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Sammanfattning

Ett företagsekonomiskt begrepp som har växt fram under de senaste åren är franchising, inom 

franchising finns två parter franchisegivare och franchisegivare.  Franchisekonceptet innebär 

att flera företag bedriver verksamhet under samma varumärke. De finns ett ömsesidigt 

beroende mellan dessa parter, franchisegivare är beroende av franchisetagares framgång för 

att själv bli framgångsrik, och franchisetagare är beroende av franchisegivare kunskap och 

vägledning i hur konceptet bäst ska drivas. I fallet franchising är därför 

varumärkesuppfattningen mellan de olika parterna en avgörande del för att skapa och 

förmedla en enhetlig bild av varumärket. Om en franchisegivare genom marknadsföring 

förmedlar en bild av varumärket medan franchisegivaren i sin verksamhet en annan bild kan 

varumärket försvagas och förlora sin trovärdighet. Tidigare studier inom området har främst 

fokuserat på kommunikation mellan franchisegivare och franchisetagare och hur denna har 

styrts. Vi önskar därför med denna studie studera förhållandet franchisetagare och 

franchisegivare utifrån de oreglerade faktorer som ligger till grund för 

varumärkesuppfattningen dem emellan. För att studera detta har vi valt att använda oss av en 

fallstudie på Burger King. Melins modell, den strategiska varumärkesplattformen, utgör den 

teoretiska grundstommen i vår uppsats och utifrån den har vi utformat en specifik 

arbetsmodell. Vår arbetsmodell är uppbyggd kring elementen produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering och marknadskommunikation. Utifrån dessa 

element har vi studerat och försökt identifiera huruvida det finns en enhetlig 

varumärkesuppfattning hos franchisegivaren, den strategiska delen av varumärket, och 

franchisetagaren, den operativa delen av varumärket. Den övergripande målsättningen för 

Burger King Corporation är att deras franchisetagares uppfattningar om varumärket Burger 

King i så hög utsträckning som möjligt ska överensstämma med hur Burger King Corporation 

själva uppfattar sitt varumärke och vad de vill att det ska stå för. Vi har genom vår studie 

funnit att det till stor del råder enighet mellan franchisetagarna och franchisegivarna och där 

Burger King huvudsakligen har lyckats förmedla den önskade bilden av varumärket.
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1.Inledning

Ett känt citat från Descartes lyder ”jag tänker alltså finns jag”, nuförtiden skulle detta kunna 

lyda ”jag syns alltså finns jag”. Men synlighet är inte allt. Enligt Kotler (1999) måste det 

finnas en tydlig strategi för hur ett varumärke exponeras, men inte heller en tydlig strategi 

innebär en given framgång. Enligt Lepla och Parker (2002)  måste ett varumärke ha en 

”enhetlig framtoning”. Ett återkommande mantra inom varumärkeslitteraturen är att företaget 

måste uppnå starkt varumärkeskapital för att nå framgång, så kallat ”brand equity”. Enligt 

Melin (1999) är ett varumärke med ett stark varumärkeskapital en mycket värdefull tillgång 

för ett företag och vikten av varumärket kan vara avgörande för ett företags eventuella 

framgång eller nederlag. I och med globaliseringen, där länders gränser suddas ut och världen 

blir allt mer likt en enda stor marknadsplats, är det desto viktigare att ha ett starkt varumärke 

för att klara sig i den allt tuffare konkurrensen. Varumärkeskapital kan därför bli ett 

konkurrenskraftigt vapen i kampen om konsumenten. 

Ett företagsekonomiskt begrepp som växt fram är franchising.  Inom franchising finns två 

parter, franchisegivare och franchisetagare. Den första gruppen hyr ut delar av sin verksamhet 

och sitt koncept till andra företagare. Franchisetagarna är den andra parten som betalar för 

denna möjlighet genom avgifter. De finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter, 

franchisegivare är beroende av franchisetagares framgång för att själv bli framgångsrik, och 

franchisetagare är beroende av franchisegivarens kunskap och vägledning i hur konceptet bäst 

ska drivas. 

Franchising som koncept har blivit allt vanligare och det finns idag omkring 15 000 företag i 

Sverige som bedriver sin verksamhet genom franchising (Franchisenet, 2008). Några exempel 

på företag som bedriver franchising är Pressbyrån, Sandys, Fuji Foto Center, Burger King,

Guldfynd och Hemglass.

