden säger sig nästan självt. Det är därför inte ovanligt att 

franchisegivare föreskriver sina franchisetagare att tydligt visa (genom exempelvis 

skyltar vid kassan) att franchisetagaren är ett enskilt rättssubjekt som handlar för egen 

räkning. Skrapar man lite på ytan är det sällan så enkelt däremot. I och med att varje 

franchiseavtal är individuellt utformat är det inte lätt att dra helt generella och 

allmängiltiga slutsatser om hur ett franchiseförhållande ser ut. Något som stämmer i en 

franchisekedja behöver nödvändigtvis inte göra det i en annan.  

Vissa aspekter av ett franchiseförhållande är dock så pass generella att de 

förtjänar att nämnas i denna introduktion. Fyra grundläggande karaktäristika brukar 

nämnas i sammanhanget: 

 

1. Franchisegivaren äger ett namn, en idé, en hemlig process eller en del av en 

utrustning samt den goodwill och know-how som är associerad med den. 

2. Upplåtelse av en licens av franchisegivaren till franchisetagaren som tillåter 

utnyttjandet av namnet, idén, den hemliga processen eller utrustningen samt 

goodwill och know-how.  

3. Att det i franchiseavtalet tas in villkor om reglering och kontroll relaterad till 

driften av verksamheten och på vilket sätt franchisetagaren får utnyttja de 

givna rättigheterna. 

                                                           
16

 Prop. 2005/06:98 s. 7. 
17

 Ideström & Fernlund, 2009, s. 17. 
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4. Någon form av betalning eller ersättning av franchisetagaren för de erhållna 

rättigheterna och de tjänster franchisegivaren tillhandahåller.
18

 

Utifrån dessa grundpelare föds ett långsiktigt affärsförhållande med sin grund i 

franchiseavtalet. Franchiseförespråkare menar ofta att samarbetet mellan 

franchisegivare och franchisetagare leder till nyttomaximering för båda parter.
19

 

Kritiska röster har i vissa fall riktats mot det faktum att avtalen är så ensidigt utformade 

att de placerar franchisetagaren i en beroendeställning.
20

 

 

2.3 Ansvarsfördelningen i ett franchiseförhållande 

Något som kan skönjas av redogörelsen ovan är att franchisegivaren – närmast per 

automatik – blir den ekonomiskt och kunskapsmässigt starkare parten i 

avtalsförhållandet. Det är franchisegivaren som under en tid utvecklat ett affärskoncept 

eller en produkt som bevisat sig vara framgångsrik. Denne innehar därmed ett avsevärt 

övertag i förhandlingsstadiet som leder fram till att franchisegivaren och 

franchisetagaren sluter avtal med varandra. Ofta rör det sig om standardiserade avtal, 

där potentiella franchisetagare har små (om ens några) möjligheter att omförhandla 

villkoren.
21

 Anledningen till att franchising väljs som form för ökad marknadstäckning 

och expansion av verksamheten är vanligen argumentet att franchisegivaren, genom att 

upplåta rätten till en franchisetagare att bedriva samma verksamhet och använda sig av 

franchisegivarens kännetecken, slipper att investera kapital i verksamheten.
22

 

Franchisegivaren kan därmed fokusera på att ytterligare utveckla sitt affärskoncept eller 

sin produkt och fullända detta och samtidigt ta del av vinsten som arbetas upp av 

franchisetagaren. 

 Ett viktigt åtagande från franchisegivarens sida är att introducera konceptet för 

franchisetagaren och utbilda denne i samtliga viktiga aspekter förenade med 

konceptet.
23

 Franchisegivaren förklarar helt enkelt för franchisetagaren hur 

                                                           
18

 Mendelsohn, 1985, s. 5. 
19

 Prop. 2005/06:98 s. 8. 
20

 Se 3.2-3.4 för ett mer ingående resonemang kring franchisetagarens underlägsna ställning. 
21

 Prop. 2005/06:98 s. 7. 
22

 Prop. 2005/06:98 s. 8. 
23

 Mendelsohn, 1985, s. 11. 
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verksamheten ska bedrivas på bästa sätt. Att detta ska ske innan verksamheten 

presenteras för kunderna förefaller vara naturligt, men det åligger även franchisegivaren 

att löpande bistå sin franchisetagare med support. Det kan sägas att i franchisegivarens 

primära åtaganden ligger att dels upplåta rätten för franchisetagaren att utnyttja 

franchisegivarens kännetecken och affärskoncept, dels att bistå franchisetagaren med 

know-how och support under resterande del av avtalsförhållandet. 

En fördel med att utvidga en befintlig och välfungerande verksamhet genom 

franchising anses vara att den centrala ledningen kan begränsas till att bestå av personer 

med god kännedom om verksamheten, som dessutom slipper engagera sig i den dagliga 

driften, utan kan fokusera på mer övergripande strategiska frågor.
24

 En sådan 

”stordriftsfördel” kan exempelvis vara att förhandla fram förmånliga avtal med 

leverantörer, vilka sedan franchisetagaren anvisas att sluta avtal med.  

Det som skiljer franchising från många andra former av samarbete kring 

distribution är det faktum att franchisetagaren är fristående från sin ”huvudman”. Detta 

kännetecken blir särskilt tydligt då jämförelser görs med de olika mellanmansinstituten 

inom svensk avtalsrätt. Franchisetagaren är varken kommissionär eller agent, utan äger 

sin egen verksamhet.
25

 Däremot vilar själva idén om franchising på ett enhetligt 

uppträdande utåt från franchisegivaren och franchisetagaren – varför kunden sällan 

reflekterar över att franchisetagaren är en enskild juridisk person.
26

 Franchisetagaren är 

många gånger en privatperson som saknar tidigare erfarenhet av att bedriva 

affärsverksamhet och intar därmed naturligt en underlägsen ställning i förhållande till 

franchisegivaren.
27

 Vad som får en person att bli franchisetagare är givetvis individuellt 

och beror på en mängd olika faktorer, men några punkter kan lyftas fram som centrala. 

 Till att börja med kan nämnas tryggheten i att inte behöva börja på ruta ett. En 

franchisetagare får tillgång till en väl beprövad affärsidé och undgår därmed en stor del 

av de problem som vanligtvis är förenade med nystartade verksamheter. Vidare finns 

franchisegivaren hela tiden i bakgrunden och kan sägas utgöra ett slags skyddsnät eller 

bollplank med bistånd i form av rådgivning och utbildning till franchisetagaren.
28

 

Ytterligare en viktig faktor som kan tillskrivas franchisetagaren är att denne slipper att 

                                                           
24

 Mendelsohn, 1985, s. 26.  
25

 Mendelsohn, 1985, s. 11. 
26

 Ideström & Fernlund, 2009, s. 17. 
27

 Prop. 2005/06:98 s. 13.  
28

 Ideström & Fernlund, 2009, s. 24-25. 
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bygga ett eget varumärke och skapa relationer med potentiella kunder. Franchisegivaren 

har ofta under många år arbetat upp så kallad goodwill som franchisetagaren tar del av i 

och med franchiseförhållandet.
29

 I en marknadsundersökning, gjord på uppdrag av 

Svensk Handel för verksamhetsåret 2008, pekas på att skillnaden i antalet konkurser 

bland franchisetagare jämfört med det övriga svenska näringslivet är stor. Det kan i 

sammanhanget nämnas att 0,4 % av franchiseföretagen inom detaljhandeln försattes i 

konkurs under 2008, medan motsvarande siffra för den totala detaljhandeln uppgick till 

1,3 %.
30

  

 Som berörts ovan betraktas franchisetagaren ofta som den underlägsne parten i 

avtalsförhållandet. I promemorian som slutligen ledde fram till att upplysningslagen 

infördes erinras om att svensk rätt traditionellt sätt intar en restriktiv hållning till att 

betrakta en näringsidkare som underlägsen part i ett avtalsförhållande. Här nämns att 

avtal mellan näringsidkare ofta innebär ett medvetet risktagande från båda parter. 

Däremot sägs att det kan förekomma situationer där den ene näringsidkaren är så pass 

resurssvag att denne omöjligen kan motsätta sig avtalsvillkor som ensidigt utformats av 

den starkare parten. I fall som dessa kan den ene näringsidkarens underlägsna ställning 

komma att få betydelse.
31

   

Redogörelsen ovan ger möjligtvis en bild av att ett franchiseförhållande endast 

innebär fördelar – vilket givetvis inte är fallet. Den kanske största risken en 

franchisegivare tar är att låta någon annan utnyttja dennes varumärke och andra 

igenkänningsmärken. Detta fordrar kontinuerlig kontroll och uppföljning av 

franchisetagarens verksamhet, vilket många gånger kan vara en källa till irritation och 

misstro parterna emellan. Andra svårigheter som vanligtvis nämns är situationer där 

franchisetagare snabbt utveklar en känsla av självständighet och framgång och 

”glömmer bort” att detta till stor del beror på franchisegivarens väl utarbetade 

affärskoncept.
32

 

                                                           
29

 Mendelsohn, 1985, s. 21. 
30

 Franchising i Sverige 2008, s. 4.  
31

 Ds 2004:55 s. 51. 
32

 Mendelsohn, 1985, s. 27. 
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 2.4 Franchiseavtalets karaktär 

Beträffande själva franchiseavtalet och hur det är utformat kan konstateras att 

utformningen ofta skiljer sig något från vad som får anses vara normalt för svenska 

avtal. I och med att franchising som affärskoncept härstammar från USA har avtalens 

utformning till stor del präglats av amerikansk rättskultur.
33

 Där svenska avtal normalt 

sett lämnar stora delar av överenskommelserna öppna för tolkning, tenderar 

franchiseavtalet att så detaljerat som möjligt återge parternas inbördes förpliktelser. I 

och med denna utförliga reglering sätter parterna upp ramarna för sitt affärsförhållande 

och avtalet kan sägas utgöra spelreglerna för samtliga mellanhavanden dem emellan. 

Avtalet kan i vissa avseende sägas utgöra ett slags bakomliggande privat regelverk, på 

samma sätt som aktiebolagslagen (2005:551) fungerar för associationer. Att rent 

tekniskt beskriva de olika delarna i ett franchiseavtal i denna redogörelse tjänar 

förmodligen inget större syfte då varje franchisekedja är unikt uppbyggd med 

individuellt utformade avtal beroende på i vilken bransch verksamheten bedrivs.
34

 

 Franchiseavtalets varaktighet är ett område som däremot tål att diskuteras vidare. 

I och med att franchisetagarens hela verksamhet är beroende av att franchiseavtalet 

består har dessa avtal, historiskt sett, haft relativt långa löptider. I USA får detta 

fortfarande anses vara normalt och avtalstider på 20 år och ibland livstid är inte 

ovanliga. I Sverige har utvecklingen de senaste åren däremot gått mot att 

franchiseavtalens löptider kortats ned.
35

 För att inte försätta franchisetagaren i en otrygg 

situation innehåller avtalen ofta väl reglerade upplägg för förlängning och uppsägning. I 

promemorian Upplyst franchising poängteras att fördelen med kortare löptider är att 

avtalsvillkoren då lättare kan ändras i och med förändrade förhållanden.
36

 

  

2.5 Relevant lagstiftning  

I och med franchiserelationens särart är det många gånger svårt att uttömmande nämna 

den lagstiftning som kan vara tillämpbar i franchisesituationer. Allt från 

                                                           
33

 Ideström & Fernlund, 2009, s. 159. 
34

 För en generell bild av uppbyggnaden av ett franchiseavtal hänvisas till den ”Checklista inför 
franchiseavtalet” som presenteras på SFF hemsida, http://www.svenskfranchise.se/sida11.html  
35

 Ds 2004:55 s. 36. 
36

 Ds 2004:55 s. 36. 

http://www.svenskfranchise.se/sida11.html
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immaterialrättslig till köprättslig och konkurrensrättslig lagstiftning kan komma att 

intressera den som väljer att studera de juridiska aspekterna av franchising. I och med 

den avgränsning som valts för detta examensarbete kommer däremot många av dessa 

områden att lämnas oberörda. Uppräkningen tjänar därför mest till att visa på den 

komplexitet som är förenad med franchiseförhållanden i stort. Av störst intresse för de 

valda frågeställningarna är kanske främst den svenska obligationsrättsliga lagstiftningen 

och då i synnerhet AvtL och AVLN vilka berörs närmare i kapitel 3. 

