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Förord 
Denna studie är ett resultat av vår Kandidatuppsats i företagsekonomi på 

Södertörns Högskola. Arbetet har pågått under höstterminen 2007, med 

slutseminarium den 17 januari. Intresset för franchise är något som vuxit fram 

under våra 3,5 år inom företagsekonomiska studier. Franchising är ett fenomen 

inom företagsstruktur som spridigt sig som en löpeld i Sverige de senast åren. 

Det är med glädje som vi fördjupat oss i ämnet och fått inta mycket nya 

kunskaper från de personer som intervjuats. Vi hoppas att resultatet som här 

presenteras ger lika mycket nöje till er läsare som det gjort för oss. 
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Abstract 
Title: Can the character of a franchisee be recognized within the role of a contractor?   

Date for seminar: 2008-01-17 

Program / course: Program for entrepreneurs / Bachelor thesis in economy 15 credits Fall07 

Authors: Madeleine Ahlman, Johan Blomqvist Lundin 

Advisor: Hans Hyrenius 

Key words: Franchise, Franchisee, Contractor, Behaviour, Role, Characterize 

 

Problem: On the basis of the franchisees role and how he look up on his role in his business, 

should one like the Swedish Law applies characterize the franchisees role as the role of a 

contractor? 

Purpose: The purpose with this research is too survey the franchisee in his business and how 

he looks upon his role as a franchisee and see if this like the Swedish Law states be 

characterized as the role of a contractor. 

Methodology: By doing a proportional stratified selection within the the Swedish Franchising 

community, nine semi structured interviews has been made. The empirical foundation of these 

interviews has been concentrated and analysed with the support of the chosen theories. The 

result of the analysis has created the conclusion.  

Theoretical perspectives: The research is built up of three angels of approach; the role, the 

business and the economy within the franchisee and the contractor. The three approaches aim 

too illustrate the role of the franchisee, the franchisees role in the business and the economical 

effects in franchising. The approaches that are being used is not theories but models of 

standards.   

Empirical foundation: The empirical foundation of the study is consisting of the answers of 

the nine franchisees. They have been contracted to Gallerix, MakeUpStore, SpecsaversBlic, 

Subway och 7 – Eleven. 

 

Analysis / Result: The study lead to an extension of the chosen theories. Similarities and 

differences has been identified and analysed. These are the base and the ground for the 

conclusion.  

Conclusion: The franchisee should not be named contractor like the Swedish Law applies 

with the focus on the role, business and economy.    
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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Kan franchisetagaren karaktäriseras vid rollen av en egenföretagare? 

Datum för slutseminarium: 2008-01-17 

Program / kurs: Entreprenörskapsprogrammet / Kandidatuppsats 15p HT07 

Författare: Madeleine Ahlman, Johan Blomqvist Lundin 

Handledare: Hans Hyrenius 

Nyckelord: Franchise, franchisetagare, egenföretagare, beteende, roll, karaktär  

 

Problem: Utifrån franchisetagares roll och hur denne ser på sin roll i sin affärsverksamhet, 

bör man som i juridisk aspekt karaktärisera franchisetagarens roll som den av en 

egenföretagares eller är denna roll av annan karaktär?  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga franchisetagaren i sin affärsverksamhet samt hur de 

själva ser på sin roll och om denna roll kan likt juridiska aspekter karaktäriseras som 

egenföretagare. 

 

Metod: Genom ett proportionellt stratifierat urval via Svenska Franchiseföreningen har det 

genomförts nio stycken semistrukturerade intervjuer. Den framkomna empirin har sedan 

sammanställts och analyserats med stöd av den valda teorin. Resultatet av analysen har 

slutligen mynnat ut i slutsatsen för studien.  

Teori: Undersökningen är uppbyggd kring tre infallsvinklar som ser till rollen, verksamheten 

och ekonomin hos franchisetagaren och egenföretagaren. De tre infallsvinklarna belyser rollen 

franchisetagare, franchisetagarens roll i verksamheten och den ekonomiska effekten kring 

franchise.  De infallsvinklar som används är inga teorier utan modeller för vardera område. 

Empiri: Studiens empiri är en sammanställning från de nio intervjuer som genomförts, de 

intervjuade har varit franchisetagare till Gallerix, MakeUpStore, SpecsaversBlic, Subway och 

7 – Eleven.  

 

Analys/Resultat: Studien har lett fram till en utvidgning av de valda teorierna. Likheter och 

skillnader har identifierats och behandlats. Dessa har sedan lagt grund för slutsatsen.  

Slutsats: Franchisetagare bör inte benämnas egenföretagare likt juridisk mening med 

avseende på rollen, verksamheten och ekonomin.  
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1. Inledning 
Här presenteras bakgrunden till det uppsatsen ämnar undersöka. En problemdiskussion 

kring varför problemet finns. Avslutande tas uppsatsens syfte och problem fram.  

 

1.1 Bakgrund 
Franchising är en alltmer utbredd och välanvänd form för att bedriva 

näringsverksamhet. Både intresset för att bli franchisetagare och tillväxten för franchisegivare 

har ökat. I en undersökning svarade 80 % av alla franchisegivare i Sverige att de skulle öka 

antalet franchisetagare under 2007. Därtill ökade också den totala omsättningen för alla 

franchisegivare med 6,9 % mot samma period året innan (Kisker, 2006). 

Tydligt framgår det av denna statistik att franchise som form i näringsverksamhet är ett 

populärt alternativ till att äga och bedriva ett eget företag. 

Franchising har sitt ursprung i USA och dök upp så tidigt som 1930 i Sverige (Kisker & 

Johansson, 2006). Vanligtvis delar man in företagsformen i tre olika delar: 

 

• Trade Name Franchising 

• Product Distribution Franchising 

• Business Format Franchising 
(Se begreppsförklaring kap.1.6) 

Business Format Franchising är den företagsformen som har mest frekvent användning. 

Formen om ett juridiskt fristående och oberoende företag som hyr ett företagskoncept från ett 

annat företag. I uppsatsen kommer dessa att benämnas som franchisetagare och 

franchisegivare. Franchisetagaren köper sig rätten att arbeta under franchisegivarens namn 

och varumärke och att sälja dess varor och tjänster (Kisker & Johansson, 2006). 

Ägarmässigt är franchisetagaren och franchisegivaren helt oberoende från varandra. En 

franchisetagare får ta del av ett redan beprövat och fungerande affärskoncept gör att dennes 

risk blir betydligt mindre än vid alternativet att äga och bedriva en egen näringsverksamhet 

(Kisker & Johansson, 2006). För att ge en närmare förklaring på vad som menas, har här 

lånats några ord:  

 

“It would appear that if the franchisee 

has to work within the standards of the brand offer, he or she has to be 
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prepared to experience limits and boundaries to enterprise. As Morrison states, the franchisee 

presents a form of restricted entrepreneur, which she describes as ‘intrapreneur’. Some other 

commentators have described the franchisee as occupying a point midway between the 

independent entrepreneur and the large corporate manager.” 

(Morrison & Ashley, 2003. p.138) 

 

Sammanfattningsvis kan franchising beskrivas som att bedriva en egen 

näringsverksamhet under vissa begränsningar. Att bedriva en näringsverksamhet är också 

något som brukar benämnas som att driva ett eget företag, att vara egenföretagare eller mer 

populärt att vara en entreprenör. Frågan som uppstår är om den roll en franchisetagare har kan 

karaktäriseras vid egenföretagarens roll i och med att det finns begränsningar och restriktioner 

för hur franchisetagaren bedriver sin verksamhet.  

 

1.2 Tidigare forskning 
Franchising har belysts från många infallsvinklar, dels hur de ur resursperspektiv vinner 

stordriftsfördelar samtidigt som de agerar som småföretag (Morrison & Lashley, 2003). Mer 

specifikt har det studerats kring hur distributionssystemet fungerar och används inom 

franchise som en del av stordriftsfördelar (Lal, 1990). Därtill har det setts på hur de står sig 

konkurrensmässigt på marknaden, både ur rättsliga perspektiv och ur EU-perspektiv. 

Slutsatsen blev att franchising inte har någon negativ påverkan på marknaden och 

konkurrensen utan snarare tvärtom, att det gav en positiv effekt på handel och företagande 

(Haraldsson, 2007). Studier har också gjorts på den komplexa relationen som finns mellan en 

franchisetagare och en franchisegivare och hur dessa påverkas av förändringsprocesser. 

Resultatet visade att det fanns tre hörnstenar i relationen, styrkeförhållanden, 

beroendeförhållanden och måldilemma.  Slutsatsen blev att dessa hörnstenar inte är byggda 

för förändringar (Jonasson et al. 2006). Val och rekrytering av franchisetagare är något som 

det också forskats kring (Levent & Miles, 2006), samt hur styrningen av franchisetagarna sker 

och varför (Hernström & Ohlsson, 2005). Studien visar att franchisegivaren använder sig av 

direktstyrning, målstyrning samt personstyrning för att reducera bristen på motivation och 

vägledning samt minska eventuella begränsningar (Hernström & Ohlsson, 2005). En annan 

studie kring styrning visar att franchisetagarna oftast känner att det är en mjuk styrning, med 

styrmedel som belöning, kommunikation och samarbete samt avtal och kompetensutveckling 

(Hedlund & Nilsson, 2007).  
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Något som framkom då sökning efter tidigare forskning genomförts, är att det är mest 

studier i form av kandidat eller magisteruppsatser som belyser ämnet franchise. De artiklar 

kring franchise som framkommit belyser till största del funktionen av franchise i företags- och 

marknadsaspekt.  

Det har skrivits mycket om småföretagande och franchise, men få har belyst 

franchisetagarens roll i sin verksamhet och hur den juridiska aspekten egenföretagare 

återspeglar sig i arbetet.  

 

1.3 Problemdiskussion 
Franchising kunde som företagsform identifieras i Sverige för första gången under 

1930-talet då Svenska Turistföreningen expanderade (Kisker & Johansson, 2006). 

Företagsformens popularitet kommer utav att formen kan erbjuda en chans att äga och driva 

en affärsverksamhet med hög chans till framgång till dem som saknar erfarenheten och 

förmågan att göra det på egen hand (Scarborough & Zimmerer, 2006, p.99). 

Franchising innebär att franchisetagaren betalar för affärsverksamheten, en 

engångsavgift och därefter en serviceavgift som vanligtvis baseras på omsättningen. På detta 

sätt köper franchisetagaren sig rätten att använda namnet och arbeta under en franchisegivares 

namn och varumärke samt att därigenom sälja deras varor eller tjänster (Kisker & Johansson, 

2006). Franchiseavtalet är till för att specificera ansvar, rättigheter och skyldigheter som båda 

parterna har i och med ett slutet avtal. Vanliga punkter som finns med i ett franchiseavtal är 

detaljer över relationen över en längre tid, rättigheter och skyldigheter, avgifter, policys och 

lagboksmässiga rättigheter. (Kisker & Johansson, 2006, Scarborough & Zimmerer, 2006 

p.119-120.) 

I det lilla företaget är det oftast företagsledaren som är nyckelpersonen. Dennes 

erfarenhet, kompetens, ledarförmåga och omvärldsrelationer är avgörande för hur företaget 

kommer att lyckas på marknaden. Dessa faktorer gör det svårt att separera företaget från 

företagaren (Johannisson & Lindmark, 1996, p. 25). 

Individen bakom ett företag klassas oftast som företagsam, ett begrepp som närmast 

innebär en förmåga att ta egna initiativ. Betoningen ligger i att konkret och tydligt driva 

igenom en idé och i det sammanhanget också omsätta ord och tankar i handling (Johannisson 

& Lindmark, 1996, p. 25). 

Företagandet handlar om risktagande, att göra något där man inte på förhand kan 

bedöma resultatet är en vanlig benämning på hur en företagare agerar. Detta äger oftast rum 

på en marknad som på samma sätt präglas av risker. Framgången hos en företagare avgörs av 
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dennes tillgång till marknaden och de potentiella kunderna (Johannisson & Lindmark, 1996 

p.26-27). 

Att vara företagsam handlar också om en kombination av en kreativ organisering av 

resurser till syftet att utnyttja affärsmöjligheter. I detta sammanhang kan man också prata om 

en initiativkraft och en förmåga att förändra situationer och processer (Johannisson & 

Lindmark, 2006 p.27). 

Den företagsamme prövar sig fram och driver ofta olika affärsprojekt samtidigt. Detta 

ställer stora krav på den företagsamme individen som här måste äga en stor tillförlitlighet till 

sig själv och till den egna förmågan. Denna når individen när känslan av total kontroll har 

infunnit sig (Johannisson & Lindmark, 2006, p.28). 

Det finns många anledningar till att individer startar företag. Här följer de största 

anledningarna (Scarborough & Zimmerer, 2006, p.9-10):  

• Möjligheten att skaffa kontrollen över sitt öde – individerna drivs av att de är 

självständiga och har möjligheten att uppnå det som är viktigt för dem. Det är även 

viktigt att de själva känner att de är drivkraften bakom deras affärsverksamhet.  

• Möjligheten att skapa förändringar – oftast startar individer en egen verksamhet för att 

de hittat möjligheten att genomföra en förändring som är viktig för dem själva. 

Kombinationen av deras åsikter om sociala angelägenheter och deras vilja att leva gott 

är viktig. 

• Möjligheten att nå den yttersta gränsen – vid eget företagande sätter företagaren sin 

egna förmåga, sina egenskaper, sin kreativitet och beslutsamhet på sin absoluta gräns. 

Företagaren bestämmer själv när framgång är uppnådd.  

• Möjligheten att skörda vinster – även fast det inte är den uteslutande orsaken så är 

viljan att tjäna pengar stor hos företagare. 

• Möjligheten att tillföra något till samhället och skapa acceptans genom företagarens 

ansträngningar – vanligtvis är företagare de mest respekterade och tillförlitade i ett 

samhälle. Detta är en stor faktor för företagare då de lever för sina kunder och deras 

lojalitet.  

• Möjligheten att göra något som man tycker om – många företagare arbetar med sådant 

som de oftast har intresse i eller har en väldigt stor kunskap inom.  

Nu sitter läsaren med två definitioner, en om franchisetagaren och en om företagaren. 

De båda är tillsynes ganska lika rent juridiskt, i och med att de båda äger sitt företag och 

betalar skatter och löner på samma sätt. De stora skillnaderna ligger i anledningen till att 

en individ blir franchisetagare respektive företagare. Den kanske största skillnaden ligger i 
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ramen för individens agerande, alltså hur de två definitionerna speglar individens förmåga 

till att agera och hur de två definitionerna på samma sätt begränsar agerandet.  

Paradoxen som uppstår är att om det är möjligt att likställa företagaren med 

franchisetagaren, även då de båda är egenföretagare? Kan det vara så att franchisetagarens roll 

inte överensstämmer med den roll egenföretagaren har och bör de i så fall separeras? 

  

1.4 Problem 
Utifrån franchisetagares roll och hur denne ser på sin roll i sin affärsverksamhet, bör 

man som i juridisk aspekt karaktärisera franchisetagarens roll som den av en egenföretagares 

eller är denna roll av annan karaktär?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga franchisetagarens roll i sin affärsverksamhet samt hur 

de själva ser på sin roll och om denna roll kan likt juridiska aspekter karaktäriseras som 

egenföretagare.  

 

1.6 Begreppsförklaring 
Olika former av franchising: 

• Trade Name Franchising – franchisetagaren köper sig rätten att använda ett etablerat 

varumärke utan kravet att sälja några specifika produkter eller tjänster (Scarborough & 

Zimmerer, 2006, p.100). 

• Product Distribution Franchising – franchisetagaren köper sig rätten att sälja specifika 

produkter eller tjänster under företagets namn och varumärken med kravet att enbart 

sälja dem via förbestämda distributionskanaler (Scarborough & Zimmerer, 2006, 

p.100).  

• Business Format Franchising – franchisetagaren köper sig rätten att använda ett redan 

etablerat affärskoncept inkluderat licens för att använda varumärke och företagsnamn, 

sälja produkterna eller tjänsterna, ta del av en lokal, få ta del av en redan beprövad och 

utarbetad metod samt att ta del av de nödvändiga affärsprocesserna (Scarborough & 

Zimmerer, 2006, p.100).  

 

Franchising: 

• Svenska Franchiseföreningen, SFF – arbetar med att sprida kunskap om och att få 

franchising att bedrivas på ett klanderfritt sätt. De samarbetar med etiska rådet för att 
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därtill skapa en etiskt korrekt miljö. Dessutom agerar de som stöd och support för 

franchisetagare och franchisegivare (Kisker, 2008).  

• Franchise – franchising innebär att någon hyr ut rätten att använda sitt företagsnamn 

till andra företagare. Det grundas på ett långsiktigt samarbete mellan två parter och 

styrs via ett avtal. Franchise kan utnyttjas inom alla områden och branscher (Kisker, 

2008).   

• Franchisegivare – hyr ut sin affärsidé. Är innehavare av immaterialrätter och det 

affärskoncept som ska användas till franchise (Kisker, 2008).  

• Franchisetagare – någon som hyr namn och verksamhet av franchisegivaren samt 

förvärvar rätten att driva affärsverksamheten. Denne är juridiskt och ägarmässigt 

fristående från franchisegivaren (Kisker, 2008).  
 

Företag: 

• Glokal – global konkurrenskraft genom lokal interaktion (Johannisson & Lindmark, 

2006, p.188).   
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2. Metod 
Kapitlet beskriver hur undersökningen genomförts och i vilken omfattning, vilka 

metoder och teorier som använts samt en kritisk granskning av dessa. Det framgår också hur 

teorierna använts i uppsatsen samt hur de är kopplade till upplägget av undersökningen.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats där tre modeller, som beskriver olika sätt att 

agera och arbeta kring ett företag, har tagits fram. Utifrån dessa modeller har sedan intervjuer 

gjorts för att få fram empirisk data som ska användas för att skapa förståelse och kunskap 

kring den del i forskningen som saknas kring franchisetagare och deras roll som 

egenföretagare. Uppsatsen ämnar inte ta form utav en induktiv ansats, utan den empiri som 

framkommit ska endast användas för att skapa förståelse, inte för att generalisera. 

Undersökningen är av kvalitativ ansats, både undersökningen och analysen har skett 

med kvalitativa metoder i form av intervjuer som varit ämnade att lyfta fram det som 

franchisetagarna själva belyst. Analysen har varit att återspegla det som framgått i 

intervjuerna med det som teorin är byggd på, utan att göra beräkningar och lyfta fram statistik.  

 

2.2 Urval 

2.2.1 Urvalsmetod  
De intervjuade har valts ut genom ett proportionellt stratifierat urval. 

Genom att gå igenom hur många butiker i Stockholms stadsregion, via de 47 stycken 

franchisegivarna som är medlemmar i Svenska Franchise Föreningen, kunde en 

populationssiffra på cirka 190 butiker tas fram. Denna siffra är endast en indikator på hur 

många butiker det finns, då det konstant öppnas nya butiker. Av de butiker som passade 

undersökningens populationen valdes var tredje franchisetagare ut. Av de 60 stycken 

franchisetagare som kontaktades tackade nio stycken ”ja” till att vara med i undersökningen.  

 

2.2.1 Motiv till urval  
Genom att använda proportionellt stratifierat urval tar man bort risken för att få ett 

”onödigt överskott” av informanter (Denscombe, 2006, p.20-21).  Detta var viktigt då det inte 

fanns resurser nog att ta med informanter som inte ingått i undersökningens syfte. Att enbart 

se till franchiseföretag skulle ha gjort att det kommit med personer som inte var seriösa i sin 

affärsverksamhet, eller som i vissa fall, där franchisegivaren äger butiken direkt och den styrs 

Version 1 14(85)



av en butikschef. Därav byggs populationen och urvalet endast på de franchisetagare som är 

med i Svenska Franchise Föreningen, vilket gör att de är godkända franchisetagare och givare.  

 

2.3 Intervju 

2.3.1 Intervjumetod 
Intervjun var en semistrukturerad intervju där informanten själv fick tala fritt kring de 

frågor som ställdes. Tre av de nio intervjuerna gjordes med bara en av författarna, medan de 

resterande sex intervjuerna gjordes med båda och har skett ansikte mot ansikte, alla intervjuer 

gjordes på franchisetagarens arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under perioden nionde 

november 2007 till och med femte december 2007 och hade en varaktighet på 30-60 min.  

 

2.3.2 Motiv till intervju 
Valet av metod kommer utav att det anses mer uttömmande att genomföra en intervju 

samt att man kan få en mer omfattande förståelse kring den information som framkommit. 

Sedan anses det vara lättare att få fram sanningsenlig information vid intervjuer, om inte så är 

det lättare att känna av hur ärlig informanten är ansikte mot ansikte. Att endast välja de som är 

godkända av Svenska Franchise Föreningen, var ett sätt att få en garanti för att enbart 

undersöka seriösa franchisetagare och deras franchisetagare samt en metod för att kunna 

sammanställa siffror kring populationer.  