Enligt rådande litteratur är franchising förknippat med både för- och nackdelar. Till fördelarna 

hör möjlighet till snabb expansion och ökad varumärkeskännedom samt en ökad lokal 

anknytning (Zeithaml & Bitner, 2000). Nackdelar som lyfts fram är målkonflikter samt att 

varumärket kan försvagas om varumärket inte håller en jämn kvalitetsnivå hos de olika 

franchisetagarna (Carlsson, 2005).

Som tidigare nämnt är vikten av att ha eller förmedla en enhetlig varumärkesbild alltså av 

största vikt. Därav är det viktigt att det företaget strategiskt vill förmedla av varumärket 
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överensstämmer med vad som görs dagligen på operationell basis. I fallet franchising är 

därför varumärkesuppfattningen mellan de olika parterna en avgörande del för att skapa och 

förmedla en enhetlig bild av varumärket. Om en franchisegivare genom marknadsföring 

förmedlar en bild av varumärket medan franchisetagaren i sin verksamhet förmedlar en annan 

bild kan varumärket försvagas och förlora sin trovärdighet. Att varumärkesbilden 

överensstämmer mellan de olika parterna är därför mycket viktigt för franchiseföretagen. 

Burger King är ett franchiseföretag som funnits i Sverige sedan 60 -talet. Idag finns 63 Burger 

King restauranger i Sverige och dessa drivs av sammanlagt 22 olika franchisetagare. För att 

alla dessa ska arbeta i samma riktning och förmedla en gemensam bild av varumärket 

använder sig Burger King av en mängd olika riktlinjer och regler som franchisetagarna måste 

följa. Detta kan innefatta allt från val av leverantör till processer kring hygienstandard på 

restaurangen. Men det finns även en mängd ogripbara värden förknippade med 

varumärkeskapital. 

Då tidigare studier inom området främst har fokuserat på kommunikationen mellan 

franchisegivare och franchisetagare och hur denna har styrts, önskar vi nu med denna studie 

studera förhållandet franchisetagare och franchisegivare utifrån de oreglerade faktorer som 

ligger till grund för varumärkesuppfattningen dem emellan. Vår förhoppning med denna 

uppsats är därför att fylla ett gap och bidra med något nytt inom området. Huruvida dessa 

uppfattningar överstämmer är intressant att studera utifrån främst Burger King Corporation 

(Burger King Corp.), franchisegivaren, då varumärket Burger King är deras främsta tillgång. 

Genom att identifiera eventuella skillnader i uppfattningar av varumärket kan företaget 

utarbeta strategier för att på ett effektivt sätt likställa dessa uppfattningar. I och med ökad 

förståelse för dessa eventuella skillnader kan Burger King arbeta för att en enhetlig bild av 

varumärket förmedlas till konsumenten, och därmed vidhålla ett starkt varumärkeskapital och 

förbli konkurrenskraftigt. Detta kan även sätta exempel för andra franchisetagare som 

hanterar liknande frågor. 

1.1 Syfte och frågeställning

Med anledning av ovanstående diskussion önskar vi undersöka franchisegivaren och dess 

franchisetagare för att identifiera huruvida det finns en enhetlig varumärkesuppfattning dem 

emellan. Vi har valt att fokusera på resultatet av kommunikationen mellan franchisegivare och 

franchisetagare då vi anser oss ha funnit ett gap att fylla inom detta område. För att studera 

detta har vi valt att använda oss av en fallstudie på Burger King. Vi anser att Burger King är 



8

ett representativt fall då de verkar inom en industri där franchising är ett vanligt 

förekommande koncept.  Vår undersökningsfråga lyder därför: 

 Till vilken utsträckning överensstämmer Burger King Corp. varumärkesuppfattning 

med den varumärkesuppfattning som finns hos dess franchisetagare? 

1.2 Avgränsning

Då varumärke är ett brett begrepp som innefattar både interna och externa element är det 

också viktigt att påpeka att vi avgränsar uppsatsen till att undersöka hur varumärket uppfattas 

av Burger King Corp. och dess franchisetagare, och inte hur detta kan te sig gentemot t.ex. 

konsument. 

1.3 Disposition och logik 

I vår bakgrund vill vi ge läsaren en kort sammanfattning av Burger Kings historia men även 
belysa hur företaget har valt att arbeta med sitt varumärke under årens gång. 

I vår metod redovisar vi för hur vi valt att arbeta med Burger King som fallstudie, varför vi 
valt att använda oss av en fallstudie, och det ramverk som illustrerar hur man kan arbeta med 
en fallstudie. 

I vår teori redogör vi för begreppen franchising, varumärke och strategi. Detta för att ge 
läsaren en grund att stå på inför vår presentation av den teoretiska modell vi valt att arbeta 
med, Melins Strategiska Varumärkesplattform.