Trots att franchisetagaren och franchisegivaren är två juridiskt fristående 

personer – där grundprincipen är att var och en är ansvarig för sina egna rättshandlingar 

– kan det institut som kollektivt kallas ”mellanmansrätten” i vissa fall komma få 

betydelse i sammanhanget. Med begreppet mellanmansrätt avses här främst 

lagstiftningen kring fullmäktige, kommissionärer och agenter. Att analogier till dessa 

regler kan komma att aktualiseras i franchiseförhållanden nämns ofta i den juridiska 

doktrinen.
37

 Detta främst med hänsyn till att det ofta inte står klart för exempelvis 

konsumenter och andra tredje män att franchisegivaren och franchisetagaren inte är 

samma juridiska person. I och med att franchisegivare och franchisetagare uppträder 

enhetligt utåt sett har bl.a. frågan om franchisegivares produktansvar förekommit i den 

juridiska doktrinen.
38

 

Lagstiftaren har emellertid ingripit i förhållandet mellan franchisegivare och 

franchisetagare i ett specifikt avseende. Upplysningslagen infördes 2006 efter mer än 20 

år av utredningar och diskussioner om området borde lagregleras eller inte.
39

 Lagen är 

en så kallad ”disclosure-lag” vars egentliga syfte är att ge potentiella franchisetagare 

den information de behöver för att fatta rationella beslut som leder till genomtänkta och 

balanserade avtal på franchiseområdet.
40

 I tvist mellan en franchisetagare och dennes 

franchisegivare tjänar upplysningslagen främst ett preventivt syfte. Franchisegivare som 

underlåtit att lämna tillräcklig information före avtals ingående kan åläggas att lämna 

informationen av marknadsdomstolen. Ett sådant åläggande ska – om inte särskilda skäl 

föreligger – förenas med vite enligt 6 §. Ett vite tillfaller som bekant staten och 

                                                           
37

 Se bl.a. Ideström & Fernlund, 2009, s. 144-145 samt Eriksson, SvJT 1994 s. 227. För en närmare 
utredning av lojalitet i agentförhållanden hänvisas till 4.2 i detta arbete.   
38

 Se Eriksson, SvJT 1994 s. 225. 
39

 Se SOU 1987:17 ”Franchiseutredningen” vars lagförslag mötte kraftig kritik av flera remissinstanser 
varför regeringen beslutade att lägga utredningen till handlingarna 1991. 
40

 Prop. 2005/06:98 s. 12. 
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motiveringen till denna lösning är att ett åläggande ska få franchisegivaren att ändra 

sina rutiner vid ingående av avtal och att se till att informationsskyldigheten uppfylls i 

framtiden. Detta kan många gånger vara till klen tröst för den enskilde franchisetagaren 

vid en uppkommen tvist. Jag finner det intressant att lagstiftaren – i och med införandet 

av upplysningslagen – identifierat ett behov av att stärka franchisetagarens ställning i 

förhållande till sin franchisegivare. Inte minst mot bakgrund av de resonemang som 

kommer att föras i nästa kapitel om avtalsrättsliga relationer näringsidkare emellan.   
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3. Obligationsrättsliga överväganden i kommersiella förhållanden 

Kapitel 2 tjänar till att ge en övergripande bild av franchisingens ställning i Sverige och 

i svensk rätt. Syftet med detta kapitel är att utifrån det svenska obligationsrättsliga 

regelverket mer ingående belysa den problematik som uppstår i relationen mellan 

franchisegivare, franchisetagare och tredje man. Detta kommer att göras främst med 

utgångspunkt i 36 § AvtL och i vilken mån franchisetagare kan tänkas inta en sådan 

”underlägsen ställning” i förhållande till sin franchisegivare som kan medföra att avtalet 

dem emellan jämkas. I syfte att utreda frågan om franchisegivares ansvar gentemot sina 

franchisetagare vid anvisning av leverantör kan 36 § AvtL komma att bli intressant ur 

två perspektiv. Det ena är i vilken mån klausuler om inköpsförpliktelser i 

franchiseavtalet i sig kan anses oskälig. Det andra är i vilken utsträckning paragrafen 

kan tänkas hålla franchisegivaren ansvarig för den anvisade leverantörens avtalsbrott 

eller försummelse trots att det inte finns något egentligt avtal mellan franchisegivaren 

och tredje man.  

 

3.1 Generalklausulen 36 § AvtL 

Införandet av 36 § AvtL innebar ett ingrepp i det praktverk som det nordiska 

lagstiftningssamarbetet ändå får sägas vara. Lagändringen innebar att de 

generalklausuler som tidigare tillämpats i SkbrL och andra lagar upphävdes och att den 

lagstadgade möjligheten till jämkning på grund av oskälighet placerades – vilket 

förefaller mer naturligt – i AvtL. Det noteras i förarbetena till AvtL att principerna om 

avtalsfrihet och pacta sunt servanda
41

 alltjämt gäller, om än inte helt utan 

inskränkningar.
42

 Att tillämpningen av paragrafen skulle komma att präglas av 

restriktivitet förefaller emellertid inte ha varit avsikten. I propositionen menar 

föredragande statsrådet att det inte finns någon egentlig anledning att rekommendera 

domstolarna att vara restriktiva vid tillämpningen av generalklausulen.
43

 

 Bestämmelsen i 36 § är uppbyggd på så vis att det i första stycket anges att ett 

avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om det vore oskäligt, med hänsyn 

                                                           
41

 ”Avtal skall hållas” 
42

 Prop. 1975/76:81 s. 10.  
43

 Prop. 1975/76:81 s. 173.  
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till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheter i övrigt att tillämpa det. För att avgöra om ett avtal 

eller ett avtalsvillkor är att se som oskäligt ska, enligt andra stycket, särskild hänsyn tas 

till den som är konsument eller på annat sätt intar en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. Stora avsnitt i förarbetena till lagändringen då 36 § infördes 

behandlar frågan om i vilken mån en näringsidkare kan anses inta en underlägsen 

ställning i förhållande till en annan näringsidkare med vilken han eller hon sluter avtal. 

Det är främst denna bedömning som är av intresse vid bedömningen av villkoren i ett 

franchiseavtal och huruvida ett sådant kan tänkas oskäligt. Detta för att inte fastna i en 

evig diskussion kring avvägningen mellan principen om avtalsfrihet och intresset för 

starkare skydd för vissa avtalsparter.   

 

3.2 Näringsidkaren som skyddsvärd avtalspart 

Det är vanligtvis konsumenten som ansetts vara skyddsvärd i svensk obligationsrättslig 

lagstiftning. Att så blivit fallet beträffande 36 § AvtL verkar dessutom ha varit 

lagstiftarens avsikt – åtminstone i första hand.
44

 36 § AvtL – och även AVLN – öppnar 

upp för att vissa näringsidkare kan tänkas inta en underlägsen ställning, vilket i sin tur 

kan leda till jämkning av oskäliga avtal eller avtalsvillkor. Bernitz har gjort en ansats till 

att försöka klassificera en grupp näringsidkare – vilka han benämner ”småföretagare” – 

som generellt sett kan anses förtjäna ett starkare skydd mot oskäliga avtalsvillkor än 

andra näringsidkare. I likhet med förarbetena till AVLN väljer Bernitz att inte låta 

småföretagarbegreppet vara låst till en viss form för verksamheten, eller kvantitativa 

kriterier såsom omsättning eller antal anställda.
45

 Bernitz menar däremot att det går att 

urskilja ett kärnområde bestående av näringsidkare som typiskt sett är att anse som 

småföretagare. Till denna grupp hör ”mindre butiker och reparationsrörelser, 

hantverkare, bönder, fiskare, självständiga utövare av fria yrken m fl.”
46

 Av dessa 

verksamhetsgrupper är det kanske främst de näringsidkare som driver mindre butiker 

som kan tänkas stämma in på dagens franchisetagare. Bernitz menar att det väsentligen 

                                                           
44

 Bernitz, 1987, s. 110 tillsammans med von Post, 1999, s. 88. 
45

 Bernitz, 1987, s. 117-120  samt prop. 1983/84:92 s. 7 f.f.  
46

 Bernitz, 1987, s. 119. 
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handlar om att bedöma näringsidkarens relation till sin avtalspart för att avgöra om 

denne kan tänkas ses som underlägsen. Vid långvariga distributionsavtal finns många 

gånger noggrant formulerade klausuler som tar sikte på bl.a. distributörens 

inköpsförpliktelser, konkurrensförbud och uppsägningsrätt. Dessa placerar ofta 

distributören i en beroendeställning och relationen franchisegivare – franchisetagare tas 

särskilt upp som ett exempel.
47

  

 Utifrån både de bakomliggande motiven och de uttalanden Bernitz gör i sin 

artikel kan slutsatsen dras att relationer mellan näringsidkare i stora drag kan delas upp i 

två kategorier.
48

 Jag tar mig här friheten att använda mig av Bernitz definitioner. Under 

den första kategorin sorteras de avtalsrelationer som rör ”rena affärsförhållanden mellan 

jämbördiga näringsidkare” in. Här har båda parterna goda möjligheter att bedöma vilka 

risker affärsförhållandet kan komma att innebära och kan dessutom många gånger själva 

ta tillvara sina egna intressen. En tillämpning av 36 § i dessa avtalsrelationer bör ske 

med stora mått av restriktivitet.
49

 Den andra kategorin är ”avtalsförhållanden mellan 

näringsidkare i vilka den ena parten intar en underlägsen ställning”. Här lämnas enligt 

förarbetena större utrymme för tillämpning av 36 § och framför allt nämns de 

situationer då en svag näringsidkare inte har något annat val än att acceptera de villkor i 

ett avtal som den starkare parten dikterat.
50

 Att så är fallet i flertalet 

franchiseförhållanden torde närmast vara en självklarhet. I fallet med Panaxia – som 

nämns i inledningen till denna uppsats – visade det sig att många franchisegivare 

anvisat sina franchisetagare att använda sig av Panaxia som värdetransportör. Trots att 

de ovan förda resonemangen ger sken av att sådana avtalsvillkor kan tänkas vara 

oskäliga kvarstår frågan om denna oskälighet i sig är tillräcklig för att man, genom att 

jämka villkoret mellan parterna, kan se en franchisegivare som ansvarig för tredje mans 

försummelse. En sådan lösning ter sig inte minst problematisk med hänsyn till att ett 

avtal generellt sett endast binder de parter som slutit avtal.
51

  

Vad som ytterligare komplicerar frågan om i vilken mån en franchisegivare kan 

tänkas ansvara för tredje mans försummelse är hela franchiseavtalets uppbyggnad. Att 

                                                           
47

 Bernitz, 1987, s. 119-120. 
48

 Bernitz, 1987, s. 120-121. 
49

 Bernitz, 1987 s. 122 med hänvisning till prop. 1975/76:81 s. 104. 
50

 Bernitz, 1987, s. 122-123 med hänvisning till prop. 1975/76:81 s. 104, 109 och 117. 
51

 Se NJA 1997 s. 44 där HD anger att en grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att avtalet endast 
bindande mellan de parter som ingått det. Jfr. principen om ”privity of contract” inom common law.  
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det i viss mån är svårt att se på ett franchiseavtal på samma sätt som ett klassiskt 

”bipolärt avtal”
 52

  där parterna har motstående intressen kommer att framgå av avsnitten 

nedan om avtalsrättslig lojalitet och kontraktuella nätverk. Närmast följer en 

redogörelse av relevant praxis beträffande tillämpningen av 36 § AvtL i kommersiella 

förhållanden.  

