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Sammanfattning 

 
Sammanfattning  
 
Franchising är en metod för att marknadsföra, tillverka och/eller sälja varor och tjänster 
när ett företag, franchisegivaren, har utvecklat ett framgångsrikt affärskoncept. 
Franchisegivaren erbjuder därefter en eller flera personer eller företag, franchisetagarna, 
att mot någon form av ersättning arbeta med konceptet på lokala marknader. Juridiskt är 
de båda parterna oberoende och samarbetet mellan parterna regleras i ett kontrakt, fran-
chiseavtalet, där parternas rättigheter och skyldigheter stadgas. Franchiseföretagandet i 
Sverige ökar snabbt och idag finns cirka 350 franchisekedjor här. Varför allt fler företag 
väljer företagsformen förklaras bland annat av den lägre risk det innebär att vara ny-
företagare som franchisetagare jämfört med som ”vanlig” nyföretagare. Exempelvis 
visar konkursstatistiken att franchiseföretag inom detaljhandeln jämfört med rikssnittet 
endast löper en tredjedels risk att gå i konkurs.  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa överlåtelseprocessen i samband med ett ägarbyte av 
en franchisetagares verksamhet. Mer specifikt syftar uppsatsen utreda hur värderingen 
av franchiseföretaget i samband med ägarbytet kan ske, hur franchisegivaren genom 
franchiseavtalstecknandet kan styra franchisetagaren samt undersöka vilka faktorer som 
för franchisegivaren kan vara kritiska vid en överlåtelse. För att uppnå syftet har vi på 
ett företag med en verksamhet inrymmande för franchising specifikt signifikanta 
element utfört en fallstudie. 
 
Vår studie visar att det i franchiseavtal förekommer hembudsklausuler, vilket i vår 
studie innebär att franchisegivaren har förköpsrätt på aktierna i det företag franchise-
tagaren säljer. Konsekvensen av detta blir att franchisetagaren vid en avyttring inte fritt 
kan sälja sin rörelse på marknaden. Som en följd av att franchisetagaren ”tvingas” sälja 
aktierna till franchisegivaren kan franchisegivaren ”välja” vem som ska får köpa före-
taget. Studien visar också att det vid ett köp av ett franchiseföretag i hembudsklau-
sulerna fastsälls hur företaget vid en avyttring skall värderas. Totalt sett innebär hem-
buden att det är franchisegivaren som avgör hur överlåtelsen struktureras. 
 
Genom franchiseavtalet styr franchisegivaren franchisetagaren rent formellt. Avtalen är 
omfångsrika men kan de inte i detalj reglera franchisetagarens verksamhet. Studien 
visar därför att det från franchisegivarens sida även förekommer mer informell styrning. 
Här är förtroendet parterna emellan av avgörande betydelse. Även samhälls- och situa-
tionskontexten kan påverka den informella styrningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 
Abstract 
 
Franchising is a method of marketing, manufacturing and/or selling goods and services 
when a company, the franchisor has developed a successful business concept. The fran-
chisor then offers one or more persons or companies, the franchisees, the right to utilize 
the concept in a local market in exchange for some form of consideration. Legally; both 
parties are independent and the cooperation between the parties is stated in a contract, 
the franchise agreement, where the parties’ rights and obligations are stated. Franchising 
in Sweden is fast growing and today there are approximately 350 franchise systems in 
operation. Why more and more companies are choosing franchising as a business 
concept can be explained by the lower level of risk associated with starting a new 
business as a franchisee, as compared to starting a new business in general. For 
example; bankruptcy statistics show that bankruptcies in retailing among franchisees are 
only one-third of bankruptcies in retailing in general. 
 
The purpose of this essay is to shed light on the process of transferring ownership of a 
franchisee. More specifically, the essay aims to examine systematically how a 
franchisee can be valued in connection with a transfer of ownership, how the franchisor 
by the signing of the franchise agreement can exercise control over the franchisee and to 
examine which factors that can be critical to the franchisor in a transfer of ownership of 
a franchisee. For this purpose we have conducted a case study of a company which 
encompasses all the significant aspects of a franchise system. 
 
Our case study shows that in franchise agreements first refusal rights exist. First refusal 
rights in our study give the franchisor the ability to purchase all the stock of the fran-
chisee when the franchisee decides to sell. A consequence of this is that the franchisee 
cannot sell the stock on the open market at the franchisees discretion. As a direct result 
of the imperative demand placed on the franchisee, the franchisor can decide who is 
suitable to purchase the franchisee. Our study also shows that how a franchisee is 
valued when sold, is determined in the first refusal rights agreement. Accordingly; as a 
result of the first refusal rights the franchisor decides how the transfer is conducted. 
 
A franchise agreement is how the franchisor formally controls the franchisee. The 
agreements are extensive, but still cannot state in detail every aspect of the business of 
the franchisee. Our study, therefore, shows that the franchisor also exercises informal 
control over the franchisee.  In this aspect, the trusts between the parties are of crucial 
importance. Also; both the context of society as well as the situational context can im-
pact the informal control.  
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Problemområdet franchiseöverlåtelser 

 
1 Problemområdet franchiseöverlåtelser 
 
Kapitlet inleds med en definition av begreppet franchising samt ett förtydligande av vad 
franchising är. Därefter ges en bild över hur och när franchising uppkom samt hur före-
tagsformen spridits till Sverige. Efter det presenteras de problemställningar uppsatsen 
behandlar. Sist i kapitlet preciseras uppsatsens syfte och forskningsfrågor.     
 

1.1 Franchising som företagsform 
 
Av tradition menar Bruzelius och Skärvad (2000, s 206 och 220) att vi är vana att av-
bilda ett företags organisation som en hierarki där alla beslut fattas och verkställs inom 
organisationen. På grund av nya omvärldsförutsättningar och nya konkurrenskrav menar 
de dock att företagens organisationsstrukturer över tiden förändrats. Enligt Hedberg, 
Dahlgren, Hansson och Olve (1994, s 30 f) har förändringarna medfört att det utvecklats 
en ”kontrast” till den klassisk hierarkiska organisationen, nämligen den imaginära 
organisationen. En imaginär organisation karakteriseras enligt dem av synergier och 
medverkan från aktörer utanför den klassiska organisationens gränser, detta i syftet att 
uppnå konkurrensfördelar. Två tydliga kontraster av hur ett företags organisation kan 
vara utformad kan alltså urskiljas. Mellan dessa ytterligheter finns enligt Hedberg et al 
(1994, s 43) franchiseföretagandet.   

1.2 Franchising 
 
Franchiseföretagandet ökar snabbt världen över eftersom allt fler företag vid expansion 
väljer verksamhetsformen (Fock, 2001). Enbart i Sverige finns idag enligt FranchiseNet 
(2004) cirka 350 franchisekedjor som kan erbjuda färdiga ”starta eget möjligheter” med 
beprövade affärsidéer. Franchiseföretagen finns inom bland annat försäkringsväsendet, 
detaljhandeln, restaurang- och bilvårdsbranscherna (ibid).  
 
Begreppet franchising kommer ursprungligen från latinets franco vilket betyder frihet, 
rättighet eller privilegium (Nationalencyklopedin, 2004). Den affärsmässiga defini-
tionen av franchising lyder ”en rättighet från en varumärkesägare till en självständig 
person eller företag att mot ersättning sälja produkter och tjänster under det aktuella 
namnet, i enighet med vissa standarders till skydd för goodwill och varumärke” 
(Svenska Franchiseföreningen, 2004). 
 
Konkret innebär franchising att ett företag, franchisegivaren, har utvecklat ett affärs-
koncept som fungerar väl på en marknad (Jobber 2001, s 743 f). Franchisegivaren söker 
sedan ett antal personer eller företag, franchisetagarna, som mot någon form av ersätt-
ning får utnyttja affärskonceptet för att driva en egen verksamhet under franchise-
givarens namn och med tillgång till dess varumärke (ibid). Franchisekonceptet möjlig-
gör för blivande företagare att snabbt och relativt lätt få tillgång till och arbeta med en 
tjänsteverksamhet i stor skala (FranchiseNet, 2004).  
 
Franchising är alltså ett samarbete mellan två olika företag. Juridiskt är dock de båda 
parterna oberoende och samarbetet regleras i ett kontrakt, franchiseavtalet, där parternas 
skyldigheter och rättigheter stadgas. Slutkonsumenterna uppfattar dock inte att det rör 
sig om olika företag eftersom kontraktet reglerar franchisetagarnas produkter, skyltning, 
marknadsföring med mera. Att alla enheter för slutkonsumenterna framstår som om de 
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vore ett och samma företag, trots att det rör sig om flera olika ägare, är enligt Svenska 
Franchiseföreningen (2004) ett av syftena med franchising. 
 
Pionjärland inom modern franchising var USA där genombrottet kom med General 
Motors år 1898. General Motors anlitade bilhandlare som köpte rätten att sälja före-
tagets produkter utan att General Motors behövde investera i återförsäljarnas verk-
samhet. Detta affärssätt visade sig mycket effektivt och iden spred sig snabbt världen 
över. I början av 70-talet kom begreppet franchising i stor skala till Sverige då affärs-
kedjor som 7-eleven och McDonalds etablerade franchising här (FranchiseNet, 2004). 
 
Svenska Franchiseföreningen (2004) menar att det innebär en lägre risk att vara nyföre-
tagare som franchisetagare än som nyföretagare i allmänhet. Bland annat visar konkurs-
statistiken att franchiseföretag inom detaljhandeln jämfört med rikssnittet endast löper 
en tredjedels risk att gå i konkurs. Detta är enligt dem en förklaring till varför så många 
idag vill bli franchisetagare. 

1.3 Ny franchisetagare 
 
Enligt Svenska Franchiseföreningen är över 100 000 personer runt om i Sverige 
anställda i franchiseföretag. Men hur tillsätts egentligen nya franchisetagare? Är det 
alltid franchisegivarna som utser dem eller kan en franchiseverksamhet köpas på den 
fria marknaden? Shaeffer (1999) menar att det är vanligt med hembudsklausuler1 i fran-
chiseavtalen, vilket innebär att franchisetagaren inte fritt kan avyttra sin rörelse. Med 
andra ord förefaller det som att franchisegivarna kan styra tillsättningen av nya fran-
chisetagare.  

1.4 Franchiseavtalet 
 
Franchisetagaren betalar, vilket nämndes i början av kapitlet, en ersättning till franchise-
givaren för rätten till att bedriva verksamheten under franchisegivarens namn. Hur hög 
är egentligen denna ersättning? Frazer (1998) menar att ersättningarna varierar beroende 
på i vilket stadium franchisesamarbetet befinner sig. Nwogugu (2004) påpekar att det 
finns en risk med att kräva för hög ersättning av franchisetagaren eftersom en för hög 
ersättning kan leda till att franchisetagaren får problem med lönsamheten. Om lönsam-
heten är låg kan även överlåtelsemöjligheterna försämras eftersom det kan vara svårt att 
attrahera nya franchisetagare till verksamheter med låga förtjänstmöjligheter (ibid).  
 
Ett annat spörsmål med franchising utgörs enligt Fock (2001) av att franchisegivaren, i 
syfte att maximera intäkterna, tillåter nyetablering av franchisetagare inom områden där 
franchiseföretag tillhörande samma franchise redan finns etablerade. Detta innebär 
enligt honom att de befintliga franchisetagarnas intäkter eventuellt kommer att minska. 
Med andra ord riskerar de befintliga franchisetagarna att konkurreras ut av nya företag 
som tillhör samma franchisegivare (ibid). Även här kan Nwogugus (2004) argument 
användas. Med alltför hög ”intern” konkurrens blir möjligheten att attrahera nya 
franchisetagare mindre (ibid).  
 
Anna-Karin Wallentin på FranchiseNet är aningen avvisande till det Fock (2001) ovan 
påstår. Både franchisetagaren och franchisegivaren skall enligt henne gynnas av fran-
chisesamarbetet. Wallentin medger emellertid att latenta konflikter mellan parterna kan 
                                                 
1 Hembud innebär enligt Nationalencyklopedin (2004) att aktier inte kan säljas fritt. Vid ett externt sälj-
erbjudande kan aktieägarkretsen hållas sluten genom att den hembudsberättigade har exklusiv möjlighet 
att köpa aktierna av den som har hembudsskyldighet. 
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föreligga men säger att det är upp till franchisetagaren att redan vid avtalets ingående 
kontrollera under vilka förutsättningar, med vilken konkurrens från andra franchise-
tagare inom samma franchise, verksamheten kommer att bedrivas. Frågan som uppstår 
är på vilket sätt franchisegivaren genom avtalstecknandet styr verksamheten så att en 
sammanjämkning mellan parternas intressen uppnås och hur detta påverkar överlåtelsen.  

1.5 Värderingen av objektet 
 
Hembudsklausulerna i franchiseavtalen kan enligt Schaeffer (1999) medföra positiva 
ekonomiska konsekvenser för franchisegivaren. Detta eftersom hembudet innebär att 
han/hon till ett lägre pris kan köpa franchisetagarens aktier, jämfört med om hembudet 
inte funnits. Studier har enligt honom visat att hembudsklausuler i mindre företag 
generellt sänker värdet på aktierna i företagen med 35 % (ibid). Men hur värderas 
egentligen en franchiserörelse i samband med ett ägarbyte, det vill säga hur fastställs ett 
pris eller värde på företaget?  
 
Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002, s 17) menar att två olika angreppssätt för 
företagsvärdering kan urskiljas. Ett angreppssätt är söka värdera ett företag utifrån dess 
innehåll, det vill säga substansvärdering (ibid). Istället för att titta på företagets histor-
iska prestationer kan man för att fastställa värdet försöka förutspå vad företaget i fram-
tiden förväntas prestera. Detta angreppssätt kallas avkastningsvärdering (op cit, s 45).  

1.6 Syfte 
 
Mot bakgrund av ovanstående finner vi det intressant att i denna uppsats vidare belysa 
överlåtelseprocessen i samband med ett ägarbyte av en franchisetagares verksamhet. 
Mer specifikt syftar uppsatsen utreda hur nya franchisetagare kan tillsättas, hur en värd-
ering av en franchisetagares verksamhet kan göras vid en överlåtelse och särskilt utreda 
hur franchiseavtalet kan påverka värdet. Ytterligare en del som vi önskar undersöka är 
hur franchisegivaren genom avtalstecknandet styr verksamheten så att en samman-
jämkning mellan parternas intressen uppnås. 
 
Syftet avser vi uppnå genom att besvara följande forskningsfrågor: 
  

• Hur kan överlåtelseprocessen se ut vid ett ägarbyte av en franchisetagares 
verksamhet? 

 
• Vilka faktorer kan vara kritiska för franchisegivaren vid en nyetablering av 

en franchisetagare/överlåtelse av en franchisetagares verksamhet och hur 
hanteras dessa? 

 
• Hur kan franchisegivaren genom informell- och formell styrning styra fran-

chisetagaren i samband med en överlåtelse/nyetablering av en franchise-
tagares verksamhet? 

 
• Hur kan värdet på en franchisetagares verksamhet fastställas i samband med 

ett ägarbyte? 
 

• Hur regleras under vilken konkurrens från samma franchise en franchise-
tagare skall bedriva sin verksamhet?  

 
 



Metod 

 
2 Metod 
 
I detta kapitel förklaras först varför undersökningen byggde på den deduktiva och kvali-
tativa ansatsen samt varför undersökningen genomfördes med ett analytiskt synsätt. 
Därefter ges motiven till varför vi i undersökningen använt oss av forskningsstrategin 
fallstudie. Sist i kapitlet ges en inblick i hur vi praktiskt gått till väga när under-
sökningen utfördes samt vilka problem vi stött på som kan ha påverkat studiens validitet 
och reliabilitet.   
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
När arbetet med uppsatsen initierades hade vi en förhållandevis vag bild av vad vår 
undersökning specifikt skulle behandla. Arbetet inleddes således utan ett på förhand 
fastställt specifikt syfte. Från början visste vi inte heller exakt vilka under-
sökningsresultat som var tänkbara. Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom vi ville 
undvika att filtrera bort väsentliga aspekter av problemområdet genom att på förhand 
bestämma vilka tänkbara slutsatser studien kunde leda till. Denna ansats, vilken är ut-
märkande för den kvalitativa ansatsen, har under arbetets gång av oss krävt en följsam-
het gentemot det vi studerat.  
 
Fördelen med vårt valda sätt att handla omtalas av Frenckner (1986, s 20). Han menar 
att traditionella kriterier för syftesprecisering och metodval vid en måldiffus under-
sökning kan omöjliggöra erhållandet av nödvändig information.  

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Eftersom vi före arbetet med uppsatsen påbörjades empiriskt observerat att Ica-butiker 
vid butiksöverlåtelser ibland värderas till ett lägre värde än traditionella rörelsedrivande 
företag med likartade framtidsutsikter och vinstnivåer, fann vi det intressant att under-
söka orsaken till detta. En annan företeelse vi uppmärksammat innan arbetet initierades 
var att Ica Sverige AB förefaller styra vilka personer som får köpa Ica-butiker. Dessa 
empiriska observationer sporrade vårt intresse att med utgångspunkt i teorin studera hur 
överlåtelseprocessen går till och studera hur franchisegivaren genom överlåtelsen styr 
franchisetagaren.  
 
Mot bakgrund av våra empiriska observationer har vi valt att angripa problemet med en 
deduktiv studie eftersom vi ville undvika att vår förförståelse inom området skulle 
påverka uppsatsens utfall alltför mycket. Vi har alltså tagit avstamp i litteraturen och har 
därmed använt ett deduktivt tillvägagångssätt (Artsberg, 2003, s 31). Eftersom vi avsåg 
att analysera våra respondenter i förhållande till befintlig teori har vi använt ett 
analytiskt metodsynsätt (Arbnor och Bjerke, 1994, s 60 ff). Detta metodsynsätt har, i 
huvudsak, används i hela uppsatsen. 

2.3 Forskningsstrategi och fallstudieobjekt 
 
Eftersom vi i uppsatsen ville gå på djupet och undersöka de faktorer som kan påverka 
hur överlåtelseprocessen vid en överlåtelse av en franchiseverksamhet ser ut, samt 
undersöka hur franchisegivaren genom franchiseavtalet kan styra franchisetagaren, har 
vårt empiriska arbete riktats mot en enda undersökningsenhet. Vi har genom ett holist-



Metod 

iskt synsätt försökt förstå hur många olika delar är sammanlänkade, samt hur de olika 
delarna ömsesidigt påverkar varandra. Denscombe (2000, s 42) uppger att forsknings-
strategin fallstudie, som vi alltså använt oss av, är lämplig vid en undersökning av denna 
typ.  
 
Svenska Franchiseföreningen (2004) anser att de avtalsförhållanden som råder mellan 
Icas handlare och Ica Sverige AB kan likställas med de förhållanden som råder mellan 
en franchisegivare och en franchisetagare. Ica Sverige ABs verksamhet inrymmer 
således enligt Svenska Franchiseföreningen (2004) för franchising speciellt signifikanta 
element. Detta är orsaken till vårt val av Ica Sverige AB som fallstudieobjekt.   

2.4 Datainsamling 
 
För att få en bättre förståelse av det valda ämnet inledde vi arbetet med en litteratur-
sökning på universitetsbiblioteket i Luleå. För att finna relevant litteratur tog vi hjälp av 
databaserna Libris och Lucia för böcker samt databaserna Ebsco, Econlit, Emerald och 
Helecon för vetenskapliga artiklar. För att precisera sökningarna i databaserna har vi 
använt oss av operatorerna AND, OR och NOT. Vi har även trunkerat vissa ord för att 
få mer precisa sökningar. De söktermer vi använt oss av är olika kombinationer av 
följande ord: franchising, contract, trust, location, valuation, organization, brand, fran-
chise systems, networks, företagsvärdering, substansvärdering, avkastningsvärdering 
och goodwillvärdering. Utöver dessa har vi använt olika författarnamn vid sökningar i 
de ovan nämnda databaserna. Vi har även gjort en manuell sökning i bibliotekets tids-
skriftsavdelning och i avdelningen för ekonomisk litteratur. Utöver detta har vi med 
uppslagsordet Ica sökt information på Konkurrensverkets hemsida.  
 
Vi har valt att samla in empirisk data genom personliga intervjuer och telefonintervjuer. 
Detta eftersom vi sökte svar på komplexa och till viss del känsliga frågor från ett mindre 
antal människor. Tack vare intervjuerna har vi fått uttömmande svar och även vid behov 
haft möjlighet att ställa följdfrågor. Vi har använt Denscombe (2000, s 133 f) som stöd 
till vårt beslut, då han menar att intervjuer är ett lämpligt datainsamlingsinstrument när 
man söker data baserade på känsliga frågor och privilegierad information.  