 

2.4 Val av teori 

2.4.1 Teorival 
Undersökningen är uppbyggd kring tre infallsvinklar som ser till rollen, verksamheten 

och ekonomin hos franchisetagaren och egenföretagaren. De tre infallsvinklarna belyser rollen 

franchisetagare, franchisetagarens roll i verksamheten och den ekonomiska effekten kring 

franchise.  De infallsvinklar som används är inga teorier utan modeller för vardera område. 

Modellerna kommer från böckerna Företag, Företagare och Företagsamhet 

(Johannisson & Lindmark, 1996), Effective Small Business Management (Scarborough & 

Zimmerer, 2006) och Affärsplanering – en handbok för nya tillväxtföretag 

(McKinsey&Company, 2003). 

Version 1 15(85)



 

2.4.2 Motiv till teorival 
För att skapa en förståelse kring rollen som franchisetagare och rollen som 

egenföretagare togs modeller fram som förklarar hur de respektive karaktäriseras. De böcker 

som modellerna har tagits ifrån är för att forskarna sedan tidigare kände till dessa vilket gjorde 

att en förståelse kring böckerna skapades. Genom att skapa tre olika infallsvinklar har 

området franchise och franchisetagaren kunnat undersökas med ett brett synfält vilket i sin tur 

skapat ett djup i analysen. Detta djup är vad som gjort att förståelsen som undersökningen 

ämnar skapa har framträtt.  

 
2.5 Data 

Samtliga franchisetagares namn är fiktiva till hänsyn för deras vilja att inte bli nämnda 

i studien. De namn som presenteras i studien har valts i alfabetisk ordning och efter vilket 

datum intervjuerna skedde. Den första intervjuade fick ett namn på A, namnen är kopplade 

till om franchisetagaren är man eller kvinna.  

 

2.5.1 Datainsamling 
Data som samlats in till studien syfte är förstahandsdata då den kommer direkt från 

individerna som studien undersökt. Data har samlats in genom att intervjuer, med frågor tagna 

från de infallsvinklar som undersökningen bygger på, har genomförts med franchisetagarna. 

Resultatet har sedan analyserats med avseende på infallsvinklarna och summerats i en slutsats. 

Förstahandsdata användes för att få ett djup i studien och för att öka sannolikheten att finna så 

säker data som möjligt. Om andrahandsdata använts skulle studiens resultat och slutsats inte 

vara lika pålitlig i och med att det inte hade gått att kontrollera källan på samma sätt som vid 

förstahandsdata.  

Insamlingen utfördes med en franchisetagare åt gången, samtliga utfördes på varderas 

arbetsplats där forskarna tog sig tiden att själva resa till respektive arbetsplats för att utsätta 

franchisetagarna för så lite omständigheter som möjligt. Genom Svenska Franchise 

Föreningens hemsida gick det att få fram telefonnummer till franchisetagarna, vilka ringdes 

upp för att boka tid för intervju.  

Förutom förstahandsdata har också andrahandsdata samlats in för att ge en bredd åt 

studien samt att kunna angripa studiens problem från olika vinklar. Andrahandsdata har i 

studiens fall varit litteratur där de använda modellerna har hämtats ifrån, därtill har också 

flertalet artiklar hämtats in för att bidra till en ytterligare förståelse för både läsare och 
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författare. Litteraturen har varit kända och i ägo av författarna sedan tidigare och därför också 

funnits nära till hands. Artiklarna har inhämtats från olika databaser som nåtts via Södertörns 

Högskolas webbaserade bibliotek. Jstor, Business source elite och samsök är några exempel 

på databaser som använts. De sökord som använts är: franchise, franchisetagare, 

egenföretagare, beteende, roll, karaktär.  

 

2.5.2 Bearbetning 
Efter varje intervju har det gjorts en genomlyssning av det inspelade materialet och 

samtidigt jämförts med anteckningarna som gjorts under intervjun. Detta för att fylla i 

eventuella luckor och kontrollera både inspelningen och anteckningarna. Inspelningen har 

sedan skrivits ned i ordform på en dator för att lättare kunna redovisa och analysera senare.  

För att göra det insamlade materialet mer överskådligt har samtliga intervjuer förts 

samman antingen i tabeller och i kortare svarsform under varje fråga med varje 

franchisetagares svar. Detta gjordes för att ta fram det som var relevant för studiens syfte och 

problem, samt för att reducera risken för missförstånd.  

Denna sammanföring av det insamlade materialet har sedan analyserats och tillsammans 

med de valda modellerna resulterat i flertalet likheter, skillnader och nya aspekter som 

därefter gav en slutsats till studien.  

 

2.5.3 Kritik mot förstahandsdata 
Samtliga intervjuer utfördes på franchisetagarnas egna arbetsplatser, antingen på deras 

kontor eller ute i butiken. Detta borde ha gjort franchisetagaren trygg i sin placering och i sin 

tillvaro i och med att miljön för denne förmodligen inte är främmande eller hämmande på 

något sätt, dock fanns flertalet störande moment så som telefoner, besökare och anställda. 

Intervjuerna var avtalade en tid innan intervjutillfället vilket gjorde att franchisetagaren haft 

god tid på sig att förbereda sig inför intervjutillfället, men kan också ha gjort att 

franchisetagaren svarade mindre spontant.  

Vid rundringningen till franchisetagare visade det sig att informationen och syftet med 

intervjun för vissa var känsligt. Detta kan också ha varit fallet med de intervjuade 

franchisetagarna och att de därför inte svarat sanningsenligt.  

Då sex stycken av intervjuerna hölls av båda forskarna och då de turades om att ställa 

frågor, kan detta ha gjort franchisetagaren förvirrad då frågor kom från två olika håll.  
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2.5.4 Kritik mot sekundärdata 
Den kritik som kan framföras i detta fall är mot de artiklar som inte är inhämtade från 

Business Source Elite. Eftersom dessa artiklar inte är genomarbetade och godkända av 

erkända forskare och nämnder, kan de vara subjektiva vilket betyder att författaren av artikeln 

speglar sin egen uppfattning istället för en vetenskaplig uppfattning. Samma kritik gäller för 

den använda litteraturen där modellerna inhämtats från.  

Skriven text kan också ha förvirrat forskarna och fått dessa att skapa en egen kanske 

felaktig uppfattning. Detta på grund av att många av artiklarna var skrivna på engelska och 

ibland en svårförståelig sådan. 

 

2.6 Avgränsningar 
Undersökningen utfördes i Stockholm stadsregion, ett val som grundade sig på 

begränsade resurser. Att gå utanför Stockholms stadsregion skulle ha krävt en mer omfattande 

studie för att få med fler aspekter som kan påverka franchisetagande. Denna undersökning 

hade ej resurser för en sådan omfattande undersökning.  

Studien omfattade endast franchisegivare och franchisetagare som var medlemmar i 

Svenska Franchise Föreningen, SFF, och som arbetade utefter business format franchising 

(Scarborough & Zimmerer, 2006, p.100). Det gjordes för att få fram en population och 

urvalsram som agerar inom seriösa franchisenormer.  

 

2.7 Kritisk granskning 
Det lilla urvalet som undersökningen bygger på kan indikera missvisande fakta och 

resultat. Syftet med studien är dock inte att göra några generella slutsatser utan endast att få en 

förståelse kring konceptet franchise och franchisetagaren. Det går inte heller att säga om viss 

fakta undanhölls på grund av sekretesskäl, annars anses de intervjuade ha varit öppna för 

intervjun, varför det inte bör finnas anledning att tro den data som framkommit inte skulle 

vara uppriktig och autentisk.  

De begränsade resurser som undersökningen begränsats av anses inte påverkat själva 

undersökningen, då både anteckningar och inspelningar gjordes vid intervjutillfällena samt att 

de intervjuade inte påverkats av tidsbristen. De resursbegränsningar som funnits i form av tid 

och plats har varit kända sedan starten, därför har undersökningens omfattning begränsats så 

att den data som framkommit har fått den bearbetning och analys som krävs.  

En faktor som har haft ett störande moment i undersökningen är att vid två 

intervjutillfällen har intervjuerna skett ute i butiken, vilket gjort att inspelningen har blivit 
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svåravlyssnad, detta har dock komplitterats av anteckningar som gjorts parallellt med 

intervjuerna  

 

2.8 Bortfall  
Det bortfall som studien har fått kommer utan att det var svårt att få tag på 

franchisetagare som ville delta i undersökningen. De som ställde upp svarade däremot på 

samtliga frågor, därför har undersökningen enbart störts av externa bortfall och inga interna 

bortfall.  

En bortfallsanalys har gjorts för att visa vilket bortfall och svararfrekvens 

undersökningen bygger på:  

Faktor     Antal (stycken) 

Antal lyft     60 

Antal svar     28 

Antal bokade möten   9 

Ackumulerat bortfall   51 

Svarsfrekvens    46,7 % 

Bokningsfrekvens   32,1 % 

Ackumulerat bortfallsfrekvens 85,0 % 

 

2.9 Reliabilitet och validitet 

2.9.1 Reliabilitet  
Att använda sig av intervjuer för att lyfta fram rollen som franchisetagare samt 

franchisestagarens roll i verksamheten och den ekonomiska påverkan anses vara den metod 

som ger den mest rättvisande data kring det studien ämnar undersöka. Att använda sig av en 

enkät som till stor del kan belysa forskarens aspekt snarare än den av franchisetagarna själva 

skulle troligtvis ge en mer missvisande bild. Då intervjuerna gjordes på endast nio personer så 

är det svårt att säga om det resultat som framkommit skulle bli det samma om man gjorde en 

större undersökning kring ämnet. Om undersökningen skulle göras om på samma personer 

skulle dock resultatet till stor del bli det samma, det finns ingen anledning att tro att 

franchisetagarna skulle ändra sin åsikt eller fakta kring sin verksamhet. Då intervjuerna har 

spelats in så torde eventuellt bortfall av och snedvriden information vara av sådan liten 

marginal att den inte påverkar utfallet av undersökningen. Att helt komma bort från fördomar 

och uppfattningar kring det som undersöks är ofrånkomligt, dock är upplägget av studien 

gjord på sånt sätt att den borde vara neutral. Exempelvis har frågorna tagits från modellerna 
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och är inte framtagna från det som forskarna själva tyckt vara viktigt. Detta bidrar till att 

forskarna i så lite utsträckning som möjligt påverkar reliabiliteten.  

 

2.9.2 Validitet 
Då undersökningen ämnar se till den roll franchisetagaren utgör och hur denna står sig 

till egenföretagaren så anses den metod av tre infallsvinklar som använts ge en autentisk och  

för undersökningen rätt information. Metoden har resulterat i en slutsats som med klarhet kan 

ge rättvisa åt undersökningens komplexitet och syfte. Den data och den slutsats som 

uppsatsen fått fram går på grund av frånvaron av tidigare forskning inte att avgöra som en 

bekräftelse eller förkastning av tidigare resultat, utan får istället ses som en vägvisare för 

framtida forskning. Det har i forskarnas aspekt inte funnits någon anledning till att snedvrida 

den data eller det resultat som undersökningen bygger på, då det från forskarnas sida inte 

finns något ställningstagande till om det är rätt eller fel att jämställa egenföretagaren och 

franchisetagaren, det går däremot inte att frånsäga sig att en viss snedvridenhet kan 

förekomma på grund av den mänskliga faktorn. Det som ger styrka till validiteten är att 

området har fått tre infallsvinklar och bearbetats med både litteratur och intervjuer.  
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3. Teori 
Detta kapitel innehåller den teoretiska grund som resultatet, analysen och sedan 

slutsatsen grundar sig på. Kapitlet består av olika modeller som presenteras i tre 

temaområden: Rollen, Verksamheten och Ekonomin.  

 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Företag, Företagare och Företagsamhet (Johannisson & Lindmark, 1996) 

Små och medelstora företags stora och ökade betydelse för Sverige och dess ekonomi är 

uppenbar. Vad vet vi om dessa företag idag, inom vilka områden sker kunskapsutvecklingen 

och hur kan vi förbättra situationen är viktiga frågeställningar som behandlas i boken. 

Författarna tar fram en bild av nyföretagandet i Sverige.  

Effective Small Business Management (Scarborough & Zimmerer, 2006) 

Entreprenörskapet breder ut sig som aldrig förr från olika bakgrunder, nationaliteter och 

åldrar. De förändrar den globala ekonomin, upptäcker möjligheter och håller ekonomin i 

schack samtidigt som de större företagen dras med svårigheter. Boken är till för att ge en bild 

av möjligheterna, utmaningarna och fördelarna med att äga en egen affärsverksamhet. Den 

ger läsaren material för att kunna starta och driva en egen affärsverksamhet.  

 Affärsplanering – en handbok för nya tillväxtföretag (McKinsey&Company, 2003)  

Boken är framtagen som ett stöd till den som funderar på att starta ett eget företag och därmed 

hjälpa till med att skapa en affärsplan men framförallt ge stöd till de tävlande i Ventue Cup. 

Boken har sedan slagit igenom som kurslitteratur till entreprenörskurser över hela landet.  

 

3.2 Teori 

3.2.1 Rollen 
I ett nyföretagande är företagsledaren nyckelpersonen som sitter inne med kunskapen, 

vilket kommer att avgöra om företaget kommer att nå marknaden eller inte (Johannisson & 

Lindmark, 1996, p.25). 
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Författarna har gjort en tabell för att se skillnaden mellan olika begrepp inom 

småföretagande (Johannisson & Lindmark, 1996 p.29).  

De olika punkterna är: 

Områden Småföretagande Management Entreprenören 
Drivkraften Oberoende Yrkeskarriär Skapande  
Logiken Vanehandlingar Rätt beslut Genuin Handling 
"Fakta" Traditioner IT Visioner 
Tiden Existens Time Management Synkronisering 
Rummet Lokalt Globalt Glokalt 
Marknaden Reaktion Proaktion Interaktion 
Sikten Inblick Utblick Överblick 

 

Tabell 1. Förteckning över skillnaden mellan småföretagande, management och entreprenör för att klargöra 

betydelsen av de olika beteckningarna för företagande. (Johannisson & Lindmark, 1996, p.26) 

 
Områdesförklaring (Johannisson & Lindmark, 1996 p.29-31) 

Drivkraften – drivkraften att starta eget. 

Logiken – hur beslut och förändringar genomförs och har för betydelse 

”Fakta” – vad besluts och förändringsunderlaget grundar sig på 

Tiden – uppfattningen om tiden 

Rummet – hur individen uppfattar sin referensyta där denne agerar 

Marknaden – hur individen söker skapa sin konkurrenskraft 

Sikten – hur individen styr och kontrollerar sin verksamhet 
 

Nya och framgångsrika affärsidéer utvecklas av personer som har några års erfarenhet 

från det aktuella området. De har djupt tekniska kunskaper och god kännedom om branschen 

och kunderna (McKinsey&Company, 2003, p. 34).   

Undersökningar visar också att franchisetagare är nöjda med sitt val. 71 % sade att deras 

val mötte eller överskred deras förväntningar (Scarborough & Zimmerer, 2006, p. 102 ). 

En stor fråga: vad kan en franchise göra åt mig som jag inte kan uppnå själv?  

Sex största anledningarna till att man blir franchisetagare (Scarborough & Zimmerer, 2006, p. 

103 ): 

1. viljan att bli entreprenör 

2. viljan att äga en andra affär (second business) 

3. sökandet efter en mer flexibel arbetstid eller vill jobba hemifrån 

4. att man kommer från en tidigare anställning och letar efter nya affärsmöjligheter 

5. viljan att fortsätta arbeta trots pensionering 

6. att man nyligen har examinerats  
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3.2.2 Verksamheten  
För nyföretagande och småföretag är ett personligt nätverk viktigt, att skapa kontakter 

och använda sig av dessa för att lyckas med sitt företag är av betydelse för företagaren. Men 

med nätverk kommer också negativa konsekvenser, man får ett krav på motprestationer och 

om man misslyckas kan det förstöra på många håll (Johannisson & Lindmark, 1996, p.83). 

När man pratar om småföretagare ser man ofta företagaren och företaget som en helhet, 

vilket man ofta benämner företagsamhet. Företagsam är när man har en viss initiativförmåga i 

sitt arbete. Betoningen ligger i att förvandla ord och tankar till handlingar (Johannisson & 

Lindmark, 1996, p.25). 

Småföretag förknippas oftast med familjeföretag därför att företaget ofta är uppbyggt 

kring familjen och dess medlemmar (Johannisson & Lindmark, 1996 p.26) 

 

Tre framgångsfaktorer då man bildar framgångsrika företag: 

1. Affärsidé – utan affärsidé, inget företag. Första steget i den kreativa processen.  

2. Kapital – kapital är ett måste, dock måste då affärsidén vara lovande. 

3. Ledningsgrupp – kritisk faktor. Nya företag är sällan enmansföretag utan bildas av fler 

personer med olika kompetenser. (McKinsey&Company, 2003, p. 21-23) 

Fyra utvecklingsfaser (McKinsey&Company, 2003, p. 25-30): 

1. utveckling av affärsidén 

2. utveckla en affärsplan 

3. start och expansionsfas 

4. etablera företag 

Fördelarna med att vara franchisetagare: 

Samarbetet bygger på en gemensam framgång för ett företag. Hela samarbetet bygger 

på tillit och viljan att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål (Scarborough & Zimmerer, 

2006, p. 102). 

De har också givaren som en expertis som vill att franchisetagaren ska lyckas och därför 

tillför så mycket som möjligt av sin kunskap för att egenföretagaren ska lyckas och nå 

framgång samt undvika de klassiska misstagen som de flesta egenföretagare begår under 

deras initieringsfas. Franchisegivaren blir som en sorts skyddsnät (Scarborough & Zimmerer, 

2006, p. 102). 

Fördelar med franchising (Scarborough & Zimmerer, 2006, p. 103-108): 

- ta del av ett affärssystem 
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- få träning och support i ledning och management 

- få ta del av ett redan inarbetat varumärke 

- ta del av standardiserade produkter och service då man ser till kvalité 

- ta del av en nationell marknadsföringskampanj 

- få finansiellt stöd 

- få ta del av beprövade och erkända produkt och organisationsformat 

- ta del av en centraliserad köpmakt 

- val av placering och skydda detta område. De tre viktigaste faktorerna är 

placering, placering och placering. De kan få rätt att vara ensamma i ett visst 

område. 

- Större chans för framgång  

 

Nackdelar med att franchise (Scarborough & Zimmerer, 2006, p. 108-111 ): 

- franchiseavgifter och vinstdelning – kan innefatta uppstartskostnader, 

förberedelser, konstruktion, utrustning osv. Därtill en delning av vinst och 

betalning av royalty.  

- Strikta regler att följa standardiserade processer och strukturer 

- Restriktioner inom försäljning – styrning av vilka återförsäljare och 

leverantörer som måste användas.  

- Begränsat produktutbud – enbart de godkända och beprövade produkterna som 

givaren godkänt.  

- Otillfredsställande utbildningar 

- Marknadens mättnad 

- Mindre frihet – ingen kontroll över sig själv, det gör givaren. Man kan inte gå 

sin egen väg.  

 

3.2.3 Ekonomin 
Nya tillväxtföretag utvecklas ofta så snabbt att det är omöjligt att finansiera företaget 

och utvecklingen på egen hand.  

Enligt författarna startas många småföretag av människor som varit arbetslösa, detta kan 

ha att göra med att arbetslösa får ett starta-eget-bidrag (Johannisson & Lindmark, 1996 p.39). 

Riskkapitalet anses vara en av de svåra delarna i att vara småföretagande. En 

undersökning som gjordes av småföretagens riskkapitalförsörjning 1994 visar att ingen är 
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mycket nöjd med finansieringen av riskkapitalet och endast 21 procent var nöjda (Johannisson 

& Lindmark, 1996 p.59-60). 

Bankernas intresse för småföretagandet har ökat under de senaste åren. Cirka 50 % av 

dem som startat nytt eller är småföretagare anser att banken har varit en viktig finanskälla för 

deras företagande och cirka 60 procent av småföretagarna hade sökt om finansiering 

(Johannisson & Lindmark, 1996, p.69).  

Att skapa tillväxt och utöka sin verksamhet är något som de flesta nyföretagare strävar 

efter, även om en del bara ökar med en eller två anställda. Vissa satsar på att starta nya 

butiker, öka försäljningen och anställa fler (Johannisson & Lindmark, 1996, p.81-82). 

Varför man utvecklar en affärsidé: 

Mycket handlar om att kunna marknadsföra sin affärsplan för potentiella investerare för 

att skaffa riskkapital för att kunna fortsätta verksamheten. (McKinsey&Company, 2003, p. 