 

3.3 Restriktivitet i kommersiella förhållanden 

Att svenska domstolar valt att tillämpa 36 § AvtL restriktivt på avtal mellan 

näringsidkare kanske inte var lagstiftarens avsikt i alla lägen. I propositionen till 

lagändringen tas den tidigare restriktiva inställningen hos domstolarna upp som ett 

bekymmer och det understryks att lagändringen bör leda till en attitydförändring hos de 

rättsskipande organen. Denna attitydförändring förefaller däremot inte ha skett – 

åtminstone inte i den utsträckning lagstiftaren kanske hade hoppats på, men en del 

intressant praxis finns på området och kommer att behandlas nedan. De tre rättsfall som 

återges är inte ämnade att utgöra en uttömmande redogörelse för HD:s praxis sedan 36 § 

AvtL infördes. De är valda för att återspegla den restriktiva hållning domstolen har 

intagit mot att jämka avtal i kommersiella förhållanden.  

  

  3.3.1 NJA 1979 s. 483 – Bergman & Beving 

Detta rättsfall rör en uppkommen tvist med anledning av en försäljning av 

mätutrustning som skulle användas på köparens bensinpumpar. Mätutrustningen visade 

sig vara behäftad med fel och köparen ansåg att den friskrivningsklausul som tagits in i 

avtalet inte borde befria säljaren från dennes åtagande att avhjälpa felet. Avtalet som 

använts vid köpet var det i branschen vanligt förekommande standardavtalet IM 72
53

 

och enligt den friskrivningsklausul som gjordes gällande var säljaren inte ansvarig för 

fel som förelåg innan risken för godsets förstörelse övergick på köparen och inte heller 

var säljaren skyldig att utge någon som helst ersättning för personskada, skada på 
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 ”bipolar contracts”, Teubner, 2006, s. 4. 
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 Allmänna leveransbestämmelser antagna av Svenska Leverantörsföreningen för Instrument- och 
Mätteknik och Svenska Sjukvårdsleverantörers Förening (IM 72). 
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egendom, utebliven vinst eller annan förlust om det inte var så att säljaren orsakat denna 

genom grov oaktsamhet.
54

 Domstolen gjorde bedömningen att friskrivningsklausulen 

inte var oskälig och att det faktum att köparen var ett betydligt mindre bolag än säljaren 

i det här fallet inte i sig innebar att bolaget kunde anses inta en underlägsen ställning i 

lagens mening. Istället fäste man vikt vid i vilken utsträckning standardavtalet IM 72 

användes i branschen och domstolen gjorde även bedömningen att den använda 

friskrivningsklausulen till och med hade varit tillämplig i avtal mellan en näringsidkare 

och konsument. Av denna anledning fann domstolen att det hade fordrats synnerligen 

tunga skäl för att villkoret skulle anses oskäligt två näringsidkare emellan. 

 

  3.3.2 NJA 1980 s. 46 – Lastbilcentralen 

I entreprenadavtal mellan den ekonomiska föreningen Tureberg-Sollentuna 

Lastbilcentral (Lastbilcentralen) och Rudolf Asplund AB (Byggfirman) hänvisades till 

standardavtalet AB 72
55

 i vilket stadgas att tvist på grund av avtalet skulle avgöras 

genom skiljedom. Tillämpningen av dessa bestämmelser hade, av vad som framkom av 

utredningen i målet, aldrig berörts under de förhandlingar som lett fram till att avtal 

slöts. Lastbilcentralen hade inte ens fått ett exemplar av standardavtalet. Med 

hänvisning till den ökade användningen av standardavtal i kommersiella förhållanden 

ändrade HD tidigare praxis på området där skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare 

lämnats utan avseende då standardavtalet inte tillställts motparten.
56

 Med hänsyn till att 

båda parterna bedrev verksamhet i formen av juridisk person ansåg HD att 

skiljeklausulen i standardavtalet inte kunde ses som överraskande eller särskilt 

betungande för någon av parterna. HD går till och med så långt som att kalla det 

”verklighetsfrämmande” att lämna en skiljeklausul utan avseende i avtal mellan två 

näringsidkare av den anledningen att standardavtalet, till vilket hänvisning gjort, inte 

tillställts motparten.  

 I viss mån kan det nog sägas att detta rättsfall fått avgörande betydelse för den 

restriktiva hållning som svenska domstolar haft när det kommer till att jämka 
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 Se NJA 1979 s. 485. 
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 Svenska teknologföreningens allmänna bestämmelser (AB 72). 
56

 HD hänvisar här till NJA 1949 s. 609 och NJA 1969 s. 285. Här är även NJA 1979 s. 666 av intresse.  
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avtalsvillkor mellan näringsidkare. Även om inte hänvisning skett explicit kan liknande 

resonemang skönjas i många efterföljande rättsfall, främst kanske för att avgörandet 

kom relativt kort efter att 36 § införts. Med anledning av detta motiverar HD sin 

ståndpunkt på ett utförligt sätt som dessutom inte öppnar upp för någon vidsträckt 

tillämpning av 36 § på avtal mellan näringsidkare. Trots att domen nog får sägas vara 

präglad av kasuistik och viss försiktighet från domstolen tjänar den som ett gott 

exempel på svenska domstolars inställning till principerna om avtalsfrihet och att avtal 

ska hållas. 

 

  3.3.3 NJA 1992 s. 290 – Acard  

Detta rättsfall behandlar i viss mån förhållanden som reglerats genom den ovan nämnda 

upplysningslagen
57

, men är likväl i allra högsta grad relevant i sammanhanget. Frågan 

om en franchisetagares underlägsna ställning i förhållande till sin franchisegivare 

behandlas på ett sätt som kan tänkas ge svar kring franchisegivarens eventuella ansvar 

för anvisad leverantör. 

I ett franchiseavtal som tecknats mellan Acard Sverige AB och Lars L hade 

intagits en skiljeklausul med följande lydelse: ”Tvist på grund av detta avtal eller på 

grund av rättsförhållanden som har sin grund i detta avtal skall avgöras av skiljenämnd 

enligt svensk lag om skiljemän. Därvid ska svensk lag tillämpas. Skiljeförfarandet ska 

äga rum i Stockholm.” Domstolen ansåg inte att det fanns skäl att generellt lämna en 

skiljeklausul utan avseende i franchiseförhållanden, utan ansåg att en bedömning får 

göras från fall till fall. HD förde ett resonemang att en skiljeklausul kan tänkas vara 

oskälig om franchiseavtalet har likheter med ett anställningsavtal eller i de fall då en 

resurssvag franchisetagare förtjänar rättsordningens skydd gentemot de höga kostnader 

som ofta är förenade med ett skiljeförfarande. Trots att Lars L i många hänseenden 

kunde ses som en privatperson valde däremot HD att låta skiljeklausulen stå fast. Här 

gör HD en mycket intressant bedömning av franchiseavtalets komplexitet och särart: 

 

Parterna i ett franchiseavtal kan inte anses helt likställda. I själva företeelsens 

natur ligger nämligen att franchisetagaren intar en i vissa avseenden 

underlägsen ställning. För franchisetagaren torde valet bli att ingå avtal på 
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 Se avsnitt 2.5. 
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samma villkor som godtagits av andra eller att avstå från att sluta något avtal. 

Franchisetagarens ekonomiska resurser är också ofta mer begränsade. Avtalet är 

emellertid av utpräglat kommersiell natur. Franchisetagaren befinner sig 

normalt inte i något tvångsläge gentemot franchisegivaren när avtalet ingås. 

Affärsmässiga överväganden styr parternas handlande och avtalet är ofta – 

såsom i förevarande fall – förenat med ett avsevärt ekonomiskt åtagande från 

franchisetagaren.
58

  
 

 

Istället för att se franchisetagaren som en skyddsvärd avtalspart som kan liknas vid 

exempelvis en anställd väljer HD i stycket innan det citerade att se till det mått av 

samverkan som ett franchiseavtal bygger på. I och med att franchiseavtalet till stor del 

är uppbyggt kring den affärsidé franchisegivaren upplåter till sina franchisetagare 

tenderar domstolen att göra oskälighetsbedömningen till franchisegivarens fördel. Att 

avtalsförhållandet dessutom är av ”utpräglat kommersiell natur” gör att franchisetagaren 

– trots sin underordnade ställning – tvingas acceptera den skiljeklausul som fanns 

intagen i avtalet.  

Det går endast att spekulera i om HD hade resonerat på samma sätt kring en 

klausul om inköpsförpliktelser – exempelvis där franchisegivaren anvisar 

franchisetagaren att använda sig av en specifik leverantör. Även om det kan tänkas att 

en sådan klausul kan tänkas vara mer ingripande för franchisetagaren än en skiljeklausul 

är det i och med HD:s generella bedömning av franchiseavtalet svårt att se att en klausul 

om inköpsförpliktelser skulle föranleda en annan bedömning. Som lyfts fram tidigare 

bygger franchiseförhållandet till stor del på de synergieffekter parterna vinner genom att 

samverka och där är de stordriftsfördelar som kommer av att samtliga franchisetagare 

använder sig av samma leverantör ofta viktiga för franchisegivaren. Något som skulle 

kunna tänkas påverka bedömningen i annan riktning är möjligtvis om franchisegivaren 

erhåller så kallade ”kickbacks”
59

. Då kan det i viss mån tänkas att parternas fördelar av 

att använda sig av den anvisade leverantören är snedfördelade.    

 

  

                                                           
58

 Andra stycket i HD:s domskäl till NJA 1992 s. 290 
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 En slags provision som betalas ut av den leverantör som franchisegivaren anvisar, för varje 
franchisetagare som franchisegivaren lyckas knyta till sig.  
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3.4 Sammanfattande synpunkter 

Trots att de ovan redovisade rättsfallen inte på ett uttömmande sätt visar svenska 

domstolars inställning till jämkning av oskäliga avtal i kommersiella förhållanden ger 

de en relativt samlad bild av rättsläget. I samtliga tre fall väljer domstolen att inte jämka 

de avtalsvillkor som prövats, vilket kan tänkas ge en snedvriden bild av den samlade 

praxis som finns på området. Självklart finns fall där domstolen valt att jämka avtal 

även mellan näringsidkare.
60

 De fall som här valdes är däremot de som bäst passar in på 

de förhållanden som denna uppsats avser behandla. Framförallt är NJA 1992 s. 290 – 

Acard kanske det som är mest relevant då HD där ställdes inför uppgiften att bedöma 

oskäligheten i just ett franchiseavtal. Även om HD:s bedömning begränsas något av att 

skrivningen av domen i vissa avseenden får ses som kasuistisk, är det förhållandevis 

många resonemang i domen som är allmänt tillämpliga i franchiseförhållanden. 

Rättsfallet diskuterades även på ett flertal platser vid införandet av upplysningslagen.
61

 

Visserligen gjordes detta främst i samband med diskussioner kring huruvida 

skiljeklausuler kan anses skäliga i franchiseavtal. Att de argument som läggs fram av 

HD – främst i beskrivningen av franchiseavtalets särart – har bärkraft även för andra 

typer av avtalsvillkor torde närmast vara självklart.  