2.5 Genomförande av fallstudien 
 
Sammanlagt har vi intervjuat fem personer. Den första respondenten var Anna-Karin 
Wallentin på FranchiseNet. Vi utförde en halvtimma lång telefonintervju med henne 
den 30 mars 2004. Intervjun med Wallentin anser vi var en expertintervju, därför har vi 
i teorikapitlet angivit henne som källa inom vissa områden. Den andra personen vi 
intervjuade var Erik Jonsson som är avtalscontroller på Ica Sverige AB. Honom träffade 
vi mellan klockan 14.30-17.30 den 19 april 2004 på Icas kontor i Luleå. Eftersom det 
vid en överlåtelse av en Ica butik vanligtvis från Ica Sverige ABs sida är tre parter 
inblandade, en avtalscontroller, en köpmannarekryterare och en driftsledare, rekom-
menderade Jonsson oss att kontakta en köpmannarekryterare eller en driftsledare för att 
komplettera den av Jonsson lämnade informationen. Vi kontaktade därför köpmanna-
rekryterare Margitha Andersson på Ica Sverige AB och genomförde en halvtimme lång 
telefonintervju med henne den 10 maj 2004. Mellan dessa två intervjuer har vi även 
varit i kontakt med två Ica-handlare för att om möjligt få information från ett annat pers-
pektiv, detta för att med stöd av Yin (2004, s 98 f) triangulera våra undersökningsdata. 
Då de två Ica-handlarna önskar vara anonyma har vi härefter benämnt dem efter de 
fingerade namnen Svensson och Jönsson. Med Svensson genomförde vi en personlig 
intervju den 23 april 2004 mellan klockan 10.00-11.45. Per telefon intervjuade vi Jöns-
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son under en halvtimme den 27 april 2004 samt en halvtimme den 28 april 2004. 
Jönsson har dock enbart styrkt de uppgifter Svensson lämnat varvid vi i empirin endast 
refererat till Svensson.  
 
Cirka en halv vecka före intervjuerna med Jonsson och Svensson mejlade vi dem var sin 
intervjuguide så att de skulle ha ett underlag för att kunna ge mer genomtänkta och 
korrekta svar. Intervjuguiderna till Jonsson och Svensson finns i bilaga A respektive B.  
        
Vid utformningen av intervjuguiderna tog vi hjälp av Yins (2004, s 116 f) teori om att 
matcha mönster. Vi utgick ifrån teoretiska mönster och försökte matcha dessa med 
empiriska mönster, för att efter intervjuerna kunna se avvikelser mellan mönstren. 
Följaktligen utformade vi våra intervjuguider utifrån de teoretiska mönster vi fann när vi 
skrev teorikapitlet. Om de teoretiska och empiriska mönstren sammanfaller menar Yin 
(2004, s 116) att studiens interna validitet stärks. För att våra initiala intervjuguider 
skulle ha någorlunda god väsentlighet tog vi hjälp av Mats Westerberg som är ekonomie 
doktor på Luleå tekniska universitet.    
 
Intervjuerna med Wallentin, Andersson och Jönsson skedde per telefon eftersom vi 
bedömde frågorna till dem som mindre komplexa och mer tydliga än frågorna till 
Jonsson och Svensson. Mot bakgrund av detta skickade vi inga intervjuguider till dem. 
Andersson är lokaliserad till Umeå och Wallentin till Göteborg, varvid avståndet i viss 
mån påverkade vårt beslut att genomföra telefonintervjuer. Teoretiskt stöd för vårt 
beslut fann vi i Denscombe (2000, s 16) som menar att telefonsamtal i viss mån möjlig-
gör samma tvåvägskommunikation som personliga möten, men till lägre kostnad. Dess-
utom menar han att en telefonintervju ger mer fylliga svar än en enkät.  

2.6 Övergripande synpunkter på metodvalet 
 
Kan vårt val av fallstudieobjekt betraktas som generaliserbart för all franchiseverk-
samhet? Detta beror enligt Denscombe (2000, s 49) på i vilken grad valet av fallstudie-
objekt liknar andra av samma typ. Vi överlåter till läsaren att bedöma generaliser-
barheten men vi vill samtidigt understryka att vi dels begränsat vår undersökning till Ica 
Sverige AB, dels att Icas verksamhet på grund av Ica-handlarnas betydande frihet från 
Ica Sverige AB inte utgör den mest strikta franchiseformen. En undersökning av en 
franchise, där franchisetagaren är närmare kopplad till franchisegivaren, kan tänkas ge 
annat utfall. Detta kan således påverka generaliserbarheten. 
 
Reliabilitet i en fallstudie handlar enligt Yin (1994, s 36) inte om att utföra flera 
fallstudier. Det handlar istället om att den utförda fallstudien vid en återupprepning skall 
ge samma utfall. Därför bör studiens arbete noga redovisas (ibid). Vi har, för att försöka 
förbättra reliabiliteten i vår undersökning, så detaljerat som möjligt inom givna tids-
begränsningar utformat våra intervjuguider till våra huvudintervjuer. Vid vår personliga 
intervju med Jonsson tog vi löpande anteckningar och spelade in intervjun på band. 
Omedelbart efter intervjun satte vi allt som sades på bandet på papper. Ica-handlare 
Svensson ville inte att vi skulle spela in intervjun med honom. Därför utfördes den 
intervjun utan bandspelare. Detta krävde av oss löpande anteckningar under intervjun 
för att inte missa information från Svensson. Omedelbart efter intervjun gick vi igenom 
det skrivna för att kontrollera och komplettera varandras anteckningar. Att vi inte kunde 
använda bandspelare kan ha försämrat reliabiliteten då det är svårt att hinna anteckna 
allt som sägs på en intervju. Intervjun med Wallentin, Andersson och Jönsson spelades 
inte in på band. Detta kan negativt ha påverkat reliabiliteten. Däremot förde vi under 
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intervjuerna löpande anteckningar samt kontrollerade och kompletterade anteckningarna 
direkt efteråt.   
 
För att försöka öka validiteten i vår uppsats har vi varit noggranna med att få kontakt 
med personer väl insatta i vårt problemområde. Erik Jonsson är ansvarig för 
utformningen av avtalen mellan Ica och Ica-handlarna i norra Sverige och han har 
betydande erfarenhet inom området. Ica-handlare Svensson har drivit butik i egen regi i 
mer än sex år och därförinnan varit butikschef i ett antal år. Svensson har också suttit 
med i distriktsstyrelsen för Ica Förbundet, vilka bland annat godkänner nya Ica-hand-
lare. Anna-Karin Wallentin är operativt ansvarig för FranchiseNet i Skandinavien AB, 
ett företag som tillhandahåller information om franchiseverksamhet. Magitha Andersson 
har arbetat på Ica Sverige AB i 20 år, varav de sex senaste åren som köpmanna-
rekryterare. Hon ansvarar för rekrytering av nya köpmän till Ica-butiker i norra Sverige i 
samband ägarbyten och nyetableringar. Jönsson har drivit och avyttrat en Ica-butik. 
 
Vid utformandet av intervjuguiderna till respondenterna valde vi frågor som utgick från 
en konkret praktisk nivå istället för den teoretiska nivå vårt teorikapitel baseras på. Bak-
grunden till detta var vår uppfattning om att vi skulle erhålla mer konkreta, specifika 
svar om frågorna var mer konkreta än teoretiska. Detta bör ha ökat uppsatsens validitet. 
Eftersom konkretiseringen av de teoretiska mönstren innehöll ett visst mått av subjek-
tivitet från vår sida, kan subjektiviteten dock negativt ha påverkat validiteten. Vår för-
hoppning är dock att helheten av åtgärden bidragit till förbättrad validitet. 
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3 Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Avsikten är att de i ref-
erensramen ingående teorierna skall ge tentativa underförstådda svar på forsknings-
frågorna samt ligga till grund för dels vår empiriska undersökning, dels för analysen i 
kapitel fem. Inledningsvis ges en översiktsbild av de i kapitlet ingående teorierna.  
 

3.1 Överblick av teorikapitlet 
Figur 1 nedan beskriver hur de teorier som presenteras i kapitlet hänger samman och hur 
de påverkar/påverkas av varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Överblick av de i teorikapitlet ingående teorierna 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om olika organisationsstrukturer (3.2), vilket leder fram 
till avsnittet om franchiseföretagens struktur och affärsmodell (3.3). Pilen in från 3.3 
mot överlåtelseprocessen beskriver att vi i uppsatsen behandlar överlåtelser av ett franc-
hiseföretag. Pilen ner från överlåtelseprocessen mot 3.4 beskriver franchisegivarens 
formella styrning genom överlåtelsen. Den formella styrningen (3.4) sker huvudsakligen 
genom franchiseavtalet (3.5). Här är ersättningsstrukturer (3.7) samt läget (3.8) av stor 
betydelse. Franchisegivarens informella styrning (3.6) i samband med överlåtelsen 
påverkas av de förutsättningar (relationskarakteristiska och situationens kontext) sam-
arbetet bedrivs under. Hur själva förvärvsprocessen (3.9) sker påverkar överlåtelsepro-
cessen, därav pilen från 3.9 mot överlåtelseprocessen. Förvärvsprocessen influeras av 
värderingsproblem, -modeller samt varumärket (3.10-3.12). Utöver dessa boxar finns 
den övergripande samhällskontexten som genom bland annat de lagar och normer sam-
hället ställer upp påverkar alla ovan angivna aspekter. En översiktlig bild av samhälls-
kontextens påverkan på det i studien behandlade ämnesområdet återfinns i avsnitt 3.6. 
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3.2 Organisationsstrukturer 
 
En organisation är ett samband av formella och informella kontrakt och avtal mellan 
dess individuella medlemmar menar Alchian och Demsetz (1972). Milgrom och Roberts 
(1992) har enligt Mukherjee (2003) utvecklat Alchian och Demsetz (1972) teori vidare 
med deras bidrag att en organisations grundläggande beståndsdel är dess transaktioner, 
det vill säga överföring av varor och tjänster mellan olika berörda parter. Enligt Coase 
(1937) finns det två typer av transaktioner; inom och mellan organisationer. För att 
överbygga skiljaktigheterna mellan dessa två transaktionstyper antar organisationer 
enligt Coase olika konfigurationer. Även Hedberg et al (1994, s 30 f) menar att ett 
företag kan vara organiserat på flera olika sätt. Vi vill med hjälp av figur 2 nedan 
urskilja två tydliga motpoler av organisationsstrukturer; den klassisk hierarkiska organi-
sationen kontra den imaginära organisationen.  
 
 
 
 

             
Den klassiska organisationen        Den imaginära organisationen 

Figur 2. De två ytterligheterna; klassisk kontra imaginär organisation 

 
I den klassiska organisationsstrukturen menar Hedberg et al (1994, s 30 f) att det ofta 
talas om hur många personer en chef kan ha under sig. Den klassiska organisationen 
karakteriseras således i hög grad av ett hierarkiskt tänkande. Andra karakteristiska för 
den klassisk hierarkiska organisationen är att alla medlemmar i organisationen har en 
chef, alla lyder någon, samt att alla beslut fattas och verkställs inom organisationen 
(Robbins, 2001, s 2 ff). 
 
Som ett resultat av förfinade styrsystem och -tekniker, vilket har medfört lägre 
transaktionskostnader för organisatorisk samordning, har det utvecklats en ”motpol” till 
den klassiska organisationen, nämligen den imaginära2 organisationen (Hedberg et al, 
1994, s 30 f). Imaginärt företagande sträcker sig utanför den ”klassiska” organisationens 
gränser och bygger på medverkan och synergier från externa aktörer (op cit, s 17). Det 
imaginära systemet hålls samman genom utnyttjandet av informationsteknologi, allian-
ser, attraktionskraft och kundrelationer (ibid). Det handlar, som Hedberg et al (1994, s 
16) uttrycker det, om ett tillskapat fenomen vars struktur inte låter sig uppfattas av alla.  
 
En imaginär organisation byggs upp genom att ett drivande företag, som har en 
affärsidé, bildar ett nätverk med andra företag för produktion och distribution. Det 
drivande företaget engagerar, avtalar med eller inspirerar således andra företag och 
aktörer att samverka för ett visst syfte mot en viss marknad (op cit, s 40 ff). Genom att 
ledarföretaget förfogar över ett unikt kunnande, någon form av kärnkompetens som till 
exempel ett upparbetat förtroende i kundernas ögon, kan företaget skapa mervärden 

                                                 
2 Ordet imaginär kommer enligt Nationalencyklopedin (2004) från latinets imagina´rius vilket betyder 
inbillad, skenbar, ej verklig eller endast tänkt.   
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enligt Hedberg et al (1994, s 107). När den unika kompetensen passas in i ett större 
mönster, det vill säga får flera olika tillämpningar genom lån av andras kompetenser, 
blir utväxlingen av kompetensen större givet att den lånade kompetensen är högre än 
den ursprungliga (ibid). Konsekvensen blir att företaget kommer att låna kompetens så 
länge den lånade marginalkompetensen är positiv (op cit, s 117).  
 
Som vi ovan sett kan vi urskilja två ytterligheter av organisationsstrukturer; den klassisk 
hierarkiska kontra den imaginära organisationen. Var i spektrumet mellan dessa ytterlig-
heter finns då franchiseföretagen? Enligt Hedberg et al (1994, s 43) kan franchise-
företagens organisationsstruktur beskrivas som den imaginära organisationstypen ”front 
mot marknad”. Denna organisationsstruktur innebär att verksamheten struktureras som 
ett spindelmönster där ett företag etablerat ett varumärke eller ett koncept och sedan, 
genom samarbeten eller upphandling, engagerar andra företag för att producera och 
distribuera avsedda varor eller tjänster. Även Mukherjee (2003) menar att franchise-
företagen, särskilt företag verksamma inom detaljhandeln, ofta organiseras i en kedja 
med flera verksamhetsställen. Enligt honom är transaktioner mellan franchisegivaren 
och franchisetagaren sett ur ett juridiskt perspektiv detsamma som transaktioner mellan 
fristående företag. Men eftersom franchisegivaren ofta kan sägas kontrollera franchise-
tagaren kan relationen mellan parterna liknas vid relationen mellan ett företag och dess 
anställda under ett ofullständigt anställningsavtal (ibid). 

3.3 Allmänt om franchiseföretagande 
 
Eftersom ordet franchising enligt Svenska Franchiseföreningen (2004) har flera olika 
definitioner råder osäkerhet om vad franchising egentligen är. Deras definition på fran-
chising lyder: ”Franchising innebär att ett företag utvecklat ett helt koncept för hur 
varor och/eller tjänster skall föras ut på marknaden och därefter med kontrakt knyter 
till sig andra företag, som är ägarmässigt självständiga, men som åtar sig i ett 
långsiktigt samarbete tillämpa konceptet mot ersättning till konceptets ägare” (Axberg, 
1993, s 6). Detta innebär enligt Svenska Franchiseföreningen (2004) att:  

 
• Det skall röra sig om kedjedrift där en huvudman (franchisegivare eller mot-

svarande) upplåter rätten att driva rörelse enligt ett affärskoncept till en 
fristående företagare (franchisetagare eller motsvarande)  

• Verksamheten skall bedrivas under gemensamt varumärke  
• Huvudmannen överför kunskap och erfarenhet till de fristående företagarna 
• Huvudmannen bistår de fristående företagarna med löpande support. 

 
Ett franchisenätverk är enligt Axberg et al (1993, s 17) uppbyggt som en kedja av 
sinsemellan oberoende företag där varje företagare driver sitt eget företag och ansvarar 
för sin egen ekonomi. Franchisegivaren äger själva affärskonceptet och ansvarar för 
drift av en supportcentral.  
 
Enligt Dahlstrom och Nygaard (1999) studie av franchiseföretag anser franchisegivarna 
att franchising är ett effektivt sätt att expandera med en begränsning av 
franchisegivarens ekonomiska risktagande. Andra fördelar med att franchisa 
verksamheter är enligt dem att franchisegivaren får tillgång till företagare som är villiga 
att arbeta väsentligt mer än den normala arbetstid som med anställda chefer skulle 
uppnås. Dessutom påpekar de att franchising, jämfört med anställda chefer, medför en 
bättre kontinuitet i ledarskapet. Detta eftersom franchisechefer (franchisetagare) 
vanligtvis under en längre tid än anställda chefer förblir på sina positioner i de lokala 
verksamheterna. 



Teoretisk referensram 

3.4 Franchisegivarens formella styrning  
 
Castrogiovanni och Justis (1998) menar att franchising som fenomen ger upphov till 
latenta konflikter mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Detta eftersom fran-
chisegivaren tjänar pengar på hela franchisekedjans framgångar medan franchisetagarna 
tjänar på den enskilda verksamhetsenheten, och båda parter vill maximera sin egen vinst 
(ibid).  
 
Enligt Mukherjee (2003) föreligger även en annan latent konflikt inom franchisen. Han 
menar att vissa franchisetagare kan åka snålskjuts på andra franchisetagare, vilket 
negativt kan påverka franchisegivarens varumärkesnamn. Snålskjutsåkning i ett franch-
isesammanghang uppkommer enligt honom eftersom franchisetagarna har lika rätt till 
varumärkesnamnet. Då franchisegivaren inte fullt ut kan kontrollera huruvida en enskild 
franchisetagare genomgående på utbudet håller lika hög kvalitet som franchisekedjan 
som helhet, kan franchisetagare som inte håller en kvalitet i enlighet med franchise-
kedjan komma att åka snålskjuts på de andra franchisetagarnas ansträngningar (ibid). 
 
Mukherjee (2003) menar också att en franchisetagare kan ge upphov till både positiva 
och negativa externaliteter. En franchisetagare som underpresterar gällande kvalitet 
kommer sänka franchisekedjans genomsnittliga kvalitetsanseende; därmed medför den 
franchisetagaren negativa externa effekter för andra franchisetagare tillhörande samma 
franchise. På omvänt sätt kan en franchisetagare medföra positiva effekter. 
 
För att franchisegivaren skall kunna hantera dessa latenta konflikter menar Mukherjee 
(2003) att formell styrning av franchisegivaren över franchisetagaren förekommer. Den 
formella styrningen sker genom franchiseavtalet (ibid). Han menar dock att den 
formella styrningen bara till viss del kan hantera de latenta konflikterna, varför även 
informell styrning förekommer. Informell styrning behandlas under avsnitt 3.6 nedan. 

3.5 Franchiseavtalet   
 
Franchisetagarens rätt till att använda franchisegivarens koncept upplåts enligt Doherty 
och Quinn (1999) genom en mellan parterna juridisk överenskommelse, ett franchise-
avtal. Avtalet erfordras eftersom parternas har olika utgångspunkter och förutsättningar 
(ibid). Bland annat menar Doherty och Quinn att informationen parterna emellan är 
olika fördelad, vilket innebär att risken för moral hazard3 från franchisetagaren ökar. 
Med moral hazard avses, i detta partsförhållande, att franchisetagaren genom sitt 
beteende försöker berika sig på franchisegivarens bekostnad (ibid). Utöver detta menar 
Doherty och Quinn att det finns risker för att franchisetagaren vid andra uppkomna till-
fällen genom sitt beteende förorsakar franchisegivaren förtretligheter.  
 
För att reducera problemen med moral hazard från franchisetagarens sida anser Quinn 
och Doherty (2000) att franchiseavtalet noggrant skall utformas samt vara förenat med 
betalningar till franchisegivaren. De menar att franchisegivarens behov av kontroll över 
franchisetagaren ökar ju större avståndet mellan franchisetagaren och franchisegivaren 
är. Quinn och Doherty påpekar också att franchisegivarens makt över franchisetagaren 
ökar ju starkare franchisegivarens varumärke är. Detta förklarar de med att ju starkare 
varumärket är, ju mer kommer franchisegivaren av franchisetagaren kräva att franchise-
avtalet efterlevs.  

                                                 
3 Fregert och Jonung (2003, s 202) menar att det idag inte finns någon vedertagen svensk översättning av 
begreppet moral hazard. De menar dock att innebörden av begreppet kan översättas med ”beteenderisk”.  
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3.5.1 Vad reglerar franchiseavtalet? 
 
Eftersom de flesta franchisetagare inte har någon juridisk utbildning, eller kanske inte 
någon tidigare erfarenhet av affärsverksamhet, måste franchiseavtalet enligt Axberg 
(1993, s 45 och 78) specificeras tydligare än ”vanliga” avtal så att avtalet är begripligt 
för båda parter. Tonndorf (1985, s 53) menar att franchiseavtalets primära syfte är att 
förebygga uppkomsten av tvister mellan franchisegivare och franchisetagare men 
påpekar samtidigt att avtalet fungerar som rättslig grund vid händelse av en tvist.  
 
Tonndorf (1985, s 53) menar att franchiseavtalet i juridiska termer klargör systemets 
särart, bärande principer och funktionssätt. Det beskriver franchisegivarens och fran-
chisetagarens rättigheter och skyldigheter och deras roller inom ramen för systemet. Det 
reglerar också överenskommelsens giltighet och upphörande (ibid). Ericsson et al (2001, 
s 36 f) menar att avtalet dessutom kan innehålla regler för vilket geografiskt område 
avtalet gäller samt vilka förändringar i systemet som tillåts. Vidare menar Ericsson et al 
(2001, s 37) att det av avtalet också kan framgå vilken konkurrens franchisetagaren 
under avtalstiden kommer att ha. 
 