Under rubriken empiri finner läsaren den insamlade data från våra intervjuer med de båda
parterna, franchisegivaren och franchisetagaren. 

I analysen försöker vi väva samman empiri och teori för att ge läsaren större förståelse för vår 
slutsats. 

2.Bakgrund

1954 grundades världens andra största snabbmatskedja, Burger King. Företaget etablerades av 

de två vännerna James Mclamore och David Edgerton i Miami, Florida. Redan från start 

försökte Burger King särskilja sig från sina konkurrenter genom något som de använder sig av 

än idag, grillade hamburgare istället för stekta. Starkt förknippat med varumärket är också 

deras slogan ”Have it your way” dvs. att kunden har möjlighet att själv bestämma hur de vill 

att produkten ska levereras (Schneller & Marshall 2007). På Burger Kings hemsida kan man 
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läsa att deras kanske mest kända produkt, Whoppern, kan levereras i hela 221 184 olika 

varianter. 1959 började man använda sig av franchising för att expandera sin verksamhet och 

idag har Burger King över 11,000 restauranger i 65 länder världen över där 90 % drivs av

dessa drivs av franchisetagare. Burger King använder sig av Business Format Franchising där 

franchisetagaren betalar en franchiseavgift vid öppnandet av restaurangen och vidare en 

månatlig procentsats på nettoomsättningen till Burger King Corp. i så kallad 

”royalty”(licensavgift) samt en marknadsföringsavgift. 

Genom åren har Burger King genomgått flera ägarbyten och har experimenterat med sin 

visuella identitet, inriktning och utformning av sin marknadsföring. Diverse PR–byråer har 

anlitats och nedan följer ett axplock av olika slogans de använt sig av (Burger King, 2008) 

 1989 - "Sometimes You've Gotta Break The Rules" (Saatchi)

 1991 - "Your Way, Right Away"

 1992 - "BK Tee Vee"     D'arcy Masius Benton & Bowles (DMB&B)

Enligt Swearingen (2004) har Burger King haft svårt att hitta rätt mix av produkter och 

budskap för att nå ut till kunden. Efter ett antal år med stadigt sjunkande intäkter bestämde sig 

Burger King 2004 för att omprofilera sig ännu en gång och anlitade reklambyrån Crispin 

Bogus + Porter (CB+ P) . Enligt CB + Ps, VD, Jeff Hicks, hade Burger Kings varumärke ”gått 

i känslomässig konkurs” (Schneller & Marshall, 2007). 

Sedan omprofileringen har Burger Kings varumärke stärkts. Restaurangformaten har 

förändrats för att sänka kostnader, reklam och PR har blivit mer fokuserad och maskoten 

”Kungen” och Myspace hemsidor har gjort att varumärket numera uppfattas som ”coolt och 

hippt” (Horovitz,2007). All marknadsföring, produktutveckling, framtagning av förpackning 

med mera. styrs från USA men är lokalt anpassad. I Sverige har Burger King profilerat sig 

genom reklam i tv bland andra kampanjerna ”Nice Price” och nu senast ”labbet”, där fokus 

ligger på att försöka bevisa Burger Kings höga produktkvalité, främst hos produkten Angus 

som är en premiumburgare av 100 % Anguskött.  
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3.Metod

3.1 Förförståelse om Burger King

Innan denna uppsats påbörjades hade vi begränsad kunskap om Burger King som företag och

enbart kommit i kontakt med varumärket genom restaurangbesök och diverse marknadsföring. 

Vi anser därför inte att vi har haft kännedom som kunnat påverka vår studie på nämnvärt sätt. 

3.2 Val av metod – varför en fallstudie? Och vad är en fallstudie? 

Det finns en mängd olika undersökningsmetoder att använda sig av för att samla in, analysera 

och undersöka data och empiri.  Då vi bestämt oss för att undersöka Burger King, fann vi en 

hos författaren Robert K. Yin en lämplig definition om hur denna studie skulle kunna 

genomföras. I sin bok ”Case Study Research” (2006) beskriver han att en fallstudie är en 

undersökningsstrategi som ska bestå av följande element a) undersökningsfrågorna ska 

baseras på hur och varför och b) det ska finnas fokus på samtida händelser och vidare att 

gränserna mellan fenomen och sammanhang inte alltid är urskiljningsbara. Det vill säga en 

fallstudie separerar inte betingelserna i sammanhanget från det ämne du är redo att undersöka, 

eller din problemformulering. Dessa element överensstämde med hur vi ämnat utföra vår 

undersökning och vidare bedömde vi att författaren Robert K. Yin hade hög trovärdighet, då 

det ofta syftades till honom i annan litteratur rörande undersökningsredskap. Vi bestämde oss 

därför för att följa hans ramar och tillvägagångssätt. 