I och med franchiseavtalets utformning och komplexitet förefaller det vara svårt 

att med hjälp av 36 § AvtL angripa den problematik som uppstår i samband med att en 

franchisegivare anvisar franchisetagare att använda sig av en viss leverantör eller köpa 

in vissa produkter. I och med att franchisetagaren – med hänsyn till avtalets natur – är 

försatt i en underlägsen ställning i förhållande till franchisegivaren skulle det bli 

aningen märkligt om franchisetagaren kunde åberopa just den ställningen som ett 

argument för att avtalet bör jämkas på grund av oskälighet. Att bedöma klausuler om 

inköpsförpliktelser i franchiseavtal som oskäliga i sig skulle riskera att begränsa ett 

viktigt intresse för franchisegivaren att kunna kontrollera sin affärsidé och sitt 

affärskoncept.  Just den omständigheten att franchisetagaren är en egen juridisk person, 

som ansvarar för sina egna åtaganden talar emot att dessa avtalsklausuler ska jämkas. 

Självklart är det möjligt att göra uppdelningar inom gruppen franchisetagare – där vissa 
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 Se bl.a. NJA 1979 s. 666 där HD jämkat bort en skiljeklausul i avtal mellan en designer och ett 
medelstort bolag, främst med hänvisning till att designern ansågs inta en underlägsen ställning. Det var 
här fråga om ett anställningsliknande förhållande. I NJA 1987 s. 639 var utfallet detsamma.  
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 Se Ds 2004:55 s. 52-54, 186-187 samt prop. 2005/06:98 s. 17 och 40.   
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är stora bolag med mångårig erfarenhet och stora ekonomiska resurser och andra är 

enskilda näringsidkare som för första gången driver en verksamhet. Den senare gruppen 

är givetvis mer skyddsvärd än den första, men i och med domstolens restriktiva 

inställning till att jämka avtal mellan näringsidkare bör man närma sig frågan med viss 

försiktighet. Av denna anledning har frågan getts ett relativt begränsat utrymme i denna 

uppsats.  

Att rättsfallen som behandlats ovan är relativt gamla kan vara värt att anmärka 

på. De flesta kan förmodligen hålla med om att förhållandena på marknaden inte ser ut 

som de gjorde för 20 år sedan. Trots detta har svenska domstolars praxis beträffande 

jämkning av kommersiella avtal inte genomgått några revolutionära förändringar de 

senaste åren, varför rättsfallen i allra högsta grad fortfarande har relevans i 

sammanhanget. Vad som kan konstateras är att 36 § kanske inte har fått den 

genomslagskraft i kommersiella sammanhang som lagstiftaren hoppats på. Detta kan 

delvis bero på dess relativt vaga utformning, men också till stor del på att principerna 

om avtalsfrihet och intresset av att avtal ska hållas har stor betydelse i kommersiella 

förhållanden.
62

 Huruvida detta är beklagligt eller inte är svårt att säga, men det är inte 

omöjligt att tänka sig att en del situationer där jämkningsyrkanden avslagits har 

inneburit en onödigt statisk tillämpning av 36 §.  
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 Dotevall, SvJT 2002 s. 441-442 samt von Post, 1999, s. 115. 
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4. Avtalsrättslig lojalitet 

Utredningen kring en franchisegivares eventuella ansvar gentemot sina franchisetagare 

för anvisad leverantör når i princip vägs ände om den begränsas till att omfatta den 

svenska obligationsrättsliga lagstiftningen. Det faktum att ett avtal endast binder de 

kontrakterande parterna tillsammans med svenska domstolars restriktiva hållning mot 

att jämka kommersiella avtal fordrar att en lösning söks i ett bredare sammanhang. 

Lojalitet mellan avtalsparter har under senare år diskuterats i den juridiska doktrinen 

och denna allmänna rättsprincip kan mycket väl tänkas vara vägledande för att 

ytterligare besvara uppsatsens frågeställningar. Redogörelsen nedan kommer att inledas 

med en allmän beskrivning av lojalitetsplikten för att sedan övergå i en diskussion kring 

vilken ställning principen kan sägas ha i svensk rätt.
63

 Här kommer även vissa 

jämförelser att göras med agentförhållanden. Avslutningsvis kommer det som sagts 

appliceras på avtalsförhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare.  

 

4.1 Allmänt om lojalitetsplikten 

När parter sluter avtal med varandra handlar det många gånger om att reda ut de 

förpliktelser och åtaganden som finns på vardera sidan i relationen. Många gånger är det 

så att parterna inte kunnat förutse avtalets samtliga verkningar och ibland uppstår 

situationer som gör att avtalet måste ses ur ett nytt perspektiv. Ett begrepp som här vuxit 

fram är den så kallade lojalitetsplikten. Flertalet olika definitioner har lämnats genom 

åren, men den av Munukka i artikeln Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i 

avtalsrätten? ger en bra bild av vad lojalitetsplikten innebär, nämligen ”[e]n plikt att 

beakta sin avtalsparts intressen utöver ren avtalsuppfyllelse.”
64

 Däremot är ett visst mått 

av försiktighet påkallat när det kommer till att lämna en allmän definition av vad 

lojalitetsplikten egentligen innefattar. Begreppet har många gånger olika innebörd i 

olika rättssystem och i olika situationer vilket ytterligare lett till att någon allmän 
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 Detta kommer att göras med utgångspunkt i rättsfallet NJA 2009 s. 672 och den debatt som följde 
mellan Christina Ramberg och Jori Munukka i SvJT 2010. 
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 Munukka, 2012, s. 87.  
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definition inte finns.
65

 Munukka använder sig av termen ”lojalitetsprincipen”, medan 

vissa andra författare använder sig av begreppet ”lojalitetsplikten” eller 

”trohetsprincipen”. Dessa begrepp är till stor del synonyma och fortsättningsvis används 

därför begreppet ”lojalitetsplikten” i denna uppsats.
66

 

 Lojalitetsplikten innebär – vilket antytts ovan – att avtalsparter inte ”ensidigt får 

hävda sina intressen till förfång för varandra, utan istället inom vissa gränser är skyldiga 

att beakta varandras intressen.”
67

 Bakgrunden till plikten att tillvarata sin motparts 

intressen sägs vila i förhållandet att kontrahenterna valt att sluta avtal med varandra för 

att tillvarata antingen ömsesidiga eller ensidiga intressen. I och med den rättsliga 

gemenskap som därmed uppstår menar Nicander att parterna är skyldiga varandra att 

agera omsorgsfullt och lojalt.
68

 I och med lojalitetsplikten skapas en del skyldigheter för 

parterna som inte explicit framgår av avtalet och det är främst i detta avseende som 

lojalitetsplikten fått utstå en del kritik – ur rättssäkerhetssynpunkt.
69

 För att avgöra hur 

långt lojalitetsplikten sträcker sig i det enskilda fallet kan givetvis ledning hämtas ur det 

mellan parterna upprättade avtalet (om ett sådant finns). Nicander talar om att detta ofta 

ger vägledning i bedömningen av förutsättningarna på vilka avtalet grundas och även i 

viss mån vilka förväntningar parterna har på varandra. Trots att lojalitetsplikten nog kan 

anses ha viss bäring i flertalet av de situationer som kan tänkas uppstå i och med en 

avtalsrelation finns vissa områden där den uttrycks tydligare än på andra håll. 

Informationsplikt, tillsynsplikt, vårdplikt, tystnadsplikt m.fl. är områden där det i viss 

mån går att tala om en lagstadgad lojalitetsplikt.
70

 Av intresse för frågeställningen i 

denna uppsats är kanske främst den lagstadgade lojalitetsplikt som upplysningslagen får 

anses utgöra. Lojalitetsplikten kan sägas förebygga att en avtalspart ges möjlighet att 

agera alltför opportunistiskt till nackdel för sin motpart. 

 Av intresse här blir med vilka ögon man väljer att se på avtalet parterna emellan 

och kanske framförallt vilket slags avtal det rör sig om.
71

 Vid långvariga 

avtalsförhållanden kan allmänt sägas att kravet på lojalitet mellan parterna är mer 
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 För en utförlig redovisning av lojalitetspliktens framväxt i både nordisk och utomnordisk rätt hänvisas 
här till Munukka, 2007, s. 17-70. 
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 Med undantag för vid citat.  
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 Nicander, JT 1/1995-96, s. 31 f f.  
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 Nicander, a.a. s. 31. 
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 Munukka, 2007, s. 71-73. 
70

 Nicander, a.a. s. 32. 
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 Munukka, 2012, s. 93. 
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långtgående än vid momentana avtal. Just kommersiella samarbeten där parterna varit 

inställda på att verka en längre tid tillsammans nämns i doktrinen som exempel på när 

en mer långtgående lojalitetsplikt är påkallad.
72

 Avtal som har starka inslag av 

samverkan kan i sin tur också generellt sett innebära en mer omfattande lojalitetsplikt 

mellan parterna än i avtal där parternas intressen är motstridiga.
73

 Att många av dessa 

kriterier passar väl in på förhållandet mellan en franchisegivare och en franchisetagare 

kommer att beröras närmare nedan.  

För att sammanfatta de aspekter som är avgörande för parternas inbördes lojalitet 

görs här en ansats – utifrån både Nicanders och Munukkas ovan citerade artiklar – att i 

viss mån konkretisera de åsikter som finns kring lojalitetspliktens innebörd. Bortsett 

från avtalstypen är parternas nytta av att ingå avtalet av avgörande betydelse. Detta 

hänger samman med vad som sagts om att avtal med inslag av samverkan och 

samarbete fordrar att parterna i större utsträckning tillvaratar varandras intressen vilket i 

sin tur får anses gagna det gemensamma intresset. Ytterligare en aspekt vilken kan sägas 

påverka lojalitetsplikten är vilka kostnader parterna ådragit sig i och med avtalet. Nära 

sammankopplat med denna del är det risktagande som är förenat med avtalet. Nicander 

menar att en part som har tagit en avsevärt större risk än sin motpart kan förvänta sig ett 

högre mått av lojalitet i gengäld. Här måste en avvägning emellertid göras mellan den 

risk som tas och vilken eventuell nytta parten kan tänkas ha av avtalet. Det är Nicanders 

inställning att så länge risken motsvaras av en större möjlighet till nytta kan inte ett 

alltför högt krav på lojalitet från motpartens sida ställas. Vidare är parternas inbördes 

ställning av viss betydelse för bedömningen av lojalitetsplikten.
74

 Här är dock rättsläget 

relativt oklart och förmodligen är det inte så enkelt som att en underlägsen avtalspart 

alltid kan förvänta sig ett högt mått av lojalitet från sin motpart.  
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 Nicander, a.a. s. 33. 
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 Nicander, a.a. s. 31, 33-34. 
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4.2 Särskilt om lojalitet i agentförhållanden 

Agentförhållandet är ett mellanmansförhållande som de senaste åren har diskuterats 

flitigt och där lagstiftningen i stort sett är harmoniserad inom EU.
75

 I och med att 

AgentL uttryckligen reglerar både huvudmannens och agentens lojalitet och 

agentförhållandet i viss mån bygger på samverkan kan en närmare undersökning av 

lojalitet i agentförhållanden vara intressant utifrån ett franchisingperspektiv.
76

 Däremot 

är det viktigt att inte blanda ihop handelsagenten med franchisetagaren. Handelsagentur 

går ut på att ”agenten verkar för försäljning eller anskaffning av varor eller tjänster för 

huvudmannens räkning i huvudmannens namn.”
77

 Franchisetagaren verkar visserligen 

under franchisegivarens namn, men sluter i regel avtal för egen räkning. I 5 § AgentL 

fastslås att agenten vid uppdragets fullgörande ska tillvarata huvudmannens intressen 

samt handla lojalt och redligt. Denna bestämmelse kan ses som en slags generalklausul 

som sammanfattar agentens förpliktelser gentemot huvudmannen.
78

 I propositionen till 

AgentL definieras innebörden av agentens lojalitetsplikt egentligen inte – utan detta får 

göras utifrån en bedömning i det enskilda fallet.
79

 Vad som däremot är intressant är att 

det i 7 § AgentL har införts en motsvarande lojalitetsplikt för huvudmannen. Denne ska 

också handla lojalt och redligt mot agenten. Denna allmänna lojalitetsplikt sägs kunna 

”tjäna som riktpunkt när man i konkreta situationer försöker fastställa det närmare 

innehållet i huvudmannens skyldigheter gentemot agenten.”
80

 Att agenten vanligtvis 

intar en underlägsen ställning i förhållande till sin huvudman förefaller vara naturligt 

och ett stort antal förpliktelser kan åläggas agenten utan att dennes lojalitetsplikt 

försvagas. Detta kan anses motiverat främst med hänsyn till att agenten är nära 

förknippad med sin huvudman och har rätt att använda sig av dennes varumärke och 

kännetecken.
81

 I och med att motsvarande lojalitetsplikt finns för huvudmannen ligger 

det nära till hands att dra slutsatsen att det i agentförhållanden kan talas om en starkare 

lojalitetsplikt än vad som kan tänkas föreligga vid andra avtalsrättsliga förhållanden.  

