
Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00
Sektionsmøde

Franchising

Referat: Del I, s. 387.

Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark



400

Talere:

Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark . . . 401

Referenten, advokat Karen Dyekjær-Hansen, Danmark 401

Korreferenten, docent Erik Nerep, Sverige 406

Förbundsjurist Stig Gustafsson, Sverige 409

Afdelingschef Christian Trønning, Danmark 413

Direktör Christer Weidenhaijn, Sverige 416

Advokat Stig Sohlberg, Sverige 418

Afdelingschef Christen Boye Jacobsen, Danmark 420

Referenten, advokat Karen Dyekjær-Hansen, Danmark 421

Korreferenten, docent Erik Nerep, Sverige 423

Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk Andersen 424



Franchising 401

Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger.

Referenten, advokat Karen Dyekjær-Hansen, Danmark:

Når emnet franchising er fundet værdigt til debattering på de nordiske jurist-
møder skyldes det, går jeg ud fra, at man har fundet juraen mangelfuld på et om-
råde med stigende praktisk betydning. Franchising som forretningsform er ved at
vinde frem mens emnet indtil videre har været meget sparsomt omtalt i den juri-
diske litteratur.

Af særlig betydning for emnets aktualitet er, at det er under overvejelse i flere
lande at lovgive her om, at der på internationalt plan, og specielt EF plan er ved
at ske en mere systematisk regulering og at der i et af de nordiske lande, Sverige
foreligger et udredningsarbejde om franchising.

At emnet er aktuelt, kan også ses af det forhold, at der, efter at mit indlæg
forelå færdigt og fremsendt, er fremkommet to omfattende artikler om fran-
chising i det danske Ugeskrift for Retsvæsen: Advokat lic. jur. Erik Hørlyck,
Lovgivning om franchising og forpagtning (s 49) og Universitetslektor Morten
Wegener, Lovgivning om franchising? (s 217). Navnlig den sidste artikel inde-
holder en omfattende gennemgang af fænomenet, og jeg må anmode deltagerne
om at supplere litteraturlisten med henvisning hertil.

Dernæst er der i Danmark i 1990 udkommet en samministeriel betænkning om
Brancheglidning og Franchising på ejendomsformidlerområdet (Bet. nr. 1195 af
februar 1990) og på internationalt hold har IBA udsendt en bog om „Commonly
Used Terms" indenfor International Franchising.

For en analytisk betragtning er det første spørgsmål, der uundgåeligt melder
sig, det definitoriske. Hvad er franchising? I selve spørgsmålet ligger en udfor-
dring, fordi der er gjort så umådelig mange forsøg på at indfange det væsentlige.
Der venter, mener jeg, en pris til den, der finder netop den rette og blivende de-
finition.

Mit skriftlige indlæg indledes, naturligvis i forventning af prisen, også med defi-
nitionsforsøg. Som det vil ses har jeg specielt været fascineret af, at de eksi-
sterende definitionsforsøg repræsenterer en række forskellige indfaldsvinkler, og
derfor uundgåeligt bliver meget forskellige og for så vidt inkommensurable.
Nogle, og det er specielt de som har afsætningsøkonomisk indfaldsvinkel, ser
franchising som et afsætningssystem. En måde at blive af med sine varer parallelt
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med for eksempel detailsalg, kædesalg eller postordreforretning. Andre ser det
som en driftsform, en måde at drive en virksomhed som et alternativ til selskabs-
etablering, forpagtning eller lignende. Igen andre ser betydelig mere juridiskt på
sagen og ser franchising som en særlig kontraktsform.

I mit indlæg har jeg valgt som introduktion at beskrive fænomenet helt uden
saglige betegnelser, med fokus på fænomenet set fra forbrugersiden. Og det er ud
fra denne indfaldsvinkel til fænomenet at jeg har brugt udtrykket at franchising er
en kloning af en forretning. Det er klart at jeg forudsætter viden om hvad „klo-
ning" er. En klone er en kunstig frembragt identitet af det oprindelige individ. I
mit indlæg har jeg som eksempel til belysning af kontraktproblemerne henvist til
et konditori og jeg forestiller mig at man opbygger kloner af et eksisterende kon-
ditori med samme kaffe, samme kager, samme blå påklædning, samme blå øjne
på serveringspersonalen og så videre. Efter at jeg har landet her i Reykjavik vil
jeg tro at man kan bruge et andet eksempel, nemlig Hard Rock Café. Hard Rock
Café kendes i Reykjavik og jeg ved ikke om det er franchising, men det kunde
være det. Hard Rock Café startede i London og om ikke aldersgruppen er forkert
så tror jeg de fleste ved at en Hard Rock Café er et sted hvor musikken er ganske
speciel og dekorationen er speciel, serveringen er speciel og hvor atmosfæren er
på en vis måde. Når man så efterlaver en Hard Rock Café fra San Fransisco til
London så er det andet og mere end blot en varemærkelicens. Det er den samme
musik, den samme mad, den samme atmosfære, de samme idolautografer, de
samme køer og de samme T-shirts. Jeg har ikke været på Hard Rock Café i Island
men jeg forestiller mig at det igen vil være et duplikat af den i London. Så „fran-
chising" er herefter juridisk at definere som det, der skal til, for at der kan opstå
en Hard Rock Café et nyt sted, og „en franchise" er retten til at åbne en Hard
Rock Café. Har man lyst til at prøve lykken som selvstændig kan man købe sig en
franchise på en Hard Rock Café eller noget andet.

I mit skriftlige indlæg har jeg som min første tese angivet at franchising er at
opfatte som en distributionsform. Denne første tese er ikke i sig selv en defini-
tion, men derimod en ikke-juridisk observation af, hvad der er den kommercielle
baggrund for systemets opståen. Det er i denne sammenhæng jeg har fundet det
vigtigt at påpege at franchising er naturligt opstået på et homogent marked som
USA. Når man har eller forudsætter et homogent dynamisk marked er det natur-
ligt at forudsætte at man kan duplikere en god idé i et andet land eller på et andet
lokalt område. Man har ikke haft samme homogenitet i Europa og derfor natur-
ligvis heller ikke helt samme behov for franchising. Men efterhånden som ensar-
tetheden breder sig er franchising også en naturlig måde at brede sine forretnings-
aktiviteter på. Og man vil også se at disse idéer er gået ind på internationalt plan,
inden for hotelsektoren og lignende. Jeg tænker til eksempel på McDonalds, Bur-
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ger King, Holiday Inn og Sheraton, der kan være franchising etablissementer. På
Europaplan, tænk på Computerland, Benetton, Weight Watchers og lignende.
Det er interessant, at når idéen og sprogbrugen først er slået an så kan den bruges
på områder hvor man tidligere havde lignende fænomener men man kaldte dette
noget andet. I vort danske lokale område har vi for eksempel Fredgårdkæden.
Den er ikke etableret som franchising men kunde være det, eller tænk på noget så
gammeldags som „Schovs sæbehus".

Efter således at have introduceret fænomenet er min anden tese en overvejelse
af værdien af en endelig juridisk definition, af den kontrakt der etablerer sy-
stemet. Jeg er som andre skeptisk overfor en sådan definition fordi den vil savne
den elasticitet som virkeligheden viser. På den anden side må jurister i hvert fald
tilnærmelsesvis, afgrænse hvad der tales om. Og hvis man vælger at lovgive bliver
en definition en juridisk nødvendighed. Jeg har derfor ikke afvist at foretage en
endelig juridisk definition og man vil kunne finde den i mit skriftlige indlæg på si-
de 411. Der skriver jeg at „franchising er overladelsen af industrielle ejendoms-
rettigheder, herunder et eller flere varemærker, i forbindelse med instruktion,
vejledning og kontrol med henblik på at franchisetageren skal sættes i stand til at
fremstille og/eller udbyde varer og tjenesteydelser i det væsentlige på samme må-
de som franchisegiver". Og det er denne definition som jeg gerne vil have en pris
for. Jeg har søgt at inddrage det egentlige og det specifikke. Nøgleordene er over-
ladelse af industrielle ejendomsrettigheder. Man kan ikke have en franchise uden
en overladelse af varemærker men typisk overlades også en form af know-how.
Det andet nøgleord er „i forbindelse med instruktion". Jeg søger her at under-
strege at man forudsætter et løbende samarbejde. Dette udtrykkes af andre ved at
sige at franchising er et kontraktsbundet afsætningssystem. Dette står blandt an-
det i den definition der foresloges i den svenske betænkning. Jeg mener imidlertid
ikke at ordet kontraktsbundet isoleret set kan være meningsfuldt. Hvert samar-
bejde er vel kontraksbundet, hvad ellers, hvis det ikke er tilfældigt opstået. Så det
man mener ved at sige det er kontraktsbundet er vel blot et løbende samarbejde
etableret gennem en kontrakt. Det er altså den løbende kontrol man vil indfange.
Det er også vigtigt at fremhæve at overladeisen sker med henblik på at for-
retningen skal opstå i det væsentlige på samme måde som stamvirksomheden.
Det, jeg her understreger, er den kloningstanke jeg startede med.