I likhet med andra undersökningsmetoder finns det kritik mot att använda sig av en fallstudie, 

kritik som Yin (2006) lyfter fram är: 

 Undersökaren är partisk och lägger inte fram beviset på ett korrekt sätt.

 ”Generalization”, alltså att det inte går att generalisera utifrån ett enskilt fall. 

Givet denna kritik har vi arbetat för att följa den arbetsstruktur som Yin (2006) 

rekommenderar och instämmer då han motsätter sig påståendet om generalisation ovan med 

att konstatera ”men hur kan man generalisera utifrån enbart ett experiment som så ofta ske 

inom andra undersökningsmetoder?”. Vidare ska en fallstudie kunna generaliseras i enlighet 

med de teoretiska påståenden som lagts fram.

Man kan välja att undersöka ett enskilt eller ett flertal fall inom en och samma studie. 

Anledningen till att vi valt att studera ett enskilt fall, Burger King, är att vi anser att detta 

representerar ett typiskt fall, i enlighet med Yin (2006:4). 
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Chetty (1996) fokuserar sin artikel ”The Case Study Method for Research in Small and 

Medium Sized Firms” på mindre företag men ger oss även en generell överblick av fallstudien

som undersökningsredskap och konstaterar då ”att är en fallstudie ett mycket värdefullt 

undersökningsredskap där fördelar kan innebära att man samlar in data från en mängd olika 

källor, både kvalitativa och kvantitativa”. Enligt Yin (2003:14) innebär även detta att källan 

kan vara begränsad till enbart kvalitativa bevis. I likhet med andra undersökningsmetoder är 

en fallstudie dock främst ett sätt att undersöka ett problem enligt ett antal bestämda 

tillvägagångssätt. 

Detta kan uppfattas vara en självklarhet men vi anser att det är viktigt, då man arbetar med en 

komplex verklighet, att använda sig av en struktur som förenklar denna komplexitet och 

hjälper oss i vårt mål att studera vårt syfte.

En förkortad version av de tillvägagångssätt som Yin (2006) presenterar är:

1 Det första steget handlar om att konstruera en plan, ett ramverk, för hur du vill förena 

logiken i din teori med den data som du samlar in (research design).

2 Det andra steget är genomförandet av fallstudien, det vill säga förbered intervjufrågor, 

håll intervjuer och samla in data (conducting case studies).

3 Det tredje steget är att analysera den insamlade data (analyzing).

Då vi ansåg att en fallstudie skulle belysa vår problemformulering på bästa sätt har vi valt att 

använda oss av detta tillvägagångssätt. Enligt ovan nämnda ramverk ska vi nu redogöra för 

varje steg mer ingående. 

3.3 Research design, första steget

Hur ska vi ta reda på om vår frågeställning uppfattas på samma sätt av franchisetagare 

respektive franchisegivare? Detta är vad första steget i ramverket handlar om. Yin (2006: 21) 

citerar Philiber, Schwab och Samsloss och säger att research design kan sägas handla om fyra 

huvudsakliga frågor: vilka frågor som ska studeras, vilken data som är relevant, vilken data 

som ska samlas in och hur resultaten ska analyseras. 

I enlighet med detta första steg diskuterade vi först fram ett syfte och problemformulering och

utifrån detta bestämde vi den teori som vi ansåg skulle bäst belysa vårt syfte och guida oss till 

en bra analys av det insamlade materialet.
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Viktigt i förhållande till kvalitén i research design metoden är begreppen reliabilitet och 

validitet (Yin,2006:19), närmare bestämt att den information vi ägnar att samla in är trovärdig 

och gällande för just vårt fall. Att ha flera olika källor är också nödvändigt för att uppnå hög 

reliabilitet. Att ha många olika källor hindrar också att man blir partisk (Chetty, 1996).

För att uppnå krav på reliabilitet och validitet har vi använt oss av ett flertal källor. I första 

hand har intervjuer med både franchisetagarna och franchisegivaren Burger King Corp. legat 

till grund för vår analys och slutsats men även sekundära källor, såsom litteratur inom 

området och diverse artiklar tillgängliga via internet, har använts. Dessa sekundära källor

ligger till grund för vår teori och ökandet av vår förståelse för hur varumärket Burger King 

och hur det har utvecklats. Detta medför vad Tellis (1997) kallar för ”triangulation” det vill 

säga att den insamlade data ska styrka varandra och därmed uppnå hög reliabilitet. 