                                                           
75

 Se Munnukka, 2007, s. 271 med hänvisning till direktiv 86/653/EEG. Av intresse är även 
kommissionens rapport COM (1996) 364 om direktivets tillämpning.  
76

 I prop. 1990/91:63 s. 20 jämförs handelsagenten med andra mellanmän, bl.a. franchisetagaren.  
77

 Munukka, 2007, s. 271. 
78

 Munukka, 2007, 273. 
79

 Prop. 1990/91:63 s. 57-58. 
80

 Prop. 1990/91:63 s. 63. 
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 Munukka, 2007, s. 285. 



 

35 
 

4.2 Lojalitetspliktens ställning 

Lojalitetspliktens ställning i svensk rätt har på senare år diskuterats en del i den 

juridiska doktrinen. Efter ett rättsfall från 2009 gällande uppsägningstid av ett 

långvarigt återförsäljaravtal följde en debatt mellan författarna Christina Ramberg och 

Jori Munakka kring huruvida lojalitetsplikten kan ses som en allmän rättsgrundsats och 

i vilken mån denna kan åberopas som självständig grund inför domstol. Rättsfallet och 

dessa två artiklar kommer till stor del tjäna som underlag för redogörelsen nedan. 

 

  4.3.1 NJA 2009 s. 672 – Allbröd  

Rättsfallet behandlar en tvist som uppstått mellan Malmbergsbagarn Förvaltning AB 

(Malmbergsbagaren) och Allbröd Lappland AB (Allbröd) till följd av uppsägning av ett 

långvarigt samarbetsavtal. Allbröd och Malmbergsbagaren inledde ett samarbete för 

distribution och försäljning av bröd vid årsskiftet 1996/1997 som sades upp med 

omedelbar verkan av Malmbergsbagaren vid månadsskiftet februari/mars 2004. Parterna 

hade därvid lite olika syn på omfattningen av avtalet och Malbergsbagaren ansåg främst 

att Allbröd var bolagets transportör, medan Allbröd ansåg att det rörde sig om ett 

välutvecklat samarbetsavtal för återförsäljning. Vad som komplicerar frågan ytterligare 

är att parterna inte hade upprättat ett skriftligt avtal, utan avtalet hade endast slutits 

muntligen. Tvisten gällde avtalets uppsägningstid där Allbröd som grund anförde att 

Malmbergsbagaren hade överskridit den allmänna kontraktsrättsliga principen om 

lojalitet i och med uppsägningen av avtalet med omedelbar verkan. Allbröds inställning 

var att i och med att samarbetet pågått i närmare sju år fanns en underliggande 

ömsesidig plikt för parterna att ge varandra skäligt rådrum vid en eventuell uppsägning. 

Tingsrätten ansåg att lojalitetsplikten utgör en allmän rättsgrundsats och att den är 

särskilt stark i varaktiga avtalsrelationer. Däremot hänvisade TR till principens vaghet 

och att rättspraxis saknades på området för att tillämpa principen som en självständig 

grund. TR dömde till Malmbergsbagarens fördel och ansåg att bolaget hade haft rätt att 

säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

 I hovrätten anförde parterna samma grunder och även här kretsade en stor del av 

domstolens bedömning kring lojalitetsplikten och dess ställning. HovR valde att 



 

36 
 

bedöma avtalet mellan parterna som ett långtgående återförsäljaravtal och hämtade 

ledning från vad som gäller i fråga om uppsägningstid i andra mellanmans-

förhållanden.
82

 Med hänvisning till det långvariga och djupgående samarbete som 

funnits mellan parterna och den lojalitetsplikt som följer av sådana avtalsrelationer 

väljer HovR att anse att parterna hade att iaktta skälig uppsägningstid.
83

 

 HD inleder med att konstatera att det rört sig om ett sjuårigt återförsäljaravtal 

och att det i svensk rätt inte finns några specifika regler för avtal av detta slag. HD 

vänder sig därför till den ”utfyllande rätten” för att besvara frågan om uppsägningstid. I 

HD:s domskäl återfinns en utförlig redogörelse för olika bestämmelser kring 

uppsägningstid i agentförhållanden och andra mellanmansrelationer. Vidare hänvisas till 

de regler som tagits fram i DCFR för återförsäljare, handelsagentur och franchising. 

Genom – vad som förefaller vara någon slags analog
84

 tillämpning av samtliga dessa 

regler och uttalanden – kommer HD fram till att skälig uppsägningstid för avtalet 

mellan Allbröd och Malmbergsbagaren åtminstone bör vara tre månader. Inte 

någonstans i HD:s domskäl nämns däremot den lojalitetsplikt som både åberopats som 

grund av Allbröd och som HovR byggt större delen av sin bedömning på. Huruvida 

detta skulle medföra att lojalitetsplikten inte i sig kan åberopas som självständig 

rättsgrund har senare diskuterats i den juridiska doktrinen.  

 

  4.3.2 Lojalitetsplikten som självständig rättsgrund 

Rättsfallet som återgetts ovan ledde till en debatt i Svensk Juristtidning mellan 

författarna Christina Ramberg och Jori Munakka kring lojalitetspliktens vara eller icke 

vara. Analysen nedan tar utgångspunkt i författarnas argument kring vilken vikt 

rättstillämparen egentligen kan lägga vid lojalitetsplikten som allmän rättsgrundsats.  

 Rambergs syn på HD:s dom i NJA 2009 s. 672 förefaller först och främst vara att 

den ger vägledning för vad som gäller för uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal. 

En bit in i artikeln tar Ramberg däremot ställning till i vilken utsträckning avgörandet 

kan anses ha bäring på ett bredare plan – nämligen för långvariga samarbetsavtal i 
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 Framförallt från bestämmelserna i AgentL.  
83

 Enligt HovR kunde tre månaders uppsägningstid anses skälig i detta fall. 
84

 Ramberg väljer att kalla det ”inspirationskälla”, Ramberg, SvJT 2010 s. 97. 
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allmänhet.
85

 Ramberg menar att det är intressant att HD väljer att inte ens använda sig 

av ordet lojalitet i sina domskäl trots att resonemang kring detta begrepp upptagit stor 

plats i underinstansernas avgöranden. Ramberg menar att detta närmast kan ses som att 

HD indirekt anger att lojalitetsplikten i sig inte kan utgöra en självständig rättsgrund. 

Däremot utvecklar hon vidare ett resonemang om att lojaliteten skulle vara invävd i 

skälighetsbedömningen av vilken uppsägningstid som kunde anses gälla. Ramberg 

väljer till sist att tolka avgörandet som en varningssignal från HD till både domare och 

ombud att inte bygga juridisk argumentation eller domskäl endast på lojalitetsplikten.
86

 

 Rambergs artikel ledde till en replik från Munukka som väl får sägas ta på sig 

rollen som ”lojalitetspliktens försvarare” i denna debatt. Med hänvisning till en rad 

förarbetsuttalanden – främst på mellanmansrättens område – inleder Munukka med att 

redogöra för lojalitetspliktens funktion och ställning i svensk rätt. Munukka menar att 

lojalitetspliktens funktion som en ”allmängiltig avtalsrättslig princip”
87

 bör ses som en 

motpol till avtalsfriheten som inte kan bortses från i dagens affärsrättsliga klimat. 

Munukka är av uppfattningen att anledningen till att lojalitetsplikten i många fall inte 

infogats i det avtalsrättsliga systemet är att det skulle innebära att vissa formkrav skulle 

riskera att luckras upp.
88

 Här menas dock inte att lojalitetsplikten nödvändigtvis behöver 

innebära att rättstillämpningen blir osäker och fullständigt ad hoc, utan istället kan leda 

till att rimliga förväntningar från avtalsparterna kan vägas in vid tolkningen av 

förestående avtal.
89

 Munukka menar i sin analys av rättsfallet att det hade varit underligt 

om HD explicit hade hänvisat till lojalitetsplikten som självständig rättsgrund. 

Försiktigheten från HD att grunda resonemang enbart på lojalitetsplikten behöver inte 

betyda att lojalitetsplikten inte existerar.
90

 I Munukkas artikel ställs lojalitetsplikten 

gentemot en strikt avtalslära där hela avtalsinnehållet måste vara grundat på gemensam 

partsvilja. HD tycks ha en sådan syn på avtalet och parternas förpliktelser, men 

Munukka menar att trots att domstolen väljer att inte använda sig av termen 
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 Här nämns just franchiseavtal som ett exempel. Ramberg, SvJT 2010 s. 97.  
86

 Ramberg, SvJT 2010 s. 97. 
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 Munukka, SvJT 2010 s. 843. 
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 Munukka, a.a. s. 844. 
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 Munukka, a.a. s. 845. 
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 Munukka, a.a. s. 846. 
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lojalitetsplikt i sin domskrivning, tyder resonmanget på att lojalitetsplikten har bäring i 

svensk rätt.
91

 

 Enligt min mening är det svårt att på rak arm säga vilken ställning 

lojalitetsplikten har i svensk rätt. Att HD väljer att inte ens nämna ordet lojalitet – trots 

att Allbröd åberopat lojalitetsplikten som grund för att viss uppsägningstid borde 

föreligga – kan däremot tolkas som en signal på att lojalitetsplikten inte anses utgöra en 

självständig rättsgrund. Att dra det så långt som att lojalitetshänsyn inte skulle kunna 

påverka bedömningen av ett avtal förefaller emellertid inte ha varit HD:s avsikt. Detta 

skulle dessutom strida mot de uttalanden som gjorts i förarbetena till bland annat 

kommissionslagen, där det anges att lojalitetsplikten bör tjäna som en allmän 

vägledning vid tillämpning av den lagen.
92

 HD tycks däremot ha uppmärksammat att 

det föreligger en risk med att se på lojalitetsplikten som en självständig rättsgrund, till 

vilken avtalsparter kan hänvisa när ingenting annat tycks vinna framgång. I ett 

avtalsförhållande är det många gånger av yttersta vikt för parterna att kunna förutse 

konsekvenserna av ett visst handlande eller av vissa händelser och att då använda sig av 

en allmän rättsgrundsats för att fylla ut parternas förpliktelser kan tänkas leda till att 

vissa parter drar sig från att sluta avtal med varandra. Om man vänder på myntet finns 

självklart fördelar med att vissa rimlighetshänsyn får påverka bedömningen av ett avtal. 