34-35) 

Franchisetagaren får chansen att äga sin egen verksamhet snabbt och kan nå break-point 

ganska snabbt i och med det inarbetade namnet och identifikationen.  

 

3.3 Teoretisk sammanfattning 
Rollen 

Fokus ligger på den enskilde individen och dess agerande i olika roller. Området gör en 

distinktion mellan de olika rollerna som en individ kan äga i en egenföretagande position. 

Rollerna småföretagaren, managern och entreprenören är tre olika roller som en individ kan 

äga som egenföretagare. Området går ner på djupet och beskriver agerande, beteenden och 

beslut.   

 

Verksamheten  

Området ger en beskrivande bild av hur ett tillväxtföretag skapas, etableras och utvecklas. 

Den är till för att ge en bild av hur man som egenföretagare kan skapa ett framgångsrikt 

företag som kan växa. Stegvis beskrivs de olika delarna som är viktiga, från idéskapande, 

skapande av affärsplan, etablering och expansion. 

 

Ekonomi 

Beskriver företagaren som franchisetagare. Området går in på djupet i hur en franchisetagare 

agerar, vilka beteenden denne har samt vilka motiv som finns till det franchisetagaren gör.  

 

Version 1 25(85)



4. Egen undersökning 
Här följer en redovisning av insamlade data. En kort presentation som beskriver de 

aktuella företagen följs av en sammanställning av samtliga intervjuer.  

 

4.1 Företagspresentation 
Gallerix (Gallerix Sverige AB, 2007) 

Företaget grundades 1974 i Uppsala med den ursprungliga affärsidén om att sälja 

posters och fotopapper. Idag har de ett utökat sortiment men är fortfarande specialiserade på 

posters, fotopapper och ramar.  

Verksamheten expanderade och ägarna öppnade en ny butik men insåg snart att 

franchising var det bästa alternativet för en fortsatt expansion. Sedan 1987 har det öppnats 12 

nya butiker per år och idag finns ett 80 – tal butiker runt om i Sverige. Deras affärsidé idag är 

att erbjuda glädje, humor och trivsel genom ett brett sortiment av väggdekorationer och kort.  

 

Make Up Store (Make Up Store Sverige AB, 2007) 

Företaget grundades i Sverige och öppnade sin första butik 1996 i Stockholm. 

Grundidén föddes på en skola där man utbildade make up artister. Lärarna på skolan upplevde 

att det var svårt att hitta bra produkter och började därför utveckla egna sminkprodukter.  

I takt med en stigande efterfrågan och kundkrets anpassades konceptet till franchise för 

en fortsatt expansion.  

Idag är företagets affärsidé att kunna erbjuda exklusiva sminkprodukter med god kvalité 

till ett rimligt pris för både make up artister och vanliga konsumenter. De erbjuder dessutom 

make up kurser i sina butiker med professionella make up artister.  

Företaget är idag etablerat i Sverige och i flera andra länder runt om i världen.  

 

SpecsaversBlic (Specsavers optical group, 2008) 

1984 grundade Doug och Mary Perkins företaget Specsavers på ön Guersney. 

Affärsidén grundar sig i en lång erfarenhet inom optikerbranschen samt deras tro om att 

kunna sälja glasögon till rimligare priser. Företaget etablerade sig och växte snabbt och var 

tvungna att flytta in till fastlandet för att starta en större butik.  

2005 förvärvade företaget Blic optik, som var Sveriges tredje största optikergrupp, och 

skapade SpecsaversBlic.  

Idag finns företaget etablerat i fem länder, har 15 miljoner kunder och cirka 700 butiker.  
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Subway (Subway, 2006-2007)  

1965 startade Fred DeLuca en butik som serverade sandwich. Idén föddes på grund av 

att han behövde betala sina högskolestudier. Ett år senare öppnade han sin andra butik och 

strax därefter sin tredje. En av grundpelarna i idén är att marknadsföra tydligt och vara synlig 

på marknaden.  

1974 gjordes konceptet om för franchise och samma år öppnade den första 

franchisetagaren sin butik.  

Idag finns Subway i över 86 länder med över 28000 restauranger. Det öppnas ungefär 

1100 nya restauranger varje år.  

 

7 – Eleven (7 – Eleven, 2008)  

Kedjan grundades 1927 av Joe C. Thompson i Dallas. Den ursprungliga affärsidén var 

att sälja isblock till kunder som inte ägde ett kylskåp. 1950 – 60 började kedjan etablera 

servicebutiker genom franchise runt om i USA vilket också är grunden till deras expansion. 

Idag är 7 – Eleven världens största kedja inom sin genre med över 28000 enheter i 28 

olika länder. De specialiserar sig inom genren convenience stores, vilket kan översättas till 

bekvämlighetsbutiker, och kan erbjuda kunden mellan 1800 – 2000 stycken artiklar inom 

dagligvaror, snabbmat och servicetjänster.  

I Sverige har 7 – Eleven funnits sedan 1993 och idag finns det 73 stycken butiker 

utspridda i landet med huvudkontoret i Stockholm.  

 

4.2 Empiriredovisning 
Här redovisas en sammanställning av den empiri som framkommit i intervjuerna. Den 

kommer att presenteras i tre infallsvinklar för att spegla de olika delarna i teoridelen, till 

vilka empirin sedan ska analyseras.  De namn som presenteras nedan är fiktiva. 

 

4.2.1 Rollen 
De intervjuade fick svara på vad de kände kännetecknade deras verksamhet och dem 

själva (entreprenören).  

Drivkraften: anledningen till att man valde franchising är många men kan sammanfattas 

med att få vara sin egen och samtidigt hitta en trygghet ekonomiskt.  

Logiken: majoriteten känner att de vill göra beslut som känns rätt och som blir 

vanehandlingar, ibland tillfälligheter och ibland planerat. 

”Fakta”: egna idéer och traditioner blandas med riktlinjer och krav.  
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Tiden: hälften av de intervjuade valde att dela upp tiden så att de separerade arbete från 

fritid, medan resten såg tiden mer flytande och kunde inte urskilja när de arbetade eller 

inte.  

Rummet: de allra flesta såg sig själva som lokala butiker/restauranger, medan ett fåtal 

ansåg att deras kunder också handlade av dem för att de hade kännedom om kedjan, 

vilket de såg som en regional marknad.   

Marknaden: alla tyckte det var positivt med konkurrens då det hade starkt förtroende i 

varumärket och konceptet som de arbetade för. Samtliga fick också hjälp med 

marknadsföringen, ett fåtal av de intervjuade använde sig också av egen 

marknadsföring. 

Sikten: två av de nio intervjuade sade att de ansåg sig detaljstyra företaget, de andra sju 

svarade att det såg på sitt företag som en helhet.   

 
Namn Företag Ålder År i 

branschen 
År som 
franchise 

Franchise- 
utbildning 

Yrkes- 
Utbildning 

Anna Specsavers 52 35 6 Nej Ja/optiker 
Björn 7-Eleven 26 4 1 Nej Nej 
Christian Gallerix 44 28 1 Nej Nej 
Daniel 7-Eleven 55 10 2 Ja Nej 
Erik 7-Eleven 43 30 14 Ja Nej 
Filippa MakeUpStore 21 2 1 Ja Ja/MakeUp 

artist 
Gustav Subway 25 2 4 Ja Nej 
Helene Khals Kaffe 52 22 7 Ja Nej 
Ingrid Subway 26 7 3 Ja Nej 

 

Tabell 2. Samanställning av de intervjuade franchisetagarna för att ge en överblick av fördelningen på ålder, 

branschvana och utbildning. (Sammanställd utifrån undersökningen) 

 

I tabellen åskådliggörs svar från vissa av frågorna som ställts till respektive 

franchisetagare. Tabellen visar att franchisetagarna har en spridd ålder då den lägsta åldern är 

21 år och den högsta åldern är 55 år.  

De intervjuade franchisetagarna har flertalet år i branschen, men att fyra av 

franchisetagarna har under tio år i branscherfarenhet.  

En av franchisetagarna har över tio års erfarenhet som franchisetagare medan resten 

pendlar mellan ett – sju år i erfarenhet.  

På frågan om franchisetagarna hade fått någon franchiseutbildning visade det säg att tre 

av de nio stycken franchisetagarna inte hade fått någon utbildning.  

Två stycken av franchisetagarna hade en yrkesutbildning inom deras genre medan de 

andra inte hade det.  
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Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 

Anledningarna till varför respondenterna startade sin franchiseverksamhet skiljer sig 

sällan mellan personerna i fråga. De flesta svaren beskriver en vilja att bli sin egen, att kunna 

stå på egna ben och att bestämma över sig själv. Flera nämner också försäljningen som en 

anledning, att ha sina egna kunder och kunna arbeta nära kunden.  

En utmärkande anledning är något respondenterna kallar för trygghet. Flera säger att det 

känns tryggt att ha någon ovanför sig som kan hjälpa till med problem och som framförallt 

kan hjälpa till med många administrativa uppgifter. Både Anna, Björn, Daniel, Erik, Filippa, 

Gustav och Helene nämner att tryggheten och att ha någon ovanför sig är en av anledningarna 

till att de valde franchise.  

 
Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 

Alla förutom Björn kände att de var nyckelpersonerna i deras företag. Erik säger att han 

och hans bror alltid har det yttersta ansvaret, Filippa hävdar samma sak men värdesätter sin 

relation till sin franchisegivare då det är de som förser henne med varor och nya idéer.  

Björn känner att man aldrig är sin egen i franchise utan att det alltid finns någon ovanför 

en och att det är en stor skillnad mot att vara sin egen.  

 

Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 

Anna och Filippa ansåg att det inte fanns något speciellt som var svårt i och med att 

starta en franchise. Därefter skiljer sig svaren lite, men kretsar ändå kring samma 

ämnesområden. Resten av franchisetagarna tyckte det var svårast med olika saker inom 

administration, produktkunskap samt tidsaspekter. Gustav tyckte att allt pappersarbete var det 

som var svårast medan Christian och Erik tyckte det var svårast att lära sig hela 

produktutbudet. Björn ansåg att det var svårt att marknadsföra sig själv i början, att visa för 

franchisegivaren att de kan tjäna pengar. Helene sa att det svåraste var att undvika att bli 

upprörd då hon känner sig bunden av konceptet.  

 

Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 

Svaren på frågan om vad som var positivt med franchising är ganska likartade.  Björn, 

Christian, Daniel, Filippa, Gustav, Helene och Ingrid ansåg alla att det positiva var 

varumärket, vad man fick ut av varumärket, tryggheten i varumärket och att varumärket är 

välkänt. De sa bland annat att man slipper mycket administrativt arbete vilket gör att man kan 
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fokusera på kunderna samt att man får chansen att vara sig själv och rå för sig själv under ett 

ansvar.  

Anna och Erik sa att friheten att vara sin egen och göra som man vill med kunder, löner, 

reklamationer och arbetstider är det som är positivt. Erik lade också till att med friheten 

kommer också ett ansvar.  

    

Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 

Flertalet av franchisetagarna ansåg att det inte fanns något speciellt negativt med att 

bedriva franchise. Björn, Christian, Daniel och Erik anser att det inte finns någon negativ sida 

med franchising. Anna, Filippa, Gustav, Helene och Ingrid ansåg att konceptets fasta ramar 

och avgiften för att ta del av ett franchisekoncept är det som är mest negativt.  

 

Känner Ni att er personlighet avspeglar sig i er verksamhet? 

De flesta av de intervjuade kände att deras personlighet kunde speglas i företaget med 

några avvikelser. Ingrid säger att man som franchisetagare måste arbeta utifrån vissa 

standarder och om man inte gillar dessa standarder så bör man öppna café istället. Hon säger 

att hon vill arbeta utifrån sin franchisegivares standards, även fast de ibland inte matchar 

hennes egna. 

Christian nämner att han gör det han är duktig på, nämligen att sälja medan Helene 

säger att hon är uppvuxen med konceptet och att det hon gör idag är en avbildning av det hon 

tycker om.  

 

Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 

affärsverksamhet? 

Samtliga av de intervjuade tror inte att det skulle ha sett annorlunda ut familjemässigt 

om de hade haft en egen butik som inte var franchise. Björn säger att det är svårt att driva en 

verksamhet utan att blanda in familjen. Anna säger att det inte fanns några alternativ så inget 

hade förändrats. Filippa tror att det kanske skulle ha sett annorlunda ut om hennes släkt inte 

skulle ha varit så pass företagsamma som de är idag.  
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4.2.2 Verksamheten 
 

Franchise 
tagare 

Varför 
franchise? 

Fri eller 
bunden? 

Eget  
företag 
innan 
franchise? 

Krävdes 
affärsplan? 

Eget  
Företag eller 
butikschef? 

Familje- 
företag? 

Anna  Arbetslös Fri Nej Nej Eget företag Nej 
Björn 
 

Ville inte  
vara egen- 
företagare 

Bunden 
av 
koncept 

Ja Ja, budget 
och kalkyler 

Butikschef 
och eget 
företag 

Ja 

Christian Bra  
varumärke 

Bunden 
av 
koncept 

Ja Ja, en 
framtidsplan 

Eget företag Nej 

Daniel  Karriär  
inom 
givaren  
innan 

Bunden 
av 
koncept 

Nej Ja, en 
framtidsplan 

Eget företag Nej 

Erik 
 

Bra koncept Fri Nej Ja, en 
framtidsplan 

Eget företag Nej 

Filippa Karriär inom 
givaren 
innan 

Fri  Nej Nej Butikschef 
och eget 
företag 

Nej 

Gustav Ny- 
examinerad  

Fri  Nej Kalkyler och 
budget 

Eget företag Nej 

Helene Erfarenhet  
från samma 
bransch 

Bunden 
av 
koncept 

Nej Ja Eget företag Ja 

Ingrid 
 

Karriär  
inom 
givaren 
innan 

Bunden 
av 
koncept 

Nej Ja Eget företag Nej 

 

Tabell 3. Sammanställning av de intervjuade franchisetagarna inställning till sitt franchisetagande och hur det 

såg ut inför uppstart av företaget. (Sammanställd utifrån undersökningen) 

 

Majoriteten av franchisetagarna valde franchise för att de hade haft en karriär hos den 

aktuella franchisegivaren. Andra svar var bland annat att de hade erfarenhet från samma 

bransch, att de inte ville vara egenföretagare samt att de var nyexaminerade. 

Fyra stycken av franchisetagarna kände att de var fria i rollen som franchisetagare 

medan fem stycken kände sig bundna av konceptet på något sätt.  

Två stycken av de tillfrågade franchisetagarna hade eget företag innan de blev 

franchisetagare. Sju stycken hade därmed inte företag innan de blev franchisetagare. 

För samtliga franchisetagare förutom två krävdes någon slags affärsplan, framtidsplan 

eller ekonomisk kalkyl.  

Samtliga av de tillfrågade franchisetagarna kände själva att deras företag var deras egna. 

Två stycken svarade dessutom att de också kände sig som butikschefer samtidigt.  
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Två stycken av franchisetagarna kallar sitt företag för familjeföretag medan resten väljer 

att inte göra detta.  

 

Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 

I få av fallen har det krävts utbildning för att man ska bli antagen som franchisetagare. 

Daniel, Erik, Gustav och Helene fick gå igenom någon slags rekryteringsprocess och i vissa 

fall med tillhörande kurser och utbildningar. I de andra fallen var det mera erfarenhet, tidigare 

karriär inom franchisegivaren och tidigare kompetens som avgjorde om personen blev 

antagen som franchisetagare.  

 

Känner ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 

Flera av de intervjuade känner att de kan ta egna initiativ i sitt företag. Anna, Daniel, 

Erik, Filippa, Gustav och Ingrid hävdar att de kan ta egna initiativ men att de i sådana fall 

måste hålla sig inom konceptets ramar.  

Björn säger att man alltid har någon ovanför sig medan Christian säger att det är skönt 

att mycket är styrt via franchisegivaren. Helene säger att hon kan göra små förändringar med 

produkter och dylikt i butiken.  

 
Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 

Samtliga respondenter känner att de får stöd av sin franchisegivare men i de flesta fall 

handlar det om ett stöd som man kan få om man vill ha det. Stödet varierar mellan 

franchisegivarna men det vanligaste stödet franchisetagarna får är främst av administrativt 

slag så som resultat, budgetberäkningar och utbildning.  

Filippa, Gustav, Helene och Ingrid säger därtill att de har personlig kontakt med 

huvudkontoret av olika anledningar men oftast för att få hjälp med ekonomiska kalkyler och 

vid förhandlingar med bank.  

Daniel säger att det är skönt att mycket administrativt styrs via franchisegivaren, då han 

slipper olika administrativa sysslor så som förhandlingar med leverantörer och försäljare.  

 
Arbetar Ni något själva i butiken? 

Det är få av de intervjuade som arbetar själva i sin butik. Anna, Christian och Filippa är 

de som uttryckligen arbetar i butiken samtidigt som de tar hand om företaget i sin helhet. 

Resten av de intervjuade, Björn, Daniel, Erik, Gustav, Helene och Ingrid säger att de sällan är 

i butiken själva utan att de har anställda som sköter butiken. 
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De sistnämndas arbetsuppgifter rör allehanda administrativa uppgifter så som att lägga 

upp scheman, se till att personalen är nöjda, ta hand om det ekonomiska samt ta hand om 

företaget i sin helhet.  

 

4.2.3 Ekonomin 
När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  

Filippa tog ett litet lån i början och hon tror att det hjälpte att ha en franchisegivare i 

ryggen när hon tog lånet i och med att banken då kunde jämföra med andra butiker och se att 

konceptet är hållbart. Hon tror att det är svårt att låna pengar till en idé, utan att man måste ha 

en grund att stå på. Björn, Ingrid och Helene har samma inställning i denna fråga.  

Anna tyckte det var svårt att ta lån i och med att banken ville gå runt aktiebolaget och 

sätta Anna som lånansvarig.  

Daniel, Erik och Gustav nämnde inget om varumärkets betydelse vid låntagande. Dock 

krävde Daniels och Eriks franchisegivare att de skulle vara skuldfria.  

 

Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 

Björn, Christian, Daniel och Filippa skulle ändå kunna tänka sig att ta lån även fast det 

inte var till för att driva franchise.  

Anna, Erik, Gustav, Helene och Ingrid skulle inte kunna tänka sig att ta lån om det inte 

var för franchise. Anna och Helene tyckte att det skulle kännas alldeles för otryggt och 

osäkert utan en franchisekedja i ryggen.  

 

Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 

Samtliga intervjuade tycker att det är värt att betala avgiften i förhållande till vad de får 

ut av avgiften. Daniel tycker att det är värt det för att han får mycket hjälp för den summan 

han betalar och Ingrid tycker att det ”känns” att betala avgiften men att hon har förståelse för 

vad den är till för och vad hon får ut av den.  

 

Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 

I denna fråga känner de intervjuade att deras franchisegivare inte tar för mycket. Daniel 

vill påstå att hans franchisegivare snarare ger mer än tar i form av administrativa tjänster. 

Helene och Ingrid säger att de tar lagom mycket i jämförelse med vad de får tillbaka. Helene 

lägger också till att hon aldrig skulle ha varit så stor om det inte vore för hennes 

franchisegivare. Anna säger att det är ett ömsesidigt beroende som styr utbytet i och med att 
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båda parter är beroende av varandra medan Christian säger att alla franchisetagare vet vad 

som gäller då de går in i en franchise.  

 

Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 

Nästintill alla de intervjuade svarade att det inte finns några begränsningar hos 

franchisegivaren för en egen expansion eller tillväxt utan att det snarare var dem själva som 

satte gränserna för en egen expansion eller tillväxt.  

Anna var den enda av de intervjuade som faktiskt hade en begränsning från sin 

franchisegivare vilka krävde att hon hade en partner för vidare expansion eller tillväxt. Björn 

sade därtill också att han trodde han skulle få högre krav på sig om han expanderade eller 

växte i storlek.  

Gustav svarade att hans franchisegivare förespråkar att han som franchisetagare ska 

öppna flera butiker. Filippa svarade därtill att hon skulle känna sig mer som en egenföretagare 

ju fler butiker som hon öppnade.  

 

Till vilken utsträckning kontrollerar er franchisegivare verksamheten? 

Anna, Björn, Christian, Gustav, Helene och Ingrid säger att deras franchisegivare 

kontrollerar dem alltid eller ibland antingen via att de är ihopkopplade i samma system eller 

att de måste rapportera försäljningssiffror till huvudkontoret.  

Daniel, Erik och Filippa säger att deras franchisegivare inte kontrollerar dem alls men 

att det inte finns någon begränsning för dem att kontrollera och övervaka. Filippa säger 

dessutom att eftersom hon är utbildad så litar franchisegivaren mer på det hon gör.  

 

Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 

Samtliga intervjuade säger att de kan vara med vid olika beslut och förändringar via 

franchisegivaren men att de inte kan påverka så mycket.  

