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• Civilekonom

• Hedersmedlem Svenska Franchise Föreningen

• >30 år, som VD, ordförande, styrelseledamot, delägare och konsult i franchisekedjor.

• Grundare av FranchiseArkitekt 

• Nuvarande styrelseuppdrag; Polfärskt Bröd (Ordf.), Svea Husbilar (Ordf.) Touring Cars, Shady Burgers.

• Hedersmedlem Svensk Franchise

• Tidigare VD för Burger King, Fuji Foto Center, Vianor, TESAB

• Tidigare Ordf. Svenska Franchise Föreningen 8 år. Ordf. Texas Longhorn, Ordf. Secor, Sibylla (Ordf.), N3Zones.

• Tidigare Styrelseledamot European Franchise Federation 3 år

• Författare FranchisePraktikan och Franchiseguiden, ca 5000 sålda böcker.

• Ca 190 franchiseprojekt som konsult. Ex. IKEA Franchise, Absolut Vodka, ICEHOTEL,  ATRIA, Burger King, TR 
Trafikrestauranger, BigBite, Polarbröd, Texas Longhorn, AGRIA, Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv,  SPP Liv.

Jonas Ideström – Founding Partner, Franchisekonsult

”Kapital & Franchise”



Franchise investeringar i USA

• Fler än 300 riskkapitalbolag har investerat i franchiseföretag.
• Fler än 100 franchiseföretag är börsnoterade.
• Kunskapen om riskkapital i franchiseföretag >30 år.
• Efter köp expanderar de vidare med franchising.



Börsutveckling 20 år, 50 största franchiseföretagen



Exempel på investeringar i svenska kedjor

Pinchos Wayne´s 
Coffee Veteranpoolen O´Learys

Mekonomen Nordic Service 
Partner Synsam Jaktia



Varför investerar man i franchiseföretag ? 



Investeringar i franchisebolag

Risk-
kapital
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Snabbare 
expansion, 
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• Större hävstångseffekt

• Franchisegivaren investerar skalfördelar och 
maktposition.

• Franchisetagaren investerar lokalt 

• Expandera utan personalansvar

• Effektiv egenföretagare, 1+1 = > 2

• Snabbare i medgång

• Segare i motgång



Franchise i Sverige 2018

•Ca: 500Kedjor

•35 000Franchisetagare

•292 miljarderOmsättning

Anställda •150 000



6 råd till franchiseföretag

• Säkerställ att franchisens fundamenta tål en granskning
• Franchiseavtal
• Handbok
• Franchiseprospekt
• Kedjans ekonomi

• Bygg in en köpklausul i franchiseavtalet.

• Skapa en strukturerad och komplett dokumentation om bolaget och franchisekonceptet
• Skaffa ett verktyg som hjälper dig göra ovanstående utan att det tar all din tid. Ex. Pepicon.

• Bestäm dig för vilken typ av kapital som passar ditt företag.
• Välj ett anpassat sätt att marknadsföra er mot rätt investerare.



5 råd till investerare

• Lär dig vad en bra franchise är. 

• Lär dig varför de erfarna investerarna (USA) investerar och hur de hanterar den förvärvade kedjan.

• Granska franchisens fundamenta:
• Franchiseavtal
• Handbok
• Franchiseprospekt
• Franchisekvartetten
• Hela kedjans ekonomi, inte enbart franchisegivarens ekonomi

• Granska franchisekonceptets skalbarhet och franchisegivarens maktposition.
• Säkerställ att det investerade kapitalet används för att stärka skalbarhet och maktposition



Vi lanserar idag



KAPITAL & FRANCHISE samarbete med Pepicon

• Gör dig investeringsbar
• Pepicon; Corporate Finance online
• Stor investerarpool, fler än 3000 investerare är registrerade.
• FranchiseArkitekt DD, granskar och förbereder franchisekonceptet.
• Snabbare, billigare och tar mindre tid av ägaren.





Save the date, 15 mars !

KAPITAL FRANCHISE DAGEN
- by FranchiseArkitekt


