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Innehåll 

 

 

 17.30 – 18.30 Inledande kring avtalsrätten 

 18.30- 19.00 Paus 30 min. 

 19.00 – 20.15 Genomgång av innehåll 

 20.15 – 20.30 Frågestund 
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EU rätten kring Franchiseavtal 
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 Romfördraget, 1 feb 1989 – 1 juli 2000, konkurrensbegränsning. 

Förordning (2000:1193) gruppundantag för vertikala avtal. 

 

Definition: 

Franchise: en uppsättning rättigheter som åtnjuter industriellt 

rättsskydd eller immatriella rättigheteravseende varumärken, 

firmabeteckningar, butiksskyltar, bruksmönster, mönster, 

upphovsrätter, know-how eller patent som, utnyttjas vid 

återförsäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till 

slutansvändare. 
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EU rätten kring Franchiseavtal 
 Definition: 

Franchiseavtal: ett avtal enligt vilket ett företag, franchisegivaren, till det 

andra företaget, franchisetagaren, mot direkt eller indirekt ekonomiskt 

vederlag upplåter rätten att utnyttja en franchise för att marknadsföra 

angivna slag av varor och/eller tjänster; det omfattar åtminstone följande 

skyldigheter; 

-Skyldighet att använda ett gemensamt namn eller en 

gemensambutiksskylt och en enhetlig utstyrsel av de i avtalet angivna 

lokalerna och eller transportmedlen. 

- Skyldighet för franchisegivaren att meddela know-how till 

franchisetagaren, 

-Skyldighet för franchisegivaren att kontinuerligt under avtalstiden lämna 

kommersiellt eller tekniskt bistånd till franchisetagaren. 



Svensk lagstiftning kring franchise, (Lag (2006:484) om 

franchisegivares informationsskyldighet 
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 Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en 

näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon 

annan (franchisetagaren) om att denne mot ersättning till 

franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda 

affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. 

Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett 

franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt 

avtalet skall använda franchisegivarens näringskännetecken eller 

andra immateriella rättigheter samt medverka vid återkommande 

kontroller av att avtalet följs.  



Forts. 
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 I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en franchisegivare skriftligen ge 

franchisetagaren den information om avtalets innebörd och övriga förhållanden 

som behövs med hänsyn till omständigheterna. Informationen skall vara klar och 

begriplig. Den skall minst innehålla 

•1. en beskrivning av den franchiseverksamhet som franchisetagaren skall 

bedriva,  

•2. uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat avtal med 

inom samma franchisesystem och omfattningen av deras verksamhet,  

•3. uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala till 

franchisegivaren och övriga ekonomiska villkor för franchiseverksamheten,  

•4. uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till franchisetagaren,  

•5. uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att köpa 

eller hyra,  

•6. uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller efter den tid som 

franchiseavtalet gäller,  

•7. uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring, förlängning och uppsägning av 

franchiseavtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning, och  

•8. uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall prövas och vad som 

skall gälla i fråga om kostnadsansvar för en sådan tvist.  

 

Vad som sägs i första stycket gäller också när ett befintligt franchiseavtal, med 

franchisegivarens tillåtelse, skall överlåtas till en ny franchisetagare.  



Svenska Franchiseförening 
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Etiska regler 

Dessa Etiska Regler, som antagits av Svenska 

Franchiseföreningen att gälla från och med 1994, är en 

integrerad del av medlemsåtagande emot föreningen. 

Medlem är alltså skyldig att följa dessa och är likaså 

skyldig att följa föreningens i stadgeenlig ordning fattade 

beslut i etiska frågor samt att noggrant iakttaga sådana 

anvisningar som kan komma att framgå av beslut fattade 

i föreningens Etiska Nämnd 
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Frågor till din franchisegivare 

Nedan hittar du frågor vi tycker är lämpliga att ställa en franchisegivare innan du skriver på ditt avtal. Om 

franchisegivaren inte vill svara på dessa frågor eller tycker att du är besvärlig som ställer dem tycker vi att du skall 

fråga dig hur ert samarbete skulle se ut i en franchiserelation. Ta god tid på dig innan du skriver på ditt avtal! Om 

du inte känner att du själv har kompetens att gå igenom avtalet noga, skicka det till en tredje part för påsyn. Vi 

anser att all väsentlig kommunikation bör ske på svenska. 

Information om Franchisegivaren 

Hur länge har ni arbetat med franchisetagare? 

Hur många Franchisetagare har ni idag? Hur många egna enheter har ni? 

Etablerar ni egna enheter på orter där det också finns en franchisetagare? 

Var i landet finns ni? 