Daniel säger därtill att huvudsaken med franchise är att man ska slippa beslutsfattande 

och möten, men att man får vara med i beslutsfattande och förändringar om man vill.  

Anna, Helene och Ingrid tillägger att deras franchisegivare förespråkar en öppen diskussion 

där de är tydliga med att framföra franchisetagarnas möjlighet till deltagande.  
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5. Analys och resultat redovisning 
Syftet med studien är att kartlägga franchisetagaren i sin affärsverksamhet samt hur de 

själva ser på sin roll och om denna roll kan likt juridiska aspekter karaktäriseras som 

egenföretagare.  

 

5.1 Analys 
Här kommer empirin att analyseras utifrån de tre områdena på samma sätt som i 

empiridelen.   

  

Rollen 
Majoriteten av de franchisetagare som intervjuats har sagt att de ser sig själva som 

nyckelpersoner i sitt företag. En falsk bild av franchisetagarens roll om man ska gå efter 

Johannissons & Lindmarks (1996) definition, vilken säger att en nyckelperson är den som 

sitter inne med kunskapen och som styr vad som händer på marknaden. I det här fallet så är 

det inte franchisetagaren utan franchisegivaren som är nyckelpersonen, då det är denna som 

styr informationen och marknaden.  

 

”Vi känner oss som nyckelpersoner och vi är beroende av varandra och vår personal, vi har 

ytterst ansvar hela tiden och måste hålla butiken flytande när andra är sjuka osv” 

(Erik, 7-Eleven, 2007) 

 

Johannisson & Lindmark (1996) har gjort en tabell för att tydliggöra skillnaden mellan 

småföretagare, management och entreprenören. Jämför man småföretagaren och 

franchisetagaren, kan markanta skillnader inte åskådliggöras (se tabell i kapitel 5.2). Däremot 

blir det skillnad om man ser till franchisetagaren och hur denne bör agera enligt definition: 

 

Drivkraften:  Samarbete 

Logiken:   Rutiner 

”Fakta”:   Riktlinjer och utbildning 

Tiden:   Eget ansvar 

Rummet:   Glokalt 

Marknaden:  Ingen egen interaktion 

Sikten:   Detaljerad 
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Här kan man däremot se stora skillnader på vad som enligt franchisings etik regler anses 

vara områdena för god franchising och hur franchisetagarna själva ser på sin verksamhet. 

Vilket ger ytterligare tecken på att rollen som franchisetagare inte går att likställa med 

egenföretagaren.  

Enligt Scarborough & Zimmerer (2006) bygger ett framgångsrikt franchisetagande på 

ett bra samarbete med tillit mellan franchisetagare och givare för att sträva mot ett gemensamt 

mål. De intervjuade har haft skiftande samarbete med sin franchisegivare. I vissa fall var 

samarbetet så pass nära att de hade veckovis kontakt med utbyte av information så som 

försäljningsresultat. Några hade också en personlig kontakt på franchisegivarens huvudkontor. 

Något att notera är dock att det nästan inte är någon av de intervjuade som känner att de har 

något att säga till om vid eventuella förhandlingar, beslutsprocesser och förändringsarbeten 

hos deras franchisegivare. Det framgår tydligt att de får en chans att säga vad de tycker men 

att känslan att deras röster inte spelar någon roll väger tyngre än delaktigheten. Därmed blir 

den gemensamma strävan mot ett mål diffus, men några av de intervjuade nämnde ändå att 

det finns ett ömsesidigt beroende mellan dem och sin franchisegivare.  

 

”Jag har rätt att säga vad jag tycker om saker, t.ex. produkter osv. Men jag tror 

egentligen inte att jag kan påverka så mycket” 

(Christian, Gallerix, 2007) 

 

En undersökning som Scarborough & Zimmerer (2006) presenterar visar att en stor 

andel av franchisetagarna, 71 %, är nöjda med sitt val att gå in i en franchise. De intervjuade i 

studien har samma inställning. Samtliga deltagare i studien är nöjda med sitt val att bli 

franchisetagare.  

Anledningen till att en individ väljer att bli franchisetagare skiljer sig mellan de 

intervjuade. Frågan resulterade i följande svar; viljan att bli sin egen, att kunna stå på egna 

ben, att kunna bestämma över sig själv, att sälja till kunder, att ha sina egna kunder, att arbeta 

nära kunden, att det känns tryggt, att ha någon ovanför sig som kan hjälpa till vid problem 

samt att ha någon som kan hjälpa till med administrativa uppgifter. Jämförs dessa med 

Scarboroughs & Zimmerers (2006) lista över anledningarna till att individer väljer att bli 

franchisetagare tydliggörs många likheter. Nästan alla av de intervjuades anledningar faller 

inom Scarboroughs & Zimmerers (2006) listade anledningar. De enda som hamnar utanför 

deras lista är tryggheten, att ha någon till hands vid behov av hjälp samt närheten till 

kunderna.  
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”Jag känner att det här varumärket är ett bra varumärke för framtiden i och med att 

människors Brand Awearness ökar” 

(Gustav, Subway, 2007) 

 

Scarborough & Zimmerer (2006) nämner flera nackdelar med att bli franchisetagare. De 

menar att vara franchisetagare kan dra på sig utgifter i form av franchiseavgifter, 

vinstutdelningar och uppstartskostnader. Studien visar en viss skillnad då flera av de 

intervjuade nämnde att deras kostnader inte hade varit så stora och att man kunde få hjälp med 

sådan om behovet fanns. En franchisetagare nämner att man kunde hyra all utrustning via 

franchisegivarens leverantörer om man hade dåligt med kapital men att detta var en risk i och 

med att man kan fastna i lån.  

De intervjuade antyder på att de har en viss rörlighet även fast de är bundna av ett 

koncept med standardiserade processer och strukturer. Majoriteten säger att de kan spegla sig 

själva i företaget, att de får en viss frihet att bestämma över butikens utseende och vinklandet 

av produkter. Men de tydliggör också att de måste hålla sig inom konceptets ramar, regler och 

riktlinjer.  

Som sista nackdel nämner Scarborough & Zimmerer (2006) att franchisetagande 

innebär en mindre frihet för franchisetagaren. De menar att franchisetagaren mister sin 

kontroll över sig själv och att man inte längre kan gå sin egen väg utan att franchisegivaren 

har kontroll över en.  

Majoriteten av de intervjuade säger att de antingen är helt fria eller fria men bunden av 

konceptet. En av de intervjuade valde att uttrycka sig på följande sätt:  

 

”Om man inte kan känna sig fri i ett franchisekoncept så ska man inte bli franchisetagare. Att 

vara fri betyder att man accepterar sin situation” 

(Anna, Specsavers Blic, 2007) 

 

Verksamheten 
Alla de intervjuade menade att de hade ett visst initiativtagande i sin verksamhet, dock 

så var det tvungna att hålla sig inom ramarna för konceptet, ett koncept som är starkt 

kontrollerat av franchisegivaren. Detta inviger franchisetagaren i en falsk frihet, då dem inte 

kan, enligt Johannisson & Lindmarks (1996) förklaring, förvandla sina initiativ till nya 

handlingar. Något som är grunden till egenföretagande.  
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”Jag får ta egna initiativ men jag måste hålla butiken efter vissa ramar och regler i och 

med att MakeUpStore vill att butikerna ska se likadana ut. Men det är upp till mig att vinkla 

olika produkter osv” 

(Filippa, Make Up Store, 2007) 

 

En annan synvinkel som Johannisson & Lindmark (1996) tar fram är att småföretagande 

kännetecknas av familjeverksamhet, något endast två av de nio intervjuade kunde instämma i.  

Att skapa tillväxt för en franchisetagare kan ske på två sätt, ett är att skapa en bra butik 

som lockar mycket folk. Det andra är att starta ytterligare en butik. Detta sker under kontroll 

av franchisegivaren och deras riktlinjer. Detta kan till viss del liknas med en egenföretagares 

agerande vid expansion och tillväxt enligt Johannisson & Lindmark (1996). Största skillnaden 

blir att man inte kan expander exakt hur man vill och kanske inte på samma grunder.  

En franchisetagares viktigaste nätverk är dennes franchisegivare och leverantörer. Att 

vara en del av franchisekedjan är att hålla god min till sitt nätverk, då ett misslyckande i detta 

kan förstöra för hela kedjan. Här kan konsekvenserna bli större än för den enskilde 

företagaren, men båda resulterar i negativa konsekvenser för det egna företaget (Johannisson 

& Lindmark, 1996).  

Många av de intervjuade ägde företag som de nyss startat upp och därmed låg i 

startgroparna för en eventuell expansion eller tillväxt. McKinsey&Company (2003) hävdar att 

många tillväxtföretag utvecklas så snabbt att det är omöjligt att finansiera företaget och 

utvecklingen på egen hand. I fallen med de undersökta företagen visar det sig att man inte kan 

kalla franchisetagare för tillväxtföretag eftersom de intervjuade inte haft någon uttryckligen 

snabb tillväxt eller haft problem med finansiering och utveckling. De intervjuade har löst 

finansieringen via banker och/eller eget kapital. Utvecklingen av deras företag har i vissa fall 

begränsats av ägarnas egen tid och därmed krävt en ytterligare partner. 

McKinsey&Company (2003) beskriver att de tre framgångsfaktorerna affärsidé, kapital 

och ledningsgrupp som grunden till ett framgångsrikt företag. I samtliga företag som ingick i 

studien fanns det någon form av affärsidé och kapital, men enbart i ett fall en ledningsgrupp. 

 

”De krävde ingen direkt affärsplan men det är klart att de var nyfikna på hur man ska 

jobba i och med att de ger bort en del av deras företag” 

(Erik, 7-Eleven, 2007) 
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 De intervjuade valde franchise som verksamhetsform på grund av att de hade en 

ursprunglig idé av att bedriva en egen verksamhet. Därtill hade de kapital eller skaffade 

kapital innan de startade verksamheten. Dock hade bara en företagare en ledningsgrupp då 

denne startade företaget tillsammans med sin bror.  

Ett framgångsrikt företag utvecklas med följande fyra steg enligt 

McKinsey&Company (2003); (i) utveckling av affärsidén, (ii) utveckling av affärsplan, 

(iii) start och expansionsfas samt (iiii) etablerandet av företag:  

(i) – Ingen av de intervjuade hade någon slags utveckling av sin affärsidé innan nästa 

steg. I flera av fallen har de funnit sig i rollen av franchisetagare utan att de egentligen 

planerat för det.  

(ii) – I några av företagen förekom det någon form av affärsplan. De varierade i form 

och verkan genom att vissa av dem var till för franchisegivaren och vissa för banken.  

(iii) – Samtliga av de undersökta företagen hade en start och expansionsfas.  

(iiii) – Samtliga företag i studien etablerades efter föregående steg.  

Enligt McKinsey&Company (2003) startas framgångsrika företag av personer med god 

kännedom om det aktuella området och att de därtill också har en erfarenhet av branschen. 

Studien visade att tre av de intervjuade hade haft egna företag innan de blev franchisetagare. 

Därtill hade enbart tre stycken branscherfarenhet som understeg tio år. Enbart en hade varit 

verksam inom franchise i över tio år. Detta tyder på att de intervjuade har bra erfarenhet av 

branschen men ganska dålig erfarenhet av eget företagande och franchisetagande.  

Då en individ går in i en franchisekedja får denne en chans att äga sin egen verksamhet 

och snabbt nå lönsamhet mycket tack vare det inarbetade och identifierade varumärket, 

skriver Scarborough & Zimmerer (2006). Bland de intervjuade franchisetagarna var det några 

som beslöt sig för franchise med anledningen av att de ville äga sin egen verksamhet men 

också att de inte ville starta på noll utan ta del av ett redan etablerat och välkänt varumärke. 

Några av de andra hade redan arbetat inom franchisegivaren och därigenom blivit 

franchisetagare, dessa nämnde ändå tryggheten med att ta del av ett redan etablerat 

varumärke.  

Förutom att ta del av ett etablerat och välkänt varumärke nämner också Scarborough & 

Zimmerer (2006) att fördelen med franchising är att franchisegivaren sitter på en stor expertis 

som franchisetagaren kan ha nytta av. Därtill nämner de att franchisegivaren vill att sina 

franchisetagare skall lyckas och därmed använder sin expertis för att hjälpa sina 

franchisetagare att undvika de tidiga misstagen, franchisegivaren blir därför ett slags 

skyddsnät. Enligt de intervjuade så får de mycket stöd, hjälp och support från sina 
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franchisegivare, antingen via Internet, telefon eller personliga kontakter. En av 

franchisetagarna lyfter också fram styrkan med franchisegivaren: 

 

”Franchise är som ett schackspel. När de tar ett steg så har de tänkt åtta steg framåt 

och därför valde jag att ta franchise. Jag hade ingen möjlighet att göra samma 

framtidsplaneringar som 7 – Eleven gör.” 

(Björn, 7-Eleven, 2007) 

En annan nackdel är enligt Scarborough & Zimmerer (2006) att man som 

franchisetagare är tvungen att följa standardiserade processer och strukturer. Franchisetagarna 

i undersökningen tycker dock detta inte är en nackdel. En av de intervjuade svarade att detta 

är ett känt faktum för den som blir franchisetagare, därtill en av de andra som svarade att man 

måste följa konceptet även fast man ibland hade en annan vilja och fortsätter sedan:  

 

”Är man franchisetagare så måste man arbeta utifrån viss standard och vill man inte det 

skulle man ha öppnat café istället.” 

(Ingrid, Subway, 2007) 

 

Majoriteten av de intervjuade är styrda att använda vissa återförsäljare, leverantörer och 

produkter. Men de nämner inte dessa som en nackdel för att vara franchisetagare. En av de 

intervjuade hävdar därtill att det är positivt att så mycket är styrt via franchisegivaren:  

 

”Det är skönt att allt är styrt för då slipper man alla försäljare och leverantörer” 

(Daniel, 7-Eleven, 2007) 

 

En av de intervjuade särskiljer sig dock genom att han säger att han får bestämma en del 

över sitt produktutbud.  

Scarborough & Zimmerer (2006) anger att nackdelen med att vara franchisetagare är att 

man begränsas av restriktioner inom försäljningen samt att man har ett begränsat 

produktutbud. Med det menar dem att man måste använda vissa återförsäljare och 

leverantörer och därtill också enbart sälja, av franchisegivaren, godkända och beprövade 

produkter. Detta stämmer inte överens med vad de intervjuade svarade.  
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Ekonomin 
Endast en av nio intervjuade var arbetslös innan de valde att bli franchisetagare, 

resterande gjorde det för att de ansåg att det fanns ett bra koncept bakom franchising. Detta 

skiljer sig också från Johannisson & Lindmark (1996) påstående om att många småföretag 

öppnas av människor som varit arbetslösa, då det får starta eget bidrag.  

Att anskaffa riskkapital är något som ingen av de intervjuade ansåg sig haft problem 

med, de säger att genom att dem ingick i ett franchisekoncept så fanns det så pass mycket 

trygghet att bankerna inte tvekade, vissa fick även hjälp av sin franchisegivare. Detta ligger 

också utanför gränsen för vad egen företagare går igenom, då endast 21 % anser sig nöjda 

med bankens agerande. Det har också varit mindre viktigt att skaffa kapital för 

franchisetagarna än vad det är för egenföretagaren (Johannisson & Lindmark, 1996). 

 

”Jag tog banklån och hade inga problem. Jag tror att det är lättare att ta lån för franchise än 

egenföretag pga. välkänt varumärke och lättare att lyckas alltså mindre risk” 

(Björn, 7-Eleven, 2007) 

 

Flera av de intervjuade säger dessutom att sin franchisegivare skulle uppmärksamma 

om försäljningen hade en svacka och därefter hjälpa till att finna orsaken och en lösning till 

svackan. 

De intervjuade nämner inget om att deras franchisegivare kräver någon slags 

vinstutdelning, dock krävde samtliga franchisegivare en avgift för att de skulle få bli 

franchisetagare. Flera av de intervjuade kände att denna avgift var hög men svarade senare 

som alla andra, att det är värt att betala avgiften om de jämförde med vad de fick ut av 

avgiften.  

Att marknaden är mättad och att man som franchisetagare får en icke tillfredställande 

utbildning är något som Scarborough & Zimmerer (2006) sedan nämner som en ytterligare 

nackdel. Studien visar dock att de intervjuade inte håller med. Ingen nämner att en mättad 

marknad skulle vara en nackdel och därtill nämner majoriteten att de snarare får tillgång till 

utbildning och värdefull information via sin franchisegivare och ingen antyder på att denna 

utbildning skulle vara icke tillfredställande.  

 

5.2 Resultat 
Här presenteras resultatet av analysen för att skapa en översiktlig bild av vad 

undersökningen visar för bild av franchising.  
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Rollen 
Här tydliggörs de sju områdena som presenterats tidigare för att åskådliggöra skillnader 

och likheter mellan de olika sätten att agera som egenföretagare.   

 

Områden Småföretagande Management Entreprenören Franchisetagaren 
Drivkraften Oberoende Yrkeskarriär Skapande  Att vara egen och trygg 
Logiken Vanehandlingar Rätt beslut Genuin Handling Genomtänkt handling 
"Fakta" Traditioner IT Visioner Erfarenhet/riktlinjer 
Tiden Existens Time Management Synkronisering Delegera och optimera 
Rummet Lokalt Globalt Glokalt Lokalt  
Marknaden Reaktion Proaktion Interaktion Ingen interaktion 
Sikten Inblick Utblick Överblick Helhetsstyrning 

 

Tabell 4. En utvecklad förteckning över områdena som kännetecknar entreprenören, småföretagande och 

management (Johannisson & Lindmark, 1996 p.26). Där franchisetagaren har lagts till. Resultatet kommer utav 

en sammanställning från de intervjuade franchisetagarna. 

 
Franchisetagarna ser sig själva oftast som egenföretagare, men på djupet ser det 

annorlunda ut. Franchisetagaren vaggas in i falsk bild av sig själv som rollen av en 

egenföretagare, något de inte är om man ska se till den bild Johannisson & Lindmark (1996) 

beskriver: 

• Dem är exempelvis inte nyckelpersoner i sitt företag då de inte kontrollerar 

marknaden och informationen, det är franchisegivaren som är nyckelpersonen.  

Vad som senare visas är att franchisetagarna har haft en god erfarenhet och kunskap om 

branschen i fråga men haft ganska dåliga erfarenheter och kunskap om eget företagande och 

franchisetagande, då man ser till tidsaspekten.  

Anledningen att en individ blir franchisetagare är enligt studien att man vill vara sin 

egen, undvika att starta från noll och att ta del av ett välkänt och identifierat varumärke, något 

som också Scarborough & Zimmerer (2006) föreslår.  

Samtliga av studiens franchisetagare är nöjda med sitt val att bli franchisetagare och vad 

som är intressant att lyfta fram är att de ser tryggheten och möjligheten att arbeta nära sina 

kunder som största anledningarna till att de tog beslutet att bli franchisetagare. Scarborough & 

Zimmerer (2006) antyder på att franchisetagare är nöjda med sitt val men har inte angett de 

nämnda anledningarna som anledning till att bli franchisetagare.  
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Verksamheten 
Initiativförmågan finns där, men kan inte ske utanför ramarna för franchisegivaren koncept, 

det kan alltså inte skapas något nytt samt att franchisetagaren kan inte likt egenföretagaren 

liknas vid en familjeverksamhet (Johannisson & Lindmark, 1996). 

McKinsey&Company (2003) beskriver utvecklingen och uppbyggnaden av 

framgångsrika tillväxtföretag med fokus på företagsstart och hur dessa ser ut i dess olika steg. 

I föregående del kan vi se att studien inte riktigt kan appliceras med McKinsey&Companys 

(2003) förslagna utveckling av framgångsrika företag. 

Studien påvisar att en företagsstart inom en franchisekedja inte präglas av samma 

detaljrikedom som McKinsey&Company (2003) föreslår. Det verkar som att franchisetagare 

inte planerar lika mycket som vanliga företagare innan företagsstart utan att allt arbete med 

idéskapande, affärsplanering och skapandet av en affärsplan hoppas över eller inte alls utförs 

av franchisetagarna själva. Det verkar mer som att franchisetagarna i studien utvecklade 

affärsidén och affärsplanen, startade och expanderade samt etablerade sitt företag i samma 

steg och inte i fyra separata steg som McKinsey&Company (2003) föreslår.  

Studien visar att franchisetagarna har god kontakt och samarbete med sin 

franchisegivare. Vad som dock inte visas är arbetet mot ett gemensamt mål som Scarborough 

& Zimmerer (2006) förslår. De intervjuade menar att de kan påverka om de vill men att det 

känns lönlöst. 

Scarborough & Zimmerer (2006) lyfter fram franchisegivarens stora expertis och dess 

vilja att hjälpa sina franchisetagare mot framgång. Detta syns tydligt i studien då majoriteten 

av franchisetagarna känner att de får mycket stöd av sin franchisegivare samt att flera känner 

att det är skönt med någon att vända sig till.  