Alle, der har læst nordisk retslære, ved, at definitioner er intet i sig selv. Ikke
desto mindre viser det sig tit at definitioner bruges, ikke mindst i retspolitisk sam-
menhæng. Jeg tror derfor at man ikke kommer udenom at fokusere på en defini-
tion og jeg tror man ved at vise en skarpsindighed ved opgaven at finde den rette
definition vil have et værktøj der vil gøre det lettere for en fremtidig lovgivning på
den ene side at støtte den sunde franchising og på den anden side gribe ind over-



404 Karen Dyekjær-Hansen

for den usunde. Ved at fokusere på de elementer der gør franchising til over-
ladelse af rettigheder og et etableret afsætningssystem har man lettere ved at til-
sidesætte og sortstemple de forsøg på at bruge franchising i usundt øjenmed.

Personlig mener jeg ikke at franchising er en usund forretningsform, tværtimod
jeg mener at det er en glimrende, en lykkelig symbiose mellem smådrift og stor-
drift som der står i den svenske betænkning. Man må ikke være blind for at det
også er et forrettningsområde der tiltrækker misbrugere. Jeg vil gerne opfordre
deltagerne selv at følge med i avisernes annoncespalter, hvor der søges forhand-
lere på franchisebasis. Jeg er hermed på vej ind i tredje hovedspørgsmål.

Skal der lovgives? Og i så fald om hvad. Spørgsmålet som jeg behandler i femte
tese er navnlig om der skal lovgives i beskyttelseshensyn. Den ene af de artikler i
Ugeskriftet jeg omtalte, mener afgjort nej. Fænomenerne er for forskellige siger
forfatteren. Det svenske udvalg mener også i virkeligheden hovedsagelig nej,
hvortil dog føjes enkelte forslag specielt vedrørende arbejdsretlige spørgsmål. Jeg
mener (en mening skal man jo have som referent) at man ikke kommer udenom
en lovgivning. Det er rigtigt at man ikke behøver en lovgivning, forsåvidt som be-
skyttelse mod misbrug for den gruppe, der måtte have behov herfor, kan opnås
eksempelvis gennem aftalelovens generalklausul, § 36 eller markedsføringsloven
§ 1 eller § 2. På den anden side støder det i hvert fald min retsikkerhed at gribe
tilfældigt ind med disse vage lovbestemmelser på områder hvor man ikke tidligere
har brugt dem. Det betyder ikke at jeg nødvendigvis går ind for en detaljeret cen-
surlovgivning. Jeg mener ikke, vi skal have lovgivning om indholdet af en fran-
chiseaftale. Jeg mener heller ikke at der er behov for udfyldende lovregler da
kontraktsgrundlaget er rimeligt udviklet, specielt fra amerikansk side. Jeg tror
det rette er at overføre de tanker som kendes fra for eksempel trustlovgivningen
eller fra EDB-registreringslovgivningen. Det vil sige en registrering med henblik
på offentlighed omkring indholdet af de systemer der udbydes. Det svarer til den
type disclosure-krav som er opstået til eksempel i USA. Formålet med en sådan
disclosure er naturligvis at undgå at man udbyder et franchise-system som for ek-
sempel køkkenforhandler uden at kontraktsparterne og offentligheden er klare
over hvad der ligger i pakken. Misbruget, hvor det forekommer, ligger navnlig i
at der mangler et etableret system. Jeg mener ikke at der skal være en offentlig
kontrol eller at embedsmænd forud vil vurdere om et givet franchisesystem er
værdigt til at blive sluppet løst. Det kommer aldrig noget godt ud af den form for
offentlig kontrol. Forholdet er snarere at sikre at den, der udbyder systemet, selv
har gjort sig den ulejlighed at overveje hvad det er han udbyder. Så kan man i en
eventuelt senere civilretlig tvist sammenholde det, han hævdede at udbyde, med
det, han rent faktiskt udbød. Det er muligt at disse behov for disclosure kan op-
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nås på en anden måde, men jeg tror registrering er en god måde at nå frerfr til en
effektiv selvkontrol, hvor det sunde sorteres fra det usunde.

For så vidt angår anden lovgivning har jeg kort i den tredje tese peget på at
franchising ikke altid passer med eksisterende lovgivning hvorfor man kan tænke
sig at man lov på lov, punkt for punkt bliver nødt til at indsætte en ny paragraf
om franchising. Jeg tænker her specielt på lejelovgivningen, bolagslovgivningen,
produktansvarslovgivningen og lignende. Her passer lovgivningen ikke med fran-
chising. Den er simpelthen for beskyttende. Det er i denne sammenhæng ikke en
beskyttelseslovgivning for franchisetagere der er behov for, det er tværtimod den
modsatte vej. Og dette leder til et mere generelt, måske mere teoretisk spænden-
de end praktisk vigtigt emne, nemlig hvad betydning det har at franchising til-
stræbt er en „forklædning". En franchiseforretning vil fremstå i forklædning, den
skal fremstå i forklædning, det er simpelthen meningen med det. Hvad skal vi ud-
lede heraf? Denne anskuelsesvinkel som har trængt sig på er den, at forklæd-
ningen kan vildlede forbrugerne til at tro de handler med et stort, etableret fore-
tagende, nemlig franchisegiveren, hvor de reelt handler med et lille nyetableret
enmansselskab, eller et APS, som ikke har nogen som helst midler. Den pro-
blematikken er nævnt i den svenske udredning der foreslår oplysningspligt om
den reelle kontraktspartner. En anden måde er at hævde at enhver franchisesy-
stem indebærer at franchisegiveren er ansvarlig for den han har lånt navn og mær-
ke til. Det er klart en anden måde at gribe problemet an. Når jeg siger at disse
emner er spændende ligger ikke heri at jeg tror det er nødvændigt med en særlig
lovgivning. Det er almindelige fænomener altså i datterselskabsproblematikken
om man skal have et ansvarsgennembrud. Og det er ingen grund til at gøre mere
ud af det emne indenfor franchising end inden for andre områder. Efterhånden
som franchising bliver mere og mere kendt bliver forbrugeren ej heller skuffet el-
ler vildledt.

Når vi taler om særlovgivningen bør jeg også nævne den danske betænkning jeg
nævnte før om branchebildning indenfor boligformidlingsområdet. Fænomenet er
dog i særdeleshed danskt. Der er sket det at en række lokale ejendomsmæglere er
blevet spist, slugt af de store financielle kæder og fået samme navn alle sammen.
Der er flere kæder der konkurrerer, men alle mæglerne rundt omkring i landet
hedder nu „Baltika Bolig" eller „Hone" eller „JBN" og så siger man, at dette er
franchising. Jeg mener at det er snarere det modsatte udfra den betragtning at
mæglerne var der i forvejen. De køber ikke deres virksomhed, de sælger den.
Uden at kende kontrakterne tror jeg nok man kan sige at mæglerne har fået en
god pris ved salget. Det, der har sket, er egentlig blot at man har fundet at fran-
chisingsbegrebet kunde være en behændig måde at omgå ejendomsmæglerbe-
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kendtgørelsens krav om at en ejendomsmægler skal drives som personlig virksom-
hed. Problemerne er som sagt særegne og jeg synes ikke at jeg vil komme mere
ind på dem.

Konkurrenceretslig har franchising fået en betydelig opmærksomhed indenfor
EF og der er udstedt en gruppeforordning der generelt fritager franchising for
risikoen for at blive betragtet som en vertikal form for utilladelig konkurren-
cebegrænsning. Dette emne har jeg behandlet ret udførligt omend jeg ikke tror
det er så interessant i nordisk sammenhæng. Det bør dog påpeges som en væsent-
lig observation at EF-kommissionen har en generel benevolent holdning til fran-
chising. Jeg tager det som et udtryk for at misbrugsstadiet som jeg beskrev med
henvisning blandt andet til annoncerne, nok i det væsentlige er et overstået sta-
dium og jeg tror ikke vi behøver fokusere overdrevet på disse misbrugstilfælde.
Jeg tror det bliver de store veletablerede franchisesystemer der kommer til at do-
minere.

Jeg har hermed afsluttet mine bemærkninger og det skulle naturligvis glæde
mig om korreferenten kunde være uenig med mig eller komme med nye og andre
synspunkter på noget hold.

Korreferenten, docent Erik Nerep, Sverige:

Jag skall börja med att säga en tack till den danska referenten för en in-
tresseväckande och stimulerande rapport. Jag skall också glädja referenten med
att säga att jag har en del ståndpunkter som kanske inte är de samma som refe-
renten har. Jag har en del kritik att framföra. Vad jag framför allt har invänd-
ningar mot gäller den analytiska delen i rapporten. Min uppgift som akademiker
är att dra in teorien i sammanhanget, referenten är mycket mer praktiskt oriente-
rad.