Principen om avtalsrättslig lojalitet kan utifrån det ovan sagda kanske främst ses som en 

”riktningsgivare”
93

 som i viss mån förstärker lagstadgade regler och betonar vikten av 

samarbete mellan parterna. Däremot är frågan om den kanske inte främst bör användas i 

samband med tolkningen av redan accepterade rättsregler. Annars finns risk att 

principen kan tänkas bli en form av ”slasktratt” som parter alltid kan hänvisa till vid 

oklarheter kring tolkningen av uppkomna situationer.
94

  

 

4.4 Lojalitet och franchisegivarens ansvar för tredje man 

Utifrån vad som redovisats ovan går det att skönja en del synsätt och resonemang som 

möjligtvis går att använda sig av för att besvara frågan om vilket ansvar en 
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 Munukka, a.a. s. 847-848. 
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 Prop. 2008/09:88 s. 26. 
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franchisegivare kan tänkas ha för en leverantör som denne har anvisat sina 

franchisetagare att sluta avtal med. Franchiseavtalet innehåller som bekant vissa 

element som skiljer sig från andra avtal vilket kan ha inverkan på vilket mått av lojalitet 

som är påkallat mellan parterna. Visserligen skiljer sig franchiseavtal åt mellan olika 

branscher och beroende på vilka parterna är, men vissa gemensamma nämnare går att 

finna och det är främst utifrån dessa redogörelsen nedan kommer att göras.
95

 Då både 

lagförarbeten, praxis och doktrin i stora avseenden lämnar frågan oberörd kommer 

argumentationen nedan till stor del vila på egna resonemang. 

 Det första argumentet för att parterna i ett franchiseförhållande är skyldiga att 

vara lojala mot varandra torde vara att franchiseavtal ofta sluts för relativt lång tid och 

ofta med möjlighet till förlängning vid avtalstidens slut. Parterna i ett långvarigt 

affärsförhållande har en ökad lojalitetsplikt gentemot varandra vilket har nämnts ovan.
96

 

Att ålägga en franchisegivare ansvar att exempelvis ersätta kostnader som 

franchisetagaren har åsamkats av tredje man grundat på den lojalitetsplikt som uppstår i 

ett långvarigt affärsförhållande förefaller däremot – enligt min mening – inte förenligt 

med den rättssäkerhet och förutsebarhet som är påkallad i näringslivet. Detta oaktat 

omständigheten att franchisegivaren anvisat franchisetagaren att ingå avtal med denne 

tredje man.  

Det ligger här kanske närmare till hands att se till de starka inslag av samverkan 

som ett franchiseavtal många gånger får anses innehålla. Visserligen är franchisegivaren 

och franchisetagaren juridiskt sett skilda från varandra, men i mångt och mycket klarar 

de sig inte heller utan varandra. Franchisegivaren kan därmed tänkas ha ett intresse i att 

dess franchisetagare sluter avtal med leverantörer som håller måttet i samtliga 

avseenden. Här är det viktigt att återknyta till franchisegivarens och franchisetagarens 

respektive roller. Franchisegivarens uppgift handlar till stor del om att dra nytta av de 

fördelar som är förenade med stordrift, medan franchisetagaren genom kännedom om 

den lokala marknaden sköter den dagliga driften.
97

 Viss ledning kan möjligtvis hämtas 

utifrån resonemang som förts kring franchisegivarens produktansvar. Det kan tänkas 

rimligt att den som lämnar anvisningar om en produkts utformning också bör stå risken 
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för de skador som denna produkt förorsakar.
98

 I och med att produktansvarslagens 

regler främst anger ansvarsfördelningen för skador som tredje man har förorsakats till 

följd av produkter som sålts av en franchisetagare anser jag det alltför osäkert att göra 

några fullständiga analogier hit. Domstolens uttalande om franchiseavtalets natur i NJA 

1992 s. 290 gör att det känns främmande att ge franchisegivaren strikt ansvar för de 

leverantörer som denne anvisat sina franchisetagare att sluta avtal med. En av de 

bärande grundtankarna med franchising är ju just att franchisegivaren inte ska behöva 

ha ett kontraktuellt förhållande med någon annan än franchisetagaren. Likväl kan det 

vara av intresse att ur ett lojalitetsperspektiv se på ansvarsfördelningen mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren. Det är inte omöjligt att tänka sig att 

franchisegivaren, med anledning av att denne anvisat franchisetagare att använda sig av 

en leverantör som senare uppvisat brister, utifrån lojalitetshänsyn frivilligt tar ett ansvar 

för detta.
99

 Detta är givetvis långt ifrån ett juridiskt ansvar för franchisegivare i 

förhållande till tredje man och tyder snarare på en form av självreglering i branschen. 

 

  4.4.1 Parternas nytta av franchiseavtalet 

Att den nytta en avtalspart har av avtalet kan inverka på vilket mått av lojalitet dennes 

motpart kan tänkas förvänta sig är också av intresse för bedömningen av 

franchisegivarens förhållande till tredje man.
100

 Ponera exempelvis att franchisegivaren 

sluter någon form av ramavtal med en leverantör där franchisegivaren åtar sig att anvisa 

samtliga sina franchisetagare att i sin tur ingå avtal med leverantören för viss tjänst som 

är nödvändig för driften av verksamheten. Det kan då tänkas att franchisegivaren – 

genom ramavtalet – erhåller någon form av ersättning
101

 för varje franchisetagare som 

ingår avtal med leverantören. Att franchisegivaren då inte skulle kunna ses som 

ansvarig för skada som förorsakats av tredje man – åtminstone solidariskt med sina 

franchisetagare – kan för många te sig onaturligt. Tillsammans med det faktum att 

franchisegivaren ofta tillgodogör sig en betydande del av vinsten från franchisetagarens 
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 Eriksson, SvJT 1994, s. 229-230. 
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Åslund, 2012. Enligt artikeln har norska Reitan-gruppen gått ut med att man som franchisegivare valt 
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 Se not 59 ang. så kallade ”kickbacks”.  
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verksamhet kan det ur ett lojalitetsperspektiv verka naturligt att franchisegivaren även i 

viss mån påverkas av förlusterna hos franchisetagaren.
102

 Inte minst om avtalsupplägget 

visar sig vara ett effektivt sätt att placera en avsevärd risk på den (oftast) ekonomiskt 

svagare franchisetagaren.  Dessa resonemang är nära förenade med överväganden om 

den riskfördelning som föreligger mellan parterna i ett franchiseförhållande. 

 

  4.4.2 Riskfördelningen i ett franchiseförhållande 

Ytterligare en aspekt som är avgörande för i vilken utsträckning lojalitetsplikten kan 

vara avgörande för bedömningen av avtalsparternas förpliktelser är vilka risker vardera 

parten tar i och med avtalets ingående.
103

 Franchisetagaren står oftast för en stor del av 

verksamhetens initiala kapitalinvestering och kan därmed sägas bära en stor del av den 

ekonomiska risken. Vad som däremot är av likvärdigt intresse är den s.k. kommersiella 

risken som är förenad med att låta någon annan använda sig av ens varumärke och 

kännetecken, vilket franchisegivaren tillåter franchisetagaren att göra i och med 

franchiseavtalet. I och med att parterna har valt att ingå avtal med varandra från första 

början förutsätts att de båda har övervägt de risker som är förenade med avtalet.
104

 Att 

då i för stor utsträckning se på franchisetagaren som en särskilt skyddsvärd avtalspart 

har visat sig vara svårt och med risk för att här använda utnötta begrepp kan det trots allt 

konstateras att det ligger i franchiseförhållandets natur att större delen av den 

ekonomiska risken vilar på franchisetagaren.
105

 I rättsfallet NJA 2005 s. 142 ställdes 

HD inför frågan hur en klausul i ett leasingavtal – där leasegivaren ensidigt ägde rätt att 

justera leasingavgiften utifrån det rådande ränteläget – skulle tolkas. HD menar att det 

faktum att leasegivaren ensam haft insyn i förhållandena kring ränteläget fordrar att 

denne tillämpar avtalsklausulen på ett lojalt sätt.
106

 

I och med införandet av upplysningslagen åligger det dessutom franchisegivaren 

att informera särskilt om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att köpa 
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eller hyra.
107

 Att låta avtalsfrihet råda kring den riskfördelning som finns mellan 

franchisegivare och franchisetagare kan förmodligen vara en bidragande orsak till den 

framgång franchising haft de senaste åren. Att inskränka denna avtalsfrihet genom att 

ålägga en franchisegivare ansvar för tredje man som denne har anvisat franchisetagaren 

att ingå avtal med skulle kunna ha negativ inverkan på de positiva synergieffekter som 

visat sig finnas i franchiseförhållanden – åtminstone utifrån en så pass allmän 

obligationsrättslig princip som lojalitetsplikten.  

 

 4.5 Sammanfattande synpunkter kring lojalitetsplikten 

Franchiseförhållandets uppbyggnad kring samverkan mellan parterna tycks föranleda att 

parterna har en utökad skyldighet att agera lojalt mot varandra. Lojalitetspliktens 

ställning i svensk rätt – åtminstone som självständig rättsgrund i tvistemål – 

komplicerar frågan om den skulle kunna användas för att ålägga en franchisegivare att 

ansvara för kostnader som en anvisad leverantör orsakat enskilda franchisetagare. Något 

konkret svar på denna fråga kan inte lämnas, men det är enligt min mening i allra högsta 

grad tänkbart att en domstol skulle kunna använda sig av resonemang kring 

lojalitetsplikten om frågan skulle presenteras framför den, exempelvis då en part har 

avsevärt större insikt i förhållandena på marknaden. Vid en första anblick på 

problematiken kan det tyckas självklart att en franchisegivare som anvisar sina 

franchisetagare att sluta avtal med en specifik leverantör också bär ett visst ansvar för 

leverantörens kvalitet. Verkligheten är däremot sällan svart eller vit och en bedömning 

får sannolikt göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det som kanske främst 

talar för att lojalitetsplikten skulle kunna föranleda att franchisegivaren har ett ansvar 

gentemot sina franchisetagare är de tillfällen då det råder obalans i den ekonomiska 

riskfördelningen mellan parterna. Franchiseförhållandet är däremot till stor del 

uppbyggt kring just fördelning av risker mellan franchisegivare och franchisetagare och 

värdet av den kommersiella risken en franchisegivare står genom att tillhandahålla sitt 

varumärke glöms lätt bort i sammanhanget. Värdet i att framstå som en attraktiv 

franchisegivare kan å andra sidan tänkas föranleda att denne frivilligt tar ansvar för 

kostnader som en anvisad leverantör åsamkat franchisetagaren.  
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5. Kontraktuella nätverk 

Franchiseförhållandets speciella egenskaper gör att ett konkret svar på frågan huruvida 

en franchisegivare kan tänkas bära ansvar gentemot sina franchisetagare vid 

leverantörsanvisningar inte går att finna ur ett renodlat obligationsrättsligt perspektiv. 