 

Ekonomin 
Franchising skapar en trygghet hos bankerna, en fördel få egenföretagare har. Den 

största likheten mellan egenföretagaren och franchisetagaren är hur expansion och tillväxt 

sker. Det finns dock skillnader även här i och med att franchisetagaren måste agera utifrån 

franchisegivarens direktiv vid  en expansion (Johannisson & Lindmark, 1996).  

Att företagsstarten för franchisetagarna kräver en tillgång till kapital, att de hade någon 

form av affärsidé samt någon form av ledningsgrupp syns tydligt i studien (Johannisson & 

Lindmark, 1996).  
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Det kan konstateras att franchisetagarna i studien inte kan kallas för tillväxtföretag då de 

inte haft problem med kapitalförsörjning samt att de inte haft en snabbt och intensiv tillväxt 

(McKinsey&Company, 2003).  

Scarborough & Zimmerer (2006) listar olika nackdelar till att bli franchisetagare. Vad 

som visas i studien är att flera av franchisetagarna inte ser några nackdelar med att vara 

franchisetagare utan snarare en antydan på att de som tar beslutet att bli franchisetagare redan 

vet vad som krävs och vilka begränsningar som finns. Den enda nackdel som visas med 

studien är att avgiften skulle vara för hög, men samtidigt så visar det sig att franchisetagarna 

tycker att avgiften är lagom i förhållande till vad de får ut av den.  
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6. Slutsatser 
Utifrån franchisetagares roll och hur denne ser på sin roll i sin affärsverksamhet, bör 

man som i juridisk aspekt karaktärisera franchisetagarens roll som den av en egenföretagares 

eller är denna roll av annan karaktär?  

  

Med tyngdpunkten på det resultat som framkommit av studien är slutsatsen att 

franchisetagare inte bör karaktäriseras som en egenföretagare likt juridisk aspekt, byggt på 

följande grunder: 

– Att benämna franchisetagare för egenföretagare skapar en falsk bild 

av den roll en franchisetagare spelar i sitt företag med avseende på 

initiativtagande, agerande som nyckelperson, familjeverksamhet samt 

expansion och tillväxt. 

– Det förekommer inget förarbete inför uppstart av företag med 

avseende på idéskapande, affärsplanering samt skapandet av 

affärsplan. 

– De har ett samarbete med franchisegivarna, men är inte med vid 

förändringsarbeten och beslutsfattande vilket gör att det inte går att 

sträva efter ett gemensamt mål. 

– Franchisetagarna ser inga nackdelar i att betala för att ta del av ett 

koncept och att avsäga sig ansvar från delar som marknadsföring, 

affärsplanering, diverse förhandlingar och administration samt 

produktutbud. 
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7. Diskussion 
I denna del kan läsaren ta del av en avslutande diskussion av studiens resultat och 

slutsats samt en allmän diskussion om ämnet. Det följs av en framtidsvision och en kritisk 

granskning av författarna om författarna.  

 

7.1 Avslutande diskussion  
 Att göra en jämförelse mellan en egenföretagare och en franchisetagare med syftet att se 

om de båda karaktärerna kan likställas har varit lyckosam. Ett resultat och en slutsats har 

kunnat presenterats.  

 Uppsatsens problem se om franchisetagaren karaktäriseras av en annan roll än den som 

egenföretagaren karaktäriseras av. Svaret på denna fråga löd att franchisetagaren 

karaktäriseras av en annan roll än den som egenföretagaren har och att man därmed inte bör 

kalla franchisetagaren för en egenföretagare. Vad som kan diskuteras är om detta svar är av 

stor tyngd eftersom uppsatsen är ganska smal i sin omfattning och därmed har sina 

begränsningar. Att analysera subjektiva data är svårt och därmed kan det vara svårt att dra 

konkreta slutsatser.  

 Uppsatsens ambition att kartlägga franchisetagarens roll och hur de själva ser på sin roll 

samt hur man kan likna den med en egenföretagare har bland annat gett oss en bredare bild av 

franchisetagaren men därtill också en utveckling av Johannisons & Lindmarks (1996) modell 

över småföretagaren, managern och entreprenören. Vad som måste nämnas här är att denna 

kartläggning, på samma sätt som rollutredningen, är grund och därmed påverkar 

kartläggningens innehåll och utseende.  

 I efterhand kan vi konstatera att uppsatsen har gett oss en bredare bild och förståelse för 

franchisetagaren Lärdomar som kan dras är att mer tid borde ha planerats till fördel för 

litteratursökning då det var svårt att finna litteratur och artiklar om ämnesområdet. Detta kan å 

andra sidan förklaras av att det finns ett tomrum i detta ämnesområde och att vi som författare 

bidragit till en viss utfyllnad. 

 

7.2 Rekommendationer till framtida forskning 
Efter att ha konstaterat att franchisetagaren inte bör benämnas egenföretagare, bör 

framtida forskning om franchise fokusera på de konsekvenser som kan uppstå för en 

franchisetagare när denne blir tagen för en egenföretagare. 

Att vara egenföretagare eller franchisetagare har både sina för- respektive nackdelar, 

några av dessa vilka vore intressant att gå djupare in på är de skattemässiga konsekvenserna, 
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möjligheterna till affärsutveckling, marknadsförings konsekvenser, hur trovärdigt företaget är 

samt de juridiska konsekvenserna.  

Det skulle också vara intressant att se hur marknaden skulle reagera på om franchising 

fick en egen juridisk ståndpunkt, skulle intresset för franchising minska respektive öka? Hur 

skulle det påverka konkurrensen på marknaden? 

En annan infallsvinkel som skulle vara intressant att gå djupare in på är hur 

franchisetagarna agerar om det väljer att lämna sin franchisegivare. Om franchisetagaren 

skulle vilja fortsätta inom samma bransch, blir han då stämd för företagsplagiat? 
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8.3 Muntliga källor 
Intervju den 9 november 2007 med en franchisetagare för SpecsaversBlic (ca. 40min.), 

SpecsaversBlic Hornsgatan 88, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt namn: Anna. 

 

Intervju den 9 november 2007 med en franchisetagare för 7 – Eleven (ca. 40min.), 7 – Eleven 

Klarabergsgatan 82, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt namn: Björn 

 

Intervju den 13 november 2007 med en franchisetagare för Gallerix (ca. 40min.), Gallerix  

Västermalmsgallerian Sankt Eriksgatan 45, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt namn: 

Christian 
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Intervju den 13 november 2007 med en franchisetagare för 7 – Eleven (ca. 40min.), 7 – 

Eleven Fleminggatan 19, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt namn: Daniel 
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Intervju den 23 november 2007 med en franchisetagare för Subway (ca. 40min.), Subway 

Hornsgatan 2, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt namn: Gustav 

 

Intervju den 26 november 2007 med en franchisetagare för Kahls Kaffe och The handel (ca. 

40min.), Kahls Kaffe och The handel Kista Galleria, muntlig källa, Stockholm. Fiktivt 

namn: Helene 
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9. Bilagor  

9.1 Intervjuunderlag 

9.1.1 Intervjufrågor 
 
F: Fråga 
S: Svar 
 
F: Hur gammal är Ni?  
F: Kön 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
F: Vad är Er drivkraft? 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
F: Hur ser Ni på tiden? 
F: Hur ser Ni på rummet? 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
F: Hur ser Ni på din verksamhet? Sikten 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
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9.2 Intervjuer 

9.2.1 SpecsaversBlic, ”Anna” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 52år. 
 
F: Kön 
S: Kvinna. 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 6år. 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: 35år. 
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Ja, jag känner att jag är en nyckelperson 
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Jag är väldigt nöjd med min franchisegivare och ställer upp på det som de vill försöker att 
göra med det här. Jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete och jag känner att de tar stor 
hänsyn till oss som jobbar. 
Det är antagligen så att dem kommer ingenvart utan optiker, och vi är en bristvara. De är 
beroende av oss optiker och man gör sig inte impopulär bland optiker, då får man svårt att 
rekrytera och då kommer dem inte långt. Jag tror att det kan vara lite special, just det här 
yrket. 
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Det bara blev av en händelse, jag är egentligen ofrivillig företagare. Jag var nyskild hade 
två barn och hade svårt att hitta jobb och det här dök upp och då hamnade jag här. Det har 
fungerat bra 
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Nä, jag känner nog att det är mitt företag 
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Jag, både och så klart, de har sitt tänkt och hade jag inte gillat det sätt de agerar och tänker 
på hade jag nog känt mig väldigt styr, men nu råkar jag hålla med dem och tycker om deras 
tänk. 
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Ja, det speglar min personlighet 
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Mamma och pappa var optiker och de hade en butik och jag ville inte ta över till deras stora 
besvikelse. Min son städar här när han gick på gymnasiet, men mina barn är opraktiskt lagda 
så det funkar inte så bra. Men jag vet flera inom branschen som gör så, där man och fru och 
barn jobbar inom samma butik.   
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
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S: Nä, det tror jag inte, men jag tror att det har att göra med att det inte har funnits som 
alternativ, det går idag inte att öppna en Helens optik och sitta där och tro att det ska fungera. 
Det handlar så mycket om marknadsföring och det finns så många nischer. Annars är det 
likadant med klädeshandeln, Brittas kläder fanns förut. Idag är det stora märken som H&M.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Hade det inte varit franchise så hade det aldrig blivit av. Jag tycker att marknadsföring är 
jätte trist och jag såg det som en chans att arbeta med mitt yrke och ha mycket serverat, jag 
tycker att det är en fördel och en service. Jag behöver inte ens köpa in sakerna utan det 
kommer en gång i månaden. Det finns de som är så himla duktiga på mode och att köpa in 
och marknadsföringen, då är det bättre att det är dem som gör det så får jag fokusera på det 
som jag är bra på. 
Sedan passar inte där här sätt alla, det finns ju det som vill göra det efter eget huvud. Då får 
man tänka efter. 
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Försöker se till att den här butiken fungerar med personal, tider och att vi har det bra. Det 
är helt och hållet jag som bestämmer hur personalen och vi arbetar och hur många jag vill ha 
som arbetar här. Det är ingen som lägger sig i hur jag arbetar. Se till att kunderna trivs här och 
har det bra, det är det jag göra. 
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Det kan ju variera och det beror mycket på personen och hur man stämmer det överens 
med dem personen. Den VD vi har idag tycker jag är jättebra och vi förstår varandra. Om jag 
pratar om något bekymmer så tycker jag nog att jag har fått hjälp och att de har förstått. Men 
det är inte alltid det har varit så. 
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det tycker jag nog, det tror jag också mycket beror på sociala kontakter och sådant som 
är så himla svårt. Men är man trevlig själv och vänlig så får man sådant beteende tillbaka. 
Sedan så finns kunskapen där. Så har dem mycket att göra och expanderar jätte mycket och 
har annat att tänka på än mig.  
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej. 
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Jag lånade pengar och fick hjälp att lägga upp de här lånen på så bra sätt som möjligt. Jag 
hade en man med mig till banken som hjälpt till att förhandla om räntor och säkerhet. Sedan 
har det gått väldigt bra, och vi har inte behövt några extra kapital, även om vi inte gått med 
stor vinst under åren.  
Bankerna är himla knöliga, så fort man ska ta lån måste man ta sin fastighet i pant. 
Aktiebolaget ska ju vara skölden mellan mig som privatperson och det som är företaget och 
det försöker bankerna hela tiden försöka gå runt. Om du vill ha råd så tar vi en pant, och det är 
jag inte så nöjd med. Men det är ju inte franchisegivarnas fel utan bankernas.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Nej det tror jag inte, det finns en trygghet och säkerhet i att det finns butiker som fungerar.  
Nu har jag blivit inbjuden till en budgetkurs där vi några dagar ska få lära oss hur man lägger 
upp en budget och vad man ska tänka på, vilket har varit jättebra, man har ju ingen kunskap 
om att driva företag, man vet ju inte ens hur man ska räkna.  
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F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Det här är en väldigt expansiv kedja och det öppnas nya butiker, och det finns många 
franchisetagare som äger flera butiker. Ibland finns det lite kiv om vem som har förtur till de 
nya butikerna, men det håller de på att lägga upp plan på hur det ska fördelas. Men det finns 
de som har fyra fem butiker, även om man begränsar så att man måste ha en partner. Men det 
är inget som jag hade tänkt mig.   
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Det var så här att det här var ju Blick tidigare och de tyckte att Stockholm var en svår 
marknad. Just i Stockholm var butikerna ägt centralt och inte franchise. 
De hade fyra fem butiker som just när de bestämde sig för att nu var det dags att släppa de här 
butikerna som de ägde centralt så då råkade jag jobba i en av butikerna. Och då var det bara 
att jag gick in på kontoret och sa att jag skulle vilja. Och så hände allt bara. Jag var redan 
känd av dem. 
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Överlevnad. Jag ville bo kvar i mitt hus, jag ville inte sitta där skilj, fattig och patetisk fick 
konstiga signaler av min omgivning, som tyckte att det var synd om mig. Jag ville känna att 
jag kunde leva ett anständigt liv.  
Jag bara hamnade här, många personliga tillkortakommanden. Någon har ju en egendomligt 
sinne för humor kring att jag hamnade här. Jag har ju funderat väldigt mycket kring hur det 
har blivit. Jag blev lite övertalad om att göra det här av en väninna som jag ingick ett 
informellt kompanjonskap med. Men jag funderade mycket på det här ansvaret. Jag har ju 
alltid sagt att jag inte ska äga en butik, jag ville inte ha det som mina föräldrar hade det. Det 
har varit ett intressant val och när jag gjorde det så viste jag att det skulle bli ett svårt val. Men 
jag har ju växt och blivit duktiga. Man kan själv bestämma. Man tjänar inga fantastiska 
pengar men man klara sig.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Jag blev indragen i det hela av en vän. Men idag känner jag att beslutet är rätt.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Jo, nä jag vill nog göra det som en optiker, jag har alltid jobbat i familjeföretag och det är 
bara att finna sig i det som det är. Men det är en dålig arbetsmiljö på många sätt, visst har man 
vänner och kompisar där, men man får en helt annan miljö och kan inte säga till på samma 
sätt. Jag tyckte att det inte var så trevligt här och kände att det här med ledarskap är väldigt 
viktigt, så jag gick några kurser och fick en större förståelse för det här med ledarskap. Det är 
jätteviktigt att man har en bra arbetsmiljö. Jag är nog ganska okonventionell.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Jag hade förut ett arbete där jag skulle skriva journaler och det var jätte stökigt, man visste 
inte om man skrev journaler eller om man gjorde tvätten. Jag har valt att när jag är i butiken 
då jobbar jag och när jag går här ifrån då är jag ledig. Jag prioriterar min fritid ganska mycket. 
Men visst ibland händer det att jag sitter och tänker lite och funderar fast jag är hemma.  
Det är väldigt jobbigt att arbeta med direktservice hela tiden. Man kräks nästan efter ett tag.  
Man vet att man har problem när man kommer ut från undersökningsrummet och inser att 
man två minuter senare inte känner igen kunden ute i butiken.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
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S: Söder är lite speciellt, man går här på Götgatan och äter sin lunch och träffar sina kunder. 
Man är i sitt område. Jag är nog väldigt mycket Söder. En del jobbar här, bor här eller har sin 
känslomässiga tillhörighet här. 
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Om det skulle öppna en konkurrent här i området då kan jag ringa supportkontoret och så 
gör vi en speciell marknadsföring här just då. Sedan är det ju marknadsföring som är 
gemensam för oss här i Stockholm. Jag är så tacksam över att jag inte själv behöver hålla på 
med det. 
 
F: Hur ser Ni på din verksamhet? Sikten 
S: Jag ser väldigt övergripande på min verksamhet.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Jag tycker att det är värt pengarna vi betalar.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Nej, det gjorde de inte. Jag tror att det var väldigt speciellt när jag blev franchisetagare så 
valt så rörigt och det gick så fort för dem. De ville nog bara bli av med butikerna. Så hittade 
det väl inget fel på mig så jag ansågs okej. Men idag är det jätte annorlunda idag och massor 
med frågor.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Man uppskattar mer och mer att man gör som man vill, reklamationer, kunder, arbetstider, 
lön, öka omsättningen.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Man kan känna sig lite låst, man kan inte bara säga att nej nu orkar jag inte. Ansvaret. 
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: Franchisegivaren har enligt avtal rätt att ta fram alla siffror. Men jag tror inte vi har samma 
insyn i deras företag. Huvudägarna är ett familjeföretag.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: De vill påskina att det är en öppen diskussion, men om de tycker att det blir bättre på ett 
sätt så är det på det sättet och man blir lite överkörd. Då får man ju väga om det är värt det 
eller inte. Det stör mig mycket att de finns de som klagar över hur saker fungerar och då 
tycker jag att man får ta ställning till om man ska fortsätta eller inte.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Jag ville stå på egna ben, det var en trygghet med konceptet och att det stämde överens 
med det som jag är utbildad till.  
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Om man inte kan känna sig fri i ett franchisekoncept så ska man inte bli franchisetagare. 
Att vara fri betyder att man accepterar sin situation.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Det har inte varit några svårigheter i att vara franchisetagare utan snarare svårigheter med 
att driva en butik.  
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9.2.2 7-Eleven, ”Björn” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 26år 
 
F: Kön 
S: Man. 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 1år. 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: 4år. Egenföretagare sedan tidigare.  
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Man är aldrig egen i franchise, det finns alltid någon över. Det är stor skillnad till att vara 
egen. Jag bestämmer över anställda och löner, men inte över konceptet.  
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Man känner att det är en människa där uppe som lägger sig i, men man bestämmer över sitt 
bolag, där är man chef. 
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Jag hade restaurang tidigare, det är väldigt tufft och jobbigt. När man är franchise får man 
många fördelar gentemot eget företag, man får hjälp med reklam, att skaffa kunder, man 
behöver inte jaga kunder. Sedan får man hjälp med budgetering och juridik, det finns kunnig 
personal som vet alla lagar och så, vi är dåliga med det i Sverige. Man får hjälp med 
utbildningar osv. De bestämmer hur man inreder butiken, men det ekonomiska får man 
bestämma själv. Men man har stöd. 
När man är egenföretagare är man ansvarig hela tiden och man har alltid skatteverk och 
myndigheter på sig hela tiden. Är man lyckad franchisetagare blir man respekterad. 
Franchise passar mig. Man e franchise max 5-10år, många unga och därför lever 7eleven idag 
pga de ungas drivkraft.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner att det är mitt företag där jag är chef.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Man är aldrig själv i franchise utan man har alltid en ovanför sig. Hans givare är bäst enligt 
han som han fastnade för. Lyckas jag lyckas dem. Man e beroende av varandra.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Jag känner att jag får chansen att sätta min egen prägel på butiken, naturligtvis inom 
konceptets ramar.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Alla anställda är i familjen. Svårt att driva företag utan att anställda familjen pga. Stöld, 
brist i tillit osv. Jag har koll på läget och de respekterar mig och jag ger dem tillit. Svårt att ha 
anställda som man inte känner.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
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S: Nej det hade det inte. Det är som sagt svårt att driva företaget utan att blanda in familj och 
släkt.  
 