Det finns sällan något utrymme för förhandlingar i fråga om innehållet i fran-
chiseavtalen eftersom avtalen enligt Tonndorf (1985, s 53) avser färdigutvecklade 
affärssystem. Avtalen är likformiga men det förekommer enligt honom variabla och 
individuella inslag såsom till exempel uppgörelsen om lokalhyran. Anledningen till att 
franchiseavtalen överlag är likformiga är enligt Coughlan, Andersson, Stern och El-
Ansary (2001, s 552) att franchisegivare har en benägenhet att erbjuda sitt koncept på 
bas av att antingen accepterar franchisetagaren villkoren eller ej. Därutöver påpekar de 
att det kostar betydande pengar att utforma olika franchiseavtal då dessa måste utformas 
med hjälp av juridisk expertis. 

3.5.2 Agentteorin 
 
Agentteorin, utvecklad av Jensen och Meckling (1976) anses av Quinn och Doherty 
(2000) vara en hörnsten gällande hur organisationer med decentraliserat beslutsfattande 
ska styras. Agentteorin bygger på två parter; agenten och principalen. Agenten antas 
maximera sin egen nytta på principalens bekostnad genom ett opportunistiskt och 
självberikande beteende upp till vad som maximalt är möjligt inom uppställda 
begränsningar. Därför begränsar teorin enligt dem generellt möjligheten för parterna att 
ha ömsesidiga mål, eller likartade inneboende incitament för målöverensstämmelse. 
Enligt Doherty och Quinn (1999) anses partförhållandet i agentteorin kunna parallellt 
överföras på förhållandet mellan franchisetagare och franchisegivare, där den senare är 
principal och den förra agent.  
 
Jensen och Meckling (1976) menar att principalen kan använda två metoder för att 
hantera agentens beteenden. Antingen kan agenten övervakas eller så kan principalen 
införa mekanismer som tvingar agenten att, gentemot principalen, begränsa mängden 
självtjänande beteenden. Hopkinson och Hogarth-Scott (1999) hävdar dock att 
övervakning inte är möjligt i områden där en hög grad av självstyre eller tvetydigheter 
existerar då kostnaderna skulle bli alltför höga. I sådana situationer förordar de 
incitament eller belöningar för att uppnå av agenten önskat beteende. Agentteorin är 
följaktligen en metod för att, enligt Dahlstrom och Nygaard (1999), reducera princi-
palens kostnader för agenten, det vill säga i detta sammanhang att reducera franchise-
givarens kostnader för franchisetagaren. Därför menar Dahlstrom och Nygaard att 
agentteorin kan användas som ett ramverktyg för att analysera incitament och kostnader 
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i ett kontraktsförhållande. De förklarar därtill att agentteorin ofta har använts som en 
förklaring till hur ägandet i detaljhandeln struktureras.  
 
Teorin om transaktionskostnadsekonomi, utvecklad av Williamsson (1991), går längre 
än agentteorin och identifierar faktorer som möjliggör för organisationen att dra 
ekonomisk nytta av transaktionskostnaderna. När transaktionskostnadsteorin tillämpas 
på franchisekonceptet menar Dahlstrom och Nygaard (1999) att franchisegivaren väljer 
det bästa alternativet mellan direktägande av verksamhetsenheter och att franchisa 
enheterna. De menar vidare att med agentteorin och teorin om transaktionskostnads-
ekonomi som bas, kommer franchisegivarare att franchisa verksamheter där det är svårt 
och dyrt att övervaka prestationer och beteenden.  
 
Alvarez, Barney och Bosse (2004) menar att i praktiken är inte övervakning av agenten 
det sätt genom vilket organisationer styr agenterna. De menar att med hjälp av verk-
tygen avtal, förtroende, rykte och förhandlingsförmåga möjliggörs en praktiskt funger-
ande styrning.  

3.6 Franchisegivarens informella styrning 
 
Medan agentteorin förespråkar styrning och kontroll över agenten menar Macaulay 
(1963) att samspelet mellan parterna i verkligheten ofta sker vid sidan av den formella 
styrningen och kontrollen. Hopkinson och Hogarth-Scott (1999) försöker med 
härledning till Macneils studier från 1970-talet, förklara varför de formella systemen 
inte har så stor betydelse. De menar att samspelet mellan parterna inte går att särskilja 
från situationens sammanhang. Kontexten kan istället vara det som sätter normerna för 
hur samspelet skall ske. I ett franchisesammanhang menar de att två olika kontexter 
finns. Den ena omfattar det övergripande samhällssammanhang som franchisen verkar i 
och den andra det aktuella situationssammanhanget inom franchiseverksamheten (ibid). 
Konsekvensen blir enligt dem att normerna inom sammanhangen kommer att avgöra 
hur samspelet mellan parterna sker.  
 
Hopkinson och Hogarth-Scotts studie omfattar även hur relationen mellan olika parter 
påverkar på vilket sätt utbytet mellan parterna sker. De söker i ett franchisesammanhang 
utreda hur förtroendet mellan franchisegivare och franchisetagare påverkar samarbetet. 
För att uppnå detta delar de upp utbytessituationen i ett spektrum som speglar alltifrån 
åtskilda till relationsmässiga transaktioner. Åtskilda transaktioner är transaktioner som 
strikt regleras i ett kontrakt eftersom parternas förtroende för varandra är begränsat eller 
okänt. Strikt relationsmässiga transaktioner är däremot inte reglerade i något kontrakt 
utan bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. De menar att fyra relations-
karakteristika påverkar parternas beteende, det vill säga på vilket sätt utbytet mellan 
parterna sker, vilket i sin tur inverkar på huruvida utbytet ska regleras i ett formellt eller 
informellt avtal. De fyra relationskarakteristiska är: 
  

• Upplevd enighet mellan parternas målintressen. I en strikt åtskild 
transaktion finns inte någon upplevd enighet eftersom vardera parten har sitt 
egenintresse som är oberoende av den andra partens. I en relationsmässig 
transaktion å andra sidan uppkommer upplevd enighet eftersom den ena 
partens egenintresse uppfylls när de andra parternas egenintressen är 
uppfyllda, parterna är med andra ord ömsesidigt beroende av varandra.  

 
• Framtidsförväntningar. I en åtskild transaktion måste fördelar och 

nackdelar; kostnader och intäkter sammanfalla tidsmässigt för att samarbetet 
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skall fortsätta. I en relationsmässig transaktion behöver inte fördelar och 
nackdelar; kostnader och intäkter sammanfalla för att relationen skall 
fortsätta. Det antas vara fullt acceptabelt att den ena parten bär en 
oproportionerlig del av kostnaderna/ nackdelarna förutsatt att det finns en 
långsiktig förväntan om nettovinst/fördel. 

 
• Problemförväntningar. Om transaktionen är åtskild finns inga 

förväntningar att problem utöver de som finns föreskrivna i avtalet ska 
uppstå. Med andra ord antas det av avtalet framgå hur alla eventuella 
problem skall lösas/hanteras. Detta innebär att samarbetet kan fokusera 
enbart på det substansmässiga utbytet. I en relationsmässig transaktion måste 
både processen och substansen beaktas eftersom den framtida relationen är 
osäker. Processer som stadgar hur förväntade problem ska hanteras måste 
alltså fastställas.  

 
• Maktbalans. I en åtskild relation utövas den ömsesidiga maktbalansen när 

avtalet skrivs och därefter är maktstrukturerna fastställda. I en 
relationsmässig transaktion förblir maktbalansen dynamisk och kommer att 
bero på den aktuella situationen. 

 
Hopkinson och Hogarth-Scott förklarar med hjälp av dessa fyra kriterier hur utbytes-
relationer kan vara av bättre och sämre kvalitet. Olika relationstransaktioner kommer 
därför att ha olika styrkor och svagheter (ibid). 

3.7 Ersättningsstrukturer 
 
Franchisegivaren är ett affärsföretag vars primära mål är att uppnå kostnadstäckning och 
att därutöver göra en vinst på verksamheten. På ett eller annat sätt måste således fran-
chisegivaren ta ut ersättning för sina insatser (Tonndorf, 1985, s 35). Frazer (1998) för-
klarar att ersättningen till franchisegivaren ser olika ut beroende på i vilket stadium 
franchiseavtalet befinner sig. När franchiseverksamheten etableras kan franchisegivaren 
begära en initial franchiseavgift av franchisetagaren. Coughlan et al (2001, s 548) menar 
att en hög ”inträdesavgift” sänder ut två signaler till potentiella franchisetagare. Den 
första signalen är positiv då en hög inträdesavgift signalerar att franchiseverksamheten 
är värdefull. Den andra signalen är dock negativ eftersom potentiella franchisetagare 
kan tolka en hög inträdesavgift som att franchisegivaren försöker berika sig på 
franchisetagarnas bekostnad och sedan överge dem (ibid). För att undvika att sända den 
negativa signalen menar Coughlan (2001, s 548) att franchisegivarna ibland sänker eller 
helt utesluter inträdesavgiften. För att kompensera detta inkomstbortfall tar de istället ut 
högre löpande ersättningar, det vill säga royalty (ibid).  
 
Frazer (1998) påpekar att franchiseavtalen ofta är tidsbegränsade vilket innebär att fran-
chisegivaren kan kräva en ersättning för att förnya avtalet. Därtill hävdar hon att fran-
chisegivaren kan vara berättigad till ersättning från franchisetagaren vid en eventuell 
försäljning. Hon påpekar att man inte skall glömma att franchisegivaren dessutom 
löpande tar ut ersättning under franchiseavtalets löptid. Dessa ersättningar kan avse 
betalningar för franchisegemensamma tjänster. Löpande ersättningar kan även, enligt 
henne, vara betalningar till franchisegivaren för franchisetagarens tillgång till franchise-
konceptet.   
 
Löpande franchiseersättningar struktureras ofta som en procentandel av omsättningen 
(ibid). Nwogugu (2004) studerade snabbmatskedjan Jack in the Box i USA, och fann att 
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den belade sina franchisetagare med en löpande avgift om 5 % av restaurangens om-
sättning. Han anser detta som högt i förhållande till andra konkurrenter inom snabb-
matsbranschen eftersom de tog ut 2-5 % av omsättningen i löpande franchiseersätt-
ningar. Han påpekar vidare att alltför höga franchiseersättningar kan leda till att det blir 
svårt att attrahera nya franchisetagare vid överlåtelser eller nyetableringar. Coughlan et 
al (2001, s 549) menar att en empirisk studie visar att franchisegivare tar ut lägre av-
gifter och ersättningar än vad de maximalt kan göra. Detta för att franchisegivaren vill 
få franchisetagaren att generera bättre resultat och därmed se sin verksamhet som 
värdefull (ibid). 
 
Enligt Wallentin på FranchiseNet baseras ersättningen till franchisegivarna i Sverige 
vanligtvis på franchisetagarens omsättning. Wallentin menar dock att det är vanligt att 
franchisegivarna tar ut olika stora ersättningar från olika franchisetagare inom samma 
franchise. Avgifternas storlek regleras enligt henne i franchiseavtalet.  
 
Varför baseras de löpande ersättningarna (royaltyn) vanligtvis på omsättningen och inte 
på vinsten? Detta förklarar Coughlan et al (2001, s 548) med att omsättningen, det vill 
säga försäljningen, vanligtvis enkelt kan observeras och verifieras medan vinsten lätt 
kan manipuleras och därför är svår att kontrollera. 
 
Frazer (1998) påpekar att franchiseersättningen också kan utgöra en fast vecko- eller 
månadsbaserad ersättning. Hennes studie visar att fasta ersättningar till franchisegivaren 
leder till att franchisegivaren tillhandahåller mindre support, övervakar mindre och kan 
expandera snabbare. Med löpande (rörliga) ersättningar visar hennes studie att fran-
chisegivaren är mer motiverad att ge löpande support och övervakning då detta hos 
franchisegivaren ger resultatmässiga effekter.  
 
Tonndorf (1985, s 36) menar att franchisegivarna ibland förskaffar sig ”extra” intäkter, 
som komplement till de synliga avgifterna, på ett indirekt eller osynligt sätt. Exempelvis 
är det vanligt att franchisetagaren av franchisegivaren hyr butikslokalen med en hyra 
som är högre än de nominella kostnaderna för lokalen. Om franchisegivaren står som 
ensamleverantör för varuförsörjningen finns det även möjlighet för franchisegivaren att 
belasta franchisetagarna med högre varupriser genom att belägga varorna med påslag 
och på så sätt erhålla en ”extraintäkt” från franchisetagaren (ibid). Frazer (1998) menar 
dock att sådana påslag inte alltid sker, det förekommer franchisesystem där 
franchisegivaren inte tar ut några löpande påslag utan helt finansierar sin verksamhet 
genom löpande ersättningar. 

3.8 Lägets betydelse 
 
Fock (2001) förklarar i en artikel att studier gjorda i USA visar att en stor del av de 
rättsprocesser, som drivits mellan franchisegivare och franchisetagare, avsett i vilken 
omfattning det till franchisetagaren närliggande området skall vara utan konkurrens från 
andra franchisetagare tillhörande samma franchise. Han förklarar att franchisegivaren 
får samordningsvinster om många franchisetagare placeras nära varandra, förutsatt att 
varje franchisetagares försäljning uppgår till den kritiska massa som krävs för finansiell 
överlevnad. Franchisetagaren å sin sida vill ha så lite konkurrens som möjligt för att 
kunna maximera sitt resultat (ibid). 
 
I samma artikel presenterar Fock sin studie rörande varför kunder i en stor förort till en 
av världens största städer besökte två utvalda franchisetagare. Studien visar att 65 % av 
kunderna besökte de två franchisebutikerna på grund av att läget var lättåtkomligt. 



Teoretisk referensram 

Enbart 13 % uppger att de valde butikerna på grund av produkternas kvalitet. Fock 
menar att läget är mycket viktigt, men främst så för franchisetagare vars utbud är 
vanliga dagligvaror. Fock studerade också hur kunderna skulle agera om de aktuella 
franchisebutikerna inte funnits var de fanns. Studien visar att endast en liten andel av 
kunderna skulle uppsöka en annan butik med samma varumärkesnamn, den stora 
majoriteten hade valt närmaste konkurrent. 

3.9 Förvärvsprocessen 
 
Vid ett förvärv av ett företag ingår enligt Nilsson et al (2001, s 361) värderingen som en 
del i en kedja av aktiviteter. Denna kedja av aktiviteter, förvärvsprocessen, kan 
översiktligt beskrivas enligt figur 3 nedan.  
 

 
Figur 3. Förvärvsprocessen 

Efter ”God sed vid värdering, faktorer som påverkar värderaren”. Sivco (2004). 
 
Förvärvsprocessens kontaktfas kan initieras av både köpare och säljare menar Nilsson et 
al (2002, s 362). Analysfasen avser att utreda företagets förhållanden så att en värdering 
kan ske (ibid). För att öka säkerheten i att värderingen är korrekt utförd görs en due dili-
gence av köparen där de antaganden som vid värderingen gjorts analyseras och veri-
fieras (op cit, s 364 f). Medan värderingen leder fram till en bedömning av företagets 
värde är det via förhandling och avslut som det slutgiltiga priset fastställs (op cit, 361). 

3.10 Problem vid värdering av ett franchiseföretag 
 
Schaeffer (1999) anser att en värdering av en franchiserörelse skapar problem som 
vanligtvis inte uppstår vid ”traditionell” företagsvärdering. Ett problem är enligt 
Schaffer att det finns en risk för att franchiseavtalet inte kan förnyas. Detta menar han 
kan få betydande implikationer på rörelsens värde och framtid. Ett annat problem vid 
värdering av ett franchiseföretag utgörs enligt honom av de överlåtelsebegränsningar 
(klausuler) som ofta finns inbakade i franchiseavtalen. Wallentin förklarar vad dessa 
överlåtelsebegränsningar är. Hon menar att franchisegivaren ofta inför klausuler i fran-
chiseavtalen. Dessa så kallade hembud begränsar franchisetagarens avyttringsmöjlig-
heter eftersom franchisetagaren vid en avyttring mer eller mindre tvingas att sälja ”till-
baka” aktierna till franchisegivaren. Dessa överlåtelseklausuler menar Schaeffer (1999) 
i genomsnitt reducerar företagsvärdet med 35 %.  
 
Konsekvensen av hembuden blir enligt Wallentin att en blivande franchisetagare van-
ligen inte fritt kan köpa en franchiseverksamhet på marknaden. Detta i sin tur menar 
hon möjliggör för franchisegivaren att kontrollera både avyttringen och tillsättningen av 
en nya franchisetagare. Just viljan att kunna kontrollera detta är franchisegivarnas motiv 
till hembuden, enligt henne.  
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De ovanstående värderingsproblemen bör enligt Schaeffer (1999) beaktas vid en 
värdering av ett franchiseföretag. Men hur, med vilka värderingsmetoder, värderas 
egentligen en franchisetagares verksamhet? Schaeffer (1999) anger att två huvudsakliga 
värderingsmetoder förekommer; substansvärdering och avkastningsvärdering.  

3.11 De huvudsakliga värderingsmodellerna 
 
Nilsson et al (2001, s 45) anger att det i huvudsak finns två utgångspunkter för att 
värdera ett företag: antingen utifrån värdet på tillgångar och skulder (substans- eller till-
gångsvärdering) eller utifrån framtida avkastning (avkastningsvärdering).     

3.11.1 Substansvärdering  
 
Ett företags substansvärde utgör en skattning av företagets värde utifrån dess balans-
räkningsstruktur enligt Nilsson et al (2002, s 301). Tillgångarna minus skulderna ger 
substansvärdet (ibid). När man skall beräkna ett företags substansvärde är man 
intresserad av företagets verkliga värde och inte det bokföringsmässiga värdet, därför 
måste balansräkningens verkliga värde fastställas (Nilsson et al, 2002, s 301). Detta 
innebär enligt Hult (1998, s 101) att balansräkningens poster ersätts med verkliga 
(marknadsmässiga) värden. Det substansvärde som erhålls efter gjorda justeringar kallas 
justerat eget kapital (Nilsson et al, 2002, s 301). De menar att när tillgångar och skulder 
justeras till ett bestämt verkligt värde kommer de dolda reserver som finns i företaget att 
lösas upp. När tillgångar realiseras över sitt bokförda värde uppstår realisationsvinster 
(ibid). Vid beräkning av substansvärdet bör man därför ta hänsyn till skatteeffekterna av 
eventuella realisationsvinster (op cit, s 302). Hur balansräkningsposterna justeras för att 
erhålla ett ”verkligt” substansvärde beskrivs närmare i bilaga C. 
 
För- och nackdelar med substansvärdering 
Substansvärdering är enligt Nilsson et al (2002, s 303) vanligt förekommande vid över-
låtelser av privata företag. Detta eftersom den som utför värderingen av ett privat 
företag ofta, till skillnad mot den som värderar ett publikt företag, har den information 
som krävs för att justera balansräkningens bokförda värden till verkliga värden (ibid).  
 
En tydlig nackdel med substansvärdering är enligt Nilsson (2002, s 302 f) utelämnandet 
av det mervärde som företaget skapar med de tillgångar det förfogar över. En substans-
värdering behandlar varje tillgång enskilt och beaktar därmed inte de synergieffekter i 
form av mervärde som kan uppstå utifrån en väl vald tillgångsmix (ibid). En annan 
nackdel med substansvärderingen utgörs enligt Phelan (1997) av att företagets framtida 
potential inte beaktas. Joyce och Gray (2002) menar att substansvärderingen ofta är för 
enkel för att användas ensam eftersom metoden inte speglar företagets marknads-
mässiga värde på det sätt en avkastningsvärdering gör.  

3.11.2 Avkastningsvärdering 
 
En allmänt accepterad definition inom värderingsteorin är att ett företags värde utgörs 
av nuvärdet av de framtida betalningsflöden företagets förväntas generera (Nilsson et al, 
2002, s 46). Betalningsflödet skall alltid diskonteras till ett nuvärde (op cit, s 45). Där-
med måste en diskonteringsränta fastställas (op cit, s 209 f). Storleken på denna är av 
avgörande betydelse för företagets värde. En hög diskonteringsränta ger lägre företags-
värde, givet allt annat lika (op cit, s 210). 
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Kritik mot avkastningsvärderingen 
Phelan (1997) anser att avkastningsvärderingsmodellen är otillförlitlig gällande risk-
bedömningen av företaget. Detta beroende på att värderarens kognitiva begränsningar 
påverkar möjligheten att på ett korrekt sätt beräkna framtida betalningsflöden. Därför 
menar han att riskbedömningarna i praktiken sker på ett bristfälligt sätt. 