Jag tycker att det saknas en konsekvent analytisk helhetssyn på problemet. Det
tar sig til uttryck på många sätt och jag skall försöka att strukturera det och hän-
visar därför ständigt till rapporten. Det gäller till att börja med avsnitt romersk
tvåa, där referenten tar upp terminologiska spörsmål och gör ett försök att defini-
era, som jag förstår det, franchising. Det framgår inte riktigt klart om det är en
legaldefinition som referenten är ute efter. Det står någonstans mera antydnings-
vis att referenten är ute efter en civilrättslig begreppsbestämmning, men det an-
ges inte i inledningen. Och man vet inte riktigt om det är en mera allmän be-
skrivning som ges, en ekonomisk beskrivning kanske eller en legaldefinition. Jag
tror sammanfattningsvis, att det skall vara en legaldefinition som föreslås trots
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allt. Men bortsett från detta så är själva angreppsmodellen inte helt riktig. Jag
menar att om man skall definiera franchising så måste man ta reda på i vilket
syfte den definitionen ges. För vilket ändamål har man definierat franchising. Det
är ju så, trots allt och det vet ni ju alla, att franchising ger upphov till en lång rad
rättsliga spörsmål. De aktualiseras inte alltid men de finns där. Jag kan som ex-
empel på sådana rättsliga spörsmål bara nämna några här, som har antecknats i
arbetsrättsliga sammanhang. Det är framför allt spörsmålet som behandlades i
den utredning som kom ut i Sverige 1987. Frågan är alltså om franchisetagaren är
anställd eller icke. Och vilka konsekvenser detta skall få för handlingsrätt, med-
bestämmanderätt och liknande. Det är fråga om skatterättsliga frågor. Vem be-
talar arbetsgivaravgiften till exempel? Och det hänger ihop med frågan om fran-
chisetagaren är anställd eller egen företagare. Sedan är det avtalsrättsliga spörs-
mål, d.v.s. tillämpningen av 36 §, 38 § avtalslagen, finns det anledning att jämka
villkor i franchisavtal. Och vi har marknadsrättsliga spörsmål till exempel 3 §
svenska marknadsföringslagen, det finns ju motsvarigheter i de nordiska länderna
om informationsplikt som kan åläggas i vissa fall. Till exempel om det är så att ett
franchisesystem kan verka villseledande på kunderna eller konsumenterna. Och
så har vi andra konsumenträttsliga frågor, det gäller till exempel köparansvaret,
produktansvaret, konsumentkrediter. Vi har frågan om ansvarsgenombrott, kon-
kurrensrättsliga spörsmål, hyresrättsliga o.s.v. Ja, för att inte tala om sakrätten
som ofta anses vara intressant i de här sammanhangen. Alla dessa frågor ger ju
franchisesystemen upphov till. Och om man är ute efter, som jag tror referenten
är, att definiera franchising så bör man ta reda på vilka spörsmål den legala defi-
nitionen skall ligga till grund för, vilken reglering man är ute efter och när den le-
gala definitionen skall komma in. Till exempel så tror jag inte att det konkurrens-
rättsligt är så viktigt med en legaldefinition, det finns visserligen en i den här för-
ordningen som omtalas i rapporten från EG-kommissionen men den legal-
definitionen finns där bara för att själva förordningen utgör ett undantag från
Romtraktatens artikel 85. Jag tror heller inte att det är så nödvändigt med legal-
definitioner på många andra områden. Däremot kan det vara aktuellt när man
diskuterar just frågan om att skydda franchisetagaren, och det är kanske den mest
aktuella frågan.

Det finns ett starkt beroendeförhållande mellan franchisegivare och franchise-
tagare. Det är beroendeförhållandet som gör att det finns ett skyddsbehov. Skall
man då utgå från detta när man legaldefinierar. Å andra sidan så är ju franchise-
systemet eller franchising bara en variant av olika uppdragstagare eller mellan-
man. Och jag saknar då i rapporten en mera analytisk inblick eller gränsdragning
mellan olika mellanman och uppdragstagare och vilken betydelse en sådan gräns-
dragning i så fall skall ha.
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För det centrala trots allt när vi diskuterar franschising här i dag är om det be-
hövs lagstiftning på området eller inte. Och då måste vi överblicka hela upp-
dragstagarsidan. Kan det vara så att ny lagstiftning även skall omfatta andra upp-
dragstagare, till exempel återförsäljare som är väldigt beroende av sina huvud-
män. Det finns ju sådana återförsäljare som inte alltid har ansetts vara
franchisetagare. överhuvudtaget så finns det just på uppdragstagarsidan en hel del
mellanman som liknar franschising och det har också angivits i rapporten, såsom
till exempel agenter, kommissionärer, filialinnehavare, licenstagare. Och franchi-
sing är ju kanske en kombination av återförsäljare och licenstagare, någonting där
mitt emellan. Men vad är det som gör att franchisetagaren skall behandlas på ett
annat sätt än vanliga återförsäljare? Den här gränsdragningen mellan återför-
säljare och franchisetagare, hur skall den göras, och vilken principiell betydelse
skulle det i så fall ha? Det är sådana frågor som väcks i inledningen av rapporten
och det är väl de första åtta-nio sidorna som man kan tycka ger ett oförtjänt ut-
rymme åt terminologiska spörsmål mot den bakgrund som jag nyss har tecknat.

Sedan har jag kanske också viss kritik att rikta mot de teser som presenteras i
slutet av rapporten. Det är fyra teser som jag finner relativt intetsägande. Den
första och andra tesen sammanfaller väl i stor utsträckning och ger egentligen inte
särskilt mycket nytt. Vad jag saknar är referentens egen syn på just den centrala
frågan, nämligen finns det lagstiftningsbehov eller inte? Hur skall en lagstiftning
se ut i så fall? Hur skall gränsdragningar göras? Behövs överhuvudtaget gräns-
dragning eller skall vi dra in alla mellanman i lagstiftningen etc? Om man får
föra fram en egen tes här, den kanske inte avviker så mycket från referentens
egentligen, är det att jag inte tror att det behövs så väldigt mycket lagstiftning på
det här området. Jag tror att de flesta av de här frågorna täcks upp väl av den
lagstiftning som redan finns. Och det gäller kanske framför allt avtalsvillkorsla-
gen, avtalslagen, konkurrensrättsliga regler och så vidare. Möjligen kan man
tycka att det finns ett visst skyddsbehov. Skall man då tvinga ut franchisetagaren
till en tidsödande process i vanlig domstol mot franchisegivaren, kanske en ojämn
kamp ekonomiskt med rättegångskostnader och så vidare. Ja, det finns i och för
sig rättsskyddsförsäkringar. Eller skall man ge franchisetagarna andra möjlig-
heter? Skall man införa en slags förhandlingsrätt som har föreslagits. Då får man
förutsätta att franchisetagarna organiserar sig och begär förhandlingar. Det för ju
tanken till vanliga anställda och det kanske kan vara fördel i vissa fall att ha en så-
dan modell men själv är jag nog lite skeptisk trots allt. Det jag säger är ytterst
spontant, jag har inte kunnat överväga frågan tillräckligt mycket. Jag tror nog att
franchisetagaren kan organisera sig och föra förhandlingar utan en dellagstiftning,
det är inte nödvändigt med en sådan procedur. Sedan tror jag inte heller att en
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process behöver vara så tidsödande, för till exempel att pröva om avtalslagens §
36 är tillämplig eller inte.

Sedan har jag egentligen anmärkningar av en mindre väsentlig karaktär men
det finns några saker som jag ändå tycker bör nämnas och det är sidan 410 i bo-
ken. Där har jag vissa problem med att utröna huruvida referenten har någon
egen uppfattning eller framför någon egen uppfattning just i det avsnittet. Det är i
slutet av avsnittet romersk femma. Jag kanske skall förklara bakgrunden. Frågan
är alltså om man kan analogisera från kommissionslagens bestämmelser och an-
dra regler vad gäller ersättning för förlorad goodwill och föra över detta på fran-
chising förhållanden. Här når referenten slutsatsen att det inte skulle vara möj-
ligt. Men vad den egentliga frågan bör vara är om det finns anledning till att in-
föra lagstiftning på det här området, finns det behov att reglera just den här
frågan? Jag tycker saken inte analyserats tillräckligt mycket.

Sedan kan man slutligen möjligen nämna att om man diskuterar lagstiftningsbe-
hov så vore det måhända på sin plats att ta reda på huruvida det finns något be-
hov överhuvudtaget först, om det finns ett missbruk på marknaden? Nu har jag
hört ganska nyligen att det finns en del missbruk i Sverige och det kan ge grund
för en nyreglering på det här området. Men just i referentens rapport kan jag inte
se att hon har efterhört om det finns något sådant behov eller missbruk på den
danska marknaden.

Ja, jag vet att jag har varit väldigt kritisk, men det är väl min uppgift. Man skall
inte vara allt för hövlig i sådana sammanhang.

Förbundsjurist Stig Gustafsson, Sverige:

För några år sedan tog en kvinnlig franchisetagare i San Francisco upp en strid
med MacDonalds. Hon var en av de få kvinnor som ägde en MacDonaldsbar i sitt
eget namn och hon hade köpt den innan hon gifte sig. När hon senare gifte sig
och hennes man öppnade en delikatessaffär 65 miles (ca 90 km) från hamburger-
baren ville MacDonalds säga upp henne och hävdade att delikatessaffären låg för
nära hamburgerbaren. MacDonalds hade aldrig mött motstånd tidigare - under
många år hade franchise-tagarna bara följt bolagets diktat - men Mrs. Anthony,
MacDonaldsbarens ägare, skaffade sig en advokat. Mrs. Anthony framhöll at
MacDonalds hade sagt till henne att om hon vann processen så skulle företaget
sätta upp en ny bar så nära hennes så att hennes egen skulle gå omkull. Tvisten
löstes innan fallet kom till domstol. Mrs. Anthony behöll sin bar. Delikatessaffä-
ren däremot stängdes.
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Detta exempel visar på ett klart och otvetydigt sätt hur utsatt en franchisetaga-
re är. Inte ens ett företag med ett så känt namn som MacDonalds får anses utgöra
någon garanti för att en franchisetagare inte skulle behandlas på ett oskäligt sätt.