Hand i hand med begreppen validitet och reliabilitet går även vikten av att vara källkritisk. 

Weidershamn- Paul (2005) listar fyra kriterier att ta hänsyn till vid val av källor: samtidskrav 

tendenskritik, beroendekritik och äkthet.

Vi redovisar nu hur vi resonerat vid val och användande av källor. 

3.3.1 Källor och källkritik

Vid val av källor för vår teori och sekundärdata har vi främst använt litteratur av erkända 

författare inom området, vilka ofta citeras inom akademiska sammanhang. Då vi hänvisat till 

artiklar hämtade från internet, har dessa hämtats från universitetsdatabaser och hemsidor. 

Sökord har bland annat varit: franchising, case studies, branding, consistency in branding. Här 

upplever vi att det finns en hög grad av trovärdighet, då källhänvisning är genomgående och 

tydlig i den material vi använt. Vad gäller övriga internetkällor ser vi att även de vilar på 

fundament från vår litteratur.

3.3.2 Muntliga källor och val av dessa

Då Gidhagen (2008) rekommenderar fler än två intervjuer vid en kvalitativ undersökning har 

vi valt att ha fyra muntliga källor som vår primärdata. Intervjuformatet är dock ofta kritiserat. 

Yin (2006:90) beskriver att det beroende på förhållandet till intervjuobjektet kan uppstå 

tolkningsfel och samtidigt lyfter Wiedersheim-Paul (2005) fram vikten av att den är reliabel. 

På grund av ovannämnda kritik diskuterar vi nu de muntliga källorna mer ingående. De 

muntliga källor som använts är Burger King Corp. (franchisegivaren) och två franchisetagare i 

Stockholmsområdet och en franchisetagare i Göteborg. Med tanke på deras olika bakgrund 
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och storlek anser vi att de på ett representativt sätt speglar Burger Kings verksamhet i Sverige. 

Nedan följer en kort presentation av franchisetagarna:

 Ulf Wahlstedt är VD på Nordic Service Partners (NSP). NSP är den största 

franchisetagaren till Burger King Corporation i Sverige och de driver ett trettiotal 

Burger King restauranger i Sverige.

 Maria Haufmann arbetar som Brand Manager och med ”concept development” på 

Scandinavian Service Partners (SSP) och driver Burger King restauranger på 

Stockholms Central och Malmö Central.

 Fredrik Löfgren är ansvarig för fast food restaurangerna på nöjesparken Liseberg i 

Göteborg. På området drivs fyra Burger King restauranger.

Viktigt vid val av respondenter har också kriteriet om samtid varit. Då samtliga respondenter i 

arbetar med Burger King som franchisetagare eller franchisegivare anser vi att kravet är 

uppfyllt då de talar en aktuell uppfattning. Gällande tendenskritik upplever vi att 

respondenterna inte har någon anledning att svara på ett sätt som skulle vara till gagn för 

deras egna intressen. Frågorna som ställts har ingen som helst påverkan på deras nuvarande 

tjänst. Kriteriet vad gäller beroendekritik är obestridligt det svåraste kriteriet att uppnå i detta 

fall då det givet finns ett naturligt beroende mellan respondenterna eftersom de är mottagare 

av samma kommunikation från Burger King Corp. Det är dock just resultatet av denna 

kommunikation som vi har försökt att analysera och hoppas därmed kunna identifiera 

huruvida om detta beroende också kan uppfattas som ett enhetligt varumärke. Att 

respondenternas svar inte skulle vara äkta, eller på något sätt oärligt finner vi högst 

osannolikt. 

3.4 Conducting the case study, andra steget 

Intervjuerna har varit av sådan karaktär som vad Yin (2006:90) kallar för fokuserade eller 

koncentrerade. Detta innebär att varje intervju har pågått under en kortare tid, mellan 1- 1 ½ 

timme. 

Då vår teori främst är baserad på vår anpassade modell av Melins Strategiska 

varumärkesplattform, har vi vid intervjuerna utgått från varje moment i modellen och ställt ett 

antal frågor utifrån dessa, detta för att bättre kunna redovisa kopplingen till vårt syfte. Yin 

(2006:89) menar på att trots att intervjun är baserad på en strikt frågeguide så kommer 

intervjun vara mer av en dialog snarare än en rigid utfrågning.  Då vi redovisar vår empiri 
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kommer detta att framgå och svaren från respondenterna presenteras i enlighet med intervjuns 

naturliga följd och är därför inte rubricerat efter teorin.