3.11.3 Goodwillvärdering 
 
Hult (1998, s 113 f) menar att det ofta föreligger en skillnad mellan det beräknade av-
kastningsvärdet och det beräknade substansvärdet. Det är denna skillnad som enligt Hult 
kallas för goodwill, vilket alltså är värdet på ett företag utöver dess materiella tillgångar 
efter avdrag av skulderna. Hult betonar att denna goodwill skall skiljas från den 
goodwill som eventuellt uppkommer vid upprättandet av en koncernbalansräkning efter-
som detta är två skilda företeelser.  
 
Goodwillvärdet kan enligt Hult (1998, s 114) beräknas på två sätt; genom en direkt eller 
en indirekt metod. Vid den indirekta metoden beräknas först företagets avkastnings-
värde. Detta jämförs med företagets substansvärde. Skillnaden rubriceras helt eller del-
vis som goodwill. Företagets värde är alltså summan av substansvärdet och goodwill-
värdet (ibid).  
 
Den direkta metoden förutsätter däremot en beräkning av goodwillvärdet (Hult, 1998, s 
114). Johansson (refererad i Hult, 1998, s 114) menar att ett sätt att värdera ett företag är 
att beräkna ett substansvärde plus ett goodwillvärde. Enligt Johansson bygger goodwill-
värderingen i detta fall på en jämförelse mellan förväntad framtida vinst, satt i relation 
till substansvärde, och en uppfattning om normal förräntning. Om den förväntade fram-
tida vinsten är högre än en normal förräntning av den substans företaget förfogar över 
finns enligt Jonsson indikationer på ett goodwillvärde. 

3.12 Franchisevarumärkets värde 
 
Franchiseavtalet innebär att franchisetagaren får rätten att utnyttja franchisegivarens 
firmanamn enligt Jobber (2001, s 743). Ett exempel på detta är McDonalds som låter 
franchisetagarna få tillgång till varumärket McDonalds (Coughlan et al, 2001, s 530 f). 
Denna typ av varumärken menar Motameni och Shahrokhi (1998) gör att kunderna får 
uppfattningen att alla franchisetagare under samma namn tillhandahåller en enhetlig 
kvalitet på utbudet. På så sätt menar de att kundlojaliteten ökar vilket i sin tur leder till 
en ökad framtida efterfrågan och därmed större framtida kassaflöden för franchise-
tagaren. Upprätthåller franchisetagarna en likartad kvalitet menar Motameni och 
Shahrokhi att franchisegivaren kan överföra kundrelationen till nya franchisetagare. De 
påpekar att detta är fördelaktigt då det kostar betydande belopp att skapa ett nytt 
varumärke. Därtill har nya varumärken svårt att konkurrera mot etablerade varumärken 
(ibid). Motameni och Shahrokhi hävdar därför att ett framgångsrikt varumärke är en 
värdefull tillgång och pekar på att under de senaste 20 åren har varumärket ofta vid för-
värv och fusioner varit av avgörande betydelse.  
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4 Empiri 
 
Detta kapitel inleds med en sammanfattande bild över hur de i kapitlet ingående delarna 
hänger ihop. Därefter, det vill säga före vårt empiriska material presenteras, följer en 
kort presentation av dagligvarubranschen i Sverige samt en presentation av vårt fall-
studieobjekt Ica Sverige AB. Slutligen redogörs över Konkurrensverkets syn på Ica.  
 

4.1 Övergripande bild av de i empirikapitlet ingående delarna  

 
Figur 4. Översikt av empirikapitlet 

 
Kapitlet inleds med en beskrivning av dagligvarubranschen (4.2), inom vilken Ica 
Sverige AB (4.2.1) verkar. Det centrala avtalet mellan Ica och handlarna är Ica-avtalet 
(4.3.1). Genom detta avtal möjliggörs för Ica att ta ut löpande ersättningar (4.3.2-4.3.4) 
från handlarna. Ica-avtalet är även fastställande för hur Ica formellt sett styr handlarna 
vid en överlåtelse och i den dagliga driften (4.3.5). Därutöver förkommer från Ica 
informell styrning över handlarna som beskrivs i samma stycke. Antalet nyetablerade 
Ica-butiker avgörs av Icas policy för nyetableringar (4.3.6). Överlåtelseprocessen (4.3.7) 
i samband med en butiksöverlåtelse stadgas av de så kallade hembudsklausulerna 
(4.3.8) som finns i Ica-avtalet. I hembudsklausulerna stadgas även vilken värderings-
modell (4.3.9) som vid en värdering av en butik skall användas. Resultatet av 
värderingen bestämmer priset på företaget, vilket påverkar handlarens kapitalbehov 
(4.3.10) vid köpet av butiken. Konkurrenslagstiftningen (4.4) påverkar under vilka 
förutsättningar Icas verksamhet kan bedrivas. 

4.2 Dagligvarubranschen 
 
Den privata konsumtionen uppgick år 2002 till närmare 1 139 miljarder kronor. Av 
konsumtionen svarade dagligvaror för cirka 190 miljarder kronor eller drygt 17 procent 
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(Växande privatkonsumtion, 2003). Med dagligvaror avses försäljning av livsmedel och 
andra dagligvaror i parti- och detaljistled. De båda handelsleden inom dagligvaru-
marknaden domineras av Ica med en marknadsandel på 36 % (De största, 2003).  

4.2.1 Ica Sverige AB 
 
Ursprunget till dagens Ica kan härledas till dåvarande Hakonbolaget i Västerås som 
startade år 1917. Grundaren till Hakonbolaget, Hakon Swensson, trodde på iden att det 
finns två affärsmässigt användbara sidor hos människan; viljan att klara sig själv och 
önskan att samarbeta med andra. Syftet med bolaget var att enskilda handlare med egna 
butiker skulle samarbeta om varuinköp från leverantörer, på så sätt kunde handlarna 
göra större inköp och pressa inköpspriserna. År 1938 bildades Ica AB och två år senare 
Ica-handlarnas medlemsorganisation Ica Förbundet. Den gemensamma Ica symbolen 
introducerades år 1964 (Ica-skolan, 1999). Ica koncernen genomgick under år 2000 sin 
ägarmässigt största förändring då hälften av ägandet i Ica AB övergick till den 
holländska dagligvarukoncernen Royal Ahold N.V. Ica AB ägs idag till 30 % av det 
svenska Ica Förbundet Invest AB, till 20 % av norska Canica A/S och till 50 % av 
holländska Royal Ahold N.V. (Ica, 2003).  
 
Ica Förbundet Invest AB ägs av föreningen Ica Förbundet till 75 % och till 25 % av 
cirka 3300 andra aktieägare varav de flesta finns bland Ica köpmännen i Sverige. Ica 
Sverige AB (härefter endast benämnt Ica) fungerar som övergripande organisation och 
stöd för Ica-butikerna i Sverige (Konkurrensverket, 2002:6). År 2003 omsatte Ica, med 
1668 butiker i Sverige, 43 miljarder kronor (Ica, 2003).  
 
Grundläggande princip för Ica köpmännen i Sverige är att de själva skall äga och driva 
sina butiker som egna företagare. Den ursprungliga Ica-idén, vilken ännu idag är 
gällande, lyder: Enskilda köpmän (småföretag) i ekonomisk samverkan bygger upp och 
använder samlade resurser som ökar Ica köpmännens konkurrensförmåga gentemot 
andra medtävlande (Ica-skolan, 1999). 
 
Ica har fyra olika butikskoncept (profiler) grupperade efter storlek, omsättning, 
sortiment och geografiska läge. De olika butikskoncepten är: 
 

• Ica Nära som består av cirka 1000 mindre butiker av varierande slag, från kvar-
tersbutiker till lanthandel. De omsätter totalt cirka 13 miljarder kronor. 

 
• Ica Supermarket består av närmare 550 butiker med en sammanlagd omsättning 

på cirka 30 miljarder kronor. Konceptet utgörs av bostadsnära butiker. 
 

• Ica Kvantum är cirka 130 butiker med ett brett sortiment ofta beläget i extern-
lägen. Kvantum butikerna omsätter totalt omkring 21,5 miljarder kronor. 

 
• Ica Maxi är för närvarande ett 35-tal stormarknadsbutiker som förutom daglig-

varor erbjuder till exempel kläder, skor, böcker och husgeråd. Gruppen omsätter 
cirka 13 miljarder kronor (Ica, 2003). 

4.3 Empiriska intervjuer 
 
Avsnitten 4.3.1- 4.7 bygger huvudsakligen på vårt empiriska material. De personer som 
bidragit till detta material är Erik Jonsson och Margitha Andersson på Ica, två Ica-
handlare; Svensson och Jönsson samt Anna-Karin Wallentin på FranchiseNet.   
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4.3.1 Ica-avtalet  
 
Jonsson uppger att Ica vanligtvis tecknar ett Ica-avtal med de strategiskt viktiga 
butikerna. Dessa utgör ungefär hälften av alla Ica-butiker i Sverige. De övriga butikerna 
drivs enligt honom utan Ica-avtal. Ica-avtalet reglerar enligt Jonsson de övergripande 
aspekterna i samarbetet mellan Ica och Ica-handlarna. Genom Ica-avtalet säkerställer 
Ica dessutom att de även i framtiden har tillträde till strategiskt viktiga butikslägen. 
Detta eftersom en klausul i Ica-avtalet vid en avyttring ger Ica förköpsrätt på handlarens 
aktier, så kallat hembud (mer om detta nedan). Ica-handlare Svensson menar att Ica-
avtalet ställer krav på att den lokala Ica-handlaren, han skall uppfylla Ica Förbundets 
stadgar. Av avtalet framgår enligt honom också hur en butik som hamnat i finansiella, 
eller andra, svårigheter skall hanteras. Om inte avtalet följs menar Svensson att Ica kan 
komma att kräva att handlaren avyttrar sin butik. Huruvida avtalet efterlevs kontrolleras 
dock inte enligt honom på något formellt sätt. Däremot menar Svensson att Ica rekom-
menderar handlarna att använda Icas ekonomibyrå, på så sätt kommer det snabbt att 
”avslöjas” om någon Ica-handlare inte fullföljer sina åtaganden.     
 
Ica-avtalet innebär enligt Jonsson att Ica-handlaren äger sin butiksrörelse fullt ut och det 
är ett standardavtal, inget i avtalet är generellt sett förhandlingsbart. Däremot menar 
Jonsson att det finns skillnader i de olika profilernas avtal. Skillnaden berör bland annat 
storleken på royaltyersättningen. Gemensamt för alla profilers avtal är enligt Jonsson att 
avtalen tecknas på tio år. Säger inte Ica-handlaren upp avtalet sker en automatisk för-
längning av avtalet med fem år i taget, avtalet är alltså enligt honom ”evigt”. 

4.3.2 Royalty till Ica 
 
De handlare som driver en Ica-butik med ett Ica-avtal betalar enligt Jonsson månadsvis 
en royalty till Ica för rätten till marknadsläget, namnet Ica samt för rätten att ta del av 
Icas koncept. Jonsson menar att det finns ett värde i att driva en butik med Icas namn 
och få tillgång till Icas koncept och då skall handlaren kunna betala royalty.  
 
Royaltyn beräknas enligt Jonsson som en procentsats av butikens nettoomsättning. 
Varken Jonsson eller Svensson vill precisera hur hög royaltyn är, men Jonsson menar att 
storleken på royaltyn skiljer sig åt mellan profilerna. Ica Nära har enligt honom den 
lägsta, och Ica Maxi den högsta, royaltyn. Royaltyn är storleksmässigt begränsad, den 
får enligt Jonsson maximalt utgöra 50 % av butikens nettovinst. Hur mycket en viss 
butik skall erlägga i royalty fastställs enligt Svensson i Ica-avtalet.  
 
Svensson menar att storleken på royaltyn förändrats över tiden. Detta förklarar Jonsson 
då han säger att handlarna tidigare, på 1970-talet när royaltyn infördes, endast betalade 
royalty i tio års tid. Jonsson menar dock att den hårdnande konkurrensen inom daglig-
varubranchen har medfört att handlarna idag betalar royalty så länge de driver butiken.  
 
De butiker som inte betalar någon royalty, det vill säga butiker utan Ica-avtal, är enligt 
Svensson vanligtvis små butiker som länge funnits etablerade på en viss plats. Vanligt 
för dessa butiker menar Svensson är att Ica inte har varit med och tagit fram butiksläget 
vid etableringen utan den första handlaren har själv hittat ett butiksläge, etablerat en 
butik och börjat köpa varor ifrån Ica. Eftersom royaltyn betalas för rätten till ett visst 
marknadsläge menar Svensson att Ica inte kan kräva någon royalty från dessa butiker 
just på grund av att Ica inte tagit fram läget. Däremot anser Svensson att det är rimligt 
att kräver en royalty från avtalsbutikerna då det enligt honom för en privatperson skulle 
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vara svårt, för att inte säga omöjligt, att utan Icas hjälp etablera och driva en Ica-butik 
på ett attraktivt läge. 
 
Teoretiskt sett skulle Ica enligt Jonsson kunna ta ut en högre royalty av de butiker som 
har de bästa marknadslägena men någon sådan royaltymaximering förekommer inte. En 
alltför hög royalty kan enligt Jonsson leda till att den lokala Ica-handlaren finner det 
olönsamt att tillhöra Ica vilket i förlängningen kan leda till att Icas framtid riskeras. 
Detta menar han har sin grund i att Ica vid butiksöverlåtelser lägger stor vikt på att finna 
lämpliga Ica-handlare. Om Ica börjar anses i handlarnas ögon som en ockrare blir 
mängden intresserade nya Ica-handlare mindre. Då skulle Ica vara tvungna att i vissa 
avseenden acceptera mindre lämpliga handlare. Detta skulle enligt honom kunna för-
sämra Icas renommé vilket kan leda till ännu mindre mängd intresserade handlare. Ica 
skulle kort sagt hamna i en negativ spiral som i slutändan kan leda till att företagets fort-
levnad hotas. Ica vill enligt Jonsson att handlarna ska tjäna bra med pengar på den 
löpande rörelsen och att de skall vara bra förespråkare för Ica, både genom sitt agerande 
men också genom sina uttalanden. 

4.3.3 Profil- och abonnemangsavgift 
 
Jonsson menar att alla Ica-handlare, oavsett de har något Ica-avtal eller inte, utöver 
royaltyersättningen årsvis betalar en profil- och abonnemangsavgift till Ica. Storleken på 
profilavgiften är enligt Svensson mellan 0,6-0,9 % av butikens nettoomsättning 
beroende på vilken profil butiken tillhör. Däremot menar Svensson att storleken på 
abonnemangsavgiften är lika för alla profiler, 1,5 % av butikens nettoomsättning. Ica 
kan därmed enligt Jonsson uppbära en ersättning från butikerna som baseras på butik-
ernas försäljning av varor inköpta dels från Ica, delas från leverantörer vid sidan av Ica. 
Profil och abonnemangsavgiften infördes för att enligt Svensson få en bättre fördelning 
av Ica-kedjans gemensamma kostnader. 
 
Profilavgiften används enligt Svensson till att täcka profilens gemensamma kostnader 
såsom till exempel profilutveckling och profilgemensam marknadsföring. Svensson 
menar att det är upp till profilen själv att avgöra hur stora kostnader, det vill säga hur 
mycket profilgemensamma åtaganden, den skall ha. Detta beslut påverkar i sin tur hur 
stor profilavgiften blir. Enligt Svensson bekostar abonnemangsavgiften sådant som alla 
Ica butiker gemensamt utnyttjar eller får del av, till exempel Icas gemensamma tv-
reklam. Därför är abonnemangsavgiftsprocentsatsen enligt honom lika stor för alla 
profiler och butiker. 
 
I samband med införandet av profil- och abonnemangsavgiften i slutet av 1990-talet 
menar Jonsson att Ica sänkte priserna på det sortiment företaget själv tillhandahåller via 
den egna partihandeln. Eftersom handlarens profil- och abonnemangsavgift enligt Jons-
son baseras på butikens totala försäljning var ett syfte med avgiften, och prissänkningen, 
att styra handlaren att köpa in mer varor från Ica och mindre från leverantörer utanför 
Ica. Han menar att Ica strävade efter att gå mer mot ett ”naket” varupris. Detta innebär, 
enligt honom, att Ica vid försäljning via den egna partihandeln i varupriset inte gör 
andra påslag än det som krävs för att täcka inköpspris, logistik kostnader samt ett 
vinstpåslag. Svensson påpekar att profil- och abonnemangsavgiften blivit mest kännbar 
för de butiker som köper stora volymer från leverantörer vid sidan av Ica. Detta efter-
som alla butiker betalar avgiften i relation till nettoomsättningen. Konsekvenserna har 
enligt Svensson blivit att externa leverantörer fått svårigheter att med priset konkurrera 
med Icas partihandel. 
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4.3.4 Vinstdelning 
 
På de större Ica-butikerna, framförallt Ica Kvantum och Ica Maxi, tillämpas enligt Jons-
son vinstdelning. Det innebär att en viss procentsats av butikens rörelsevinst (resultat 
före avskrivningar) betalas till Ica. Vinstdelningen är enligt Jonsson storleksmässigt 
begränsad då den enskilde Ica-handlaren maximalt belastas med att betala 50 % av rör-
elsevinsten, inklusive royalty, till Ica. Jonsson menar att det är i samband med förvärvet 
av en Ica-butik som det fastställs om det på butiken skall tillämpas vinstdelning.    
 
Studier inom företaget har enligt Jonsson visat att Ica-handlarna i realiteten maximalt 
betalar 25 % av rörelsevinsten, i form av royalty och vinstdelning, till Ica. Detta efter-
som vinstdelningen enligt honom bygger på en trappfunktion. Ju högre vinstmarginal i 
förhållande till omsättning Ica-handlaren har, ju större blir vinstdelningen. Detta menar 
Jonsson kan liknas vid en marginalskatteeffekt. På de höga vinstmarginalerna, säger 
Jonsson, betalar Ica handlaren 50 % av vinsten till Ica, men på de första vinstmarginals-
procenten är vinstdelningen inte lika hög. Profil- och abonnemangsavgiften påverkar/ 
påverkas inte av vinstdelningen enligt honom. 

4.3.5 Hur Ica styr de lokala Ica-handlarna i den löpande driften 
 
Ica Förbundet är en ideell förening i vilken alla Ica-handlare i Sverige är medlemmar. I 
förbundets stadga, Ica-stadgan, anges bland annat ändamålet med förbundet, dess 
organisation och verksamhet samt förutsättningarna för medlemskap. Ica-stadgan är 
alltså det regelverk som bestämmer riktlinjerna för hur Ica Förbundet och dess 
medlemmar skall bedriva sin verksamhet. Ett medlemskap i Ica Förbundet är en 
förutsättning för att få driva en butik med Icamärke. Medlemskapet i förbundet är 
personligt och beviljas den som förbinder sig att driva en välskött detaljhandelsrörelse. 
Medlemskapet upphör när det företag som medlemskapet är grundat på upphör eller 
byter ägare (Konkurrensverket, 2002:6). Enligt Svensson åtar sig handlaren genom Ica-
avtalet att följa Förbundets stadgar. 
 
Vi presenterar här två av paragraferna från 1994 års stadga eftersom de handlar om Icas 
styrning över de lokala Ica-handlarna samt Icas funktioner. Uppgifterna är hämtade ur 
kurslitteratur från Ica-skolan (1999). 
 
§ 3 berör Ica Förbundet som självt eller genom Ica-koncernen bland annat skall: 

• Effektivt hålla butikerna med varor 
• Forma gemensamma säljprogram 
• Ge service och råd till Ica-handlarna.  
 

§ 5 berör Ica-handlarna och för dem gäller bland annat att: 
• I första hand tillgodose sitt behov av varor och tjänster från Ica Sverige AB 
• Ge Icas märkesvaror en framskjuten plats i butiken 
• Använda Ica-märket som ett kvalitetsmärke för butiken. 

 
Ica-stadgan är enligt Jonsson inget detaljregelverk, utan den avser riktlinjer för hur 
verksamheten skall bedrivas. Svensson är av instämmande åsikt och menar att Ica inte 
styr den lokale Ica-handlarens verksamhet ”särskilt mycket”. Han menar att Ica-hand-
larna är fristående företagare i samverkan, moderbolaget utgör en övergripande funktion 
som stöttar och hjälper de lokala handlarna. Som exempel nämner Svensson att den 
lokala Ica-handlaren fritt får bestämma hur kundvarvet (kundens väg genom butiken) i 
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butiken skall se ut, han väljer själv sitt sortiment och bestämmer fritt vilka försäljnings-
priser han vill ha. 
 