Franchising är en företagsform som på senare tid vuxit hastigt, inte bara i Sveri-
ge utan i hela Norden. Bland de mera kända multinationella företagen märks
MacDonalds, Pizza-Hut, Burger King, Seven-Eleven, Avis biluthyrning, Holiday
Inn, m.fl. Svenska företag som använder sig av fanchising är bl.a. Svensk Direkt-
reklam, Polarn & Pyret, Twilfit, Adena Pickos och Hemglass.

Rubriker i pressen som „Franchising - hennes chans", „Missnöjd med Seven-
Elevens avtal", „Franchiseavtalen påtagligt ensidiga" beskriver en del av verklig-
heten när det gäller detta relativt nya fenomen som kallas franchising.

I Sverige lade 1987 en statlig utredning -Franchiseutredningen (SOU 1987:17) -
fram ett förslag till lagstiftning på detta område. Bakgrunden till att utredningen
tillsattes var en motion som jag väckte i riksdagen och där en kartläggning av
franchising begärdes. Denna utredning är såvitt bekant den enda kartläggningen
inom Norden av franchising och de rättsliga problem som följer med denna före-
tagsform. I utredningens arbete ingick att granska de franchiseavtal som före-
kommmer på den svenska marknaden. Vid granskningen framkom att avtalen
och då särskilt de US A-baserade f r anchiseföretagens avtal är mycket detaljerade,
allt i enlighet med den amerikanska avtalsmetoden. Avtalen är dessutom - som
en svensk professor i juridik framhållit -"påtagligt ensidigt utformade med en rad
skyldigheter för franchisetagaren medan givaren står väldigt fri att själv bestäm-
ma sin verksamhet". Granskningen påvisade också oskäliga avtalsvillkor i vissa
franchiseföretag. Detta gäller t.ex. regler som sade att om franchisetagaren blev
sjuk 14 dagar så skulle han mista kontraktet. Franchisetagaren är vidare ofta ut-
satt för en hård kontroll, dagskassan skall ibland dagligen levereras på bank, 40%
av brutto vinsten skall i vissa fall överföras till franchisegivaren o. s.v. Allt det här
gör att man naturligtvis kan ställa stig frågan om en franchisetagare verkligen är
en egen företagare eller mera lik en arbetstagare. Oftast är han någonting mitt
emellan. Bensinhandlarna är i en liknande situation och de betecknas varken som
arbetstagare eller arbetsgivare utan som beroende uppdragstagare, enligt en dom
i arbetsdomstolen. Detta är kanske lösningen även för franchisetagaren.

USA är det land där franchising redan är lagreglerad. Lagstiftningen i USA är
dels federal och dels delstatlig. Den delstatliga lagstiftningen skiljer sig åt på en
hel del punkter. Lagstiftningen i USA är främst inriktad på registrering av fran-
chisegivare. En givare är skyldig att registrera sig och lämna vissa uppgifter om
den franchising han har att erbjuda.

Bakgrunden till lagstiftningen i USA är att den snabba utvecklingen av och
framgången för franchising på 1950- och 1960-talen lockade många mindre seriösa
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franchisegivare att sälja kontrakt på mycket tveksamma grunder, „bondfångeri".
Bedrägerierna fick till sist en sådan omfattning att man tvingades tillgripa lagstift-
ning. Även i Sverige kan man i dag iaktta en liknande utveckling även om det inte
gått så långt som det gjorde i USA på 1950- talet. Enligt min mening förekommer
emellertid tillräckligt mycket bondfångeri även i Sverige som väl skulle motivera
en skyddslagstiftning för franchisetagarna. Min egen erfarenhet från direktstudier
i USA är att många av de stora franchisgivarna som jag var i kontakt med ansåg
att de var i stort sett nöjda med lagstiftningen och att lagstiftningen inte upp-
fattades som något hinder i deras näringsverksamhet.

Det förslag till lag om franchising som jag föreslog 1987 i den statliga utred-
ningen kan inte heller uppfattas som något hinder i den näringsverksamhet som
franchising utgör. Lagförslaget har endast 7 paragrafer och där den viktigaste pa-
ragrafen är ett försök till definition av franchising. Som bekant finns det olika de-
finitioner av franchising och man kan naturligtvis diskutera om den definition
som lades fram i utredningen är den mest heltäckande. Det är självklart på det
sättet att den kan justeras i den ena eller andra riktningen. Lagförslaget innehöll
vidare uppsägningsregler som innebär att franchisetagaren tillförsäkras en minsta
uppsägningstid av ett år. Dock skall naturligtvis vid grovt kontraktsbrott eller el-
jest vägande skäl finns denna uppsägningstid ej gälla. Vidare föreslogs att en fran-
chistagare i anslutning till sitt sälj ställe skall ha en väl synlig skylt med uppgift om
att verksamheten bedrivs i form av franchising och om innebörden av detta. Sam-
ma uppgifter föreslogs också lämnas i annonser eller andra framställningar som
används vid marknadsföring.

Men den kanske viktigaste punkten är att franchisetagaren bör tillförsäkras en
förhandlingsrätt gentemot franchisegivaren. Detta bör ske på samma sätt som på
arbetsmarknaden i övrigt, d.v.s. att en organisation av franchisetagare skall ha
denna förhandlingsrätt på samma sätt som en facklig organisation i Sverige har
förhandlingsrätt gentemot en arbetsgivare. Det sistnämnda betraktas i dag som
någonting fullkomligt självklart - men det var inte på det sättet i mitten på 1930-
talet. Man kan också klart konstatera att tjänstemännens fackliga organisationer
började växa ordentligt först efter det att 1936-års lag om förenings- och för-
handlingsrätt trätt i kraft. Enligt min uppfattning förhåller det sig på samma sätt
med franchisetagarna, de behöver en förhandlingsrätt som ett skydd för sig och
sin verksamhet.

Att frågan om franchising är aktuell i Sverige visas också av att det varje år i
riksdagen förekommer motioner om lagreglering, ja ibland krävs rent av förbud
mot franchising. Dessa motioner har naturligtvis sin grogrund i de missförhållan-
den som förekommer på vissa håll.

Så skulle jag vilja ge några kommentarer till det papper som vi just nu dis-
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kuterar. Enligt min mening är framställningen där av sakernas tillstånd litet för
optimistisk. Författaren har inte riktigt lyckats klargöra det underläge i vilket
franchisetagaren befinner sig. Jag vill här bara ta ett exempel på detta. På sidan
398 talas det om i samband med franchisegivarens möjligheter att överta franchi-
setagarens verksamhet och kompensation för goodwill m.m. att „en franchistaga-
re må være overordentlig oppmærksom på det reelle indhold i disse bestemmel-
ser". Men det hjälper inte en franchisetagare även om han har varit mycket upp-
märksam och klart insett dessa bestämmelser. Vilka möjligheter har han att få en
ändring till stånd? Det är den viktiga frågan och någon sådan möjlighet finns ju
knappast sedan han väl skrivit på ett avtal. Man kan ju här jämföra de lagar som
vi sedan många årtionden har om arrende och hyra och det skydd som arrendato-
rer och hyresgäster har.

När det gäller skyddet för konsumenterna har författaren som sin uppfattning
framfört att detta spörsmål är mera intressant som en teoretisk diskussion än i
praktiken. Jag skulle emellertid vilja hävda att ett skydd för konsumenterna är en
mycket praktisk realitet. Ett exempel. En konsument har givit en franchisetagare
ett visst uppdrag. Konsumenten trodde vid tidpunkten då avtalet ingicks att fran-
chisetagaren var ett filialföretag till ett solitt och riksomfattande företag. Det
fanns inte någon skylt eller annat i franchisetagarens säljställe som angav att den-
ne var franchisetagare och konsumenten upplystes inte på något sätt om detta.
Från konsumentens sida var det en förutsättning för avtalet att avtalsparten var
ett solitt och riksomfattande företag. Konsumenten blir av någon anledning miss-
nöjd med det sätt på vilket franchisetagaren utfört uppdraget. Då han försöker få
rättelse till stånd visar det sig att franchisetagaren under tiden gått i konkurs och
att konsumenten förlorat sina pengar. Konsumenten vänder sig då till franchisegi-
varen i tron att det är fråga om ett och samma företag men avvisas under hän-
visning till att franchisegivaren är en självständig företagare för vars åtaganden
franchisetagaren inte tar något ansvar. Detta är inte något teoretiskt konstruerat
exempel. Detta är verkligheten. Det finns bl.a. ett rättsfall från Sverige som gäll-
de ett riksomfattande fastighetsförmedlingsföretag. I det fallet gällde det en per-
son som hade gett en mäklare i uppdrag att försälja ett hus och denne mäklare
gick sedermera i konkurs varvid fastighetsägaren fick en fordran på mäklaren.
Denna fordran kunde inte göras gällande i konkursen varför fastighetsägaren
vände sig till franchisegivaren i tron att denne var moderbolag till den lokale mä-
klaren. Så var ju inte fallet och några pengar fick inte denne fastighetsägare. I sta-
ten New York i USA har man insett behovet av detta konsumentskydd och har
därför en sådan regel som föreslogs i den svenska utredningen.