Som visats ovan står det relativt klart att en långtgående lojalitetsplikt är påkallad 

mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Samtidigt är det svårt att tänka sig att 

lojalitetsplikten fullt ut tar hänsyn till samtliga faktorer som gör franchiseförhållandet 

lönsamt för båda parterna. Den osäkerhet som råder kring lojalitetspliktens ställning 

som självständig rättsgrund gör att lösningsförslag får sökas i andra rättsområden. Med 

hänsyn till att franchiseförhållandet bygger på stora mått av samverkan kan det vara av 

intresse att vända blicken åt det associationsrättsliga området. Den utförliga reglering av 

parternas inbördes förhållanden som återfinns i franchiseavtalet kan i vissa avseenden 

liknas vid en bolagisering av den gemensamma verksamheten. Avsnittet nedan ämnar 

belysa frågeställningen utifrån de rättsvetenskapliga teorier som under åren vuxit fram i 

detta gränsland mellan avtal och association som i detta arbete går under benämningen 

kontraktuella nätverk. I både Tyskland och Italien har lagstiftning
108

 införts på detta 

område. I och med att Sverige saknar sådan lagstiftning kommer avsnittet att innehålla 

fler rättsvetenskapliga och rättspolitiska inslag än de ovanstående. 

 

5.1 Varken avtal eller association 

I och med den ekonomiska utveckling som skett de senaste tjugo, trettio åren har nya 

sätt att bedriva affärsverksamhet uppstått. Mångfalden av organisatoriska strukturer gör 

att gränserna mellan vad som utgör en association och vad som kan ses som ett 

traditionellt avtal kommit att suddas ut i vissa avseenden.
109

 Särskilt påtagligt blir detta 

kring avtal om samverkan där obligationsrätten många gånger tenderar att bortse från 

viktiga detaljer i parternas mellanhavanden.
110

 I och med att parter sluter avtal om 

samverkan för lång tid i syfte att uppnå ett gemensamt ändamål tycks gränsen mellan 
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association och avtal i vissa avseenden vara svår att upprätthålla.
111

 Ett begrepp som 

vuxit fram i detta avseende är så kallade ”contorgs”
112

 som är en sammanslagning av 

engelskans ”contract” och ”organization”. Detta begrepp kanske inte lämpar sig särskilt 

väl som juridiskt begrepp, men ger en bra bild av den problematik rättstillämparen ställs 

inför då ett avtal har starka organisatoriska inslag. Det är just i diskussionen kring denna 

hybrid mellan association och avtal som det kontraktuella nätverket träder fram.  

Vid sidan av en metaforisk beskrivning av ett nätverk som ett nät uppbyggt av 

knutar
113

 väljer Teubner att definiera nätverket som en ”organiserad form av samverkan 

mellan autonoma parter.”
114

 Dessa lösa former av samarbete anses inte ha samma 

styrka som en formell organisation, men är ändå inte att bedöma som ett ordinärt avtal, 

utan placeras vanligtvis mellan dessa två vid en juridisk bedömning.
115

 Ett traditionellt 

avtal präglas av extrem flexibilitet, anpassningsförmåga och innovation, men saknar 

enligt Teubner vissa mått av långsiktighet och koherens, medan en association tenderar 

att innehålla element av stelbenthet, byråkrati och kostnader. Som en hybrid bortom, 

snarare än mellan associationen och avtalet träder det kontraktuella nätverket in som en 

ny juridisk entitet.
116

 En associations struktur är vanligtvis reglerad, medan ett 

kontraktuellt nätverk till stora delar anses bygga på ”relationer, ömsesidiga intressen 

och rykte.”
117

  

Det kontraktuella nätverket har ännu inte helt funnit sin plats i det juridiska 

systemet och frågan är om det är helt anpassat till att göra detta. Teubner angriper 

frågan med en något vacklande inställning och understryker att ”[n]ätverk inte är ett 

juridiskt koncept.”
118

 Samtidigt argumenterar han för att civilrätten måste utveckla 

”konstitutionella regler”
119

 för kontraktuella nätverk eftersom dessa numera går att 

betrakta som ”juridiska aktörer”
120

 vilka kännetecknas av förstärkta 

samarbetsförpliktelser inom nätverket och av en fördelning av ansvar mellan nätverket 
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och dess noder.
121

 Vidare har Grönfors närmast sett det som en nödvändighet att det för 

långvariga avtal om samverkan införs en ny juridisk person för att inte essentiella 

associationsrättsliga aspekter ska gå förlorade.
122

  

Att försöka subsumera termen ”kontraktuellt nätverk” under de traditionella 

civilrättsliga koncepten association och avtal leder till vissa svårigheter vilka här ska 

försöka återges. Till att börja med skiljer sig nätverket från de vanliga bolagsformerna 

vad gäller ansamling av resurser, menar Teubner. Ett bolags samlade resurser används 

alltid för bolagets gemensamma ändamål, medan nätverket många gånger har en mer 

decentraliserad orientering. Nodernas självständighet gör att avtalsrätten möjligtvis är 

bättre lämpad för att behandla de kontraktuella nätverken, men här måste hänsyn tas till 

de möjligheter och risker som dessa medför. Ett exempel som lyfts fram är bland annat 

förhållandet till aktörer som står utanför nätverket d.v.s. tredje män. De juridiska 

koncept som mellanmansrätten har konstruerat är inte heller anpassade för hur 

beslutsfattande och resursfördelningen ser ut i ett kontraktuellt nätverk.
123

 Teubner 

förklarar nätverkets särprägel och dess ”ekonomiska enighet”
124

 som en samling avtal 

inriktade på ett gemensamt ekonomiskt mål, vilket endast kan nås om samtliga avtal 

uppfylls.
125

 En slutsats som kan dras från dessa resonemang är att nätverket 

ofrånkomligen hamnar någonstans mellan en association och det traditionella avtalet vid 

ett försök att bedöma dess juridiska ställning och uppbyggnad. 

Det förefaller vara svårt att ge en avskalad och ren definition av vad ett 

kontraktuellt nätverk egentligen är, vilket påkallar en viss försiktighet i en juridisk 

diskussion. Vissa element är däremot ständigt återkommande i beskrivningen av vad 

som utgör ett nätverk och de viktigaste av dessa torde vara det multilaterala förhållandet 

mellan nätverkets noder, det gemensamma syftet som ska uppnås och inte minst den 

ekonomiska enighet som kommer av att noderna träffat avtal om samverkan.
126

 

Grönfors menar att dessa långvariga samverkansavtal befinner sig i en gråzon mellan 
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avtal och association och att en ”skarp gränslinje i den juridiska systematiken” inte kan 

göras.
127

 

 

5.2 Franchiseförhållandet som kontraktuellt nätverk 

Franchiseförhållandets särställning i förhållande till det traditionella avtalet har förts 

fram genomgående i denna uppsats. Detta avsnitt ämnar behandla franchiseförhållandet 

som ett kontraktuellt nätverk utifrån de allmänna hållpunkter som presenterats under 

5.1. I och med franchiseavtalens individualitet kan det i vissa avseenden vara svårt att 

dra alltför generella slutsatser. Därför fokuserar denna redogörelse på de områden vilka 

anses allmängiltiga för dagens franchiseavtal. 

 Ett franchiseförhållande bygger till stor del på att franchisegivare och 

franchisetagare – genom individuella insatser arbetar mot ett gemensamt mål – 

nämligen att generera vinst som kan delas dem emellan. Här uppstår en paradox i 

jämförelse med ett traditionellt avtal. Parterna i ett franchiseförhållande har dels ett 

intresse av att maximera den egna vinsten, men för att göra detta krävs att en del av 

vinsten går till ”motparten” i avtalsförhållandet. Franchiseförhållandet innehåller 

således både inslag av samverkan och konkurrens.
128

 För att förhållandet ska vara 

fruktsamt krävs att en balans mellan dessa motstående intressen föreligger och att båda 

parter finner det intressant att fortsätta att sträva mot det gemensamma målet. Det kan 

tänkas att denna balans mellan samverkan och konkurrens i vissa avseenden sätter den 

traditionella obligationsrätten ur spel, eftersom denna tenderar att vara uppbyggd kring 

föreställningen att avtalsparterna antingen har ett gemensamt intresse, eller att deras 

intressen är motstående. Teubner menar att just vinstdelningen i ett franchiseförhållande 

mellan nätverkets noder (franchisetagarna) och dess centrum (franchisegivaren) är den 

främsta anledningen till att se på ett franchiseförhållande som ett kontraktuellt nätverk 

snarare än som ett traditionellt, bipolärt avtal. I och med vinstdelningen stannar en stor 

del av risken på nätverkets noder, men även en stor del av vinsten.
129
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 Den kanske mest komplicerade avvägningen som måste göras i samband med 

bedömningen av ett kontraktuellt nätverk är huruvida nätverket bör betraktas som en 

sammankoppling av förtroendegrundade avtalsrelationer mellan individuella aktörer 

eller om det kan ses som en enskild aktör som förtjänar lojalitet från samtliga 

inblandade parter. Teubner berör frågan utan att egentligen besvara den och visar på det 

motsägelsefulla i att dels vara en självständig aktör med ett individuellt vinstintresse 

och samtidigt en del av en större organisation.
130

 Parternas syn på relationen dem 

emellan kan här tänkas vara avgörande för hur relationen dem emellan kan komma att 

bedömas. 

 

5.3 Ansvarsfördelning inom nätverket  

Utifrån redogörelsen ovan framgår att det kontraktuella nätverkets roll i den juridiska 

doktrinen fortfarande är något osäker. Att då beröra frågan om juridiskt ansvar inom 

nätverket kan tänkas känsligt, men är trots allt av intresse för de frågeställningar denna 

uppsats ämnar besvara. Vad som här tycks vara den avgörande faktorn är i vilken 

utsträckning nätverkets ledning kan sägas vara centraliserad. I vissa fall är de 

kontraktuella nätverken kraftigt centraliserade och de individuella nodernas 

självständighet så hårt begränsad att de närmast kan ses som ”hierarkiska associationer i 

kontraktuell förklädnad.”
131

 I dessa fall kan det vara värt att överväga om vissa upplägg 

gjorts i försök att undvika tvingande lagstiftning. Genom att se på en franchisekedja 

som endast en mängd individuella kontrakt förskjuts en stor del av riskerna från 

franchisegivaren till de individuella franchisetagarna.
132

 Som visats i avsnitten ovan 

leder bedömningen av franchisegivarens eventuella ansvar för ett avtal som slutits 

mellan franchisetagare och tredje man till en rad problem. De flesta av dessa har ett nära 

samband med hur franchising som affärsupplägg ser ut och det faktum att franchising i 

många avseenden varken passar in på de obligationsrättsliga eller de 

associationsrättsliga ansvarsformerna. Teubners ståndpunkt är att då arbetsfördelningen 

inom ett nätverk involverar samtliga nätverkets parter kan samtliga parter – och inte 
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bara de som faktiskt sluter avtal med tredje man – tänkas ha skyldighet att iaktta vissa 

förhöjda aktsamhetskrav.
133

 Vad ett sådant förhöjt aktsamhetskrav skulle kunna tänkas 

innebära för en rättslig bedömning är givetvis svårt att säga på rak arm. Enligt min 

mening tyder uttalandet emellertid på att ett visst ansvar för franchisegivaren, då denne 

anvisar franchisetagaren att sluta avtal med tredje man, kan tänkas uppstå. Om inte 

annat bör franchisegivaren åtminstone göra erforderliga undersökningar kring 

leverantörens kvalitet för att minimera riskerna för franchisetagaren. 