Angående Ica-butikernas sortiment berättar Svensson att de olika profilerna var för sig 
förhandlar fram ett grundsortiment som profilerna rekommenderar att varje Ica-handlare 
inom den aktuella profilen bör bjuda ut till försäljning. Detta grundsortiment utgör 20-
25 % av butikernas totala sortiment och består enligt Svensson vanligtvis av varor 
butiken normalt tillhandahåller (basvaror); därför menar Svensson att denna del sällan 
vållar några dispyter parterna emellan. Jonsson och Svensson påpekar dock att Ica inte 
kan ”tvinga” någon Ica-handlare att bjuda ut en viss vara till försäljning, oberoende om 
varan utgör en grundsortimentsartikel eller inte. Ica-handlarna är fristående köpmän och 
i slutändan är det enligt dem ägarna av Ica-butikerna som bestämmer vilket sortiment de 
skall tillhandahålla. Svensson menar dock att det av sakens natur följer att den lokala 
Ica-handlaren i sitt sortiment har de varor som annonseras ut i de profilgemensamma 
marknadsföringskampanjerna.  

4.3.6 Hur Ica resonerar vid nyetableringar 
 
Av Norrbottens Kuriren (Klart för, 2004) framgår att Ica planerar en nyetablering av en 
Ica Maxi butik på Storheden i Luleå. Bakgrunden till att Ica planerar detta är enligt 
Jonsson Icas strävan att varje ort/stad med en befolkning över en viss mängd skall ha en 
Ica Maxi butik (liknande avsikter finns även för Kvantumbutikerna). Jonsson menar att 
Ica inför nyetableringar gör noggranna marknadsundersökningar där de tittar på hur 
mycket den nya butiken förväntas omsätta, hur befintliga Ica-butiker förväntas 
påverkas, hur hård konkurrensen är och så vidare. Han anger att Ica i enstaka fall kan 
komma att köpa upp och lägga ner befintliga Ica-butiker (vanligtvis Ica-butiker som inte 
erlägger någon royalty) lokaliserade nära den planerade nyetableringen om Ica bedömer 
att det inte finns utrymme för två Ica-butiker tätt intill varandra. Jonsson menar att Ica 
kommer att tappa royaltyintäkter från de befintliga butikerna i Luleå, med närområde, 
vid en nyetablering på Storheden men han anser att Icas royaltyintäkter totalt sett 
kommer att öka. Enligt Svensson är den planerade nyetableringen på Storheden 
berättigad eftersom Storheden är ett område där handeln ökar och här måste Ica enligt 
honom finnas med. Svensson menar att om inte Ica öppnar en butik på Storheden finns 
risk att någon annan kedja öppnar en butik där. Sett ur Icas synvinkel är det enligt 
honom bättre att de befintliga Ica-butikerna tappar försäljning till en annan Ica-butik, 
jämfört med att de tappar försäljning till en butik utanför Ica.  
 
Någon möjlighet för en Ica-handlare att införa konkurrensbegränsande klausuler, det 
vill säga klausuler som begränsar nyetablering av Ica-butiker inom de befintliga 
butikernas upptagningsområden, i avtalet mellan Ica-handlaren och Ica Sverige AB är 
enligt Jonsson och Svensson förbjudet. De menar att Konkurrensverket inte skulle godta 
det utan se det som en konkurrensbegränsande åtgärd.  
 
Vid en nyetablering av en Ica-butik är det enligt Jonsson vanligt att Ica köper 
markområdet där butiken skall etableras, detta i syfte att skydda marknadsläget. Butiken 
byggs, och drivs vanligtvis i Icas regi under ett inledande skede. Jonsson menar att den 
tilltänkte handlaren under denna period får ett anställningsavtal som verkställande 
direktör. Beroende på storleken på uppstartskostnaderna redovisar butiken i ett 
inledande skede enligt Jonsson ofta förlustsiffror. När den ackumulerade förlusten 
genom rörelsevinster är återvunnen överlåts butiken enligt Jonsson till den tilltänkte 
handlaren. Detta sker för en Ica Maxi butik tre till fem år efter invigning enligt Jonsson.  
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4.3.7 Överlåtelseprocessen vid ägarbyten av en befintlig Ica-butik 
 
Det första steget vid ett ägarbyte av en butik som drivs med ett Ica-avtal utgörs enligt 
Jonsson normalt av att Ica-handlaren kontaktar Ica och meddelar att han önskar sälja 
verksamheten. Efter det menar Jonsson att den avtalscontroller på Ica som har den 
aktuella butiken i sitt arbetsområde kontaktas. Därefter inleder avtalscontrollern ett 
noggrant och omfattande arbete för att få svar på frågor rörande bland annat vilka 
anställningsvillkor och vilka inventarier som finns i den aktuella verksamheten. Därtill 
uppger Jonsson att Icas driftsledare kontaktas. Driftsledarnas uppgift är enligt Jonsson 
att stödja Ica-handlaren i löpande driftsfrågor, men även att under den tid handlaren 
driver sin butik försöka styra handlaren i den riktning Ica önskar. Driftsledarna kopplas 
in eftersom de enligt Jonsson antas ha god insikt i hur den aktuella butiken sköts, samt 
antas ha en uppfattning om butikens framtida förutsättningar. Kort sagt inleds enligt 
Jonsson en så kallad due diligence i förenklad form.  
 
När Icas avtalscontroller anser sig ha ett fullgott underlag inleder han/hon enligt Jonsson 
arbetet med att värdera den till försäljning utbjudna butiken. Jonsson menar att denna 
värdering sedan bemöts av ägaren till butiken för att klargöra om värderingen är rimlig. 
Om parterna är överens läggs butiken ut till försäljning på Icas interna datanät, 
”Slingan”. Detta nätverk kan enligt Jonsson inte nås utanför Ica. Svensson menar att 
butiker som är till salu ibland också annonseras ut i tidningar som Ica Nyheter och Fri 
Köpenskap så att andra än enbart ”Ica-folk” skall få information om detta.   
 
När butiken bjudits ut till försäljning fokuseras arbetet med att hitta en köpare till 
butiken. Detta arbete leds enligt Jonsson av Icas så kallade köpmannarekryterare. 
Andersson uppger att deras uppgift inom företaget är att hitta lämpliga personer 
(kandidater) som är intresserade av att köpa och driva Ica-butiker. Hon menar att det 
vanligen finns ett flertal intresserade prospektiva köpmän som anmäler sitt intresse till 
köpmannarekryteraren. Av alla intressenter väljer sedan köpmannarekryterarna enligt 
Andersson ut ett femtal personer, vilka bedöms ha de för handlaryrket bästa förutsät-
tningarna, som går vidare i processen. Det slutgiltiga valet sker genom en ”intern 
process”. I denna process använder köpmannarekryterarna kravmallar när de utvärderar 
kandidaterna. Andersson menar att mallarna är utformade dels efter vissa gemensamma 
grundkrav, som berör Icas grundvärderingar, dels efter vissa för butiken specifika krav. 
De specifika kraven bestäms enligt henne efter de krav köpmannarekryteraren och 
driftsledaren upplever att ställs på den kommande handlaren, vilket påverkas av Icas för 
butiken strategiska plan. Som en följd av att Icas strategiska planer för de olika 
butikerna är olika, skiljer sig alltså kraven på handlarna mellan olika butiker, enligt 
Andersson. I det slutliga urvalet menar hon att köpmannarekryterarna väljer den person 
som bäst passar in i mallen. Jonsson förklarar vidare att vid en tillsättning av en 
handlare till någon av de större enheterna, Kvantum och Maxi, ser Ica helst att personen 
i fråga har genomgått någon/några av Icas egna utbildningar. Detta beror enligt honom 
på att det krävs mer ledarskap i de större enheter jämfört med i de mindre enheterna.  
 
När det gäller butiker som inte har något Ica-avtal så menar Jonsson att det formellt sett 
är fritt fram för vem som helst att köpa butiken. Enligt Jonsson finns dock ingen garanti 
att den nya handlaren får driva den övertagna butiken som en Ica-butik eftersom per-
sonen i fråga först måste godkännas av Ica Förbundet. Jonsson menar att köparen av 
butiken måste visa Ica Förbundet att han/hon innehar de för handlaryrket nödvändiga 
kompetenserna, innan förbundet godkänner att handlaren med Ica-märket får driva 
butiken. Detta tillvägagångssätt menar Jonsson värnar om Ica-märket, att det inte 
används av olämpliga personer.   
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Formellt sett, menar Jonsson, möjliggörs Icas omfattande inblandning i vem som får 
köpa en Ica-butik främst av Icas hembudsklausuler mellan Ica och Ica-handlarna.  

4.3.8 Hembudsklausulerna 
  
När en Ica-handlare köper en Ica-butik som drivs med ett Ica-avtal så äger Ica en aktie i 
handlarens företag, resterande aktier ägs enligt Jonsson av Ica-handlaren. Genom detta 
aktieägande menar Jonsson att det blir juridiskt möjligt att skriva ett aktieägaravtal 
mellan Ica och Ica-handlaren. Detta hembud skrivs på ett sätt som möjliggör för Ica att 
köpa handlarens aktier när denne vill sälja. Jonsson menar att hembudsklausulerna i 
praktiken innebär en för Ica avtalad förköpsrätt. Icas främsta syfte med hembuds-
klausulerna är enligt Jonsson att skydda butiksläget så att inte en konkurrent kan gå in 
och ta läget. Jonsson menar också att Ica genom hembudsklausulerna kan vara med och 
tillsätta nya handlare som de anser är lämpliga. Hembud finns enligt honom på alla Ica-
butiker som drivs med Ica-avtal då dessa är strategiskt viktiga för Ica och Ica aktuali-
serar som regel hembudsklausulen när handlaren vill sälja sin butik. Att hembudet 
skrivs bort, det vill säga att handlaren får köpa tillbaka en av Ica ägd aktie, är enligt 
Jonsson ovanligt.  
 
När en blivande Ica-handlare köper en Ica-butik menar Jonsson att det i Ica-avtalet klar-
görs hur när den genom hembudet avyttras till Ica butiken skall värderas. Den värd-
eringsmetod som används utgår enligt Jonsson från en standardram som bygger på sub-
stansvärdering plus ett goodwillvärde och metoden är enligt honom identisk för alla 
profiler.   

4.3.9 Värderingsmodell 
 
Vid substansvärderingen menar Jonsson att en rad justeringar av balansräkningens 
poster av Ica görs. Detta i syfte att få en så att en rättvisande bild som möjligt av hur 
mycket substans som finns i företaget. Justeringarna innebär enligt honom att 
obeskattade reserver justeras för latent skatt samt att under-/överavskrivningar på varu-
lager och inventarier justeras så att de överensstämmer med Icas avskrivningstids-
normer. Dessa avskrivningsnormer är enligt Jonsson i enlighet med branschpraxis. 
Andra poster vars bokförda värden avviker från marknadsvärden justeras också enligt 
Jonsson. 
 
Utöver värderingen av substansen i företaget menar Jonsson att ett goodwillvärde kan 
föreligga. Taket för goodwillvärdet utgörs enligt Jonsson av ett genomsnitt av butikens 
tre senaste årsvinster (resultat före avskrivningar). Det resultatmått som goodwillvärdet 
baseras på korrigeras enligt Jonsson så att det underliggande resultatet framträder. Han 
menar att dessa justeringar vanligtvis handlar om att korrigera för icke marknads-
mässiga löner och eventuella hyreshöjningar. Eftersom Ica ofta för att säkra sina butiks-
lägen av externa hyresvärdar hyr de butikslokaler Ica-handlarna använder, och sedan 
tecknar spegelavtal med Ica-handlaren, har Ica enligt Jonsson god insyn i eventuella 
hyreshöjningar. 
 
Jonsson menar att det vid fastställandet av goodwillvärdet är viktigt att titta framåt i 
tiden för att försöka bilda en uppfattning om eventuella hotbilder, till exempel i form av 
planerade nyetableringar från konkurrenter, som kan medföra att goodwillvärdet på 
butiken sjunker. Butikens framtidsutsikter är enligt honom avgörande för hur högt good-
willvärdet på butiken kan vara. En annan väsentlig faktor som kan påverka goodwill-
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värdet är en enligt Jonsson om handlaren underinvesterat i verksamheten så att ett inves-
teringsbehov föreligger. I ett sådant fall menar Jonsson att goodwillposten justeras ned. 
Sammantaget menar Jonsson att det är viktigt att den nya handlaren inte betalar för 
mycket i goodwill då höga goodwillavskrivningar för denne kan vålla resultatmässiga 
problem de första verksamhetsåren. 
 
Värdet på Ica-märket beaktas enligt Jonsson inte vid företagsvärderingen. Huruvida 
butikens tillgångar är ägda eller leasade beaktas inte heller direkt enligt Jonsson. 
Leasade/ägda tillgångar påverkar dock balansräkningens utseende, vilket i sin tur enligt 
honom kan påverka substansvärderingen. Att värdera hur mycket en av handlaren upp-
arbetad god renommé hos kunderna är värd menar Jonsson är svårt. Dessutom menar 
han att det vid ägarbytet finns en risk att den goda renommé försvinner med den gamle 
handlaren om den nye handlaren inte lyckas lika bra. Enligt Jonsson beaktas inte vid 
värderingen vilken profil butiken tillhör och inte heller huruvida marknadsläget är bra 
eller dåligt. Jonsson menar att om butiken har ett bra marknadsläge så har resultatet, och 
därmed substansuppbyggnaden och goodwillvärdet, blivit högre. Jonsson påpekar också 
att om marknadsläget skulle värderas vid överlåtelsen uppstår betydande svårigheter 
med att fastställa vad som orsakat framgången; en driftig handlare, ett bra marknadsläge 
eller en kombination av de två? Eftersom Ica-handlarna mycket sällan äger butiks-
fastigheten behövs enligt honom ingen värdering av denna. 
 
Jonsson menar att man inom Ica är medvetna om att hembudsklausulerna kan innebära 
att handlaren till en framgångsrik butik inte vid en avyttring får full marknadsmässig 
ersättning för butiken. Trots detta upplever Ica enligt Jonsson sällan att de från hand-
larna hör något negativt om hembudsklausulerna då hembudsklausulerna indirekt 
möjliggör för dem att köpa en butik utan att vara särskilt välbärgade. Detta menar han 
skapar en tacksamhetskänsla hos handlarna, vilka får möjlighet att driva en Ica-butik 
och tjäna förhållandevis bra med pengar under tiden handlaren äger butiken. 
Möjligheten att värdera butikerna försiktigt i samband med butiksöverlåtelserna är ur 
Icas perspektiv enligt Jonsson en förutsättning för att långsiktigt kunna fortsätta driva 
verksamheten på ett vettigt sätt. Detta då de kapitalmässiga kraven som ställs på en 
blivande handlare är låga och fokus från Icas sida istället ligger på att finna den 
handlare som är mest lämpad att driva verksamheten. Avsikten är enligt Jonsson att 
handlaren skall tjäna bra på den löpande driften men inte på försäljningen. I möjligaste 
mån strävar Ica enligt Jonsson efter att underlätta för en handlare som vill strukturera 
sitt ägande på det mest skatteeffektiva sättet. Vill butiksägaren under sitt ägande göra 
exempelvis interna aktieöverlåtelser för att kunna realisera delar av sin upparbetade 
substans så föranleder detta inget hinder från Icas sida, menar Jonsson. 
 
Formellt sett struktureras butiksöverlåtelsen enligt Jonsson ofta så att den säljande 
handlaren till Ica försäljer sina aktier i det företag som äger butiken. Därefter säljer Ica 
rörelsen till ett av den nye handlaren ägt aktiebolag. Detta tillvägagångssätt har enligt 
Jonsson bland annat sin grund i att säljaren ofta inte har någon användning av ett tomt 
aktiebolag. Tillvägagångssättet menar Jonsson underlättar för den nya handlaren i och 
med att denne slipper betala för upparbetad substans i företaget, han/hon betalar endast 
för den övertagna rörelsen plus goodwill. Den nye handlaren börjar med andra ord på ny 
kula. Ytterligare fördelar med detta tillvägagångssätt är enligt Jonsson att Ica kan föra 
över substansen från det tömda bolaget enligt koncernbidragsregler, vilket begränsar de 
negativa skattemässiga konsekvenserna jämfört med att den säljande Ica-handlaren tar 
ut pengarna som utdelning. Detta tillvägagångssätt; att Ica säljer rörelsen till den nye 
handlaren, liksom den ovan nämnda företagsvärderingsmodellen används också när en 
nyetablerad butik överlåts. 
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Om en Ica-handlare vid en avyttring saknar hembud på sin rörelse, och Ica inte är 
intresserade att införa Ica-avtal på den, kan Ica agera förmedlare på samma sätt som när 
en Ica-butik med Ica-avtal överlåts. För säljaren har detta enligt Jonsson fördelen att den 
köpare Ica väljer är godkänd som Ica-handlare och därmed är det förvärvshindret borta. 
Om Ica vid en överlåtelse agerar förmedlare strävar Ica efter att tillämpa samma värd-
eringsmodell som vid värdering av en avtalsbutik. Men eftersom Ica inte har hembud på 
rörelsen, och därmed inte lika stark formell påverkan, blir förhandlingsutrymmet mellan 
köpare och säljare större. 

4.3.10 Kapitalbehov 
 
Som tidigare nämnts krävs det inte att en blivande Ica-handlare är särskilt välbärgad för 
att få köpa en butik. Förutom de 100 000 kronor som krävs för att etablera ett aktiebolag 
tillämpas enligt Jonsson en inträdesavgift för att få tillgång till Ica-konceptet. Detta 
belopp är fastställt i en trappa där Ica Nära kräver det lägsta beloppet med omkring 100 
000 kronor. Därefter stiger beloppet beroende på profil till omkring 500 000 kronor för 
en Ica Maxi butik. Handlare Svensson påpekar att inträdesavgiften inte är en avgift i 
formell mening, utan en form av extra riskkapital. Pengarna insätts i det egna företaget i 
form av ett förlagslån och skall finnas tillgängligt om rörelsen börjar gå dåligt. När sub-
stans har upparbetats i företaget står det enligt Svensson handlaren fritt att låta företaget 
lösa detta lån, och därmed får handlaren tillbaka dessa pengar. Därutöver krävs det 
enligt Jonsson att aktiebolaget köper rörelsen. Om finansiering inte kan erhållas för 
köparen på annat sätt hjälper Ica till med denna. Detta menar Jonsson kan ta sig form av 
bland annat leasing av inventarier och/eller tillhandahållande av rörelsekapital. 

4.4 Konkurrensverkets perspektiv på Ica 
 
Enligt Konkurrensverket (2002:6) drivs Ica-kedjan som mer eller mindre självständiga 
detaljhandelsföretag vilka samverkar inom ramen för en frivillig detaljhandelskedja. 
Enligt dem är en sådan samverkan ur konkurrensrättslig synvinkel att betrakta som ett 
horisontellt samarbete. Inom en kedja av denna typ anser Konkurrensverket att det även 
kan förekomma vertikala avtalsförhållanden, såsom avtal mellan centralenheten inom 
kedjan och de enskilda butikerna. Oavsett om avtalen är att betrakta som horisontella 
eller vertikala menar Konkurrensverket att de enligt 6 § konkurrenslagen är förbjudna 
om de begränsar konkurrensen på ett märkbart sätt. I fråga om själva konkurrensbeg-
ränsningen kan den ta sig form i att köpmannens handlingsfrihet av Ica begränsas i för 
hög utsträckning. Mot denna bakgrund förklarar Jonsson att Ica är mycket noggranna 
med att alltid följa de regler som Konkurrensverket ställer upp. Konkurrensverket 
bevakar enligt Jonsson om Ica i något avseende bryter mot gällande lagstiftning. Detta 
menar Jonsson får till följd att Ica är mycket noggranna med att poängtera att varje Ica-
handlare helt självständigt fattar sina beslut. Ica ger dock rekommendationer om vad de 
anser vara kommersiellt framgångsrika tillvägagångssätt, men handlaren är på intet sätt 
tvungen att följa dessa råd. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras resultaten från vår empiriska undersökning. Detta genom att 
respondenternas svar analyseras med de i referensramen ingående teorierna. Utifrån 
analysen i detta kapitel dras sedan slutsatser som presenteras i nästa kapitel.  
 

5.1 Ica-kedjans organisationsstruktur 
 
Ica tillhandahåller, i begreppets vidaste mening, de fristående Ica-handlarna resurser. I 
samverkan bygger handlarna sedan upp nya resurser för att öka den gemensamma kon-
kurrensförmågan gentemot konkurrenterna. Icas organisationsstruktur, i franchisedelen 
av spektrat mellan hierarkisk och imaginär organisation, kan formellt sett mer anses 
likna en imaginär- än en hierarkisk organisation. Detta beror på Ica-handlarnas formellt 
sett betydande frihet från Ica. Informellt söker dock Ica utöver den formella styrningen 
styra handlarna genom exempelvis omsättningsrelaterade avgifter till Ica samt 
gemensam marknadsföring. Följden blir att sett till den totala styrningen drar sig Ica-
kedjans position mer mot den hierarkiska delen av spektrat (jämför i figur 5 del B med 
del A). Om Ica å andra sidan mindre skulle styra handlarna, hade Ica-kedjans position 
dragit sig mer mot den imaginära organisationen.  
 