F: Vad är anledningen till att det blev franchise? 
S: Franchise är som ett schackspel. När de tar ett steg så har de tänkt åtta steg framåt och 
därför valde jag att ta franchise. Jag hade ingen möjlighet att göra samma framtidsplaneringar 
som 7 gör. Alla 7 butiker är uppbyggda efter samma mall. Det finns olika zoner som 
representerar olika delar av försäljningen, det finns inte på någon annan franchise. 
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag sköter om det ekonomiska, min personal, min arbetstid och företaget i sin helhet.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: 7 hjälper till om det skulle hända mig någonting. Om jag backar så kan de gå in med 
kapital och hjälper en upp på benen igen. Finansieringspengar och sådant. Men man sköter 
alltid sin ekonomi själv. Har jag koll så släpper de mig. Har jag ingen koll så hjälper de mig. 
Jag har aldrig fått någon expert eller så som hjälpt mig vid ekonomiska beslut som till 
exempel vid banklån. Man måste ta hand om sin ekonomi själv. Man måste fixa pengar själv 
så de kan se om man kan fixa sådana saker själv och visa att man har lite ekonomisk drivkraft 
bakom. De har koll på allt annat annars. Jag får enorm nytta av 7s nätverk.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja.  
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Jag har haft en restaurangverksamhet tidigare.  
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Man går in med 150000kr och 50000kr är som en skyddsgräns. Jag tog banklån och hade 
inga problem. Jag att det är lättare att ta lån för franchise än egenföretag pga. välkänt 
varumärke och lättare att lyckas alltså mindre risk 
Vi i Sverige är bundna till lån och krediter. Det är synd att vi är bundna men vi kan inte göra 
mycket åt det.  Banken vill ju ha en bra låntagare för att minska risken. Man får inte vara 
skuldsatt om man går in i franchise. Då tror givaren att man kan börja ta svarta pengar osv. 
det handlar om förtroende. 
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Ja.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Man får öppna en till om jag vill, men det är inte praktiskt möjligt pga. Tidsbrist och högre 
krav. Två skulle jag kunna öppna men inte med.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Han var butikschef innan på en nedgången butik som han styrde upp och då såg de vad jag 
kunde och erbjöd mig ägarskap. I början får man en skitbutik som jag lyckades styra upp och 
därför fick jag styra den här butiken.  
Det var lättare att genomföra detta än egenföretagande pga. att konceptet redan är färdigt. 
Massa timmar åt administration inom egenföretagande. Man måste kunna allt själv. Man 
måste vara ekonom, pappa, mamma, kunnig, revisor osv. 
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Alla tillstånd är redan klara och det är inga problem för mig att skaffa exempelvis 
tobakstillstånd. Om jag skulle ha gjort det själv hade det tagit hur lång tid som helst och det 
hade nästintill varit omöjligt. 
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll. 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Konceptet blir man ju intresserad av. Det är det man drivs av. Det är tryggheten i det om 
man ska sätta ett ord. 
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Mitt beslut kändes skönt att gå in i franchise. Trygg och skönt och bekvämlighet. Inga 
skatteblanketter att fylla i osv. 
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Jag driver mitt företag från mina egna idéer. Man får vara med och bestämma mycket själv. 
Man får sätta sin egen prägel själv. Vissa saker får jag bestämma själv. Om jag skulle ha 
anställda så skulle jag behöva bevaka och kontrollera mer. Med familjen kan jag lita mer och 
ge mer ansvar till min familj eftersom jag litar på dem.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Jag försöker göra det mer bekvämt för mig själv och mina anställda. När jag var 
egenföretagare räckte inte dygnets timmar till. Jag kan reglera mina timmar och när jag går 
härifrån går jag hem utan mitt företag. När jag var egenföretagare kunde jag inte koppla bort 
det på samma sätt. 
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Stockholm och det området runt stationen är mitt område. 7 har en policy att man måste 
öppna ett ställe där det passerar minst 10000 personer varje dag.  
Jag har haft turen att få denna butik. Jag är en duktig kille som pratar och allt jag gör tror jag 
att jag kan lyckas med. Detta är guldgruva.  
7 hittar alltid lokaler åt alla franchisetagare.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag marknadsför mig själv också. 7 tipsar och hjälper till med marknadsföringen. När man 
var egen företagare fanns inte utrymme till det. Jag får en marknadsföring åt mig. Men det 
måste finnas en anledning till att 7 ska hjälpa mig med marknadsföringen. T.ex. en butik som 
slår upp vägg i vägg.  
 
F: Hur ser Ni på din verksamhet? Sikten 
S: Jag tycker om att se översiktligt på min verksamhet. Och uppe på 7 gör det de också och 
därmed hjälper mig att se saker som inte jag kan.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Av det jag får ut av det tycker jag att det är värt det.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Man var tvungen att lägga upp en budget, ekonomiska kalkyler och personal osv.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Allt som man får hjälp med så som marknadsföring, att jaga kunder, planera budgeten osv.  
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F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Jag upplever inget negativt med franchise. 
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: 7 ser hur många timmar jag arbetar och vilka jag har anställda. Alla kör samma system och 
därför blir kontrollen och övervakningen väldigt lätt 
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Man är delaktig i deras förändringar men man har inte så mycket att säga till om. Om man 
vill får man nog vara med mer.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Det är lättare med det administrativa med franchise 
Man kan reglera arbetstiden själv. 
Man har alltid någon att vända sig till. Det finns alltid folk som kan hjälpa mig vid problem.   
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Jag känner mig fri men ändå bunden. Man e fri i och med att jag bestämmer själv. Jag 
anställer mina människor. Jag ska styra tiden, och tiden ska inte styra mig. Man är fri i sin 
tillvaro men man e bunden av konceptet. 
För mig är inte miljonerna viktiga utan jag vill må bra.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: I början var det svårast. I början ska man visa upp sig. Man måste visa upp sig för givaren i 
och med att de tjänar pengar på en. Man måste slita. Det är inget som kommer gratis. Man får 
ta del av varumärket och se till att värderingarna upprätthålls.  
Kraven ovanifrån har varit jobbiga. Jag måste ju hålla budget och se till att affären är fräsch. 
Jag ser ändå denna press som motiverande. 
Jag jobbade dygnet runt i början men bara för att lära mig. 
Pressen består ju. Lyckas inte jag lyckas inte dem. Jag känner ju en ständig flås i ryggen. Jag 
vill bli årets affärsman och därför måste jag motivera mig själv till det och känna av pressen.  
Är man egen pressar man endast sig själv. Är det franchise så har man alltid ett stöd. Kommer 
ett problem så finns det alltid någonstans att vända sig och få hjälp med svaret.  
Är man egenföretagare så driver man sig själv. Det går inte att driva egen företag idag pga det 
politiska styret. 
 
9.2.3 Gallerix, ”Christian” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 44år 
 
F: Kön 
S: Man 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: Sedan juli 2006 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: Jag har jobbat som försäljare inom servicebranschen sedan 1979.  
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
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S: Jag blev intresserad av konceptet och Gallerix upplägg men jag känner ändå att jag kan 
vara mig själv.  
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Man måste följa konceptet men man är sin egen ändå. Jag får inte bestämma vad jag ska 
sälja men det finns andra saker man kan bestämma själv. Det finns ganska mycket utrymme 
att röra sig själv. Alla franchisetagare vet detta från början. 
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Gallerix är ett bra och starkt varumärke. Där var också två av mina kompisar 
franchisetagare och därmed blev jag också intresserad. 
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner att det är mitt företag och att jag kan vara min egen men man måste följa 
konceptet.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Det är skönt att det är styrt med produkter och så vidare men de lyssnar på oss när det 
gäller produktuppdateringar när varor säljer dåligt osv. Vi måste lyssna på dem och de måste 
lyssna på oss. Upplever vi att något är fel måste de lyssna på oss.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Hade jag haft möjlighet hade jag varit filmregissör. Man gör det man är duktig på. Jag är 
en duktig säljare och det är det jag gör. Jag vill ha kunder och lösa problem och hjälpa.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Jag och min fru jobbar tillsammans. Därmed blir vi inte lika beroende av personal. Men jag 
kan inte kalla företaget för ett familjeföretag i och med att det bara jag och min fru. 
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Nej jag och min fru hade nog gjort någonting tillsammans ändå.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Det var ett gemensamt beslut så det kan man väl säga.  
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag tar hand om mina kunder, jag agerar säljare och ser till att Gallerix får information 
produkterna som inte säljer bra osv. Där till ser jag också till att det är rent och fint i butiken.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Jag hade ett eget nätverk som jag kunde ta hjälp av vid uppstartsfasen. Gallerix hjälper till 
med produktkunskapen och olika administrativa uppgifter. 
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det är skönt ibland.  
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Ja inom servicebranschen 
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
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S: Man måste ha minst 100000 i aktiekapital men ju mer desto bättre. Tar man lån och så i 
början kan det göra det svårare. Jag tog ett litet banklån. Det var inga problem att ta lån i och 
med att jag har skött mig bra tidigare. Gallerix hjälper inte till ekonomiskt bara med 
produktkunskap och butiken.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Ja det tror jag. Jag har aldrig haft problem med banken.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Om jag sköter min butik bra i 3-4 år och det finns lediga butiker så finns det möjlighet för 
mig att ta över. Det är mina egna begränsningar som sätter stopp.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Mina kompisar rekommenderade Gallerix åt mig. Gallerix hittade butiken till mig. Vi står 
alltid i andra hand eftersom vi inte kan stor som hyrestagare i och med att de har större 
förhandlingsmöjlighet. Jag skulle aldrig kunna stå som hyrestagare med mitt namn.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Jag fick rekommendationer från mina kompisar och därför tog jag denna chans. 
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Det känns helt rätt det jag gör. Jag är mycket nöjd med mitt val.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Produktmässigt styr gallerix mig men jag styr företagandet precis som jag vill själv. 
Kunden är alltid i första hand.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Det gäller att delegera arbete och dela upp tiden mellan alla anställda.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Som franchise kan man inte agera mer än lokalt.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Konkurrens är alltid hälsosamt för att det belyser det man gör fel.  
Jag går alltid utefter min service. Konkurrensen påverkar mig inte direkt utan jag litar på mina 
kunder och deras lojalitet. Men allt beror på hur mycket konkurrens det är.  
Det finns en marknadsföring som Gallerix gör och sedan en lokal som jag gör själv. Men har 
man bra butik och bra produktutbud så kommer kunderna själva utan marknadsföring. Jag har 
inte haft något behov av att marknadsföra mig själv men jag får göra det.  
 
F: Hur ser Ni på din verksamhet? Sikten 
S: Man kan inte detaljstyra utan man måste se helheten 
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Jag tycker det är värt det.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
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S: De krävde en form av plan och bevis för att jag kunde driva företag. De frågade vad jag 
hade för tanke med att driva butiken i och med att man ofta gör det under en längre tid.  
Det viktigaste för de var för att man kunde driva ett företag och sedan att man kunde följa 
konceptet.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Att det finns ett starkt varumärke med ett inarbetat namn behöver man inte mycket 
marknadsföring och det är positivt.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Jag upplever inga negativa sidor med franchising.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: Alla kan titta in i företag i och med offentlighetsprincipen. De kan titta in i detalj på vad 
jag gör hela tiden.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Jag har rätt att säga vad jag tycker om saker, t.ex. produkter osv. Men jag tror egentligen 
inte att jag kan påverka så mycket.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Att vara egenföretagare 
Att kunna bestämma själv 
Att arbeta med försäljning, att vara nära kunden. Att jobba med försäljare.  
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Jag kommer alltid att vara begränsad av konceptet men om man kan klassa det för 
bundenhet vet jag inte. Jag upplever inte att jag är bunden annars skulle jag inte göra det. 
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Det svåraste med att starta franchise var produktkunskapen.  
 

9.2.4 7-Eleven, ”Daniel” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 55år 
 
F: Kön 
S: Man 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: Har haft butiken i 14år 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: Ungefär 30år. Har alltid varit intresserad av butiker. Jag har jobbat inne på huvudkontoret 
med marknadsföring innan.  
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Ja det känner jag. 
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
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S: Jag tycker snarare att de ger mig mycket istället i form av administration, tjänster, 
förhandlingar osv.  
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Jag har jobbat inom 7-Eleven och tyckte det var kul och i det tillfället blev den här butiken 
ledig. Jag har ju sett båda delarna och därmed på ett bättre sätt så kunde jag se fördelarna och 
nackdelarna. 
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner mig som en egenföretagare i och med att jag kan beställa de varor jag vill ha 
och de anställda jag vill ha. Jag är styrd efter ett koncept och måste därmed följa det.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Bara jag håller mig inom konceptet.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Ja, absolut. Jag kan beställa de varor jag vill ha och inreda lite som jag vill. Därefter får jag 
sköta själva företaget som jag vill.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Min son jobbar här så det är väl det närmaste ett familjeföretag jag kommer.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Min son hade nog jobbat hos mig i vilket fall som helst.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Nej det kan jag inte påstå. Det var andra krafter som påverkade.  
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag sköter om och tar hand om alla leveranser, fakturerar och tar hand om butikens upplägg 
och inredning.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: 7 sitter på pengarna och pengarna ska in på ett konto som de äger och för att de ska 
överleva. Jag menar det är de som styr och ställer och därmed också tar hand om alla 
administrativa uppgifter. Jag får väldigt mycket tillbaka från 7 i och med utbildning och den 
nya IT revolutionen har gjort att det är lättare att ta del av. En bra trygghet är att någon tar 
hand om alla förhandlingar, så som förhandlingar med bostadsrättsföreningar. Man slipper 
tänka på marknadsföringen och bokföringen och det är ett stort plus. Jag har naturligtvis 
kontroll och koll på mina fakturor och så vidare men det är mer för min egen skull för min 
kontroll. 7 nätverk hjälper mig mycket i och med att jag slipper att det springer omkring en 
massa leverantörer som ska sälja saker och så vidare. Förut sprang de omkring här hela tiden. 
Men nu är allt styrt och kontrollerar. Man har ju inte tid till alla leverantörer och vara trevlig 
och social. Det är inte värt det helt enkelt. Ganska skönt att det är styrt.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det tycker jag. 
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej 

Version 1 64(85)



 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Jag löste kapitalförsörjningen på eget sätt. Förr i tiden var det 50000kr som krävdes men 
idag dubbelt. Förr var det också en franchiseavgift på upp till 700000kr för att bedriva 
verksamhet. Men det togs bort. 
OddReitan har som måtto att alla ägare måste vara skuldfria. Är kapitalet okej kan jag driva 
min butik precis som jag vill. Väldigt bra att det är så i och med att det finns mycket svart 
arbetskraft. 7 äger alla inventarier. 7 hjälper till fullt ut om det är något som händer sedan har 
vi ju försäkringar som täcker upp. 
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Ja 
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Bara min egna tid sätter gränser för mitt företags expansion.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: När man blir antagen som franchisetagare innebär en genomgång av en sorts 
rekryteringsprocess. Man går igenom olika steg och därigenom ska det synas om personen i 
fråga är rätt för platsen. Många av ägarna har tidigare arbetat med liknande verksamheter 
tidigare. Att äga en butik kräver en person som lyssnar och känner av situationen. 
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Jag hade funderat under flera år att genomföra detta. Mycket för att få vara min egen och få 
jobba närmare kunden. Jag har lyckats med min butik i och med att jag har bra kunder och 
knappt några kriminella. Därför fortsätter jag. 
Den här butiken har funnits i flera år och jag har arbetat med de tidigare ägarna och jag visste 
att den gick bra.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Jag har hållit på med det här i hela mitt liv egentligen. Frågan var bara var jag skulle ta 
vägen, vad jag skulle göra annars. Men detta kändes som en jäkligt bra lösning. De norska 
ägarna kom in och ställde mer och större krav vilket gjorde att många inte klarade av pressen. 
Denna press hjälpte mitt beslut.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Mina första år jobbade jag mycket i butiker för att lära mig. Detta gjorde att jag fick suget 
ut som butiksägare. Man lär sig hela tiden något nytt, man är aldrig fullärd. Utbildningen som 
kommer ovanifrån är bra och omgivningen ger mig delar också. Man tar åt sig det som man 
tycker är intressant. Jag får dock styra och ställa i mitt företag precis som jag vill. 
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Jag sätter tiderna och arbetar med tiden på ett sådant sätt att det blir som mest bekvämt för 
mina kunder. Jag styr mycket leveranser och dylikt för att det ska passa min arbetsdag. I och 
med handelsavtalet så måste jag tänka mer på kostnader och resurser. Numera kan jag lämna 
butiken och känna att jag inte arbetar längre. Så var det inte i början då allt präglade min 
tillvaro. Man kunde vakna på natten när butiken stänger och vänta på eventuellt samtal.  
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F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Det är ju helt klart en lokal marknad, det är ju en kvartersbutik och jag agerar ju bara här. 
Men jag har ju i och för sig en massa stora företag här omkring som hjälper. 
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag marknadsför mig inte själv. Om konkurrenter öppnar så reagerar jag inte själv direkt. 
Jag känner mig dock inte påverkad av konkurrens. Öppnar det något nytt blir det en liten 
nedgång från början. Men är det en jättekonkurrens så är det klart att 7 hjälper till. 
 
F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Jag ser mer på en helhet. Man kan inte detaljstyra allt. Visst vill jag ha kontroll och koll 
men. Jag är alltid här i öppningen och börjar baka bara för att starta igång och känna att jag 
har koll och att verksamheten är igång.  
Jag gör ju detta för att det ska kännas som mitt. 
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Jag tycker att pengarna är värt det i och med att jag får ut så mycket av dem.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Det krävdes ingen direkt affärsplan för mig när jag blev butiksägare, men det kan ha haft 
och göra med att jag var anställd tidigare och de visste vad jag gick för. Men någon form av 
plan behöver man. 
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Det positiva med franchising är att man får chansen att vara sin egen och rå för sig själv. 
Det handlar om att anpassa sig till systemet. Eftersom 7 - Eleven sköter allt administrativt kan 
jag koncentrera mig på personalen och kunderna och få ut det bästa av det. Att slippa sitta 
med fakturereing och löner och så vidare som man sitter med på kvällarna. Jag vill ju göra det 
som jag tycker är roligt. I och med handels tog också 7 - Eleven på sig alla ökade 
lönekostnader för att det inte skulle drabba oss franchisetagare.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Det finns inga negativa sidor.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: De kommer ut ibland och ser hur jag har det och så vidare. De borde komma oftare men 
jag klarar mig ganska bra utan och de vet dem. Förr i tiden var det många som kom ut och 
kollade hur man hade det, vilket fungerade bra och det var trevligt och socialt. Men man 
tappade kontrollen över butiken. I det läget kom norrmännen in i bilden. De kom in och 
rensade bort. De som var oärliga och så försvann och de andra fick vara kvar.  
Det är bättre att de kan åka ut och ta hand om de nya istället för mig som har varit med ett bra 
tag och vet hur allt fungerar. 
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Själva huvudsaken med avtalet är att man ska slippa sådant, att allt ska skötas åt en, men 
man får vara med vid bestämmelser om man vill. Jag tror dock inte man har så mycket att 
säga till om.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Att vara nära kunden, att kunna vara sin egen och att mycket administrativt är styrt via 7 – 
Eleven.  

Version 1 66(85)



 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Stort ansvarstagande men ändå fri. Jag lägger ju upp min egen tid. Jag känner mig inte 
bunden, jag gör ju som jag vill men jag måste ändå följa ett koncept. Ett problem är att många 
av de unga är nya och färska och tror att de kan allt men som inte går bra alls. Idag är det 
alldeles för stort fokus på att franchise är dåligt och en dålig lösning på egenföretagare. 
Många kommer med nya idéer men det gäller att det ska matcha konceptet. 
Jag känner mig inte bunden. Man jag känner mig fri jag gör ju saker och ting som jag vill. 
Visst jag kan ju inte göra precis som jag vill. Men jag har ändå frihet att ta hand om mig själv. 
Det är ju inte direkt så att de kommer ut och kontrollerar vad jag gör osv. Jag känner ingen 
press ovan för att jag ska prestera. 
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Jag tyckte det var svårast i början då man ser till tiden. Det var svårt att få tiden att räcka 
till. Man hade inte lika mycket personal anställda och därmed blev det mera saker för mig 
själv att göra. Då hade man ju det jobbiga att dra upp försäljningen. 
 
9.2.5 7-Eleven, ”Erik” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 43år och 39år i och med att både brorsan och jag driver butiken.  
 