Kan jag kontakta någon franchisetagare som är verksam i kedjan? Får jag välja vem jag vill? 

Hur är huvudkontoret organiserat? 

Får jag se er senaste årsredovisning? 

Är ni medlemmar i Svensk Franchise? 

Kan ni sköta franchisetagarnas bokföring? Är det frivilligt att ha sin bokföring hos er? 

Budget och kostnader 

Är budgeten specifik för min enhet? Om nej, vilken enhet representerar den?  

Hur mycket är min initiala insats (startavgift, varulager, inventarier mm)? 

Vad är er initiala insats i kapital? 

Hur stor ökning per år är budgeterad? Vad är normalt för kedjan? 

Vad är det ungefärliga resultatet för den sämsta respektive den bästa enheten före löneuttag? 

Vad uppfattar ni som snittet för ägarlöner i er kedja? 

Hur många franchisetagare har gått i konkurs? 

Hur många har slutat med en skuld kvar? 

Kan ni ge exempel på hur ni har hjälpt franchisetagare som haft det svårt? 

Kan jag försörja mig på franchiseenheten som ett heltidsarbete? 
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Affärsmodellen, konceptet, min egen enhet 

På vilket sätt är ert koncept beprövat? 

Är affären säsongsbetonad? 

Vilka öppettider har verksamheten? 

Vilka avgifter tar ni ut (Hyra, franchiseavgift, marknadsavgifter, påslag på varor)? Kan ni som givare 

ensidigt ändra dessa? 

Får ni intäkter via tredjepartspengar eller leverantörsbonusar? 

Är franchisetagaren bunden till de leverantörer franchisegivaren anvisar? 

Behöver franchisetagaren göra minsta inköp? Vad händer om jag inte uppnår de nivåerna? 

Får jag sälja varor eller tjänster utanför konceptet? Måste jag saluföra alla varor inom konceptet? 

Vilken marknadsföring ansvarar ni för central? 

Vad förväntas jag betala för marknadsföring lokalt? 

Vilken hjälp får jag vid uppstart av min franchiseenhet? 

Vad får franchisetagarna för upplärning? Sker också löpande uppdateringar i form av stormöten etc? 

Vad händer om jag drabbas av driftsproblem som jag inte kan lösa själv, hur hjälper ni mig? 

Kan ni ge exempel på hur ni har hjälpt franchisetagare som haft det svårt? 

Avtalet 

Kan jag få en kopia av avtalet med alla bilagor? 

Finns en konkurrensklausul och isåfall under hur lång tid? 

Hur lång är min avtalstid? Finns möjlighet till förlängning efter det? 

Vad händer när avtalet går ut? 

Köper ni tillbaka kurant varulager och inventarier när avtalet är slut? 

Vad är exklusivt för mitt avtal (geografisk area, tjänsteområde, produkter)? 

Kan jag sälja min franchiserättighet? Finns begränsningar i försäljningsrätten? 

  

Hyresavtalet 

Står Franchisetagaren eller Franchisegivaren för hyresavtalet? 

Har jag besittningsskydd? 

Hittar ni en lokal eller ska jag göra det? 

Hur mycket kostnader är det för att anpassa lokalen till min verksamhet? Vem tar dessa kostnader? 

- See more at: http://www.sverigesfranchisetagare.se/fragor-till-din-

franchisegivare/#sthash.ylpYmS2F.dpuf 



Svenska Franchiseföreningen 
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Checklista inför franchiseavtalet 

Observera att denna checklista inte utgör annat än en kontroll av att det 

mesta som bör regleras mellan franchisegivare och franchisetagare 

verkligen har beaktats. Med hänsyn till den vikt avtalet har i relationen 

mellan parterna , bör avtalet upprättas av en franchisekunnig advokat.  

 

1. Inledning 

-vilka är avtalsparterna 

-vad är syftet med samarbetet enligt detta 

-avtal varför samarbete på franchisebasis   

 

2. Rättigheten 

-vad är det för rättighet franchisetagaren får 

-inom vilket område får man rättigheter 

-på exklusiv eller delad basis 

 

3. Skyldigheter för franchisegivaren 

-fg skall överföra knowhow 

-fg skall ge löpande support 

-fg skall vaka över kvaliteten 

 

4. Skyldigheter för franchisetagaren 

-ft skall driva enhet enligt givna regler 

-ft skall ha viss given organisation 

-ft skall betala för rättigheten 

 

5. Förbindelser 

-lojalitet, sekretess och konkurrensförbud 

-motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos ft 

 

6. Förhållandet till tredje man 

-fg och ft är oberoende från varandra 

-ingen har fullmakt för den andre 

-markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd 

 