 

 
Figur 5. Icas placering i spektrat mellan den hierarkiska och den imaginära organisationen. A 
avser den formella styrningen. B avser den formella plus den informella styrningen.  

Med stöd av teorin av Hedberg et al (1994, s 117) tolkar vi Icas val av organisations-
struktur som att Ica bedömer att en mer frisläppt organisationsstruktur (till höger på 
skalan) inte skulle leda till några ökande fördelar för dem. Detta jämfört med de fördelar 
Ica idag skapar via den till Ica-kedjan internt tillhandahållna delen av verksamheten. Å 
andra sidan kan vi med stöd av samma teori utläsa att om Ica mer skulle styra sina 
handlare, det vill säga gå mot en mer hierarkisk organisationsstruktur, kan det få följden 
att den samlade unika kompetensen (konkurrensförmågan) inom Ica-kedjan blir mindre 
än vad som nu är fallet. Detta eftersom enligt denna teori är vinsterna och fördelarna 
med dagens organisationsstruktur, med fristående handlare, för Ica högre än vad Ica 
skulle uppnå med helägda Ica-butiker.  
 
Likartade slutsatser kan även dras med stöd av Williamssons (1991) teori om tran-
saktionskostnadsekonomi. Enligt denna teori har Ica valt den organisationsstruktur som 
innebär lägst möjlig organisationsstrukturskostnad. Med Dahlstrom och Nygaard (1999) 
som stöd utläser vi att med en mer hierarkisk organisation skulle övervakningskostnad-
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erna för Ica över Ica-handlarna öka. Å andra sidan skulle en mer imaginär organisa-
tionsstruktur enligt dem leda till svårigheter för Ica att kontrollera för dem värdefulla 
tillgångar, till exempel Ica-märket.  

5.2 Ica-avtalet 
 
Ica-avtalet reglerar det formella samarbetet mellan Ica och Ica-handlarna. Detta avtal är 
inte förhandlingsbart. Hur ett avtal inte kan vara förhandlingsbart för den ena parten 
förklarar Quinn och Doherty (2000) med att ju starkare franchisegivarens varumärke är, 
desto större makt har denne över franchisetagaren. Denna teori kan också förklara var-
för Ica är så mån om sitt varumärke; det ger dem fördelar. En annan aspekt på varför 
Ica-avtalet inte är förhandlingsbart kan förklaras av Coughlan et al (2001, s 552) teori, 
att det kostar pengar att utforma franchiseavtal. Med deras teori som stöd kan vi tolka 
att skulle Ica-avtalet vara förhandlingsbart, skulle Ica få större juridiska kostnader för att 
utforma dessa avtal. Ica måste då på annat sätt av Ica-handlaren ta in dessa pengar, med 
ökade kostnader för Ica-handlarna som följd. 
 
Ica-avtalet innefattar huvuddragen i hur samarbetet mellan parterna skall ske, men det är 
inte något detaljregelverk. Detta skiljer sig från Axberg (1993, s 45 och 78) och Quinn 
och Doherty (2000) vilka menar att franchiseavtalet skall vara tydligt utformat. Detta 
för att förebygga tvister mellan parterna (Tonndorf 1985, s 53). Konsekvensen av att 
Ica-avtalet inte är något detaljregelverk kan med stöd av Quinn och Doherty (2000) 
tolkas som att risken för moral hazard hos handlarna ökar. Med stöd av Tonndorfs 
(1985, s 53) teori kan ett odetaljerat avtal leda till fler tvister mellan parterna. Detta 
generella beteende söker dock Ica begränsa genom att till butikerna välja handlare som 
är för Ica lämpliga. Axbergs (1993, s 45 och 78) påpekande, att franchisetagarna gene-
rellt inte har de kompetenser som krävs för att ingå odetaljerade avtal, löser Ica med att 
de väljer vem som ska driva Icas butiker. Därmed kan Ica välja att samarbeta med 
personer som har förmåga och kapacitet att ingå odetaljerade avtal. 

5.3 Icas styrning genom överlåtelseprocessen 
 
Icas styrning av Ica-handlarna genom Ica-avtalet kan tolkas, med koppling till agent-
teorin, som att Ica upplever att de utöver förtroenderelationen måste ha juridiskt stöd för 
att styra handlarna. Agentteorin gör således gällande att Ica anser att de genom formell 
styrning måste styra handlarna i de avseenden att handlarna skall bedriva livsmedels-
handel, följa Ica Förbundets stadgar samt att Ica utser vem handlarnas butiker skall av-
yttras till. När det gäller på vilket sätt handlaren driver sin verksamhet inom ovan-
stående ramar (den formella styrningen) kan vi med koppling till Hopkinson och 
Hogarth-Scotts (1999) teorier om hur parters utbyte sker, konstatera att det förtroende 
Ica har för handlarna räcker. Vi tolkar det som att Ica upplever att det Ica tjänar pengar 
på, det tjänar även deras handlare pengar på. Det finns alltså en upplevd enighet mellan 
parternas mål, i enlighet med Hopkinson och Hogarth-Scotts (1999) första relations-
karakteristika. Angående den andra är vår tolkning att det både för handlaren och Ica 
under vissa tidsperioder är möjligt att bära en i förhållande till den andre parten oprop-
ortionerligt stor andel av vinsten respektive förlusten. Detta kan belysas med att Ica 
godtar att själva stå för hela risken vid en nyetablering av en butik medan den ersättning 
handlaren å sin sida kan erhålla vid en avyttring är begränsad till det hembudet stadgar.  
 
För att förebygga, men även lösa, problem i den löpande driften tillhandahåller Ica 
driftsledare som hjälper Ica-handlarna. Ica har med andra ord etablerat processer som 
kan användas för att lösa uppkomna problem inom den icke avtalsreglerade relationen, 
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liksom tredje relationskarakteristikum stadgar. När det gäller maktbalanserna (fjärde 
relationskarakteristikum) mellan Ica och Ica-handlarna är de inte, som i en strikt kon-
traktsmässig relation, bestämda när Ica-avtalet tecknas. Maktförhållandena kommer 
istället att vara dynamiska och bero på den aktuella situationen. Detta då handlarna har 
betydande formell frihet att agera som de vill. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finner vi att samtliga av Hopkinson och Hogarth-Scotts 
(1999) fyra relationskarakteristika är uppfyllda. Följden av detta blir att samspelet 
mellan parterna, inom avtalsramarna, sker genom helt relationsmässiga transaktioner. 
Eventuella förändringar i Icas samarbete med Ica-handlarna kan dock komma att på-
verka dessa relationskarakteristika. Detta måste Ica vara observant på då samarbetet 
idag förefaller fungera bra, eventuella förändringar riskerar att leda till sämre kvalitet i 
samarbetet.   
 
Ica styr alltså till stor del handlarna genom relationsmässig styrning. Detta enligt vår 
uppfattning beroende på två sammanhang (samma sammanhang som Hopkinson och 
Hogarth-Scotts (1999) avser). Först finns samhällskontexten. Ica kan inte avtalsstyra 
handlarna i detalj på grund av verksamhetens struktur med fristående handlare. Då 
skulle aktuell lagstiftning träda in. Detta faktum i samhällskontexten förefaller bidra till 
att handlarna till stor del styrs genom relationsmässiga transaktioner. Sedan har vi 
Hopkinson och Hogarth-Scotts (1999) andra sammanhang som avser den aktuella situa-
tionen. Genom att Ica helt styr tillsättningen av nya handlare har de också möjlighet att 
välja samarbetspart. Jonsson menade följaktligen att förtroendet för en tilltänkt handlare 
är viktigt, givet att personen har de formella kvalifikationer som krävs. Således uttolkar 
vi empirin som att kontexten till betydande del sätter normerna för hur relationen mellan 
Ica och handlarna ser ut. 

5.4 Snålskjutsåkning och externaliteter 
 
En handlare som på utbudet inte håller lika hög kvalitet som Ica-butiker generellt 
kommer att åka snålskjuts på de övriga Ica-butikerna eftersom alla har tillgång till Ica-
märket. Ica kan inte förhindra snålskjutsåkning om det rör sig om mindre företeelser 
men om en Ica-handlare gravt missköter sig kan Ica åberopa hembudet och köpa till-
baka rörelsen. På detta sätt uppnår Ica en yttre gräns för vilken grad av snålskjutsåkning 
som kan accepteras. Därmed har Ica infört en begränsning i Mukherjees (2003) teori om 
att vissa franchisetagare kan åka snålskjuts.  
 
Ytterligare en åtgärd som Ica infört för att förhindra snålskjutsåkning är att; givet att Ica 
känner till misskötseln, handlaren erhåller mindre goodwill vid en försäljning av sin 
rörelse. Beträffande att vissa Ica-handlare på sitt utbud och prestationer håller högre 
kvalitet än övriga handlare är detta något som Ica strävar efter. Detta är dock inget som 
direkt belönas annat än att Ica-handlaren lättare vid en försäljning kan få ut maximal 
goodwill. Med andra ord förefaller Ica vara medvetna om innebörden i Mukherjees 
(2003) teori om att franchisetagare som överpresterar på kvalitet bidrar till positiva 
effekter för franchisekedjan. 
 
 

5.5 Ersättningsstrukturer 
 
Icas egen modell av inträdesavgift; att ingen utgår men Ica ställer krav på att handlaren 
genom ett förlagslån lånar ut pengarna till sitt egna företag, skiljer sig från Frazers 
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(1998) teori att en inträdesavgift skall tillfalla franchisegivaren. Teorin om inträdesav-
giftens två signaler av Coughlan et al (2001, s 548) förefaller i viss mån stämma bättre 
med Icas tillvägagångssätt. Eftersom Ica inte tar ut någon inträdesavgift till sig själv 
från Ica-handlarna kan vi med tolkning av dessa teorier se det som att Ica-handlarna 
kommer att uppleva att Ica inte försöker berika sig på handlarnas bekostnad. Den andra 
av teorins två signaler, att verksamheten upplevs mer värdefull med en hög inträdes-
avgift, kan vi tolka som att Ica förefaller ha funnit en balansgång mellan de två signal-
erna. Genom att ingen inträdesavgift till Ica självt tas ut upplever handlaren, sett strikt 
till detta, verksamheten som mindre värdefull än med inträdesavgift. Men eftersom Ica 
av handlaren kräver att denne lånar in pengar till sitt företag kommer handlaren att upp-
leva sin verksamhet som värdefull samtidigt som handlaren inte behöver uppleva att Ica 
försöker berika sig på hans/hennes bekostnad. Med teorin av Coughlan et al (2001, s 
548) som stöd kan vi utläsa att en höjning av beloppskraven på förlagslånet skulle leda 
till att Ica-handlarna upplever sin verksamhet som mer värdefull utan att handlaren 
behöver känna att Ica ockrar. Ur Icas perspektiv vore det positivt med ett högre belopps-
krav, det skulle minska risken för obestånd i handlarens verksamhet.  
 
Ica-avtalet tecknas på 10 år, med automatisk förlängning. Att förlänga avtalet är kost-
nadsfritt. Detta sätt att handla frångår Frazers (1998) teori. I detta avseende tar därmed 
inte Ica ut maximalt möjlig ersättning av Ica-handlaren, något som Frazer menar skulle 
vara möjligt. Ett införande av förlängningsavgift skulle dock med Coughlan et al (2001, 
s 548) som stöd leda till att handlaren, på grund av att han/hon känner att Ica berikar sig 
på hans/hennes bekostnad samt faktumet att handlaren får högre kostnader, upplever sin 
verksamhet mindre värdefull. 
 
För att få tillgång till bland annat Icas affärskoncept betalar Ica-handlaren royalty, 
profil- och abonnemangsavgift samt i vissa fall vinstdelning till Ica. Dessa löpande 
ersättningar följer helt Frazers (1998) teori om betalning för franchisetagarens tillgång 
till franchisekonceptet. Dessa ersättningar utgör också betalningar för Icas gemensamma 
kostnader, vilket också överensstämmer med hennes teorier. Royaltyn och profil- och 
abonnemangsavgiften baseras på omsättningen vilket är i enlighet med Nwogugus 
(2004) teorier om hur löpande franchiseersättningar skall struktureras. Att royaltyn och 
profil- och abonnemangsavgiften baseras på omsättningen förklaras av Coughlan et al 
(2001, s 548) med att försäljningen är lätt att observera. Detta till skillnad från vinsten 
som kan påverkas av handlarens privata beslut. 
 
Huruvida Icas ersättningsnivåer är i enlighet med Nwogugus (2004) observationer kan 
vi inte analysera eftersom vi inte kunnat få reda på hur hög royaltyn inom Ica är. Däre-
mot kan vi med stöd av Nwogugus (2004) påpekanden, att för höga franchiseersätt-
ningar leder till svårigheter med att attrahera nya franchisetagare, tolka det som att Ica 
inte tar ut för höga löpande ersättningar. Detta eftersom Ica-handlare Svensson inte 
anser att de löpande ersättningarna till Ica är för höga samtidigt som Jonsson menar att 
det finns en stor efterfrågan på att bli Ica-handlare. I denna tolkning har vi också stöd av 
Coughlan et al (2001, s 549) som menar att empiriska studier visar att franchisegivaren 
av franchisetagaren tar ut mindre ersättningar och avgifter än vad de maximalt kunde ha 
gjort. Detta i syfte att franchisetagarna skall uppleva verksamheten som värdefull. 
 
Ica-handlarna kan köpa varor av Ica till vad Ica betecknar som ett ”naket” varupris. 
Konsekvensen av detta blir att teorin av Tonndorf (1985, s 36), om att franchisegivaren 
skulle ta ut extra dolda ersättningar från franchisetagaren, kan i vart fall i avseendet Ica 
anses vara en teori från det förgångna. Frazers (1998) påpekande att det finns 
franchisesystem där franchisegivaren inte gör några löpande påslag utan helt finansierar 
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verksamheten med royalty förefaller vara mer samstämmigt med Icas tillvägagångssätt. 
Detta då profil- och abonnemangsavgiften möjliggör varuinköp för Ica-handlarna till 
”nakna” priser.  
 
Ica begränsar sin royalty och eventuella vinstdelning till maximalt 50 % av vinsten 
(exklusive profil- och abonnemangsavgift). Detta kan med stöd av Coughlan et al (2001, 
s 549) ses som ett sätt att få Ica-handlarna att uppleva sin verksamhet som värdefull, 
speciellt vid resultatmässigt svaga år. 
 
Ica vill inte använda sig av fasta ersättningar som Frazer (2001) menar att en del 
franchisegivare använder sig av. Ica tror inte att fasta ersättningar skulle leda till 
minskad övervakning av franchisetagaren. Detta eftersom både Jonsson och Svensson 
anser att någon formell övervakning inte förekommer utöver det driftsledarna obser-
verar då de besöker butikerna i andra ärenden. Att Ica med fasta ersättningar skulle 
kunna expandera snabbare än de för närvarande gör är inte något som anses troligt. 
Detta då Ica själva bestämmer vilka och var nyetableringar skall ske.  

5.6 Lägets påverkan 
 
Ica-handlarna kan inte påverka i vilken utsträckning de har konkurrens ifrån andra Ica-
handlare inom samma närområde. Detta eftersom nyetablering av Ica-butiker helt sker 
på affärsmässiga grunder. Om franchisetagaren formellt sett från franchisegivaren är 
alltför fristående omöjliggörs att i franchiseavtalet införa konkurrensbegränsande klau-
suler. Detta beroende på konkurrenslagstiftningens begränsningar. Om inga konkurrens-
begränsande klausuler kan införas i franchiseavtalet blir det nödvändigt för franchise-
givaren att hos franchisetagarna ingjuta förtroende att eventuella nyetableringar kommer 
att ske på ett sätt som är genomtänkt. Franchisegivaren måste övertyga franchisetagaren 
att den förre inte skall berika sig på den senares bekostnad. Att Icas handlare känner 
förtroende för att Ica inte, genom nyetablering, ska berika sig på handlarnas bekostnad 
mer än handlaren upplever som skäligt är viktigt för att samarbetet skall fungera. Detta 
stöds av Hopkinson och Hogarth-Scotts (1999) kriterier för hur det relationsmässiga 
samspelet mellan parter sker. Om inte förtroendet mellan parterna finns kan det 
relationsmässiga samspelet mellan Ica och Ica-handlarna sluta fungera. Detta beroende 
på att förtroendet i detta avseende enligt vår mening påverkar alla fyra 
relationskarakteristika. Denna konsekvens styrks också av observationerna av Coughlan 
et al (2001, s 549). De konstaterar att franchisegivare inte tog ut maximala ersättningar 
från franchisetagarna. Om Ica av Ica-handlarna skulle ta ut maximalt möjligt med 
ersättningar skulle det vara svårt för Ica att skapa det ovan nämnda förtroendet. 
 
En butiks läge beaktas inte direkt vid värdering av en butik i samband med en butiks-
överlåtelse. Ica är dock medvetna om betydelsen av ett bra läge. Detta visas bland annat 
genom hembudsklausulerna vars delsyfte är att skydda butiksläget. Indirekt värderas 
dock butiksläget, om butiksläget är kommersiellt bra kommer företagets vinster och 
substansuppbyggnad att öka. Även goodwillposten ökar om läget är bra eftersom högre 
vinster ger ett högre goodwillvärde.  

5.7 Ica-märkets värde 
 
Det ekonomiska värdet av varumärket Ica beaktas inte vid en butiksöverlåtelse. Följden 
av detta blir, enligt Motameni och Sharokhi (1998) teori, att nya Ica-handlare kan för-
värva ett etablerat varumärke utan extra kostnad. Icas tillvägagångssätt innebär också, 
med en applicering av Motameni och Sharokhis (1998) teori, att den existerande 



Analys 

handlaren inte får betalt för att han/hon förfogat över Ica-märket. Detta skiljer sig från 
deras konstaterande att inarbetade firmanamn de senaste 20 åren utgjort en ekonomiskt 
värdefull tillgång vid företagsöverlåtelser. En värdering av Ica-märket skulle med deras 
teorier leda till högre värde på Ica-butiker.  

5.8 Förvärvsprocessen 
 
När en Ica-handlare ska sälja en butik med Ica-avtal kontaktar handlaren Ica. Detta till-
vägagångssätt skiljer sig från teorin av Nilsson et al (2002, s 362) som menar att både 
köparen och säljaren kan initiera kontaktfasen. I Icas fall kan alltså enbart den av-
yttrande handlaren avgöra att han skall sälja. Konsekvensen av att handlaren vid en av-
yttring måste kontakta Ica blir att om en person önskar köpa en Ica-butik kan personen i 
praktiken inte kontakta en befintlig Ica-handlare. Detta beror på att Ica genom hembuds-
klausulerna i detta fall satt marknadsmekanismerna ur spel. En direkt följa av detta blir 
alltså att en avyttrande Ica-handlare inte kommer att kontakta en blivande köpare, utan 
istället kontakta Ica när han skall sälja. Efter att Ica-handlaren bestämt att denne vill 
sälja butiken inleds analysfasen vilket är helt enligt teorin. Att due diligence processen 
inleds före värderingsfasen skiljer sig från teorins ordningsföljd. Den praktiska konse-
kvensen av detta torde dock endast bli att värderingsunderlaget vid värderingen är full-
ständigt. Bakgrunden till Icas tillvägagångssätt kan tolkas som att om de gör en värd-
ering har de också bestämt sig för att köpa butiken. Därför blir det tidsbesparande att ha 
det fullständiga underlaget tillgängligt vid värderingen. Detta jämfört med teorin som 
utgår från att köparen inte beslutar sig för att köpa vid analysfasen utan först senare. När 
Ica sedan värderat butiken avstämmer Ica värderingen med handlaren som får yttra sig 
om värderingen gjorts i enlighet med den värderingsmodell som stadgats i hembuds-
klausulerna. Om så är fallet sker avslut. Detta skiljer sig från teorin (Nilsson et al, 2002, 
s 362 f) som menar att förhandling sker innan avslutet görs. Konsekvensen av att hem-
budsklausulerna stadgar hur värderingen ska göras är att något förhandlingsutrymme 
mellan Ica och handlaren i praktiken inte finns. Om värderingen är gjord i enlighet med 
de stadgade metoderna är också värdet fastställt.  

5.9 Värdering av en Ica-butik 
 
Ica-avtalet tecknas på tio års tid med automatisk förlängning i fem års perioder så länge 
Ica-handlaren önskar. Detta innebär att Shaeffers (1999) påpekande, att det finns en risk 
att franchiseavtalet inte kan förnyas, inte är något som berör butiker med Ica-avtal. Gen-
om hembudsklausulerna kontrollerar Ica tillsättningen av nya handlare till butiker med 
Ica-avtal. Detta innebär att den av Ica utvalde handlaren i praktiken är garanterad ett 
Ica-avtal så länge han/hon driver butiken. När det gäller butiker utan Ica-avtal finns det 
däremot en risk att Ica-avtalet inte kan förnyas vid en överlåtelse. Detta eftersom Ica all-
tid ska godkänna den nya handlaren före han/hon får driva verksamhet med Ica-märket.  
 