F: Kön 
S: Båda är män.  
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 2år tillsammans med brorsan. 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: Ungefär 10år. Vi kom från en Konsumbutik innan.  
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Vi känner oss som nyckelpersoner och vi är beroende av varandra och vår personal. Vi har 
ytterst ansvar hela tiden och måste hålla butiken flytande när andra är sjuka osv. 
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Nej jag tycker att vi får mycket utrymme.  
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Vi fick väldigt mycket hjälp från början, de är alltid med och stöttade oss. Jag gillar 
konceptet och följer man inte konceptet så lyckas man inte.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Men vi känner inte ett 24h ansvar direkt, man har ett ansvar men man kan kombinera med 
andra ansvar.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Bara man ligger inom konceptets ramar och gör det snyggt och fint så får man det.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
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S: Självklart kan vi sätta vår egen prägel på vår butik men det måste ligga inom konceptet, vi 
behöver inte kontakta 7 för att berätta det. Gör man det snyggt och enligt konceptet så är det 
lugnt.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Det är bara jag och brorsan som jobbar här. Man ska inte blanda in släkten, man ska inte 
arbeta med dem man bor med. Släkten är alltid värst, jag litar på mina anställda fullt ut. Jag 
kan inte lita på min släkt som anställda bara för att de har mitt förtroende via släkten.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Nej min inställning är ändå densamma.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Nej det fanns andra anledningar.  
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Tar hand om butiken på det sättet som krävs. Ser till att det är fint i butiken och att det 
finns bakat osv.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Jag hade inte någon hjälp av mitt personliga nätverk då vi startade. De har inte med vår 
verksamhet att göra. Vi får allt via 7 istället. De hjälper oss med allt tänkbart. De har alla 
möjliga kontakter som kan hjälpa oss med diverse saker. Coaching, utbildningar, leverantörer 
osv.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja då.  
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej 
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Vi tog inga banklån utan vi hade vår lilla buffert. Man ska vara skuldfri för att driva en 
butik och därför kan man inte ta banklån för att starta en butik, allt enligt 7 policy. Man ska 
inte gå in i ett företag med en massa skulder, det fungerar inte. 
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Nej det tror jag inte. Man ska inte ta skulder då man är företagare.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Jag kan expandera och så men det är bara min egen begränsning som sätter stopp och 
därtill kommer jag inte att lämna min bror. Vi gör allt tillsammans och vi kompletterar 
varandra. Vi tycker det är bäst att vi håller ihop.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Vi jobbade på konsum tidigare tillsammans och såg chansen på nätet som vi sökte. Sedan 
fick vi gå en massa kurser och utbildningar. Man ska vara skuldfri och sedan företagssam. Nu 
för tiden anställer man kompetenta människor som har erfarenhet från samma bransch.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
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S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Det finns massor att göra i dagens läge så något hade vi alltid gjort. Jag tröttnade på 
Konsums koncept och ledning och därför ville jag/vi ta egna steg. Vi ångrar att vi inte gjorde 
det för länge sen men det är lätt att vara efterklok.  
I dagens läge så måste man vara jävligt offensiv, man måste visa sig hela tiden.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Som det ser ut idag så gjorde vi ett rätt beslut, man kan aldrig säga om det var rätt eller fel 
men det var rätt just då. 
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Vår familj och släkt är företagare på olika sätt och därtill så lärde vi oss en hel del från 
tiden på Konsum och det har lagt grunden till vår verksamhet och hur vi driver den. Jag 
känner att om jag känner mig säker på en bransch så kan jag satsa på den men det är klart att 
jag alltid har saker i bagaget och erfarenheter från tidigare arbete. Jag har lyckats för att jag 
jobbat järnet och lyssnat, tagit kritik och gjort det lätt för mig. Är man hårdnackad så kan det 
gå åt helvete. 
Jag skulle aldrig klara av ett kontorsjobb i dagsläget. Jag kan inte sitta still. Vi har bestämt oss 
för att gå vidare med denna kedja och se vart vi hamnar. Här kommer vi att stanna många år 
pga många möjligheter.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: De flesta har det väldigt bra och det är jag och brorsan som har det jobbigt. Vi öppnar och 
stänger. Vi försöker göra det bekvämt för personalen då det är de som gör att vi tjänar pengar. 
Det är inte bara vi, personalen är de som arbetar och därför är vi måna om dem. Vi tog med 
hela arbetsstyrkan från den butiken innan bara för att de är bäst. 
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Människor kommer från alla möjliga håll hit. Den här butiken är väldigt central och alla 
människor är välkomna. Det här är inte direkt en närbutik. Vi har stammisar och nykomlingar.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag kör ingen marknadsföring själv och vi skulle inte reagera själva på konkurrensen. 
Reitan är duktiga och det är inget att oroa sig för. En av anledningarna.  
 
F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Detaljerna styr helheten, man börjar nerifrån och därifrån bygger man helheten.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Det känns som att det är värt det. 
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: De krävde ingen direkt affärsplan men det är klart att de var nyfikna på hur man ska jobba i 
och med att de ger bort en del av deras företag. De är humana, de vill inte att man ska jobba 
arslet av sig och så utan de vill att man ska må bra medan man driver butiken. Men de krävde 
ändå en slags vision om hur man tänker lägga upp arbetet med personal, budget osv. 
Viktigaste för 7 i det fallet är att vi skulle gå in i företaget och tjäna pengar, må bra och inte 
jobba arslet av sig. Och det är det vi gör idag. Det är det rätta beslutet och det är inget jag 
orkar. Här tjänar vi pengar.  
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F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Friheten är det mest positiva. Men med friheten kommer ett stort ansvar. Man måste 
gardera sig. Man kan få ett samtal mitt i natten när någon är sjuk och då måste brorsan och jag 
kliva in. Vi har ansvaret hela tiden. Ibland kan man vara orolig om företaget och undra hur det 
ser ut i butiken osv. Vi är fria men företaget är vårt och vi måste hålla företaget i våra händer.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Inget som jag kan se är negativt.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: Min givare ligger inte på oss något alls. Vi är ju självklart beroende av varandra men än så 
länge har vi ett bra samarbete. 
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Klart vi får det, men jag tror inte att just vår röst är speciellt tung i de sammanhangen.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: De startade tillsammans för att de kom ifrån den branschen. Reitan är duktiga och det är 
inget att oroa sig för. 
Att kunna stå på egna ben 
Att tjäna pengar 
Att tjäna ännu mera pengar 
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Vi är så fria som inte går att beskriva. Det finns inget som jag kan sätta finger på som 
skulle säga att vi är bundna. Vi har ett jättebra samarbete så länge som vi följer konceptet. 7 är 
ett väldigt bra varumärke och det är det som hjälper mycket. 
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Man blir lite vimsig när man först kommer in i en franchise. Man lär sig av sina misstag. 
Det svåra var att komma in i företaget och sätta igång med alla bullar osv.  
 
9.2.6 MakeUpStore, ”Filippa” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 21år 
 
F: Kön 
S: Kvinna 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 1år 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: 2år 
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Jag känner att jag är nyckelpersonen i mitt företag men sen måste jag ha ett bra samarbete 
och utbyte med mina anställda i och med att det är de som levererar till kunden och de är de 
som drar in pengarna. Därtill lägger jag stor vikt vid samarbetet mellan min franchisegivare 
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eftersom det är de som förser butiken med varor, kommer med nya idéer och nya skyltningar 
och så vidare. Det är ett stort samspel mellan alla franchisetagare och med franchisegivaren.  
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Nej det tycker jag inte.  
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Min pappa och större delen av min släkt är egenföretagare och har verkligen pratat mycket 
om det här och jag ville göra något i den stilen också.  
Jag är utbildad MakeUp artist och ville jobba med smink och dessutom jobbade jag i en butik 
innan så valet blev ganska lätt.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner att det är mitt företag men jag känner mig mer som en butikschef när jag arbetar 
i butiken och mer som en företagare när jag slutar jobba och går över till de mer 
administrativa uppgifterna.  
Vill man bli miljonär ska man inte bli franchisetagare. Man har en stabil ekonomi och en 
säker inkomst. Men det är alldeles för många inblandade i processen för att man ska kunna 
tjäna stora pengar. Många lockas nog av det, att man får stabil inkomst och en stabil tillvaro.  
Lättare dock att vara egenföretagare i och med att man bara kan kliva ifrån och ta semester 
och så men det kan inte jag i och med att det drabbar så många fler. 
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Jag får ta egna initiativ men jag måste hålla butiken efter vissa ramar och regler i och med 
att makeupstore vill att butikerna ska se likadana ut. Men det är upp till mig att vinkla olika 
produkter osv.  
Jag tror att alla människor har en liten specialité som de går runt och funderar på hela tiden. 
Jag går hela tiden runt och fångar in nya idéer och tankar om hur man kan driva företaget.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Ja det känner jag. Men sen är det ju så att alla butiker jobbar på ungefär samma sätt. Vi 
vann pris för vår service och därför måste vi upprätthålla den och arbeta utifrån samma mall. 
Vi utgår ifrån att kunden alltid kommer i första hand och det är det som används i alla butiker. 
Vi går lite säljkurser och så där för att upprätthålla det hela.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Nej det är bara jag. 
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Kanske om släkten inte hade varit lika företagssamma.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Nej. 
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag bestämmer själv hur mycket jag köper in och så. Men jag måste använda deras 
produkter och deras leverantörer. Man måste dock ha alla produkter inne hela tiden, det är en 
av deras policys.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
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S: Jag finns en support som man alltid kan ringa och vi har personlig kontakt med 
huvudkontoret. Men det är inte direkt så att de kommer ut och tittar hur det ser ut. De litar 
fullständig på oss. Jag tror inte att någon företagare skulle tycka det var trevligt att någon 
kommer ut och kontrollerar att man gör saker och ting rätt. Så fort kontraktet är underskrivet 
så går allt ut på att få ett fungerande företag och det är det alla vill.  
Jag har haft mycket hjälp av mitt egna nätverk och på samma sätt inom makeupstore. Därtill 
så hjälper vi franchisetagare varandra väldigt mycket också.  
Det finns också en hemsida med en massa olika information som man kan ha hjälp av.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det är skönt. 
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej 
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Det som kostar är ju franchiseavgiften och det är den summan som man helst ska ha utan 
att behöva ta lån. Men till själva starten tog jag ett litet banklån men det är inget som 
makeupstore har något med att göra eller som de lägger sig i eller liknande.  
Men det är inget som de hjälper till med utan det får man lösa på egen hand.  
Jag tror att det var till stor fördel att jag hade makeupstore i ryggen när jag lånade pengar för 
då kan banken kolla upp siffror och statistik och se hur lönsamheten är hos makeupstore och 
inte bara på mig som enskild person. Det är väldigt svårt att gå in på en bank med bara en idé 
och låna en massa pengar. Men ser de en grund som man kan bygga på så går det lättare.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Ja det tror jag. 
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Det finns inga begränsningar. Är de nöjda med franchisetagaren så finns det inga men utan 
det är bara att köra om det går bra. Men jag tror nog att de har en begränsning på antalet 
butiker eftersom det inte går att driva flera butiker utan problem. Jag tror att det finns en regel 
om det. Men man måste gå via dem så jag antar att de måste godkänna idén på något sätt. Jag 
skulle kunna tänka mig flera butiker, mycket för att känna mig mer som en företagare. Jag tror 
inte jag skulle känna mig som en företagare då för att man jobbar inom en och samma butik 
hela tiden. Sen vill man ju tjäna pengar.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Grejen är att alla som jobbar inom Makeupstore måste vara utbildade makeup artister 
annars får de inte anställas och det är det som hela idén hänger på att alla ska vara utbildade 
inom ämnet.  
Butiken jag har nu köpte jag och min andra butik hittade makeupstore till mig. Man skriver 
upp sig på en lista för att driva en butik till.  
De hade inga slags tester innan man blir franchisetagare utan det enda kravet de egentligen 
ställde var att man skulle ha jobbat inom företaget ett tag innan.  
Jag fick ingen direkt utbildning utan det är någonting som man ska kunna. Det finns en liten 
franchiseutbildning men den handlar mest om försäljning och service. Företagandet måste 
man kunna innan. Så man kan väl säga att de har rätt höga krav på oss innan. Det finns vissa 
saker som man måste kunna innan.  
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Jag gick på många företagsfester och där blev jag omtalad via släkten och de undrade varför 
inte jag inte blev egenföretagare och så i och med att hela min släkt var företagare. Därmed 
fick de lite information om vad jag var för någon och vad jag kunde.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Jag ville bli egenföretagare på något sätt men jag ville inte starta upp något eget utan jag 
ville ta del av ett större namn och ta del av ett befintligt koncept. Jag ville ha en styrka redan 
från början.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Jag råkade egentligen mer eller mindre hamna i detta. Jag jobbade i butik innan och kände 
att det var det här jag ville göra och tre veckor senare hade jag min egna butik.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Jag kan inte säga att jag är utbildad inom det utan jag måste säga att min kunskap kommer 
ifrån erfarenhet och från min släkt. Läkare kanske diskuterar mediciner vid middagsbordet 
medan jag och min släkt diskuterar företagande. Därifrån kommer mycket av kunskapen.  
Familjetraditioner skulle man kunna säga.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Jag försöker alltid göra det så bekvämt som möjligt och få ut så mycket av tiden som 
möjligt. Jag försöker alltid göra en lista med saker som ska göras under dagen, blir inte det 
klart så är det jag själv som tar över och ser till att det blir gjort innan dagens slut. Det blir 
mycket arbete hemma faktiskt. Mycket av det administrativa sköter jag hemma. 
Det blir mycket ansvar ett dygnetrunt ansvar. I alla fall nu i början så ringer telefonen 
egentligen hela tiden och alltid. Jag har alltid den med mig och är alltid kontaktbar. I butiken 
handlar allt om kunderna och det som rör dem, men så fort jag lämnar butiken så börjar jag 
tänka på resten, allt det administrativa.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Hela Stockholm skulle kunna vara min marknad. Jag skulle vilja se mig som regional i och 
med att butikerna finns runt omkring i hela Stockholm och folk kommer hit på 
rekommendationer från olika delar av regionen.   
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag skulle inte se dem som konkurrenter om det skulle öppna någon vägg i vägg. Jag litar 
mer på min egen kunskap och litar på att kunden väljer. Vi hjälps mera åt och rekommenderar 
varandra i centrumet om kunden vill ha något annat.  
Makeupstore sköter vår marknadsföring och jag har ingen enskild marknadsföring för mig 
själv. Men skulle jag behöva hjälp med det skulle makeupstore hjälpa mig med det.  
 
F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Jag tycker mer om att styra på helheten. Jag tycker inte om att styra på detalj, jag tror inte 
ens jag skulle klara av att styra via detaljer.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Jag upplever inte att det är störande.  
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F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Det var inget som man behövde visa upp utan så fort kontraktet var underskrivet så var jag 
helt på helt egen hand.  
Det enda kravet som de egentligen la var att jag kom från en av butikerna och därmed hade 
jag nog lite lättare. Svårt om man inte har kontakt inom företaget. När vi utbildade oss så kom 
de och informerade om just att bli franchisetagare. Man var dock tvungen att vara minst 20år. 
Hela tiden fick jag höra att jag var för ung eller att jag var ung så det hängde ju på att visa upp 
mig själv och visa vad jag gick för.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Att man har garanterade kunder och man slipper att känna oro över hur företaget ska gå 
runt. 
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Att det är så fasta ramar på konceptet. Ibland skulle man vilja forma det lite mer som man 
vill själv och som det skulle passa mig men det går inte för då går jag utanför konceptet.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: De kontrollerar ingenting men det finns ju alltid kontakter som man kan nå. Den stora 
skillnaden är att vi är alla utbildade till makeupartister och vi vet vad vi jobbar med. Ser man 
till exempel på matbutiker och så, där har de ingen direkt utbildning för vad de gör. Och 
därför kan de släppa oss lite lättare i och med att de litar på vår kunskap och utbildning. Det 
enda de kontrollerar är min försäljning så att den ligger i en bra nivå.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Bara om man själv vill. Vi har möten med jämna mellanrum där man får en chans att säga 
det man tycker.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Tryggheten framförallt. Men det är fortfarande en risk, alla företagare tar en risk men den 
risken är mindre vid franchising. Att slippa köpa in, marknadsföra sig, hitta lokal osv. Allt är 
redan klart.  
Först och främst att jag fortfarande kunde jobba med smink, att jag kunde bli min egen och 
den sista att min pappa pushade mig.  
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Fri som franchisetagare, bunden som egenföretagare i och med att jag inte får så mycket 
fritid. Jag tror dock att jag skulle få mindre fritid om jag skulle vara företagare i och med att 
man måste göra allting själv.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Inget var speciellt svårt. Det kändes mer som att bara byta lokal. Det var nästan lättare att 
gå över i egen butik, men det hade mer med placeringen av de båda att göra.  
 
9.2.7 Subway, ”Gustav” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 25 
 
F: Kön 
S: Man 
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F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 1,5år 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: 1,5år 
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Jag känner helt att det är jag som är nyckelpersonen. 
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Nej det tycker jag inte. 
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Jag är fortfarande inte klar med min utbildning men för 1,5år sen så kände jag att det var 
dags att göra något annat, mycket på grund av att arbetsmarknaden för sådana som mig inte 
såg så ljus ut. Jag har en farbror som äger ett antal butiker i London som tyckte jag skulle göra 
detta och på den vägen är det. Jag kan testa på detta tänkte jag. Jag tyckte det verkade 
intressant med snabbmat i och med att det ligger i tiden. Jag känner att det här varumärket är 
ett bra varumärke för framtiden i och med att människors Brand Awearness ökar.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner att det är mitt företag. Det är klart att det är någon som äger mig men det är jag 
som möter kunderna och det är mina kunder.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Jag får inte sätta upp egna menyer och så vidare men jag kan sköta min verksamhet hur jag 
vill och anställa hur många jag vill och så vidare. Jag måste använda vissa leverantörer och 
kontakter men jag måste lägga beställningarna själv. Sedan får jag naturligtvis sätta mina egna 
priser och så vidare. De lägger sig inte i min ekonomi eller hur länge jag har öppet osv. De 
kommer iofs med mycket riktlinjer så som att det rekommenderas att man ska ha öppet ett 
visst antal timmar per dag som exempel.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Jadå, jag får utforma den lite som jag vill men inte via mina egna leverantörer och skapa 
egna menyer osv. Men i grund och botten är det mitt eget företag.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Nej jag har bara några som hjälper till emellanåt.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Nej det tror jag inte.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Nej. 
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag pendlar mest mellan mina två butiker. Just nu är jag väldigt mycket på Hornsgatan i 
och med den är nyöppnad. Men annars handlar mitt jobb mest om att bara hjälpa de anställda 
och ta hand om företaget.  
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F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Man har mycket hjälp via nätet. Där finns massa information som man kan använda vid 
problem. Sedan finns det också DA (development agent) i Stockholm som hjälper till med 
direkta problem. Därtill har jag också en kontakt i USA om jag skulle behöva.  
De har ingen skyldighet att hjälpa till om man befinner sig i kris men jag tror att de gör de 
ändå.  
Sedan har jag haft ganska mycket hjälp av min morbror och mycket hjälp av min Subways 
egna nätverk med kontakter och så. Lättare att hitta och få hjälp med.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det känns skönt att ha någon som kan hjälpa till.  
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej 
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Det fungerade bra. Allt har med läget att göra, om det behövs mycket ombyggnationer 
också som kan kosta mycket pengar. Själv hade jag pengar sedan tidigare och behövde bara ta 
ett litet lån. Alla kostnader som rör verksamheten står jag för själv. De hjälper inte till med 
bankkontakt men de erbjuder däremot leasing för allt inom butiken men det kostar ju 
naturligtvis med.  
Det var svårt för banken att förstå förutsättningarna för min verksamhet, hur mycket läget och 
så är värt. Men jag tror inte att varumärket hjälpte mig så mycket vid ansökan.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Hade nog funderat mer på saken.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Jag har redan kontrakt på en tredje butik och det finns inga begränsningar på hur många 
butiker en enskild människa kan äga. Bara min egna begränsning och kontroll sätter 
gränserna.  
De förespråkar och uppmanar att man ska öppna flera butiker. Förutsett då att man har koll på 
den första butiken och att det går bra för den och så vidare.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Jag sökte in och de valde ut mig och efter det fick man gå en kurs i USA under 2,5 veckor. 
Därefter eller innan gäller det att hitta ett butiksläge så att man kan sätta igång så snabbt som 
möjligt. Mycket av utbildningen var naturligtvis sådan utbildning rörande det faktiska arbetet 
i butiken men det ingick också utbildning i det grundläggande i att driva en verksamhet med 
fokus på hur man kan räkna på små kostnader, ner på varje pålägg och så.  
I mitt fall så hjälpte de till när jag försökte hitta lokal. Det finns en lista där man kan ställa sig 
på tur för att få en lokal och jag har haft tur.  
Det enda som krävdes var att man skulle klara av de första ekonomiska kraven. Vilka 
förutsättningar man hade för att skaffa pengarna osv.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
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S: Att man får chansen att vara sin egen chef. Att jag kan bestämma mycket själv. Jag avgör 
själv hur mycket jag kan arbeta osv. En utmaning att testa sig själv och utmana sina gränser. 
Den här lösningen var mer lönsam för mig än att göra det jag är utbildad till.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Det var klart en tillfällighet att jag blev franchisetagare. Jag hade tänkt att öppna eget men 
att det blev franchise är en hel slump eller tillfällighet. Jag är helt nöjd med mitt beslut idag.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Jag lär mig mycket av erfarenheterna. Jag har lite av utbildning och erfarenhet från min 
farbror men jag tror att jag kan se tillbaka om några år och säga att så där borde jag ha gjort 
istället osv.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Just nu försöker jag få allting att fungera och det innebär att man måste offra lite mer av sin 
egen tid och sina anställda. Om några år planerar jag att dra mig tillbaka från butiken och 
mera driva verksamheten på håll. Det kan vara farligt att utvecklas för snabbt. Det är viktigt 
att saker och ting får ta sin tid.  
Det blir en del arbeta när man kommer hem också. Just nu slutar jag aldrig att arbeta, det 
pågår hela dygnet.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Jag tror att jag är mellan en lokal och en regional marknad. Det kan komma in kunder från 
andra delar av staden och från andra delar av världen som vet vilka vi är och vad vi serverar. 
Då är man inte lika beroende av sin lokala marknad.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag skulle tycka det var bra om det öppnade en konkurrent mitt emot. Marknaden är inte 
mättad än och därför är det bara bra för att det sätter press på konceptet. Många vet vilka vi är 
och vad vi serverar och det vinner vi ganska mycket på. Jag känner inte så mycket press från 
andra stora matställen heller eftersom man inte direkt blir unik där utan mera bara en i 
mängden.  
 