 Det Teubner verkar mena är att en ny typ av ansvar införs – ett särskilt 

”nätverksansvar”. Detta nätverksansvar skulle i viss mån kunna beakta både nätverkets 

gemensamma mål och parternas individuella intressen för att kunna bedöma vilket 

ansvar som kan tänkas placeras på nätverkets centrala delar.
134

 Teubner förklarar 

däremot inte hur detta ska kunna göras, men drar vissa paralleller till associationsrättens 

lösningar kring ansvarsgenombrott i koncerner.
135

 En sådan lösning belyser enligt min 

mening problematiken med att se på nätverket som ett mellanting mellan en association 

och ett avtal. Att applicera associationsrättsliga synsätt för att kunna göra en 

franchisegivare ansvarig för att ha anvisat en franchisetagare att sluta avtal med tredje 

man ligger enligt min mening långt från den svenska obligationsrättsliga traditionen.  

Utan att göra en komparativ studie av utländsk rätt kan i sammanhanget även 

nämnas den italienska lagen om nätverkskontrakt
136

 som införts för att främja 

samverkan mellan små och medelstora bolag. Det italienska nätverkskontraktet finns 

tillgängligt för företag som tillsammans vill genomföra en eller flera ekonomiska 

aktiviteter för att därmed öka sina konkurrensmöjligheter på marknaden.
137

 Detta 

nätverkskontrakt styrs av en gemensam enhet vilken fått en slags fullmakt att företräda 

nätverkets deltagare i avtal med tredje man.
138

 För att hantera nätverkets ansvar finns ett 

krav i den italienska lagstiftningen att nätverket ska skapa en gemensam fond i syfte att 

uppnå det gemensamma målet. Denna fond ska utgöra nätverkets tillgångar och ska 
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kunna användas för att täcka oförutsedda kostnader för nätverket.
139

 Även här anses 

nätverket utgöra en enskild entitet som ensamt kan bli ansvarigt för sina rättshandlingar.  

 

5.4 Sammanfattande synpunkter kring kontraktuella nätverk 

Att affärskonstruktioner som franchise inte alltid är fullt anpassade till dagens rättsliga 

system leder i vissa avseenden till att problematiska frågor uppstår. En av dessa är den 

som ställts i inledningen av denna uppsats, nämligen vilket ansvar en franchisegivare 

kan tänkas ha då han anvisat sina franchisetagare att sluta avtal med tredje man som 

sedan exempelvis går i konkurs. Just franchiseförhållandets särart och komplexitet gör 

att ett entydigt svar förmodligen inte kan lämnas. Trots att ovanstående avsnitt inte kan 

sägas beskriva gällande rätt i full utsträckning kan en del intressanta synpunkter vara 

värda att ta upp. Av störst intresse är kanske de förhållanden som tas upp där 

arbetsfördelningen i ett nätverk involverar nätverkets samtliga parter. Att ett kollektivt 

ansvar i förhållande till tredje man då kan komma att bli aktuellt tycks vara Teubners 

uppfattning. Om nätverkets noder har ett kollektivt ansvar i förhållande till tredje man, 

kan det också tänkas att de har ett ansvar gentemot varandra i vissa avseenden. Inte 

minst när en nod påverkat en annan att vidta handlingar som senare fått oförutsedda 

ekonomiska konsekvenser. 

Franchising skulle kunna kritiseras för att göra det möjligt för franchisegivaren 

att undgå skyldigheter och ansvar som får anses vara normala i näringsförhållanden. 

Enligt min mening är detta inte rättvisande. Franchising som system bygger som bekant 

på att franchisegivaren och franchisetagaren till stor del har delat upp arbetet emellan 

sig. Franchisegivaren drar nytta av att den dagliga driften av verksamheten sköts av 

franchisetagaren och kan därmed koncentrera sig på de delar av verksamheten som är 

mer lämpade för stordrift. En sådan fördel kan exempelvis vara att förhandla fram 

förmånliga avtal med leverantörer för franchisetagarna. Enligt min mening måste det 

förutsättas att franchisegivaren är så pass mån om sitt varumärke och rykte att denne 

strävar efter att finna leverantörer med hög kvalitet för att minimera riskerna i 

verksamheten. Både för sig själv och för sina franchisetagare.  
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Ytterligare en aspekt som tycks vara av intresse för ansvarsfördelningen är i 

vilken grad nätverkets styrning är centraliserad. I och med att många franchiseavtal är 

utformade på ett sätt som tyder på hög grad av central styrning från franchisegivarens 

sida kan tänkas att franchisegivaren bör bära ett ansvar för de delar av verksamheten 

denne är med och påverkar. Huruvida detta ansvar bör bli lagstadgat eller inte låter jag 

förbli osagt. Många gånger kan det förmodligen tänkas att franchisegivare och 

franchisetagare kommer överens om ansvarsfördelningen i takt med att situationer där 

detta krävs uppstår. Att lagstifta om detta skulle kunna riskera att bli en alltför stelbent 

lösning på ett problem som många gånger ligger rotat i hur den enskilda franchisekedjan 

är uppbyggd. Vissa franchisekedjor har som sagt starka inslag av central styrning där 

franchisetagarna många gånger tvingas acceptera en rad villkor uppställda av 

franchisegivaren. Samtidigt får det nog i många avseenden förutsättas att 

franchisetagaren är införstådd med de risker som är förenade med ingåendet av 

franchiseavtalet.   
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6. Avslutning 

Att förhållandet mellan en franchisegivare och franchisetagare innehåller många 

komplexa och säregna inslag har tagits upp genomgående i denna uppsats och faktum är 

att ju mer detta förhållande analyseras, desto fler frågor uppstår. Inte minst beträffande 

ansvarsfördelningen mellan franchisegivare och franchisetagare. Dessa avslutande 

kommentarer är avsedda som ett försök att sammanfatta de slutsatser som kan dras 

utifrån redogörelserna ovan och besvara de frågeställningar som ställdes i uppsatsens 

inledning utifrån personliga resonemang. 

 Utifrån ett rent obligationsrättsligt perspektiv är frågan om franchisegivarens 

ansvar för leverantörer som denne anvisat franchisetagare att ingå avtal med en 

intressant fråga. Även om det bortses från den problematik som är förenad med det 

faktum att ett avtal endast är bindande för de parter som ingått det, lämnar svensk rätt 

inga större möjligheter för franchisetagaren att belägga franchisegivaren med ansvar för 

den anvisade leverantören. Det är givetvis tänkbart att en domstol i det enskilda fallet, 

kan komma att anse att en klausul i ett franchiseavtal där franchisetagaren förpliktas 

ingå avtal med tredje man är att se som oskälig. Detta skulle då kunna föranleda 

jämkning enligt 36 § AvtL. Att en domstol skulle gå så långt som att utifrån en sådan 

klausuls eventuella oskälighet belägga franchisegivaren med ansvar för tredje mans 

handlingar ser jag som föga troligt. Utifrån den restriktivitet som visats mot att tillämpa 

36 § AvtL på kommersiella förhållanden krävs antagligen att ett eventuellt ansvar för 

franchisegivaren söks på annat håll. 

 Ett franchiseavtal bygger till stora delar på samverkan mellan parterna i syfte att 

maximera den gemensamma vinsten från verksamheten. I och med dessa inslag av 

samverkan blir lojaliteten mellan parterna en avgörande faktor vid bedömningen av 

parternas förpliktelser gentemot varandra. Det lätta svaret på uppsatsens frågeställning 

vore att grunda ett ansvar för franchisegivaren på lojalitetsplikten. Den osäkerhet som 

tycks vara förenad med denna allmänna rättsprincips ställning som självständig 

rättsgrund komplicerar däremot rättsläget. Detta innebär emellertid inte att 

lojalitetshänsyn i vissa fall inte kan tänkas ligga till grund för juridiskt ansvar. 

Redogörelsen ovan visar på att särskild hänsyn kan tas till parternas nytta med det 

ingångna avtalet och även till de risker som är förenade med detta. Detta är särskilt 
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intressant vid bedömningen av ett franchiseförhållande, vars hela upplägg bygger på att 

fördela riskerna på kedjans olika aktörer. För att kunna avgöra om riskfördelningen i ett 

franchiseförhållande är snedfördelad krävs att det går att värdera parternas respektive 

risktagande. Franchisetagararens kapitalinvestering är förmodligen inte särskilt svår att 

värdera, men att sätta en siffra på den kommersiella risk franchisegivaren står genom att 

låna ut sitt varumärke och affärsidé är betydligt vanskligare. I ett lyckat 

franchiseförhållande kan man tänka sig att det råder balans mellan franchisetagarens 

och franchisegivarens risktagande och att arbetet är väl fördelat mellan parterna för att 

öka effektiviseringen av driften. I fall där franchisegivaren anvisar sina franchisetagare 

att använda sig av en viss leverantör kan visserligen argumentet föras att 

franchisetagaren fråntas möjligheten att själv bedöma riskerna med avtalet. Att då låta 

franchisegivaren – som haft möjlighet att bedöma kvaliteten hos leverantören – ansvara 

för att leverantören uppfyller avtalet framstår inte som helt främmande. Motargumentet 

mot detta blir däremot att franchisetagaren alltid har som alternativ att avstå från att 

träda in som franchisetagare från första början om denne anser att riskerna eller 

fördelarna med avtalet skulle vara snedfördelade eller för svåra att bedöma.  

De gånger franchisegivaren har en överenskommelse med leverantören om så 

kallade kickbacks i samband med anvisningen av leverantör ligger det kanske närmare 

till hands att låta franchisegivaren ansvara för leverantörens brister. Franchisegivaren 

har då en direkt nytta av att så många franchisetagare som möjligt knyts till leverantören 

utan att detta står i korrelation med risken franchisegivarens ekonomiska risktagande. I 

många fall är det dock tänkbart att franchisegivaren är så pass mån om sitt varumärke 

och har en stark vilja av att framstå som en attraktiv franchisegivare att denne frivilligt 

väljer att ta visst ansvar och dela på uppkomna kostnader som orsakats av brister hos en 

leverantör.
140

 I sådana situationer är det tänkbart att franchisetagarens 

förhandlingsstyrka skulle kunna stärkas av en mer tongivande branschorganisation än 

vad som finns idag.  

 Franchiseförhållandets komplexitet gör att det många gånger är svårt att endast 

använda sig av obligationsrättsliga teorier för att finna lösningar på uppkomna problem. 

Det sista avsnittet i denna uppsats tar därför upp de teorier som förts fram i den 

ekonomiska såväl som den juridiska doktrinen kring det som kallas ”kontraktuella 
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nätverk”. I och med nätverkets placering mellan associationen och det traditionella 

avtalet går vissa synsätt att applicera på franchiseförhållandet. Även här är 

lojalitetsbegreppet av stor vikt då nätverket bygger på ömsesidiga relationer och 

uppoffringar. Som juridisk lösning har det kontraktuella nätverket vunnit mark i Europa 

och det går i viss mån att tala om ett särskilt nätverksansvar i vissa avseenden. Genom 

att se på franchiseförhållandet som ett nätverk snarare än som ett traditionellt avtal 

minimeras risken för att inslagen av samverkan glöms bort. Att låta hela nätverket 

ansvara för tredje mans fel och brister kan tänkas vara ett sätt att angripa uppsatsens 

frågeställning, men för att detta ska vara möjligt krävs antagligen att frågan lämnas över 

till lagstiftaren. Både Teubner och Grönfors menar att långvariga samverkansavtal 

innehåller så pass säregna faktorer att de förtjänar att ses som en juridisk person eller 

juridik entitet och detta är enligt min mening en korrekt analys. Lagstiftning på detta 

område riskerar däremot att bli stelbent om den ges ett för detaljerat innehåll. Det vore 

därmed önskvärt att en eventuell lag utformas som ett slags ramverk för när ett 

samverkansavtal innehåller starka organisatoriska inslag och i vilka fall gemensamt 

ansvar för nätverket i sin helhet är aktuellt, exempelvis med hänsyn till hur pass 

centraliserat nätverket kommit att bli.  
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