Hembudsklausulerna ska enligt Shaeffer (1999) sänka värdet på företaget med igenom-
snitt 35 %. Huruvida denna siffra kan appliceras på Ica kan vi inte analysera eftersom 
Ica i praktiken kontrollerar marknaden för Ica butiker. Det finns alltså ingen fri marknad 
för Ica-butiker utan överlåtelserestriktioner4 och därmed inga jämförelsepriser för dessa 
butiker. Vi kan dock konstatera att eftersom hembudsklausulerna stadgar hur en butik 
skall värderas (substansvärdet plus ett års vinst i goodwill) kommer inte värdet på en 

                                                 
4 Med överlåtelserestriktioner avser vi att Ica antingen har hembud på handlarens verksamhet eller, för 
butiker som inte har något Ica-avtal, att Ica inte godkänner en ny handlare på grund av att den denna är 
olämplig eller har betalat för högt pris för butiken. 
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butik med mycket goda framtidsutsikter att reflekteras på samma sätt som vid en avkast-
ningsvärdering.  

5.9.1 Värderingsmodeller 
 
Hembudsklausulerna stadgar hur en Ica-butik vid en butiksöverlåtelse skall värderas. 
Värderingsmodellen utgår från substansvärde plus maximalt ett års vinst i goodwill-
påslag. Icas värdering av substansvärdet förfaller tagen helt från teorin om hur substans-
värdet skall värderas; justeringar av balansräkningens poster samt justeringar för 
eventuell latent skatt sker. Icas värdering av maximal goodwill, ett justerat genomsnitt 
av de tre senaste årens resultat före avskrivningar, skiljer sig från teorin. Om Ica utgått 
från teorin om värdering av goodwill (Hult 1998, s 113 f), skulle framtida vinster värd-
eras. Detta sker inte, utan vid första anblicken förefaller att endast de historiska vinst-
erna beaktas. Med applicering av Phelans (1997) teori blir konsekvensen att företagets 
framtida potential inte beaktas. Ett användande av avkastningsvärdering skulle lösa 
detta problem.  
 
När Ica fastställer goodwillposten gör de dock en sammanvägd bedömning av Ica-
butikens framtida potential. Detta innebär att det med Phelans (1997) kritik mot avkast-
ningsvärderingen, att den är otillförlitlig gällande hanteringen av företagets risk, 
etableras en maxgräns för köparens risk. Detta i och med att storleken på goodwill-
posten är begränsad till ett års vinst. Risken kan också reduceras eftersom Ica i samband 
med en överlåtelse gör en framtidsbedömning av butiken. Om framtidsutsikterna är 
svaga kan goodwillposten, och därmed köparens risk, reduceras. I klartext betyder detta 
att Ica i stor utsträckning beaktar risken medan potentialen i betydligt mindre utsträck-
ning beaktas. Generellt leder detta till ett lägre företagsvärde. Detta är tvärt emot vad 
Phelan (1997) i praktiken menar sker; att potentialen vid företagsöverlåtelser generellt 
sett beaktas mer och risken mindre, vilket leder till ett högre värde på företaget.  
 
Om Ica vid värderingen värderar butiken lägre än marknadsvärdet borde följden bli att 
Ica får ett större urval av potentiella handlare att välja mellan. Detta eftersom fler 
personer torde vara intresserade av att köpa en butik om den säljs billigt. Samma följd; 
en större mängd potentiella köpare, bör sannolikt också komma av att den nye handlaren 
inte behöver betala för upparbetad substans, utan enbart för goodwillvärdet. Detta 
medför att beloppet den potentielle handlaren behöver erlägga minskar. 
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi anser kan dras ur analysen. Slutsatserna 
har kopplats mot uppsatsens forskningsfrågor, vilka presenterades i det första kapitlet. 
 
Vid ett ägarbyte av ett franchiseföretag påverkar eventuella hembudsklausuler i fran-
chiseavtalet hur överlåtelsen skall struktureras. Eftersom franchisegivaren till stor del 
avgör utformningen av dessa klausuler bestämmer denne hur överlåtelseprocessen skall 
se ut. Hembudsklausulerna möjliggör dessutom för franchisegivaren att bestämma vem 
som skall få köpa verksamheten och hur verksamheten vid avyttringen skall värderas. 
Vi konstaterar, att vid överlåtelser av Ica-butiker är det vanliga tillvägagångssättet att 
Ica köper den säljande Ica-handlarens aktier i det bolag han/hon äger. Efter det, det vill 
säga när Ica utsett en ny handlare, säljer Ica inkråmet till ett av köparen ägt företag. 
Detta sätt att handla medför fördelar både för Ica och handlaren då negativa skatte-
mässiga följder för båda parter kan minimeras.  
 
Det finns många kritiska faktorer som en franchisegivare vid en överlåtelse bör beaktas; 
att finna ”rätt” franchisetagare är en av dessa. Fel franchisetagare kan vid ogynnsamt 
utfall leda till bland annat negativa ekonomiska konsekvenser för franchisegivaren. Hur 
ersättningsstrukturerna mellan franchisetagare och franchisegivare vid avtalstecknandet 
utformas är också av stor betydelse för franchisegivaren. Vid etablering av Ica-butiker 
är läget av stor betydelse, detta har fått till följd att Ica idag vanligtvis äger handlarnas 
butikslägen. Vi konstaterar också att valet av ny handlare är av avgörande betydelse var-
för Ica idag framförallt genom köpmannarekrytrerarnas arbete lägger stor vikt vid detta.   
 
I franchiseavtalet (Ica-avtalet) stadgas båda parters rättigheter och skyldigheter. Här 
fastställs för samarbetet avgörande karakteristika. Franchiseavtalet, liksom Ica-avtalet, 
utgör således den formella styrningen från franchisegivarens sida. Även om avtalet är 
omfångsrikt kan dock inte allt regleras där. Därför försöker franchisegivaren även 
genom informell styrning styra franchisetagaren. Här är förtroendet mellan parterna av 
avgörande betydelse. Även samhällets och situationens kontext påverkar hur den in-
formella styrningen från franchisegivaren sker.  
 
Värdet av ett franchiseföretag fastställs om hembudsklausuler finns, genom en av fran-
chisegivaren utförd värdering. Denna värdering bygger i Icas fall på ett substansvärde 
plus ett goodwillvärde. Hur mycket substansen i företaget är värd fastställs genom att 
balansräkningens bokförda värden ersätts med marknadsvärden, justerat för latent skatt. 
Goodwillvärdet får maximalt utgöra en årsvinst. En nackdel med denna metod är att 
framtiden inte beaktas. Ica tycks dock medvetna om vikten av att titta framåt vid en 
värdering då man vid fastställandet av goodwillvärdet gör en bedömning av den aktuella 
butikens framtidsutsikter. Denna bedömning används dock inte vid goda utsikter till att 
öka butikens värde, utan endast att vid dåliga utsikter minska värdet.  
 
Klausuler för att begränsa franchisetagarens konkurrens från andra franchisetagare inom 
samma franchise kan inte etableras om franchisetagaren från franchisegivaren är alltför 
fristående. Detta beror på konkurrenslagstiftningens begränsningar.   



Avslutande diskussion 

 
7 Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel sätts först undersökningens empiriska resultat in i ett vidare samman-
hang. Detta genom att uppsatsens författares analyser och tankar om och omkring upp-
satsens resultat diskuteras på ett friare sätt än vad som tidigare i uppsatsen varit 
gällande. Efter det följer ett avsnitt där författarna kritiskt diskuterar valet av fallstudie-
objekt. Det för uppsatsen avslutande avsnittet ger förslag på vidare forskning omkring 
det ämne denna uppsats behandlat.        
 

7.1 Hembudsklausulernas betydelse 
 
Undersökningen har visat att Ica genom hembudsklausulen i Ica-avtalet till stor del styr 
hur överlåtelseprocessen vid en överlåtelse av en Ica-butik struktureras. Med andra ord 
”tvingas” Ica-handlarna att acceptera hur överlåtelsen struktureras, de ”tvingas” att acc-
eptera de värderingsmetoder Ica tillämpar för att fastställa hur mycket butiken är värd. 
 
Studien har även visat att Ica vid ett ägarbyte av en Ica-butik gör en värdering av hur 
mycket substansen i företaget är värd. Utöver detta kan ett goodwillvärde, av Ica beg-
ränsat till maximalt ett genomsnitt av butikens tre senaste årsvinster, föreligga. Om den 
aktuella butikens framtidsutsikter är svaga, till exempel på grund av från konkurrenter 
planerade nyetableringar, reduceras goodwillvärdet. Om däremot butikens framtidsut-
sikter är goda kommer goodwillvärdet inte att höjas, det är begränsat till ett genomsnitt 
av butikens tre senaste årsvinster. Enligt vår mening beaktas alltså inte goda framtidsut-
sikter på samma sätt som mindre goda. Konsekvensen av detta blir, som vi upplever det, 
att en handlare i en butik med goda framtidsutsikter, baserat på att värdet på substansen 
plus ett maximalt goodwillvärde är lägre än nuvärdet av prognostiserade framtida 
betalningsflöden, kan uppleva att han/hon vid avyttrandet för butiken inte uppbär en 
marknadsmässig ersättning.   
 
En fara med att en handlare upplever att han får lite betalt är enligt vår mening att risken 
för moral hazard hos handlaren, åren före han säljer butiken, ökar. Med det menar vi att 
om handlaren upplever att han blir orättvist behandlad, för att han får ”för dåligt betalt”, 
i ”smyg” åren före avyttringen kan försöka maximera vinsterna genom att driva 
verksamheten på ett kortsiktigt sätt. Gör handlaren så erhåller han, som vi uppfattat det, 
mer betalt för sin rörelse. Detta menar vi kan vara negativt för Ica då den övertagande 
handlaren tvingas till dyra investeringar om en den avyttrande handlaren genom ett kort-
siktigt beteende ”kört butiken i botten”. Ica bör alltså, enligt vår mening, på något sätt 
försöka ge den avyttrande handlaren incitament så att risken för moral hazard minskar.   

7.2 Icas styrning – en balansgång 
 
De Ica-handlare vi intervjuat uppger att de ”inte känner sig särskilt styrda av Ica”. 
Handlarna har vid ett flertal tillfällen betonat att de är fristående företagare i samverkan, 
inte butikschefer i dotterbolag till Ica. Det förefaller enligt vår mening vara så att Ica-
handlarna uppskattar att Ica inte styr dem i detalj, Ica-handlarnas drivkraft verkar öka 
just på grund av att de inte är så hårt styrda. Studien har även visat att det avtal som 
tecknas mellan Ica och dess handlare inte i detalj reglerar Ica handlarnas verksamhet. 
Enligt vår mening finns en fara i detta. Konkurrensen inom dagligvarubranchen ökar. Vi 
ser ett antal nya aktörer som har eller planerar att etablera verksamhet i Sverige. Detta 
kommer enligt vår mening leda till att Icas behov av att snabbt kunna anpassa sig efter 
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nya förutsättningar ökar. Vi menar alltså att det är svårare för Ica att styra handlarna ju 
mer fristående handlarna är, samtidigt som vi bedömer att Ica i framtiden önskar styra 
de lokala Ica handlarna mer än vad man idag gör. Problemet utgörs alltså av att det 
kommer att vara svårt för Ica koncernen att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens 
krav eftersom det kan ta tid innan ”fristående” handlare accepterar och genomför de 
förändringar som Ica och omvärlden kräver.  
 
Vi tror alltså att Ica i framtiden genom ett närmare samarbete mer önskar styra hand-
larna. Men mer styrning från Ica sida skapar minst två andra problem, enligt vår 
mening. Vi har i studien sett att Ica ”hårdgranskas” av Konkurrensverket eftersom Ica 
idag har ett undantag från aktuell konkurrenslagstiftning. Detta beroende på att den typ 
av samarbete som inom Ica sker enligt 6 § konkurrenslagen är förbjuden om den 
begränsar konkurrensen på ett märkbart sätt. Sådan konkurrensbegränsning kan bestå i 
att Ica-handlarens handlingsfrihet av Ica begränsas i för stor utsträckning. Därför menar 
vi att en ökad styrning från Ica över handlarna kan aktualisera ovan nämnda paragraf 
och alltså vara förbjudet.    
 
Det andra ”problemet” med en av Ica för omfattande styrning över handlarna har enligt 
vår mening sin bakgrund i att Ica-handlarna idag är egna företagare, som inte i så stor 
utsträckning styrs av Ica. Mer omfattande styrning ifrån Ica, vilket i förlängningen en-
ligt vår mening kan leda till att Ica handlarna inte äger utan enbart driver butikerna, kan 
få negativa följder för Ica på grund av försämrad entreprenörsdrivkraft hos handlarna.  
 
Som framgått av uppsatsen bör Ica-handlarna i sina butiker utbjuda ett grundsortiment 
som är framförhandlat på ”central” nivå. Ica-handlarna vi intervjuat säger att detta 
grundsortiment för det mesta utgörs av artiklar butikerna normalt tillhandahåller, så 
kallade basvaror. Därför menar handlarna att de inte ”spelar så stor” att detta grundsorti-
ment finns. Vi ser dock detta lite på ett annat sätt. Som vi ovan nämnt tror vi att Ica i 
framtiden önskar styra Ica-handlarna mer än vad man idag gör. Men som vi också ovan 
nämnt upplever vi att det inte är utan bekymmer Ica önskar införa en mer omfattande 
styrning. Detta bland annat beroende på att det, enligt vår mening, finns en ”kultur” 
bland handlarna som säger att Ica inte skall styra dem för hårt. Att Ica infört ett grund-
sortiment tror vi är ett sätt av Ica att successivt inför hårdare styrning. Först inför Ica 
basvaror i grundsortimentet. Efter en tid har handlarna accepterat detta. Nästa steg blir 
kanske, enligt vår uppfattning, att Ica utökar detta sortiment för att få mer enhetliga 
butiker och på så sätt kunna öka sin styrning över handlarna. Vi tror att Ica valt detta 
tillvägagångssätt; att stegvis inför en hårdare styrning, eftersom man då som vi uppfattar 
saken möter mindre motstånd från handlarnas sida. Samtidigt sätter konkurrenslagstift-
ningen stopp för en alltför tydlig styrning av Ica över handlarna. Ica tvingas enligt vår 
uppfattning att här gå en svår balansgång.  
 
Men vad har det ovan nämnda egentligen att göra med det uppsatsen behandlar; över-
låtelseprocessen och Icas styrning genom denna. Vi ser tydliga samband. Vi menar att 
det är i samband med överlåtelseprocessen som Ica har störst möjlighet att öka (för-
ändra) sin styrning. För det första har Ica i samband med en överlåtelse ”chansen” att 
”välja” handlare som accepterar en hårdare styrning. För det andra utgör en överlåtelse 
ett tillfälle för Ica att teckna nya avtal med handlarna och det är ju i dessa avtal, som vi 
uppfattat det, det till viss del tydliggörs hur ”hård” styrning Ica över handlarna skall ha. 
Vid första anblicken kan de kravmallar Ica har på blivande handlare verka ganska själv-
klara men vid närmare eftertanke är dessa mallar, enligt vår mening, av avgörande bet-
ydelse för Icas framtid. Detta enligt vår uppfattning på grund av det vi ovan diskuterat.   
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7.3 Profil och abonnemangsavgiften – en balansgång 
 
Respondenterna uppger att ett av syftena med införandet av profil- och abonnemangs-
avgiften var att styra Ica handlarna att köpa mer varor ifrån Ica. De Ica-handlare vi 
intervjuat upplever att denna styrning lyckats. Detta genom att Ica-handlarna, på grund 
av avgiften, upplever det dyrt att köpa varor från leverantörer vid sidan av Ica. En av 
Ica-handlarna vi intervjuat säger att många äldre Ica-handlare upplevde den hårdare 
styrning som Ica via profil- och abonnemangsavgiften införde var för hård. De var vana 
att fritt kunna välja leverantör, inte styras av Ica till att välja Ica som leverantör. 
Införandet av avgiften har enligt vår mening fått betydande implikationer. Men denna 
ökar enligt vår mening kraven, på både bredden och djupet, på det sortiment Ica via den 
egna parihandeln tillhandahåller. Och inte minst, det ökar kraven på en god kvalité på 
utbudet Ica via partihandel tillhandahåller. Detta eftersom det blivit dyrare för handlarna 
att köpa från leverantörer vid sidan av Ica. Balansgången handlar alltså återigen om hur 
hårt Ica kan styra handlarna och överlåtelseprocessen är här, liksom ovan förklarats, av 
avgörande betydelse.   

7.4 Vinstdelning – strategisk styrning från Ica 
 
På de större Ica-butikerna tillämpas vinstdelning. Exakt vilka butiker som har vinst-
delning har vi dock inte kunnat få reda på. Vinstdelning innebär att den lokala Ica-
handlaren endast får behålla en viss del av sitt årliga resultat, resterande del betalas till 
Ica och det är i samband med tecknandet av Ica-avtalet som storleken och längden på 
vinstdelning fastställs. Sett ur Icas synvinkel innebär vinstdelning något bra, ur 
handlarnas synvinkel något som medför att de tjänar mindre pengar. Vinstdelning är 
enligt vår mening något som påverkar Icas beslut gällande var nyetablering av Ica-
butiker skall ske. Om vi antar att det i en stad endast finns en stor Ica-butik, på vilken 
det inte tillämpas vinstdelning, kan Ica välja att öppna en ny butik, med vinstdelning, 
inom den befintliga butikens upptagningsområde. Om Ica gör så kommer den befintliga 
Ica-butikens försäljning att minska till fördel för den nyetablerade, vilket medför att Ica 
kan erhålla en större del av de vinster butikerna tillsammans genererar.  
 
Ica befinner sig just nu i en stark expansionsfas med ett flertal nyetableringar av fram-
förallt större enheter per år. Samtidigt vet vi att Ahold för ett antal år sedan köpte halva 
Ica. Sett ur Aholds synvinkel är vinstdelning definitivt något eftersträvansvärt, de vill 
naturligtvis få avkastning på de pengar de vid köpet satsat.      

7.5 Tankar omkring Icas styrning över Ica-handlarna 
 
Icas formella styrning över Ica-handlarna sker, som ovan nämnts främst genom Ica-
avtalet. Detta avtal är inte något detaljregelverk, utan endast ett ramverk för handlarnas 
verksamhet. Sett endast till Icas styrning genom Ica-avtalet kan Ica-handlarnas 
verksamhet alltså ses som relativt självständig. Till skillnad mot detta, som vi uppfattat 
det, förekommer desto mer omfattande informell styrning från Ica över handlarna.  
 
Den informella styrningen sker alltså främst genom medel som inte är reglerade i Ica-
avtalet. Hit räknas bland annat den Ica- och profilgemensamma marknadsföringen samt 
driftledarnas inverkan på Ica-handlarna. Andra medel genom vilka Ica informellt styr 
handlarna utgörs av det grundsortiment varje handlare bör bjuda ut till försäljning. 
Genom grundsortimentet kan Ica i viss mån styra handlarnas sortiment med konse-
kvensen att alla Ica-butikers sortiment är relativt likartat.  
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Förklaringen till att Ica valt mer informell, och mindre formell styrning kan enligt oss 
ligga i Konkurrensverkets ständiga granskning av Icas verksamhet. 

7.6 Metodkritik  
 
I detta stycke diskuteras kort vårt val av fallstudieobjekt; Ica Sverige AB. Detta främst 
beroende på att vi under arbetets gång från vissa personer fått påpekat att vårt val av 
fallstudieobjekt kan ”diskuteras”. ”Kritikerna” menar att Icas verksamhet inte utgör 
någon franchiseverksamhet, enligt dem är Ica en frivillig fackkedja. Deras motiv till att 
Icas verksamhet inte utgör en franchiseverksamhet är att det var Ica-handlarna som från 
början gick samman och bildade en gemensam övergripande enhet (Ica), det var inte 
som det är i franchising, det vill säga att franchisegivaren till franchisetagarna kontrakt-
erat ut rättigheten att använda affärskonceptet. Ytterligare argument från dem utgörs av 
möjligheten för Ica-handlarna att styra Ica. Detta eftersom varje Ica-handlare genom 
medlemskapet i Ica Förbundet har en röst på Förbundsstämman. Denna möjlighet 
saknas generellt inom i franchising, där franchisegivarna styr franchisetagarna fullt ut. 
Denna ”kritik” verkar enligt vår mening grundas på att de tror att Ica idag, liksom före 
Royal Ahold N.V. köpte halva företaget, ägs av kedjemedlemmarna (Ica-handlarna), 
som i sin tur var och en äger och driver ett eget kedjeföretag (Ica-butik). 
 