F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Jag ser mer på en helhet. Visst måste jag se på små kostnader när jag försöker hitta fel och 
så i ekonomin om jag måste skära ner på vissa saker och så vidare.  
Om jag skaffar fler butiker kommer jag därtill bli ännu mera översiktlig. Jag har fått 
utbildning i hur man äger flera butiker och hur man arbetar då.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: I och med att det är en fast summa är känns det okej.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: De krävde mer kalkyler av hur mycket jag skulle sälja och så vidare. När jag planerar att nå 
break even och så. Banken krävde dock mer en affärsplan. Detta fick man lite hjälp av 
Subway på, med kalkylerna och så.  
De ställde inga direkta krav på vad som krävs förutom att man måste klara av utbildningen i 
USA.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
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S: Subway har ett bra rykte och har ett fräscht koncept. Det mesta är positivt som Subway 
erbjuder.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Avgifterna naturligtvis. Men det är ju en fast summa, men det är ju alltid pengar.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: En gång i månaden kommer det en DA och kontrollerar allt som har med butiken att göra. 
Hittar de något fel kan man bli varnad och det kan leda till att man mister sitt tillstånd att 
bedriva franchise. Administrativt har de inge koll alls men de övervakar ju mitt resultat.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Här i Stockholmsregionen får vi vara med men inte internationellt.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Att man får hjälp av varumärket, att man kommer igång snabbt och säkrare, större 
möjlighet till att tjäna mer pengar. Lättare än t.ex. caféer och McDonalds i och med att det tar 
längre tid innan pengarna rullar in.  
Man kan göra mycket pengar på franchise, beroende på vilken franchise naturligtvis men det 
går att tjäna pengar.  
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Jag känner mig ganska fri i min roll. Jag får sätta egna priser, komma med egna 
erbjudanden och sköta allt själv. Jag kan inte se var jag skulle vara begränsad. Det går att 
tjäna pengar utan problem. Jag avgör själv hur mycket pengar jag driver in.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Allt pappersarbete är det som är svårast. 
 
9.2.8 Kahls Kaffe och The handel, ”Helene” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 52år 
 
F: Kön 
S: Kvinna 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 7år 
 
F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: Jag har arbetat i branschen i 22år men jag är uppvuxen med det också. 
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Ja jag känner att det här är mitt. Det är jag som har byggt upp det som jag har i mina två 
butiker.  
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Jag känner att den franchiseavgift som jag betalar är lagom i förhållande till vad jag får 
tillbaka. Jag skulle inte ha blivit så stor som jag är om jag inte tillhörde Kahls.  
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
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S: Jag är uppvuxen inom småbutiksvärlden. Mina föräldrar ägde också en liten handelsbod 
och så tyckte jag att kaffe och te passade mig bra i smaken och bra i kombination. Därför 
kändes det ganska självklart att välja Kahls som min franchisegivare.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: När jag hade en butik kände jag mig nog mer som en butikschef då man mest agerade efter 
direktioner och uppmaningar. Idag har jag som sagt två butiker och är så van i vad som ska 
göras i butiken så nu känner jag mig mer som en egenföretagare.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Jag får inte ta egna initiativ på att göra egna saker så där, men jag får ta egna beslut 
angående placering av produkter och dyl. i butiken för att anpassa mig till omgivningen.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Ja absolut. Jag är som sagt var uppvuxen med detta och det här är en avbildning av det jag 
är och tycker om. Om butiken hade varit min egen hade jag kunnat göra om den till viss del 
men jag tycker att Kahls har ett bra koncept som lockar kunderna.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Min dotter jobbar här och jag äger den tillsammans med min man. Men annars så är det 
utomstående som jag har som anställda, men visst får jag en liten familjär känsla då jag är 
uppvuxen i en sådan här miljö.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Nej det hade nog sett likadant ut. Jag har ju inte fler barn och mina föräldrar är 
pensionerade. 
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Ja en av dem.  
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag ser till att det finns personal i butiken, jag lägger upp scheman och tar hand om 
allehanda administrativa uppgifter. Jag är själv ansvarig för anställning av personal samt 
inköp av produkter via Kahls leverantörer. Vi måste dock ha ett speciellt sortiment som jag är 
bunden till.  
 
F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Jag fick mycket stöd då jag började och skulle nog få mycket stöd idag om jag så behövde. 
Men efter sju år är jag ganska insatt i det som behövs och därför blir det ganska sällan som jag 
ringer och frågar efter råd och rön. Dock så har jag och huvudkontoret kontakt med varandra 
varannan vecka för att kolla hur försäljningen går och eventuella uppdateringar av varor och 
liknande.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja 
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej jag har bara jobbat som anställd tidigare hos mina föräldrar.  
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
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S: Den fungerar bra. Jag tog delvis hjälp av banken i början men också av eget sparat kapital. 
Jag fick inte någon speciell hjälp av Kahls utan fick själv förhandla om lånet. Dock så var det 
positivt då jag ingick i en franchisekedja. Banken tyckte det var en fördel i jämförelse med att 
starta en egen verksamhet.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Nej jag hade inte känt att det hade varit tillräckligt tryggt.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Ja expansion sker i så fall genom att man kan få köpa flera butiker. Idag har jag ju redan 
två tillsammans med min man och det räcker för oss. Möjligtvis kan det hända att vi 
expanderar till tre butiker när min dotter blir lite äldre.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: När mina föräldrar gick i pension så var det en väninna som påpekade att jag kunde bli 
franchise inom Kahls då hon hade bekanta som också var det och som trivdes med det. Jag 
kollade upp vad det innebar och sedan gick jag igenom det med min man och vi beslutade oss 
för att satsa.  
Vi tog kontakt med Kahls och fick komma på intervju och sedan när vi blev valda fick vi gå 
en 4 veckors kurs som var uppdelade på kaffe och te hantering samt choklad. Sedan var det 
barrista utbildning och det avslutades med en lättare företagsutbildning.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Att göra någonting jag är stolt över.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
S: Det kändes som ett genomtänkt, planerat och rätt val.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Jag tror mycket av mitt sätt att bedriva verksamheten kommer från mina föräldrar och 
sedan kommer också mycket från de riktlinjer och krav Kahls har över hur vi ska agera.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: Jag och min man är väldigt måna om att lämna jobbet på jobbet och inte ta med det hem. 
Däremot kan vi sitta över om det skulle behövas. Men annars försöker vi att ha så mycket 
fritid som möjligt.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Mina kunder är lokala kunder till största delen sedan kommer det självklart in folk som vet 
vad Kahls är för något och som bor utanför området.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Jag tror på vårt varumärke och vet att vi har högkvalitativa produkter och det vet kunderna 
vi har också så jag känner att vi är väldigt starka på marknaden. Av denna anledning så är jag 
inte rädd för konkurrenter. Det ligger t.ex. en annan kaffehandel runt hörnet men det är inget 
som har påverkat oss och våra kunder.  
Vi har ingen direkt marknadsföring utan det är i så fall Kahls själva som skickar ut till 
hushållen.  
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F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Jag och min man har delat upp så att vi har huvudansvaret för en butik var. Till min butik 
så är jag ganska nere på detaljerna och styr och räknar men till verksamheten sett så tittar jag 
mycket på det stora och jämför med många andra Kahls.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Jag tycker att det jag betalar är lagom i förhållande till vad jag får ut av den avgiften.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Ja de krävde att jag skulle ha en detaljerad plan för ett halvår framöver och sedan att jag 
skulle planera översiktligt i tre år. De lade stor tungpunkt på att vi efter utbildningen skulle 
kunna göra riktiga budgetkalkyler för att förstå balansen mellan inkomster och utgifter.  
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Tryggheten i varumärket är det mest positiva.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Att jag ibland känner att jag skulle vilja göra egna saker som jag inte kan på grund av att 
jag måste följa konceptet.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: Vi måste redovisa siffrorna en gång i veckan och sedan bestämmer de vad vi ska ha för 
utbud och liknande och har större kontroller ungefär en gång varannan månad. Annars har de 
kontroll via sitt distributionssystem.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Nej vi får inte vara med att göra förändringar men de är väldigt tydliga med att de arbetar 
med olika förändringar och att vi som franchisetagare därtill kan lägga in våra synpunkter och 
åsikter under tiden.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Tryggheten, styrkan i konceptet och att det speglar personen inom mig. 
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Jag känner mig fri på så sätt att det är detta jag vill sysselsätta mig med men bunden till att 
jag inte kan agera ut helt och hållet det jag känner att jag skulle vilja förändra.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: Att inte bli upprörd när man känner sig bunden utan att jag måste tänka på att det är för 
konceptets skull som man överhuvudtaget befinner sig där man är.  
 
9.2.9 Subway, ”Ingrid” 
F: Hur gammal är Ni?  
S: 26år 
 
F: Kön 
S: Kvinna 
 
F: Hur många år har Ni arbetat med franchise? 
S: 2005 
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F: Hur många år har Ni varit i branschen? 
S: 7år 
 
F: Känner Ni att Ni är en nyckelperson i ert företag? 
S: Jag och min man är nyckelpersonerna i företaget.  
 
F: Känner Ni att franchiseavgiften är för hög och att er franchisegivare tar ut för mycket? 
S: Möjligtvis att de tar för mycket i avgifter men annars inte.  
 
F: Hur kommer det sig att Ni valde er franchisegivare? 
S: Jag var tidigare Nordenchef för Subway och därmed föll sig valet ganska naturligt.  
 
F: Känner Ni att det är ert företag? 
S: Jag känner absolut att det är mitt företag. Det är ju jag som styr och ställer i butiken och 
många av mina kunder är stammisar som känner igen en när de kommer in. Det är det som är 
kysningen med Subway att alla restauranger är enskilda och går det dåligt för en så går det 
inte dåligt för alla utan bara för den enskilda. Därmed så gör det att man måste ta hand om 
sina kunder i och med att det är många stammisar. Så länge det inte handlar om ekonomi, 
hälsa och miljö så är allting som är kopplat till företaget mitt och under min kontroll.  
Mina kunder kommer från lite varstans. Vi öppnade den första butiken i Haninge och då var 
det egentligen bara Haningebor som kom till restaurangen. Men idag har vi har 11 
restauranger i vårt område och det gör att det blir en större spridning på gästerna.  
Det skiljer sig otroligt från butik till butik om man kan se sig själv som egenföretagare eller 
butikschef. De första åren tror jag nog att man känner sig mer som en butikschef eftersom 
man är ganska osäker på själva konceptet. I takt med tid och erfarenhet så växer man in i 
rollen som mer liknar en egenföretagare.  
 
F: Känner Ni att det finns möjlighet till att uttrycka egna initiativ? 
S: Absolut, givet att man då håller sig inom konceptet och att man gör enligt vad Subways 
vill.  
 
F: Känner Ni att butiken och det Ni gör speglar er personlighet? 
S: Är man franchisetagare så måste man arbeta utifrån vissa standarder och vill man inte det 
så skulle man öppna ett café istället. Självklart gör jag alltid som Subway säger och det är inte 
alltid det jag själv vill men jag gick in i Subway av den anledningen att jag ville göra som 
deras upplägg. Jag är nöjd med det jag gör idag och det som Subway vill att jag ska göra.  
 
F: Är Ert företag ett familjeföretag? 
S: Min man är den enda som är familjemedlem i mitt företag.  
 
F: Tror Ni att det sett annorlunda ut med familjeanställda om det varit en fristående 
affärsverksamhet? 
S: Nej. Jag tycker att man aldrig ska blanda in familjen i sin business.  
 
F: Är det en av anledningarna till att det blev franchise? 
S: Nej 
 
F: Arbetar Ni något själva i butiken? 
S: Jag är knappt själv i butiken utan jag har anställda som sköter den åt mig och jag tar hand 
om företaget istället.  
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F: Känner Ni att er franchisegivare ger er mycket stöd i er verksamhet? 
S: Subway erbjuder mycket hjälp framförallt administrativt med budgetering, analyser och 
eventuellt också resultatberäkningar. Detta hjälper förståss en del då man ska till banken och 
låna pengar eftersom banken oftast vill ha någon sorts plan för hur pengarna ska användas.  
 
F: Känns det som att Ni har en mentor att bolla lite med? 
S: Ja det är skönt. 
 
F: Har Ni haft något företag sedan tidigare? 
S: Nej och jag skulle aldrig vilja vara egenföretagare. Bara statistiken berättar för oss hur 
många egna verksamheter som stänger ner varje år och hur många franchisetagare som 
fortfarande finns kvar och ökar i antal. Skulle jag öppna eget skulle jag vara säker på att 
stänga efter två år men nu med franchise så känns det som att jag kan hålla på i 10år och leva 
gott på det och unna mig saker på sidan om.  
 
F: När Ni ser tillbaka på er riskkapitalförsörjning, hur har den varit upplagd?  
S: Det har fungerat bra i och med att vi har så mycket lägre omkostnader än Max som 
jämförelse. Subways behöver inga stora lokaler och t.ex. fettavskiljare och det är stora 
kostnader som gör att lån och ränta blir lägre om man skulle välja ett Subwayskoncept. 
Därmed var det inte så svårt med finansieringen i starten av min verksamhet.  
Subway går ju inte in med några pengar direkt men de hjälper till på många andra sätt. Men 
de hjälper till med banken och utformar affärsplan som banken ibland kräver.  
Banken vill ju naturligtvis ha en säker låntagare och har man då en säker franchisekedja i 
ryggen så blir det klart lättare att ansöka om lån. Bemötandet mellan bank och kund blir där 
också bättre. 
Det hade klart fungerat utan att anlita en bank men det är otroligt höga kostnader att leasa en 
utrustning till exempel.  
 
F: Om Ni inte varit franchisetagare, hade Ni tagit lån för att starta eget företag? 
S: Nej det hade jag inte i och med att jag inte skulle vilja göra någonting annat än just 
franchise.  
 
F: Vilka möjligheter till expansion och tillväxt i företaget har Ni i er verksamhet? 
S: Det finns inga gränser för hur många butiker som en enskild får öppna. Vanligtvis är det 
runt 10st i Sverige iaf och i USA finns de som äger upp till 200-300st. Det går att tänka stort.  
 
F: Hur gick processen till när Ni blev rekryterad som franchisetagare? 
S: Jag jobbade redan inom Subway så det blev inget direkt rekryteringsprocess för min del.  
 
F: Nu ska vi gå igenom en modell för bakomliggande faktorer till Er roll: 
S: 
 
F: Vad är Er drivkraft? 
S: Många krafter låg bakom mitt val. Det första är att jag jobbade inom Subway från början 
och tyckte om konceptet. Innan var jag ansvarig för Norden och det innebar mycket resande 
och därmed var detta en bra lösning för att minska på resandet. Naturligtvis ville jag också se 
till att flera restauranger öppnades i Stockholm men jag nöjde mig med en och blev ansvarig 
för Stockholmsregionen och det är jag nöjd med. Och sen att tjäna pengar också förståss.  
 
F: Hur kändes beslutet för Er? Logiken 
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S: Beslutet kändes helt rätt för mig. Ett av de bästa besluten som jag fattat i mitt liv faktiskt.  
 
F: Hur sköter Ni verksamheten, vart kommer det ifrån? Fakta 
S: Familjen har ju aldrig haft någonting med min verksamhet att göra. De har alltid haft andra 
vanliga jobb. Jag har alltid sedan min uppväxt och i min tidigare karriär haft ledarpositioner 
och styrt och ställt och därmed sköter det sig ganska naturligt.  
 
F: Hur ser Ni på tiden? 
S: I butiken jobbar jag knappt någonting alls. Kanske 5% av min tid. Därefter går all tid till att 
driva den egna verksamheten. Det är ett dygnet runt jobb och man lämnar aldrig arbetet på 
arbetet utan det följer ofta med hem. Vi försöker särskilja men det går inte så snabbt.  
 
F: Hur ser Ni på rummet? 
S: Från början såg jag min verksamhet som lokal i och med att det nästan enbart var kunder 
från Haninge. Men nu när kunderna kommer från lite varstans så har jag ökat på gränserna.  
 
F: Hur ser Ni på marknaden?   
S: Skulle en konkurrent öppna mitt emot, låt oss säga Sandys eller liknande så skulle jag bli 
överlycklig. Konkurrens är alltid bra på alla sätt. Folk vet vad Subways är och vad de erbjuder 
och de vet därtill också detsamma om konkurrenterna därför kan vi lite på våra kunder för de 
går inte till Sandys t.ex.  
 
F: Hur ser Ni på er verksamhet? Sikten 
S: Tänker jag på mig själv som franchisetagare så ser jag bara på min verksamhet och allt som 
rör den och som ansvarig för Stockholm så måste jag naturligtvis tänka och se större i frågor 
som rör Stockholmsområdet.  
 
F: Sett till franchiseavgiften, hur känns det att betala för att arbeta? 
S: Det är klart att det känns att betala pengarna men jag förstår varför jag måste göra det och 
därtill också vad jag får ut av att göra det. Det jag får ut av det väger tyngre än kostnaden i 
sig.  
 
F: Krävde franchisegivaren att Ni skulle ha en affärsplan? 
S: Absolut kräver dem det. Subways vill ändå ha koll på att deras franchisetagare har något 
slags koll på vad som gäller och hur man gör. Man vill inte bara slänga in vem som helst. Det 
krävs någon slags kunskap om det samt en bra personkemi.   
 
F: Vad anser Ni är det positiva med att bedriva franchise? 
S: Låg investering, enkelt och ett otroligt nytt och fräsch koncept. Tre största anledningar till 
valet.  
 
F: Vad anser Ni är det negativa med att bedriva franchise? 
S: Royalties i jämförelse med att vara egenföretagare där man inte behöver betala dessa utan 
kan lägga de pengarna på annat.  
 
F: Till vilken utsträckning kontrollerar Er franchisegivare verksamheten? 
S: De har ganska god koll på oss och vi har därtill också en bra kontakt i och med att man 
pratar med en ansvarig minst en gång i veckan och därtill också får brev med information osv. 
Tappar man t.ex. i försäljning kan de ta kontakt och fråga vad som står på osv. På samma sätt 
fungerar det när det går bra, då vill de dra lärdom av mig och använda den informationen i 
deras utbildning.  
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Därtill har också Subway en god inblick i min verksamhet. Vi gör veckoinventeringar för att 
de ska hålla kollen bl.a. Man är ju fortfarande egenföretagare men de håller koll utifall det är 
något som är fel i processen och därmed för de också statistik som de använder runt om i 
världen.  
Löner och sådant hanterar vi dock själva. 
Det fungerar också precis på samma sätt för huvudkontoren också. Alla kör med öppna kort 
för att minska risken för missförstånd och så vidare. Allt som sker och händer meddelas ner 
till alla butiker för att underhålla en god kommunikation.  
 
F: Vid förändringsprocesser hos franchisegivaren, har Ni möjlighet att påverka? 
S: Det beror på vad saken gäller men oftast så är man delaktig i många beslut t.ex. nya butiker 
osv.  
 
F: Nämn de tre största anledningarna till att Ni valde franchise. 
S: Låg investering, enkelt och ett otroligt nytt och fräsch koncept. 
 
F: Känner Ni er fri eller bunden i er roll som franchisetagare? 
S: Ganska fri, enbart bunden av konceptet.  
 
F: Vad har varit svårast med att arbeta inom franchise? 
S: I början var det svårt för oss för att då var vi tvungna att beställa alla våra varor från 
Tyskland vilket var svårt att matcha med tider och åtgång. Vissa veckor gick det bra och vissa 
veckor dåligt. Vi hade inget utrymme till lager därtill vilket också försvårade.  
Idag finns inga direkta bekymmer. Och skulle det uppstå ett problem så finns det alltid bibeln 
att återgå till och hitta lösningen på problemet.  
 
F: Känner du att din erfarenhet har hjälp dig? 
S: Absolut. Det är jättebra att ha fått den stora bilden av Subway från början och sedan gå och 
bli egen franchisetagare också. Men man lär sig alltid för var dag som går men jag kommer 
alltid ha erfarenheterna kvar i bagaget. Därtill hjälper vi franchisetagare varandra genom olika 
slags träffar och möten. Sedan har vi nästan varje dag daglig telefonkontakt.  
Därtill är det också otroligt viktigt med det personliga nätverket. Jag har t.ex. haft en byggare 
som har byggt vår butik som jag kände sedan tidigare. Han bygger för närvarande alla butiker 
och det är alltid bra med samma leverantör.  
 
F: Har du en egen marknadsföring? 
S: Lokalt har man alltid en marknadsföring t.ex. i lokala tidningar och så vidare och det är 
upp till den enskilda butiken att fixa det. Fram till i år har det varit så men nu drar vi igång en 
mer gemensam kampanj för hela Stockholm. Bara det ser fint ut och att huvudkontoret eller 
regionkontoret godkänner det så får man göra som man vill.  
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