Gränsdragningen mellan arbetstagare och självständig företagare blir i alla dis-
kussioner om franchising en central punkt. Det är ganska självklart på det sättet
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att en franchisetagare som har ett begränsat kapital och som är klart beroende av
franchisegivaren i en rad avseenden bör vara att betrakta som en mellanman, en
beroende uppdragstagare. Eller som det numera heter i Sverige, jämställd upp-
dragstagare. En jämställd uppdragstagare är den som utför arbete åt någon annan
och därvid inte är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma
slag som en anställd. I sådant fall skall han i vissa avseenden vara att anse som ar-
betstagare enligt medbestämmandelagens mening. Det finns all anledning att dis-
kutera vilka lösningar som kan stå till buds. Jag vill här nämna att i Västtyskland
har man några domar som innebär att en franchisetagare i vissa fall skall anses
som vad vi skulle kalla en jämställd uppdragstagare.

I Sverige finns en organisation för dessa jämställda uppdragstagare, nämligen
Franchisetagarnas Riksorganisation, som organiserar franchistagare i allmänhet.
Denna organisations främsta uppgift i dag är att försöka få till stånd en för-
handlingsrätt för franchisetagarna gentemot francchisegivarna. Redan i den stat-
liga utredningen framhölls att om parterna på franchisemarknaden hade genom
avtal kunnat lösa de problem som jag här i korthet har pekat på så vore en lag-
stiftning inte nödvändig. Nu har emellertid så inte skett och därför torde en lag-
stiftning på det här området vara den enda lösningen.

Detta har man också insett på många andra håll. I Västtyskland t.ex. pågår en
livlig debatt om lagstiftning bland praktiserande jurister och rättsvetenskapsmän
(se Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 17/1988). Även i parlamentariska organ som
Nordiska Rådet och Europarådet är frågan om lagstiftning uppe till debatt. Inom
det välkända samarbetsorganet för Europas stater i lagstiftningsfrågor Unidroit i
Rom pågår för närvarande ett arbete som syftar till en konvention om fran-
chising.

Låt mig till sist bara säga det att jag för min del är övertygad om att franchising
är något som har kommit för att stanna. Franchising är en företagsform bland an-
dra och har sin givna plats. Den måste emellertid bedrivas under socialt accep-
tabla former i enlighet med de allmänna regler och det synsätt man har på sådan
näringsverksamhet i våra nordiska länder.

Afdelingschef Christian Trønning, Danmark:

Jeg synes, det er et glimrende oplæg, vi har fået her fra referenten i dag. Jeg
har været med til at skrive den betænkning som referenten senere omtalte på
ejendomsformidlingsområdet (nr. 1195/1990) og jeg kan godt sige, at vi havde fak-
tisk ønsket, at vi havde haft referentens indlæg, inden vi skrev denne betænkning.
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Det var desværre ikke tilfældet, så vi måtte kæmpe os frem på helt ubeskrevet
område. Jeg vil også indskyde ganske kort omend jeg ikke skal fortabe mig i det
terminologiske, men vi har også i arbejdet i det danske udvalg kastet os ud i pro-
blemerne omkring en definition. Der findes også et definitionsforslag i denne be-
tænkning. Herunder mener jeg, at det er for let at affærdige betænkningen med at
sige at det var et rent danskt fænomen, franchising i Danmark, og at det adskiller
sig fra andre franchisingformer, fordi ejendomsmæglere her fik penge for det.
Det sidste kan hun dog godt have ret i, men det skal ses i sammenhæng med, at
de opgiver deres stillinger som selvstændigt virkende ejendomsmæglere og frem-
over driver deres virksomhed under helt andre vilkår. De har betalt deres pris på
den måde og kommer nu ind som en franchisetager på samme måde som disse
franchisegivere på ejendomsformæglerområdet i Danmark også ansætter andre,
der ikke tidligere har virket som ejendomsmæglere. Derfor synes jeg, at det her
faktisk er et eksempel på en helt almindelig franchiseaftale, ganske vist på en
ganske speciel baggrund og på et særlig følsomt område. Det er særligt følsomt,
fordi det var her franchise i særlig grad trængte frem i Danmark. Det drejede sig
om ejendomsformidling og ejendomsmæglervirksomhed, hvor der var særligt be-
hov for og særlig tradition for, at den ydelse, det drejede sig om, var en uafhængig
ydelse, som en selvstændig erhvervsdrivende gav de personer, der kom og skulle
sælge eller købe den faste ejendom hos ham. Der kom så en anden gruppe eller
andre grupper af virksomheder som gerne ville ind på det område, og de gjorde
det med skumle hensigter, fordi de ønskede, at drive ejendomsmæglervirksomhed
men de ønskede samtidigt noget andet. De ønskede nemlig samtidigt med at de
drev ejendomsmæglervirksomhed at tilbyde nogle andre produkter. De ønskede
at tilbyde forsikringsvirksomhed og tilbyde lån af forskellig art og her havde de
gennem ejendomsmægleren gode muligheder for at komme i kontakt med kun-
derne. Derfor var der her konflikt og samtidigt skete der det at, ejendomsmægler-
virksomhederne gik dårligt i Danmark. Mange ejendomsmæglere var derfor
meget glade for at kunne få penge for deres virksomhed. De solgte deres virk-
somheder til forsikringsselskaber, til kreditforeninger og til pengeinstitutter som
fremover drev ejendomsvirksomheden på franchisebasis. Det var en meget vold-
som udvikling på et lille område, ejendomsformidlingsområdet, som her konsta-
teredes i Danmark, og det nødvendiggjorde, at vi måtte se på, om der faktisk her
var et behov for at vurdere, hvordan lovgivningen skulle indrettes. I den be-
tænkning Karen Dyekjær-Hansen omtalte, har vi foreslået forskellige regler, som
vi synes er ganske interessante, også mere principielt i forbindelse med fran-
chising. Gennemføres det som vi foreslår, skall der gives oplysning om fran-
chiseforholdet overfor de parter, som franchisetageren handler med. Det må ikke
være skjult at der er en bindning mellem ejendomsformidlingens ydelse og forsik-
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ringsydelsen og låneydelsen, som kan aftales samtidigt med, at ejendomsformid-
lingsydelsen sælges. Det er hovedindholdet i de forslag, der er stillet i denne be-
tænkning. Det skal gøres klart for de forbrugere, der henvender sig i en sådan
franchisebutik, at det er et franchiseforhold, der består, hvis det er tilfældet. I be-
tænkningen er der også andre interessante ting. Selve hovedydelsen, salget af fast
ejendom, kan ikke gøres betinget af, at et bestemt lån gives. Det kan heller ikke
gøres betinget af, at bestemte forsikringer tegnes. I Danmark vil dette her blive
gennemført formentligt som en ændring af ejendomsmæglerbekendtgørelsen. Der
er altså ikke i første omgang tale om at der skal gennemføres lovændringer.

Men så kan man altså spørge sig, om der skal ske lovændringer iøvrigt hvis vi
ser på franchiseområdet i Danmark, mere generelt. Er der behov for lovgivning
og det er det spörgsmål, som Karen Dyekjær-Hansen tager op. Hvis man stiller et
spørgsmål af den karakter på den måde vil man næsten altid kunne finde et eller
andet punkt, som der kan være grund til at ændre på. Men hvis man mener om
der er et behov for en stor samlet ny lov om franchiseforhold så tror jeg at be-
hovet er så svagt, at det ikke bliver aktuelt at komme med sådant lovforslag inden
for de første mange år. Derimod kan der blive tale om at ændre nogle enkelte
regler på forskellige steder i lovgivningen. Det vil givetvis afhænge af som Karen
Dyekjær også var inde på, hvad det er som vil komme frem i offentligheden til de-
bat. Vil det være gode franchisearrangementer eller misbrugstilfælde. En gen-
nemgang, som vi har lavet af franchise aftaler i Danmark på ejendomsformidlings-
området, viser, at de aftaler, der er tale om, er fornuftige, mere generelt sagt.
Det er i hvert fald ikke sådan at man kan opfatte dem som misbrug. Der er enkel-
te kontrakter som er blevet afsløret i vores gennemgang af franchiseområdet,
hvor vi må sige at det er så groft, at der er behov for at skride ind og regulere
kontrakten. Det, der har været tale om, er, at man på franchisegiverens side har
ønsket, at binde franchisetageren alt for tæt til sig, så at hans handlefrihed i virke-
ligheden er blevet meget ringe. Det er parallelt med det spørgsmål, den tidligere
taler var inde på, at grænsen mellem, om man kan anerkende franchisetageren
som en selvstændig erhvervsdrivende, eller man må sige, at bindingerne som kon-
trakten pålægger franchisetageren er så stærke, at man slet ikke kan acceptere, at
han er selvstændig. Om den grænse er nået, det er en vurderingssag i de enkelte
tilfælde. Hvis grænsen er overskredet er der ikke tale om en aftale mellem selv-
stændige erhvervsdrivende men om et ansættelsesforhold d.v.s. et funktionærfor-
hold. Jeg forstår, at det også var noget sådant, man var inde på i Sverige.