Samma frågor har ställts till alla respondenter och enligt Yin’s rekommenderade (2006: 90) 

modell har vi använt oss av frågor baserade på ”hur” istället för ”varför” då detta kan tolkas 

som hotfullt.  Frågorna har också varit av öppen karaktär för att ta reda dels på fakta men även 

respondentens egen uppfattning i frågan (Yin 2006:90). 

Intervjuer är som sagt vår primära källa, men som vi tidigare påtalat är det även viktigt att 

samla in data från flera källor. Ännu ett steg vid själva datainsamlingen är att försöka vidhålla 

en röd tråd – eller ”kedja av bevis”. Genom att i princip till punkt och pricka utgå från den 

anpassade versionen av Melins modell har vi kunnat strukturera arbetet för att göra det så 

överskådligt som möjligt och för att vidhålla den röda tråden genom hela studien.

3.5 Analyzing the case study, tredje steget 

Enligt Tellis (1997)  vilar analysen i allmänhet på främst på de teoretiska påståenden som 

fallstudien är grundad på. Ett av sätten att analysera de teoretiska påståenden, i vårt fall 

främst Melins Strategiska Varumärkes plattform, med det empiriska insamlade materialet är 

att bygga upp en logik som följer ett visst mönster: ”pattern- matching logic” (Yin, 2006). 

Detta kan bidra till fallstudiens validitet (Yin, 2006: 117) .

Den variant av ”pattern – matching” logic som vi har använt oss av är ”explanation building”, 

som enligt Yin (2006:120) är ämnat för att förklara de orsakssamband som finns. För att 

underlätta för läsaren har vi lagt upp strukturen i analysen identiskt med rubrikerna i teorin –

detta för att öka förståelsen för orsakssambanden. Denna studie av Burger King är också av 

iterativ karaktär (Yin 2006:122).  Insamlad data och teori har setts över och omarbetats

kontinuerligt, detta för att renodla slutsatsen och resultatet av vår fallstudie. 

4.Teori

4.1 Vad är franchising? 

När ett företag vill och väljer att expandera sin verksamhet finns flera tillvägagångssätt 

tillgängliga, däribland konceptet franchising.  Detta är en samarbetsform där man tillåter 

andra att hyra sin affärsidé. Mer specifikt är franchising ett företagsekonomiskt begrepp där 

upphovsmannen ger en distributör tillåtelsen att använda sig av upphovsmannens

affärsmodell. Denna modell kan ” tillämpas inom så gott som varje område av vårt näringsliv

där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer” (Franchisenet.net,2008)  
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I Sverige finns det idag över 15000 företagare som använder sig av konceptet franchising och 

franchising konceptet är ett koncept på tillväxt. Som franchisetagare är man ägarmässigt 

oberoende franchisegivaren, men istället för att starta sitt eget företag har man som 

franchisetagare alltså möjligheten att använda sig av ett beprövat och förhoppningsvis 

fungerande koncept.

Ett avtal mellan parterna bestämmer hur risk respektive vinst ska fördelas. Enligt 

Justitiedepartementet definieras franchisingavtalet som ”ett avtal varigenom en näringsidkare 

(franchisegivaren) kommer överens med en annan näringsidkare (franchisetagaren) om att 

denne för eller mot en direkt eller indirekt ersättning ska använda franchisegivarens särskilda 

affärsidé om marknadsföring av varor eller tjänster”. Franchising och avtalet mellan parterna 

är ”ett långsiktigt samarbete mellan två likaberättigade parter”(Franchisenet.net,2008). Hur 

samarbetet kan se ut kan variera, men enligt Sagell och Carlsson (2005) finns det alltid vissa 

grundkomponenter vid ett franchising avtal. Närmare bestämt: 

 Varumärket: skapar efterfrågan och kundlojalitet

 Affärssystemet: som levererar och upprätthåller kundrelationen 

 Stödet: som ger möjligheten och kunskapen att finna nya kunder och öka 

marknadsandelarna.

Beroende på vilken form av franchising parterna bestämmer sig för så ingår alla eller bara 

vissa av dessa komponenter. Man brukar skilja på tre olika sorters franchising: Business 

Format Franchising, Straight Product Distribution Franchising och Trade Name Franchising.  

Att ta del av både namn, know-how, varumärke och affärssystem är upplägget vid formen

Business Format Franchising, som också är den vanligaste typen av franchising (Sagell & 

Carlsson 2005:18). 