I och med att Ica Förbundet idag endast äger 30 % av Ica, medan Royal Ahold N.V. och 
Canica A/S äger 70 %, kan inte Ica-handlarna idag anses ha något betydande juridiskt 
inflytande över Ica. Ica uppfyller därmed inte de krav som i SOU (1 987:17) ställs på en 
frivillig kedja, utan uppfyller istället definitionerna för en franchisekedja. I skrivande 
stund har Canica A/S meddelat att de önskar sälja sin andel i Ica (Hård maktkamp, 
2004). Om Ica Förbundet köper dessa aktier kan handlarna få mer inflytande över Ica. 
Något majoritetsinflytande får Ica-handlarna emellertid inte eftersom Royal Ahold N.V. 
fortsättningsvis minst kommer att äga 50 % av Ica.  
 
Vi vill även understryka att Svenska Franchiseföreningen (2004) anser att de avtalsför-
hållanden som råder mellan Ica och Ica-handlarna kan likställas med de förhållanden 
som råder mellan franchisegivare och franchisetagare. Å andra sidan finns det även, det 
är vi medvetna om, verksamheter som tydligare än Ica är franchiseverksamheter. Men 
eftersom Icas verksamhet inrymmer de för franchising speciellt signifikanta elementen, 
ansåg vi det möjligt att som fallstudieobjekt använda Ica.  

7.7 Förslag till fortsatt forskning  
 
Som vi ovan konstaterar är Icas handlare relativt fristående. Därför skulle det vara 
intressant att pröva våra forskningsfrågor på en mer strikt styrd franchiseorganisation. 
Detta skulle ge svar på hur generaliserbar vår undersökning egentligen är.  
 
En annan intressant forskningsaspekt, vilken vi under uppsatsskrivandet delvis berört, är 
Icas styrning över handlarna. Det vore intressant att jämföra franchisegivarens juridiska, 
men även praktiska möjlighet att styra franchisetagarna i en mer strikt franchise-
organisation än den vi studerat. Det kan tänka sig att i kedjor där franchisetagarna är 
närmare än Ica-handlarna kopplade till franchisegivaren kan ge franchisegivaren större 
möjligheter att utöva styrning över och med franchisetagaren.     
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Bilaga A Intervjuguide till Erik Jonsson på Ica Sverige AB  
 
Personuppgifter  

• Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat på Ica Norr i denna befattning? 
• Vad är din bakgrund (utbildning, tidigare arbete)? 

 
Franchiseavtalet  

• Vad är skillnaden mellan Ica-avtalet och Icas franchiseavtal? 
• Hur utformas franchiseavtalet mellan handlaren och Ica? Vad är standard och 

vad är förhandlingsbart? 
• På hur lång tid tecknas franchiseavtalet? Finns förlängningsmöjligheter? 
 

Royalty/ersättning till Ica  
• Hur mycket betalar Ica-handlaren i royalty/ersättning till Ica centralt för rättig-

heten att driva verksamheten under namnet Ica? (ersättning vid kontraktets teck-
nande, löpande ersättning (fast eller rörlig), ersättning vid förnyelse av avtalet, 
ersättning vid försäljning) 

• Skiljer sig royaltyn mellan de olika butikerna (profilerna), om ja - hur mycket 
och varför? 

• Handlarna inom de olika profilerna har olika inköpspriser på varor de köper från 
”grossisten” Ica. Finns någon korrelation mellan inköpspris och 
royaltyersättning?  

• Vad baseras ersättningsnivån på och vad får egentligen handlaren för denna? 
• Påverkar butikens läge nivån på royaltyn? Högre ersättning vid bra läge? Hur 

gör en prospektiv handlare för att få ett bra läge?  
• Baseras (påverkas) royaltyn av befintlig konkurrens (konkurrens från andra Ica-

butiker samt konkurrens från andra befintliga butiker)?  
• Baseras den nye handlarens royalty på den tidigare handlarens? Beaktas att den 

gamle handlaren kan ha arbetat upp en verksamhet som går så pass bra att den 
kan tåla en högre royaltyersättning till er än den tidigare handlaren betalade? 

• En alltför hög royalty kan leda till att Ica-handlaren finner det olönsamt att till-
höra Icakoncernen (jämför Ica Abisko). Hur resonerar ni från centralt håll i 
denna fråga? 

• Begreppet ”vinstdelning” har vi hört talas om. Vad är din syn på detta och varför 
tillämpas det (olikheter mellan profilerna)?  

• Finns det någon maxbegränsning för hur stor del av handlarens vinst som går i 
ersättning till Ica?  

 
Hur Ica resonerar vid nyetableringar  

• I Luleå finns idag ett tiotal Ica-butiker. Ändå läser vi i dagstidningarna att Ica 
planerar nyetablering av en Maxi butik på Storheden. Om denna etablering blir 
verklighet kan de befintlig Ica-butikernas omsättning och vinst påverkas 
negativt. Finns det någon möjlighet att i samband med avtalstecknandet 
fastställa att det inte skall etableras någon ny Ica butik inom de befintliga Ica-
butikernas upptagningsområden? 

• Påverkas de befintliga handlarnas royalty om nyetablering av Ica-butiker sker 
inom de befintliga handlarnas upptagningsområden? 

• Hur resonerar ni från centralt håll vad gäller dessa ”interna undanträngnings-
frågor”?  

 



 

Styrning genom franchiseavtalet  
• Hur använder ni franchiseavtalet till att styra handlaren mot samma mål som Ica 

(värna om namnet Ica, hålla god kvalitet på varorna)? 
• En Ica-handlare kan köpa varor från andra grossister än Ica Sverige AB. Hur styr 

ni handlaren så att denne skall köpa, lagerhålla och utbjuda varor köpta ifrån 
”grossisten” Ica? Styrs detta genom avtalet mellan handlaren och Ica eller på 
annat sätt? 

• Vad händer om handlaren hittar många egna leverantörer till sitt utbud, till 
exempel som före detta Ica Abisko gjorde (finns det någon maxgräns för 
mängden externa leverantörer)? 

• Styr franchiseavtalet priserna på varorna till kund och finns något samband 
mellan royalty och priserna på varor till kund?  

 
Varumärkesvärdering 

• Då Icas varumärke är starkt kan det finnas intresse hos en handlare att börja sälja 
andra varor vid sidan av de varor butiken normalt skall sälja. Hur styr Ica 
handlaren (genom franchiseavtalet, eller på annat sätt) så att inte Icas varumärke 
försämras av denna kringförsäljning?   

 
Allmänt om hur överlåtelseprocessen ser ut vid en butiksöverlåtelse/nyetablering 

• Hur ser överlåtelseprocessen ut vid en överlåtelse av en Ica-butik (i stora drag)?  
• Vilka parter är inblandade från Icas sida vid en butiksöverlåtelse?   
• Hur utses/tillsätts en ny handlare?  
• Om flera personer är intresserade av att köpa en viss butik, hur väljer ni vem 

som skall ”få” köpa butiken (den som betalar mest, mest erfarenhet, störst 
kapitalstyrka, personliga kontakter, den som stått ”i kö” längst)? 

• Vad krävs för att bli Ica-handlare idag (utbildning, erfarenhet, kapitalstyrka, 
personlighet (entreprenör kontra förvaltare), kontakter)?    

• Icas verksamhet är idag indelad i fyra profiler, skiljer sig kraven för att få bli 
Ica-handlare mellan profilerna?   

• Hur går Ica-handlaren tillväga när han vill sälja sin butik? (säljer själv, ICA 
kommer med förslag på nya handlare, har Ica register över tänkbara köpare, 
vilken möjlighet har handlaren att påverka överlåtelseprocessen)  

 
Hembudsklausulerna  

• Hur struktureras hembudsklausulerna? 
• Strävar ni alltid efter att ha möjlighet till hembud på handlarens aktier?  
• Vad är bakgrunden till att ni har hembud på handlarens aktier och aktualiserar ni 

som regel hembudet vid överlåtelser (olikheter mellan profilerna)? 
• Vi har studerat den senaste överlåtelsen av en Ica-butik. Som vi förstått det 

köpte ni (Ica Sverige AB) handlarens aktier i företaget och sedan försålde ni 
inkråmet i bolaget till köparen. Är detta ett vanligt förfaringssätt? Varför gör 
man så? Kan det vara eventuella skattemässiga fördelar då Ica efter övertagandet 
har möjlighet att överföra pengar från det tömda bolaget enligt 
koncernbidragsregler (avdragsrätt)? 

• Hur ser handlarna på hembudsklausulerna, vilken möjlighet har handlaren att på-
verka hembudsklausulernas utformning? 

• För hembud krävs att ni äger aktier i handlaren. Hur ser era ägarandelar ut och 
hålls de konstanta över tiden? 

 
 



 

Värderingen  
• Som vi uppfattat saken värderas en Ica-butik idag vid en överlåtelse till 

substansvärde plus ett goodwillvärde baserat på ett genomsnitt av de tre senaste 
årsvinsterna. Vad är tanken bakom detta tillvägagångssätt? Skiljer sig tillväga-
gångssättet mellan profilerna? Vilket resultatmått på årsvinsterna används som 
bas? Justeras resultatet beroende på situationen? 

• En handlare som ”vet” att värderingen av verksamheten baseras på det han 
hittills åstadkommit (substansvärdering) kan ”lockas” till ett kortsiktigt beteende 
(vinstmaximering) genom att tillexempel dra ner på underhålls- och marknads-
förings- kostnader under tiden före avyttringen. Hur gör ni från centralt håll för 
att om möjligt undvika detta kortsiktiga beteende från handlarens sida?  

• För att erhålla ett vekligt värde (marknadsvärde) på substansen i företaget krävs 
ett antal justeringar av balansräkningens poster eftersom bokförda värden sällan 
är detsamma som verkliga värden. Tillexempel kan en justering av varulagrets 
bokförda värde behövas om priset på varor som hållits i lager stigit (dolda 
reserver har uppstått). Gör ni några justeringar av balansräkningens poster vid en 
värdering av en Ica-butik? 

• Vid substansvärdesvärderingen, hur beaktas leasade tillgångar kontra ägda till-
gångar?  

• Hur värderas värdet av Ica namnet, liksom upparbetad god renommé hos hand-
laren? 

• En butik med ett bra marknadsläge värderas generellt sett högre vid en 
marknadsvärdering än en butik med sämre marknadsläge, hur beaktas detta vid 
värderingen utförd av er?  

• Hur beaktas vid värderingen goda kontra dåliga framtidsutsikter? 
• Finns det någon situation när substansvärderingen plus goodwill frångås och hur 

värderas butiken då? Har ni funderat på att använda andra värderingsmodeller 
som till exempel avkastningsvärdering? 

• Har ni utvärderat hur handlare ser på faktumet att handlarens ersättning för 
butiken på grund av hembudsklausulerna kan vara lägre än vid en marknads-
värdering? Eventuella målkonflikter? 

• Mot bakgrund att handlaren vid en avyttring av aktierna kan ta till beskattning 
delar av vinsten som kapitalvinst, det vill säga beskattningen blir då lägre än 
med löpande uttag. Om handlaren vill dra nytta av detta men även 
fortsättningsvis vill vara handlare. Hur ställer ni er till att handlaren etablerar ett 
nytt aktiebolag som köper det befintliga företaget så koncernförhållande uppstår 
och handlaren kan realisera en del/hela det upparbetade värdet. Hur ställer ni er 
till en sådan intern rekonstruktion av ägandet? 

• Vilka andra faktorer bör beaktas vid en överlåtelse av en Ica-butik? 
 
Nye handlaren 

• Kan handlaren komma med förslag om etablering av ny Ica-butik eller bestäms 
detta av Ica? 

• Finns det begränsningar generellt sett på hur många Ica-butiker som maximalt 
kan finnas per invånare eller mot bakgrund av lönsamhet? Hur utformas dessa 
begränsningar? 

• Hur värderas en ny butik, det vill säga hur fastställs beloppet som köparen skall 
betala? 

• Hur finansierar den nye handlaren sin nya butik? Köps butiken formellt sett som 
i exemplet ovan eller sker förvärvet på annat sätt (köper delar från början eller 
hela)? 



 

• Får den nye handlaren finansiell hjälp från Ica vid förvärvet (såsom inkråms-
leasing, ägarfinansiering, rörelsekapitalgarantier etc.)? 

• Får den nye handlaren någon hjälp/råd av er om att han/hon bör genomföra ”due 
diligence” innan förvärvet avslutas? 

• Äger handlaren sin fastighet eller hyrs den från Ica? 
• Vilka andra faktorer bör beaktas när en ny Ica-butik skall etableras? 
• Om ni har förtroende för den nye handlaren så kommer sannolikt mindre 

kontroll att behöva utövas från Icas sida. Hur mycket beaktas förtroendet för 
handlaren när en butik tilldelas och hur påverkar förtroendet avtalets utformning 
gällande till exempel royalty? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga B Intervjuguide till Ica-handlare Svensson 
 
Ica avtalet 

• Vad anser du att skillnaden mellan att driva en butik med respektive utan ett Ica- 
avtal består i? 

• Är innehållet i Ica-avtalet förhandlingsbart eller är allt förutbestämt av Ica 
centralt? 

• Vad står i Ica-avtalet (i stora drag)? Konsekvenser av detta? 
• På hur lång tid har du tecknat Ica-avtalet? 
• Finns förlängningsmöjligheter? Om ja - sker en omförhandling av avtalets inne-

håll och/eller betalar du en ersättning till Ica för att få förlänga det? 
• Kan du/Ica centralt säga upp avtalet? Om ja - hur lång är uppsägningstiden?  
• Kan det i avtalet, eller på något annat sätt, fastställas att det inte skall öppna 

någon ny Ica-butik inom din butiks upptagningsområde?   
 
Styrning från Icas sida 

• Hur styrd är du av Ica centralt till exempel vad avser dina möjligheter att välja 
sortiment, utforma kundvarvet, färgsätta butikslokalen/inventarierna, välja 
butiksinredning med mera? 

• Hur finansieras de gemensamma marknadsföringsaktiviteterna? 
 
Royalty till Ica 

• Vad baseras royaltyn du betalar till Ica på? 
• Hur mycket i procent av nettoomsättningen betalar du i royalty till Ica (finns 

skillnader mellan profilerna)?  
• På vilket sätt fastställs det hur mycket du skall betala i royalty?  
• Kunde/kan du påverka hur mycket du skall betala? 
• Vad får du i utbyte av denna kostnad? 
• Betalade du någon inträdesavgift till Ica centralt när du köpte denna butik utöver 

att du köper rörelsen? 
• Upplever du att det finns någon korrelation mellan den royaltyersättning Ica-

handlarna i de olika profilerna betalar och de olika profilernas inköpspriser?  
 
Profil- och abonnemangsavgift 

• Som vi förstått saken betalar du en profil- och abonnemangsavgift till Ica som 
baseras på butikens nettoomsättning. Hur hög är denna avgift?  

• Hur fastställs denna avgift (förhandlingsbart)?  
• Vad får du för denna avgift (grundpaket av tjänster, gemensam 

marknadsföring)? 
• Kan du påverka avgiftens storlek genom att variera ditt utnyttjande av det du får 

i utbyte av avgifterna? 
• Ica uppger att de sänkt butikernas inköpspriser som ”kompensation” för profil- 

och abonnemangsavgiften. Stämmer det? Motsvarar prissänkningarna profil- och 
abonnemangskostnaden?  

• Ett syfte med profil- och abonnemangsavgiften är att styra Ica-handlarna att 
köpa in mer varor från Ica och mindre från externa leverantörer. Hur upplever du 
att denna ”strategi” lyckats? Vad tycker du om detta?  

• Tillämpas någon annan strategi vid sidan av denna för att få handlarna att köpa 
mer från Ica?  

• Kan du tänka dig något annat sätt att styra handlarna så att de skall köpa mer 
varor från Ica? 



 

 
Vinstdelning 

• Tillämpas vinstdelning på alla Ica-butiker? 
• Hur fastställs det hur stor del av din vinst som går i ersättning till Ica (förhand-

lingsbart)? 
• Hur stor del av Ica-butikernas vinst går i ersättning till Ica? 
• Är vinstdelningen konstant över tiden? 
• Hur stor andel av din vinst före skatt exklusive ersättningarna (royalty, profil- 

och abonnemang, vinstdelning, eventuell ytterligare ersättning) till Ica betalar du 
till Ica i ersättningar (royalty, profil- och abonnemang, vinstdelning, eventuell 
ytterligare ersättning)?  

 
Överlåtelse av en Ica-butik 

• Hur såg överlåtelseprocessen ut vid köpet av den Ica-butik du nu äger (i stora 
drag)?  

• Vilka parter var inblandade från Icas sida vid köpet?    
• Om flera personer var intresserade av att köpa denna butik, hur upplever du att 

Ica avgjorde vem som tillslut ”fick” köpa butiken (den som betalade mest, den 
med rikligast erfarenhet, den med störst kapitalstyrka, den med de bäste 
personliga kontakterna, den som stått ”köat” längst)? 

• Hur villiga är Ica att hjälpa till med finansieringen när en handlare köper en Ica-
butik? (Hur hanteras Icas inträdesavgift)?    

 
Värdering av butiken 

• Som vi förstått det värderas en Ica-butik vid en överlåtelse till substansvärde 
plus ett goodwillvärde baserat på ett genomsnitt av de tre senaste årsvinsterna. 
Värderades din butik som du köpt/sålt på detta sätt? 

• (För att erhålla ett marknadsvärde på substansen i företaget krävs ett antal just-
eringar av balansräkningens poster. Gjordes några sådana justeringar när du 
sålde/ köpte din Ica-butik? 

• Vad tycker du om Icas värderingsmetoder? Ger de en rättvisande blid av före-
tagets värde? 

 
Hembudsklausulerna 

• Ica Sverige AB har som vi förstått det hembud på Ica-handlarnas aktier (hos de 
handlare som driver butiken genom ett Ica-avtal). Hur ser Ica Sveriges ABs 
ägarandelar ut? Hålls de konstanta över tiden? 

• Hembudet innebär att du som Ica-handlare inte fritt kan sälja din butik på den 
”öppna marknaden”, i princip tvingas du sälja ”tillbaka” butiken till Ica Sverige 
AB. Detta kan påverka butikens värde negativt vid en avyttring. Är detta något 
du reflekterat över eller har åsikter omkring?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga C Justering av balansräkningens poster  
 
Nedan ges en kort redogörelse över några av de justeringar av balansräkningens poster 
som krävs för att erhålla ett verkligt värde på ett företags substans.  
 
Omsättningstillgångar 
Kundfodringar bör enligt Nilsson et al (2002, s 306) analyseras utifrån förlustrisk för att 
det skall gå att korrekt mäta kundfodringarnas storlek. Beträffande eventuella värdepap-
per som redovisas som omsättningstillgångar skall dessa tas upp till verkliga marknads-
värden vid värderingstidpunkten (ibid).  
 
Bokföringsnämndens uttalande 92:1 (FARs samlingsvolym 2003) anger att varulagret 
kan värderas till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet. Nilsson et al (2002, s 307) 
menar också att kraftiga prisökningar på varor som hållits i lager kan medför att stora 
dolda reserver uppstått i varulagret. Därför bör en sakkunnig värdera varulagret till dess 
verkliga värde vid en substansvärdesberäkning (ibid).  
 
Anläggningstillgångar            
Om goodwill existerar i balansräkningen menar Nilsson et al (2002, s 308) att det är upp 
till värderaren som utför substansvärdesberäkningen att bedöma om företaget har betalat 
ett överpris för goodwillposten eller om priset kan antas vara rimligt. Värdet på immat-
eriella anläggningstillgångar är enligt Nilsson et al (2002, s 308) mycket svårt att 
uppskatta. Därför menar de att försiktighet vid värdering av immateriella poster bör 
vidtas. 
 
Företagets val av avskrivningsplan påverkar till vilket värde tillgångarna är upptagna i 
balansräkningen enligt Nilsson et al (2002, s 308) Dessutom har företaget möjlighet att 
göra skattemässiga överavskrivningar vilket medför att obeskattade reserver skapas 
(ibid). Vid en substansvärdering bör därför en sakkunnig värdera maskinerna och inven-
tarierna till dess verkliga värde. Byggnader och mark tenderar att stiga i värde över 
tiden varför dolda reserver i denna balanspost ofta uppstår. Detta medför ett 
justeringsbehov (op cit, s 309).  
 
Skulder 
Företagets leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder föranleder vanligtvis ingen 
justering vid en substansvärdesberäkning, däremot menar Nilson et al (2002, s 309) att 
de övriga skulderna kan behöva justeras. Om räntorna har stigit kraftigt sedan företaget 
ingått långsiktiga befintliga låneavtal anger Nilsson et al (2002, s 309) att det kan finnas 
dolda reserver i företagets skulder, vilket bör uppmärksammas. Hult (1998, s 104) anger 
att ett företag kan minska det skattepliktiga resultatet genom att göra en avsättning till 
periodiseringsfond. På balansräkningens kreditsida finns således vanligtvis poster som 
består av både beskattat och obeskattat kapital (op cit, s 105). Nilsson et al (2002, s 310) 
rekommenderar att justera tillgångarna för eventuell latent skatt.  
 