De steder i lovgivningen, hvor jeg synes, at det presser sig mest på med lov-
givning, er lejelovgivningen. Det er rigtigt at den danske lejelovs beskyttelses-
regler er så vidtgående at det ikke kan lade sig gøre helt at ophæve en fran-
chiseaftale. Det forslag, som Karen Dyekjær-Hansen opstiller, nemlig at man skal
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aftale, at i den situation, hvor der er misligholdt, skal franchisetageren give afkald
på lejemålet og levere det tilbage til franchisegiveren mener jeg ikke er holdbar.
Det er vist en omgåelse af lejelovgivningen. Så er spørgsmålet: Skal lejeloven nu
tilpasses det behov på franchiseområdet som vi har her, eller hvad skal vi gøre
der. Jeg tror ikke at, det spørgsmål er nemt at besvare, og jeg har ikke mulighed
for at gøre det her. Men den danske lejelovs beskyttelsesregler er meget solidt
forankret og det vil være vanskeligt hvis man uden videre vil tillade en særregel
på franchiseområdet. Det andet spørgsmål er situationen ved ophøret af fran-
chiseforholdet. Hvordan er franchisetagerens stilling der? Det er efter min me-
ning givet, at der kan være behov for, at man beskytter franchisetageren, så han
kan komme ud af forholdet på en ordentlig måde. For det første må der være mu-
lighed for at gribe ind overfor vidtgående vanskeligt overskuelige vilkår og kon-
kurrencemæssige begrænsninger i hans fortsatte virksomhed. Det bør også være
sådan at, der bør være en mulighed for en vis good-will erstatning. Det er så
spørgsmålet om det er nødvendigt at komme med ny lovgivning på dette punkt?
Vi har allerede i Danmark og i de andre nordiske lande, visse regler. Vi har af-
talelovens § 36, og vi har nu i Danmark nye regler om good-will erstatning ved
handelsagent mellemværenders opgør, og der kan jo blive tale om en anvendelse
af aftalelovens § 36 direkte, og der kan måske blive tale om en analogisk an-
vendelse af reglerne om good-will erstatning til handelsagenter. På denne bag-
grund mener jeg ikke, at der er behov for yderligere lovgivning på dette område.

Direktor Christer Weidenhaijn, Sverige:

Jag är verksam inom petroleumhandelns riksförbund (PRF), ett förbund som
organiserar bensinhandlarna i Sverige och som förbundet företräder i tre roller,
nämligen som arbetsgivare, som branchverksamma och som såkallade beroende
arbetstagare som vi hörde Stig tala om, som är en företeelse som åtminstone för
våra medlemmar etablerades vid en dom i arbetsdomstolen 1969. Med stöd av
den domen och den förhandlingsrätt som vi därigenom fick har vi i förhandlingar
med Oljebolagen upprättat ramavtal och genom dessa ramavtal har vi erhållit en
hyggligt balancerad ställning mellan parterna. Det är min uppfattning att bensin-
handlarna genom den här sista rollen är franchisetagare och i dom mest tydliga
systemen, dom system som är mest bundna t.ex. när det gäller produktsamverkan
och en kedjesamverkan så är det enligt min uppfattning en form av business-
format franchising. I dom mindre tydliga systemen, där det kanske bara rör sig
om att sälja bolagets oljeprodukter, så torde det vara frågan om tradename fran-
chising eller productfranchising.
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När Stig Gustafsson började utreda den här frågan insåg vi att vi skulle bli be-
rörda så vi tog kontakt med Sveriges Köpmannaförbund, och Sveriges Köpman-
naförbund tillsammans med PRF bildade Franchisetagarnas Riksorganisation,
den som Stig Gustafsson nyss nämnde och där är jag också verkställande tjän-
steman. Syftet med det här var att försöka åstadkomma ett rejält system i samar-
bete med franchisgivarna och vi försökte uppnå en dialog med den organisation,
som nästa talare företrädde, Stig Sohlberg, nämligen Svenska Franchiseförenin-
gen. Men vi fick inte någon dialog och sedermera öppnade den Svenska Fran-
chiseföreningen också sina stadgar för franchisetagare. Så att det finns ingen mot-
part längre att förhandla med. Och då återstår bara lagstiftning enligt min upp-
fattning för det jag kan fylla i den här berättelsen i dag det är frågan om behovet.
Jag har alltså granskat hundradtals kontrakt och jag kan vittna om att det är ett
allmännt missbruk när det gäller franchising. Det här missbruket tar sig uttryck i
två omständigheter. För det första saknas ofta substans. Det är alltså ofta inte till-
räckligt särpräglade system och dom är inte tillräckligt utprovade. Jag bortser nu
ifrån att många inte är franchising. Det är ett problem i sig, som jag har förstått
av den här uppsatsen. Det andra problemet är att avtalen är mycket ensidiga med
starka inslag av obilliga avtalsvillkor. Nu så har det sagts att det behövs ingen lag-
stiftning av det enkla skälet att det finns redan tillfredsställande lagstiftning.
Detta är en sanning med stark modifikation. Det förhåller sig nämligen så att det
här kommer aldrig till någon juridisk prövning och det beror på två omständig-
heter det också. För det första är dom här människorna, för det är enstaka män-
niskor vi talar om i relation till ganska starka och stora organisationer, törs inte
gå till en prövning. Det är deras enda näring vi talar om, dom är beroende och
dom går inte till en juridisk prövning. För det andra så har jag hittils inte sett ett
enda avtal med undantag för dom i bensinbranchen där det inte har funnits en
skilj emannaklausul. Och det betyder att franchisetagarna inte har råd att få det
prövat, och på nytt, dom törs inte. Vi har prövat den här klausulen i domstol för
vi tyckte att redan den var obillig men har inte fått prövningstillstånd i HD. Ett
enda fall har jag följt till skiljemannaförfärande, och mycket riktigt franchisegi-
varen vägrade franchisetagarens förslag att endast en skiljeman skulle utses för
att hålla åtminstone kostnader på rimlig nivå, utan här kommer det också att bli
dessa svindlande nivåer på kostnaderna att den här franchisetagaren, den enda
som har gått vidare, även han började tveka för han inser att här är frågan om
hundradtusentals kronor som han måste ställa garanti för, för att det över huvud
taget skall tas upp som ni känner till. Och det här menar jag då att jag kan fylla i
den här lilla uppsatsen med att behovet är utomordentligt utpräglat och det här
påståendet att det inte behövs någon lagstiftning, det är en sanning med modifi-
kationer.

27 Det 32. nordiske juristmøde
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Slutligen så hade jag varit glad om jag kunnat hjälpa till med definitionen åt-
minstone. Men tyvärr kan jag bara lägga lök på laksen och konstatera att egent-
ligen tycker jag att man borde utgå ifrån en helt annan utgångspunkt som Erik
Nerep i dag för första gången tog upp nämligen det förhållandet som är särpräglat
för den här verksamheten och var ur problemen är utsprungna, nämligen be-
roendet. Och det sa just Erik Nerep nyss också. Att kanske man skulle börja defi-
nitionen där.

Advokat Stig Sohlberg, Sverige:

Jag skall börja där Christer Weidenhaijn slutade med lite definitionsterminolo-
gi. Jag har ett par anmärkningar eller frågor till referenten nämligen angående
hennes sätt att beskriva franchising. Det står på sidan 394 överst att det synes, att
referenten har valt att ikke medtaga vederlaget som ett karaktäristikum. Där tyc-
ker jag personligen och även vi som sysslar med franchising jag är verkställande
ledamot i svenska franchisingforeningen sedan tretton år kan jag tala om, inte är
riktigt korrekt. Det måste utgå någon form av vederlag från franchisetagarna till
franchisegivaren därför att det är frågan om en fortlöpande tjänsteprestationer
från centralen till alla franchisetagarna. Det är prestationer som på ett eller annat
sätt måste betalas, antingen genom en franchiseavgift, vilket vi anser vara det rik-
tiga eller alternativt genom pålägg på varan eller kanske genom rabatt eller på an-
nat sätt. Om man inte har någon form av vederlag då är det frågan om en royalty
och licensgivning enligt vårt sätt att se. Den andra frågan beror möjligtvis på
språksvårigheter mellan de olika länderna. Referenten talade här på flera ställen
om „overladelse" av immateriella rättigheter. Om jag översätter det med „överlå-
telse" vilket jag då är benägen att göra, men vilket möjligtvis är fel, då leder det
tanken i felaktig riktning, för vad det handlar om är en upplåtelse av de immateri-
ella rättigheterna för kontraktstiden. Den dag kontraktet upphör att gälla då åter-
går alla rättigheterna till franchisegivaren. Franchisetagaren förvärvar aldrig nå-
gon rättighet till varumärken eller varukännetecken. Vad det skulle heta på dan-
ska vet jag inte men det får vi väl höra så småningom.