Franchisetagaren betalar vanligtvis en avgift i början eller fortlöpande för att ta del av alla 

eller vissa delar av ett varumärke. Inom större franchisekoncept kan det finnas krav att man 

ska uppvisa vissa finansiella tillgångar men även att man som franchisetagare med godkänt 

resultat ska ta sig igenom företagets internutbildning för att på rätt sätt förmedla och förvalta 

varumärket. 

Franchisekonceptet fungerar bäst där produkter och tjänster kan standardiseras. Desto mer 

komplext och invecklat produkten eller tjänsten blir, desto sämre fungerar franchising som

säljformat (Zeithaml & Bitner 2000:350)
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4.2 Vad är ett varumärke? 

I sin enklaste form är ett varumärke är ett samlingsnamn för det namn, logo, symbol, tecken 

eller kombination av dessa som ett företag väljer för att identifiera sin produkt eller tjänst 

med, men också för att särskilja sin produkt eller tjänst från andras produkt eller tjänst. 

Ett varumärke är ett omtvistat begrepp (Peyronbranding, 2008). Då det översätts till 

engelskans ”trademark” kan det sägas endast vara ett registrerat kännetecken och därför kan 

det kan vara en fördel att översätta det till det engelska ordet ”brand”.  Om vi då använder oss 

av ordet brand istället så är det ett mer laddat begrepp än ett specifikt kännetecken för 

produkten eller tjänsten och Lepla och Parker (1999) hävdar att ”ett starkt brand kan kopplas 

ihop med varje beståndsdel av ett företags förhållande med sina kunder”. 

I enlighet med detta så säger så definierar Keller (2007) ett brand som något som består av 

både påtagliga och ogripbara faktorer där en stor del av ett brand består av den sistnämnda. 

Omsätter man dessa faktorer på rätt sätt och skapar rätt sorts förhållande mellan kunden så 

kan ett brand bidra till att förse företaget med ökad vinst och en konkurrensfördel gentemot 

andra brands.”Det väsentliga är egentligen inte namnet på varumärket (märkesnamnet), utan 

vad det syftar till. Det är de bakomliggande gärningarna som ger varumärket sin styrka” 

(Peyronbranding, 2008). 

Under senare år har begreppet brand utvidgats och nuförtiden talas det mycket om ett begrepp 

som heter ”brand equity” så kallat varumärkeskapital. Enligt Aperia (2001) är det viktigt att 

förstå varumärkeskapitalet ur två synpunkter:

Marknadsföringsaspekten: denna syftar på vikten av att bygga upp ett brands tillgångar. Det 

vill säga de kanske mer självklara målen att bibehålla nuvarande kunder, locka nya kunder 

och försöka undvika konkurrensen i prissättning som råder på de flesta marknader. 

Den finansiella aspekten: förståelsen av denna aspekt och värdet av varumärket blir desto mer 

betydelsefullt om brandet ska köpas, säljas eller ges ut på licens (franchising).  

Enligt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (1999) är det för företaget viktigt vid 

marknadsföring att bevara och strategiskt arbeta med just brand equity eller sitt 

varumärkeskapital. Detta eftersom vissa anser varumärket vara den viktigaste tillgången ett 

företag kan ha. Ett brand, sägs det, kvarstår längre än ett företags specifika produkter och 

tjänster.  
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4.3 Vad är strategi? 

Strategi är den långsiktiga plan som verksamheten har ställt upp för att beskriva hur den ska 

nå sina mål. I ”Crafting and Executing Strategy” av Thompson, Strickland, och Keller (2008) 

definieras utvecklingen av en strategi som ledningens engagemang i de aktiviteter 

verksamheten ska företa sig vad gäller att växa, attrahera nya kunder och tillgodose nuvarande 

kunders behov, konkurrera framgångsrikt (hitta en konkurrensfördel), arbeta med processer 

och främst förbättra verksamhetens position både på marknaden och finansiellt.  Enligt 

författarna är det fokus på ”hur”, det vill säga hur företaget ska kunna åta sig och kunna agera 

på rätt sätt inom ovan nämnda områdena.  

Johnson, Scholes och Whittington (2005) beskriver vikten av att hitta en konkurrensfördel 

som är bestående, men de talar också om begreppet ”strategic fit”. Detta beskriver hur ett 

företag hela tiden ska se sig själv i strategisk samklang med sin omgivning. Strategi är alltså 

inte något statiskt utan ska förändras och hela tiden ses över för att se att de resurser som 

används och de aktivteter och processer som genomförs inom företaget ska överensstämma 

med det som händer runt omkring. Detta för att kunna identifiera företagets egna styrkor och 

svagheter men även de hot och möjligheter som kan uppstå.  