7. Gemensam identitet 

-skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra 

kännetecken ägs av fg 

-ft skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten 

 

8. Konfidentiell handbok och information 

-handboken är franchisenätets hjärta 

-handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter 

-även annan information inom nätet är konfidentiell 

 

9. Utveckling 

-utan utveckling stannar varje system 

-båda parter skall bidra till utveckling 

-fg skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen 

 

10. Marknadsföring 

-marknadsföring bör ske centralt som i storföretag 

-lokala avvikelser bör granskas av fg 

-policy bör utarbetas (inkl internetpolicy)  

 

 

 

 

 

 

 

11. Ekonomi och administration 

-enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik 

-fg har rätt att granska ft:s ekonomi 

-ft har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer) 

 

12. Avgifter 

-inträdesavgift 

-serviceavgift 

-marknadsföringsavgift 

-transferavgift 

 

13. Överlåtelse av rättigheter 

-rätt för fg att överlåta med skydd för ft 

-rätt för ft att överlåta efter godkännande av fg 

-ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising 

 

14. Avtalets förtida upphörande 

-minimiåtaganden 

-avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc. 

-dödsfall eller långvarig sjukdom 

  

15. Regler efter avtalets upphörande   

-avidentifiering 

-återköpsrätt för fg avseende varor 

-fortsatt lojalitet och sekretess 

-konkurrensförbud max 1 år 

 

16. Tolkningsdata   

-tillägg och förändringar 

-hela avtalet 

-force majeure 

 

17. Avtalstid 

-normalt 3 eller 5 år 

-ev förlängningsoption 

  

18. Tvistelösning 

-allmän domstol eller skiljenämnd 

 

19. Avslutning 

-ge tid för överläggning med sakkunskap 

-cooling offperiod 

 

20. Bilagor 

-marknadsområde 

-profilanvisningar 

-handboken   

 

© Svenska Franchiseföreningen och Advokat Anders Fernlund – 1999  



Civilrättsligt avtal med anknytning 
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• Hybrid av olika avtalstyper 

 Ingen civilrättslig reglering á la Agentavtal 

kommissionärer 

 Kombo av återförsäljaravtal och licensavtal för 

immateriella tjänster 

• Styrs av allmänna avtalsrättsliga regler 

• Avtalsfrihet råder inom området 

• AvtL 36 

 

, anbud/accept, pacta sunt servanda,  

lojalitetsplikt, hävning, fullgörelse, skadestånd, inlösen 

 



Definition av franchise 
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Citat ur Sv. Franchiseföreningen 

 

”Franchising innebär att ett företag utarbetar ett helt koncept för hur 

varor och/eller tjänster ska föras ut till slutförbrukarna (privata 

konsumenter företag eller andra) och därefter med kontrakt knyta till sig 

andra företag, som är ägarmässigt självständiga, men som åtar sig att i ett 

långsiktigt samarbete tillämpa konceptet mot en avgift till konceptets 

ägare” 

 

 

 



Grundläggande idéer* 

 

1. Affärsidén 

2. Manualiseringen 

3. Val av franchisetagare 

4. Kommunikation 

 

 ”Det handlar inte om att gardera franchisegivaren 
mot varje tänkbar (eller otänkbar) risk utan om 
att fördela riskerna på ett sådant sätt att båda 
parter har en rimlig möjlighet att tjäna pengar på 
så låg risk nivå som går att åstadkomma - alltså ett 
balanserat kontrakt.” 

 

BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 13 

* Definition hämtat ur boken franchisejuridik  av Stig Sohlberg 



Avtalsinnehåll, exempel 

BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 14 

Inledning 

1.Parterna 

2.Bakgrund 

3.Syftet med parternas samarbete 

4.Rättigheter, ensamrätt  

5.Lokalen, butiken .. 

6.Franchisegivarens skyldigheter. 

7.Franchisetagarens skyldigheter. 

8.Förbindelser 

9.Förhållande till tredje man 

10.Gemensam identitet 

11.Handboken 

12.Utveckling 

13.Marknadsföring 

14.Ekonomi 

15.Avgifter, investering och betalning 

16.Överlåtelser av rättigheter 

17.Avtalets förtida upphörande 

18.Regler efter avtalets upphörande 

19.Tolkningsdata m.m. 

20.Avtalstid 

21.Tvistelösning 



Klausuler av vikt 

 Sekretess 

 Lojalitet 

 Konkurrens 

 Borgensåtaganden 

 Tvistelösningsklausuler 

◦ Domstol 

◦ Skiljemannaförfarande 

◦ Medling  
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Frågor? 
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