När det sedan gäller frågan om lagstiftning så är det naturligtvis inte meningen
att det här seminariet skall förvandlas till en återupptagande av polemiken mellan
oss, Stig Gustafsson och Christer Weidenhaijn. Vi har ju menat från Franchise-
föreningens, från franchisegivarnas sida att man inte behöver lagstiftning. Jag kan
helt instämma med korreferenten. Vi har ju gott om lagstiftning. Det är ingenting
som vi saknar i Sverige förvisso. När det gäller den specifika frågan om otill-
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börliga avtalsvillkor så har vi ju till och med en alldeles specifik lag som handlar
om just precis det problemet, otillbörliga avtalsvillkor mellan näringsidkare. Den
tillämpas mycket sällan och det beror väl i första hand på att frekvensen av otill-
börliga avtalsvillkor mellan näringsidkare inte alls är så stor som Christer Wei-
denhaijn vill antyda. Vi har alltså en specifik lag. Vad det gäller till exempel kon-
sumenternas intryck så har vi bestämmelser i marknadsföringslagen som är direkt
tillämpliga om man skulle anse att det föreligger ett problem. Jag har nämligen
inte uppmärksammats av konsumentverket eller någon annan om att något pro-
blem skulle finnas. Och vi har som bekant § 36 avtalslagen, som vi har i alla de
nordiska länderna och vi har en lång rad andra lagar och bestämmelser. Inte
minst har vi faktisk en strafflag som hindrar folk att lura andra, låt vara kanske
att polisen har begränsade resurser. Men om vi i den mån det förekommer ut-
bjudande av franchiserättigheter med otillräcklig eller obefintlig substans då är
det som jag ser det bedrägeri och inget annat och det skall vederbörligen polisan-
mälas. Det här med förhandlingsrätt, som Stig Gustafsson och Christer Weiden-
haijn alltid återkommer till, det är som jag ser det en mera politisk än en juridisk
fråga. Som jag ser det bottnar idén i att man inte riktigt förstått franchisingens
skäl. Man vill skapa ett intryck av att franchisegivarna gör sitt bästa för att und-
vika kontakt med franchisetagarna. I själva verket är det ju så att kommunikation
är en av de fyra hörnpelarna i franchising. Varje franchisegivare som är mån om
sin egen plånbok, om man nu skall uttrycka det riktigt krasst, är synnerligen an-
gelägen att hålla en tät och intim kontakt med sina franchisetagare. Speciellt gäl-
ler det naturligtvis om systemen börjar gå mindre bra. Det är inte så att man då
sluter sig inne i sitt rum och tar pengarna och springer sin väg, utan i stället utök-
ar man frekvensen av kontakter med franchisetagarna.

Vad det gäller frågan om lagstiftning hade vi ju en livlig polemik under som-
maren 1987. Vad jag tycker det står i den svenska utredningen i form utav ett sär-
yttrande och jag tycker väl att vi, i föreningen, fick såpass mycket medhåll i re-
misskritiken att den utredningen i alla fall borde få ligga där den för närvarande
ligger. Ni vet väl att det pågår ett arbete med överarbetning av den här utred-
ningen inom Justitiedepartementet. Någonting som vi väl kanske skulle kunna ac-
ceptera är en lagstiftning om så kallad disclosure, det vill säga att franchisegivare
som vill sälja f ranchisen skulle behöva vara mera öppna om vilken pilotverksam-
het som har bedrivis, vad man iövrigt har för egna butiker. I Frankrike har en så-
dan lag antagits, den är ganska krånglig. Jag hoppas, om man gör något svenskt,
att man gör någonting mera tydligt och klart än den lagen är. Men det är någon-
ting som kanske skulle kunna accepteras. Men en tvångsmässig förhandlingsrätt,
det är någonting som vi har väldigt svårt att svälja och iövrigt så menar jag att det
finns lagstiftning så det räcker till.



420 Christen Boye Jacobsen

Afdelingschef Christen Boye Jacobsen, Danmark:

Jeg står som formand for det udvalg, som Christian Trønning har rost i så stær-
ke vendinger, at jeg næsten ikke kunne genkende det. Jeg vil nu gøre det, som
man skal gøre ved en videnskabelig foranstaltning. Jeg vil spørge, hvilke pro-
blemer der var i det arbejde? Var der noget som gik galt i det?

Jeg vil begynde med at sige det samme, som Christian Trønning sagde. Det
egentlige problem var, at vi ikke rigtig vidste, hvad franchising er. Vi vidste knap,
om det, som vi stod overfor, var franchising. Det bekymrede os nu ikke så meget,
fordi opdraget i vor udredning var at gøre noget ved det fænomen, som forelå,
hvad man så end måtte kalde det. Det er jo en kendt nordisk juridisk metode.

Men jeg vil godt gå videre ved at sige, at på grundlag af det arbejde, vi lavede,
kunne man spørge sig selv, hvad det egentlig var for problemer, man stod overfor
som offentlig myndighed, når man skal til at regulere et fænomen som fran-
chising. Vi stod overfor det fænomen, at man tager en masse ting fra forskellige
områder og lægger i en gryde, og så siger man: „aha, det er franchising".

Man kan angribe det på to måder:
Nemlig hvem af parterne skal man beskytte, eller hvad er det for et retsom-

råde, man skal beskytte?
Jeg vil tage parterne først, for der er jo tre parter i franchisingforholdet. Fran-

chisegiveren, franchisetageren og konsumenten. Og de skal allesammen beskyttes
mod mindst én af de andre.

Det er klart, at konsumenten skal beskyttes både mod franchisegiveren og
franchisetageren. Det kan man gøre ved at sige, at franchisegiveren er ham aller-
deles uvedkommende, men man kunne også give ham direkte ret mod fran-
chisegiveren? Hvad den beskyttelse skal gå ud på, er det siden en opgave at fast-
lægge.

Franchisetageren skal i hvert fald beskyttes mod franchisegiveren. Om han skal
beskyttes mod konsumenten er tvivlsomt.

Men man kan ej heller, i hvert fald ikke i en teoretisk diskussion, udelukke, at
franchisegiveren skal beskyttes. Der er noget, der hedder købermagt. Købermagt
var en ganske væsentlig anledning til, at Danmark erstattede den gamle monopol-
lov med den nye konkurrencelov. Den gamle monopollov gik ud fra, at køberen
altid var svag, og sælgeren altid var stærk. Det er imidlertid ikke korrekt, og selv
om det måtte være sådan på franchisingområdet i dag, så behøver det jo ikke per-
manent være sådan.

Den anden metode er at se på, hvad det er for retsområder man er inde på: ar-
bejdsret, er der overhovedet selvstændige franchisetagere? Lejelovgivningen, som
Trønning nævnte. Immaterialret, selskabsret og forbrugerret, som har deres egne
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problemer og metoder. Skal man løse dem i én gryde skal man tage dem ud til
selvstændig regulering? Det burde man drøfte som metodeproblem.

Det som måske var problematisk i betænkningen om ejendomsformidling og
franchising var, at man egentlig ville løse fire problemer på en gang. Man ville for
det første beskytte franchisetageren mod franchisegiveren. Man ville dernæst be-
skytte konsumenten. Man ville også regulere et tredie spørgsmål, som i høj grad
trængte sig på, nemlig hvorfor ejendomsformidlere ikke kan drive deres virksom-
hed i selskabsform. Det trænger sig på, for nærliggende områder som revisorene
må godt. Måske ville ejendomsformidlingsområdet ikke være faldet for disse fæle
franchisegivere, hvis selskabsformen havde været tilladt. Og endelig ville man for
det fjerde også løse nogle problemer, som bestod i forvejen. Det var jo ikke så-
dan, at indtil franchisegivningen tilkom, var ejendomsmæglere reelt helt uaf-
hængige af finansielle virksomheder, når de frembød finansieringsydeiser til kun-
den.

At løse så mange problemer på engang blev endnu mere problematisk, når det
skulle gøres med de få midler, som stod til rådighed, uden lovindgreb.

Så der er nogle ganske betydelige metodiske problemer at løse.
Herefter - og først herefter - kan man så spørge: Skal man bruge ad hoc love?
Skal man bruge kontraktregulering? Skal man bruge generelle love? Skal man til-
passe de forskellige love?

Om generelle love mener jeg det samme som Trønning. Jeg tror, at man skal
holde sig fra ad hoc love. Det viser dårlige eksempler som lov om benzinforhand-
lere og lov om betalingskort. Sidstnævnte har kun den ene gode egenskab, at man
ikke kan forstå den uden at købe den kommentar, jeg har skrevet.

Min egen konklusion er, at som udgangspunkt bør man lade kontraktparterne
gøre, hvad de bedst vil og kan, under et vist tilsyn af konsumentmyndigheder.
Hvis man i mange forskellige love har problemer, ja, så må man gå dem alle igen-
nem, uanset at det er en umådeligt tidskrævende process. Først derefter kan man
måske opstille den generelle definiton til ukendt pris, som man her har udlovet
for den.

Referenten, advokat Karen Dyekjær-Hansen, Danmark:

Jeg havde håbet jeg skulle være sidst. Inden jeg kommer ind på alle de ting der
er blevet nævnt, kan jeg konstatere at alle deltagerne har tilslutter sig eller at der
har været en overvældende tilslutning til de af mig i mit indlæg fremsatte forslag.
Og det er ganske udmærket. Det må være at de ikke har hørt det på den måde
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men lad mig ganske kort fortælle hvorfor det bliver konklusionen. Jeg var meget
glad for de indlæg af vores svenske kolleger og det mener jeg alvorligt fordi vi har
fra svensk side fået fordelen af en meget betydeligt længerevarig og dermed dybt-
gående debat om disse ting. Det er grundige erfaringer og grundige overvejelser.
Det behøver ikke betyde at man skal være enig, hvad man heller ikke kan dersom
svenskerne indbyrdes ikke er enige, men vi kan bestemt drage nytte af det. Jeg
synes det er interessant at høre at man finder at misbrugstilfældene ikke er så få
at de helt bør negligeres. Jeg mener ikke det er rigtigt at jeg har været for op-
timistisk i mit indlæg, jeg har udtrykkeligt nævnt misbrugsmuligheden som nærlig-
gende fordi systemet indbyder til det.

Jeg har meget stor sympati for den konklusion som advokat Sohlberg kommer
til, jeg er stort set enig i næsten alt der er blevet sagt fra denne side. Fran-
chisesystemet er liberalistiskt på godt og ondt. Det er den lille mands selvstændig-
hed, ønsket om selvstændighed der bærer det og tanken om at erstatte denne
selvstændighed med en magtfuld organisation synes jeg bestemt ikke at lyder rig-
tigt. Jeg synes det lyder meget ubehageligt. Det er ikke det samme som at der
ikke kan være overgangsfænomener og dermed kommer jeg til det næste.

Når man har diskuteret definitionen har man specielt fra korreferentens side
været inde på at jeg ikke var analytisk nok. Det synes jeg ikke er nogen rimelig
kritik, det forekommer mig at de fleste øvrige har sagt at jeg har været for analy-
tisk, forsøgt at få for mange fænomener presset under en definition. Lad os prøve
at angribe det på den måde det skal angribes eller bedst kan angribes, nemlig det
er klart at franchising dækker over en hel række fænomener som ikke alle er ens.
Det er klart at ikke alle franchising systemer kan dele en karakteristik. Det er og-
så klart at problemerne som kan opstå omkring franchising må løses i relation til
de problemer eller den problemkreds man står overfor og man kan have en defi-
nition i relation til konkurrenseretten og en anden der er mere hensigtsmæssig i
relation til beskyttelseslovgivningen. Så kan man sige hvad skal vi bruge definitio-
ner til? Vi skal ikke nødvendigvis bruge definitioner til at låse os inde - det gæl-
der generelt. Vi skal bruge definitioner til at skabe vor opmærksomhed om fæno-
menerne. Og i dette tiltag tror jeg det er meget nyttigt at få fokuset på en fælles-
definition for at vi prøver at samle tankerne om franchising abstrakt. Dertil
kommer naturligvis at når vi så har gjort det og hvis vi skal lovgive, i hyreslov-
givningen eller i ejendomslovgivningen så bør man naturligvis være påpasselig at
sige dette er kun en typedefinition, det er ikke en altomfattende definition. I den-
ne lov betyder franchising sådan og sådan. Disse to ting er ikke i modsætning ef-
ter min opfatning. Den ene er et juridisk analytisk forsøg på at gribe det væsent-
lige, det andet er en erkendelse af at man ikke kan se bort fra de ulige tilfælde
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hvor problemerne opstår. Og det mener jeg sådan set er sammenfatningen af det
der er sagt om det analytiske problem.

Med hensyn til om der skal lovgives eller ej så må vi alle erkender at der er mis-
brugstilfælder men at misbrugstilfældene ikke bør fokuseres så voldsomt at man
skjuler det gode. Man kan sige, der er love nok vi har allerede værktøjet, vi har
aftalelovens § 36, vi har strafferetligt værn, vi har forbrugerorganisationer og de
skal også have noget at lave, efter at man har tabt interessen for forbrugere kan
man give sig til at interessere sig for franchisetagere. Altså vi har værktøjet, vi be-
høver ikke mere lovgivning. Alt dette er rigtigt, men at det alt er rigtigt er trods
alt kun et argument. Overfor dette står andre argumenter nemlig er det nu godt
at bruge aftalelovens § 36 på områder hvor den ikke før er brugt med den rets-
usikkerhed der foreligger? Er det godt at et formiddagsblad pludseligt skriver en
historie om franchising og så farer man ned og hænger nogen direktører ud fordi
de har skrevet en kontrakt som var god nok undtaget lige i en bestemt relation.
Er det godt at have disse lovbestemmelser som kan bruges? Hvis vi opfatter det
som argumenter for og imod der er gode hver for sig så synes jeg det er naturligt
at nå frem til at der skal til, som jeg nævnte, en rimelig form for opmærksomhed
om fænomenerne. Ikke kun definitorisk men også i retspolitisk sammenhæng. Og
det fik jeg også støtte i fra advokat Sohlberg. Disclosure requirements er egentlig
en ganske fornuftig måde at sammenfatte de forskellige, de ulige hensyn som med
rette er blevet fremhævet. Og det er med denne observation at jeg tillader mig at
konkludere at alle debattørerne i virkeligheden er ganske enige i den tese jeg har
fremsat.

Korreferenten, docent Erik Nerep, Sverige:

Mot dansk gemytlighet fäktar vi svenskar förgäves kan man kanske säga. Jag
har märkt genomgående att svenskarna är mera seriösa än danskarna. Det be-
tyder inte att vi är mera sakliga. Jag har ett par anmärkningar bara när det gäller
behovet av lagstiftningen. Ett av huvudargumentena tycks vara att i USA finns en
reglering på området och den tycks fungera väl. Men är det ett argument för lag-
stiftning i Norden? I USA saknas säkert den kringreglering som finns i de nordi-
ska länderna på många områden i alla fall, exempel konsumenträtten. Vi har
möjligheten att jämka avtalsvillkor och så vidare. Det måste man ta hänsyn till
när man bedömer hur en viss lagstiftning från USA skall överföras till Norden.
Sedan håller jag med Stig Sohlberg om att bedrägeriet tar vi hand om med stöd av
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bestämmelser i brottsbalken. Så den typen av missbruk kanske inte borde i sig
själv leda till lagstiftningsåtgärder. Från annat håll har det förts fram andra argu-
ment för lagstiftning. Till exempel saknar många av dessa franchisegivare sub-
stans, många är inte ens franchisegivare, det finns en stark ensidighet och sedan
har inte 36 § kommit till tillräckligt stor tillämpning i praktiken, det finns ofta
skiljeklausuler och så vidare. Men det här är inget problem som är specifikt för
franchising. Det gäller ju för agentavtal, det gäller för kommissionärer, återför-
säljare etc. etc. För alla typer av avtal mellan stora och små. Kan man stifta lag
mot bakgrund av dessa problem bara för franchising? Måste man inte se över hela
området? En liten anmärkning får jag tillfoga vad gäller vad referenten har sagt
angående tillämpningen av 36 § avtalslagen. Där bör man enligt referenten, har
jag förstått, iaktta försiktighet när det gäller tillämpning på nya områden. Varför
då, varför måste man vara försiktig just på nya områden, varför skall man vara
återhållsammare på franchisingområdet? För något nytt är det väl inte, det har
förekommit ganska länge. Samma sak gäller marknadsföringslagstiftningen. Det
finns ingen anledning till återhållsammhet vad jag förstår. Sedan var det en prin-
cipiell fråga med legaldefinitionen. Jag delar helt och hållet det referenten nu har
sagt i det allra sista, Men min poäng är just att det referenten har sagt om legalde-
finitionen om att det bör styras till vissa problem etc, borde ha funnits med i rap-
porten som en inledning till avsnitt två, alltså efter själva inledningen av rappor-
ten. Det fanns det inte. Nu har jag fått en god förklaring och vi har i stort sett
samma uppfattning.

Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark:

Næsten alle, såvel referent som korreferent som de andre debattører, har be-
skæftiget sig meget med spørgsmålet om lovgivning er nødvendig, tidsmæssigt.
Man har været inde på specielle hensyn til navnlig franchisetageren og hensynet
til forbrugeren. Jeg har ikke kunnet konstatere en absolut enighed om hvorvidt
lovgivning er nødvendig men alle er enige om at det er et spørgsmål der trænger
sig på. Jeg kan i hvert fald konstatere en absolut enighed blandt alle uanset hvil-
ken definition man anvender om at franchise i den brede forstand vi snakker om
er kommet for at blive og det må vi indrette os efter og give udtryk for i en even-
tuel lovgivning. En speciel tak til vores referent, Karen Dyekjær-Hansen, som ef-
ter min opfattelse har lavet et kæmpearbejde og måske et pioner arbejde. Det er
meget lidt der er skrevet om dette emne i Danmark. Og tak til vores korreferent
og andre der har kommet med indlæg her i dag.