4.4 Melins Strategiska Varumärkesplattform 

Vi har valt att använda Melins teori, den strategiska varumärkesplattformen, (1999) och 

främsta anledning till det är att den tar sin utgångspunkt ur varumärkesinnehavarens 

perspektiv. 

Den strategiska varumärkesplattformen är uppbyggd kring sex grundstenar som tillsammans 

utgör den kritiska process ett varumärke genomgår för att bygga upp ett starkt 

varumärkeskapital. De sex begrepp som modellen är uppbyggd av är: produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet. För att skapa ett starkt varumärke menar Melin att dessa sex begrepp bör 

fungera gemensamt och således gemensamt bidra till varumärkesuppbyggnadsprocessen
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4.4.1 Produktattribut

Enligt Melin är ett varumärke starkt förknippat med de produkter det representerar och att den 

värdeskapande processen kan initieras först i relationen till en produkt. En viktig del av det 

steg som Melin valt att kalla för produktattribut är produktkvalitet. För att en produkt ska ha 

konkurrenskraft på marknaden måste den uppfylla vissa grundläggande kvalitetskrav. 

Tillförlitlighet skapas genom en konstant produktkvalité och Melin beskriver produktkvalitén 

som “A och O för en produkts konkurrensförmåga”. Särskilt viktig anses denna del vara för 

varumärken som arbetar med produkter inom livsmedels- och läkemedelsindustrin då det här 

finns en stark koppling till människors hälsa och välbefinnande. Till produktattribut hör även 

delar som förpackningsdesign, visuell identitet och produktutveckling. Dessa behandlar 

varumärkets ansikte utåt och betraktas ofta som en förlängning av själva produkten. Det är 

genom produktattributen ett företag kan utveckla sitt funktionella mervärde. 

4.4.2 Märkesidentitet

Om produktattributen fokuserar på att bygga ett funktionellt mervärde handlar 

märkesidentiteten istället om att utveckla ett emotionellt mervärde. Med märkesidentitet 

Varumärkes-
uppbyggnad

Varumärkeskapital

Produkt-
attribut

Märkesidentitet

Marknads-
kommunikation

Positionering

Kärnvärde

   Källa: Melin, F. 1999, Varumärkesstrategi, Malmö, Liber Ekonomi 
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menas vanligtvis vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det 

unikt. Då kvalité och utförande hos produkter blir allt mer lika på senare tid kan det för många 

företag idag vara svårt att konkurrera vad gäller produktkvalité samtidigt som det finns en 

ovilja att konkurrera genom prisstrategi. Därav har ett varumärkets identitet fått allt större 

betydelse. Märkesidentiteten handlar om varumärkets särskiljande förmåga vilken kan ge 

upphov till en konkurrensfördel. Melin påpekar samtidigt att det är lättare för konkurrenter att 

imitera ett produktattribut än att försöka kopiera en märkesidentitet. Återkommande begrepp 

tillhörande märkesidentiteten är identitetsbärare, identitetsplattform och identitetsskydd. 

Som identitetsbärare kan fem olika typer utskiljas, varumärke, logotype, förpackning, symbol 

och marknadskommunikation. Identitetsplattformen bygger på elementen som namn, 

ursprung och personlighet. Även distribution är en del som räknas till märkesidentiteten. 

Märkesidentiteten kan ge upphov till märkeslojalitet.

4.4.3 Kärnvärde

Om de första två delarna fokuserar på det funktionella och emotionella mervärdet hos ett 

varumärke beskrivs kärnvärdet vara vad som representerar varumärkets differentierade 

mervärde. Det handlar här om att ge upphov till en långsiktig differentieringsfördel och 

nyckelbegrepp är konkurrensförutsättningar och konkurrensfördelar. Kärnvärdena bygger ofta 

på att skapa värde genom att tillfredställa ett fundamentalt behov hos konsumenten. Det finns 

även en ambition hos företag att kärnvärdena ska vara unika i förhållande till konkurrenterna. 

Det är för ett varumärke viktigt att identifiera sina konkurrensfördelar och på bästa möjliga 

sätt kommunicera dessa till konsumenterna. Saknas det unika draget hos varumärket uppnår 

det endast konkurrensförutsättning ej konkurrensfördel. Dessa beskrivs av Melin som de 

drivande respektive stödjande faktorerna vid en varumärkesstrategisk utformning. Dock bör ej 

de drivande faktorerna, konkurrensfördelarna, anses överordnade de stödjande faktorerna, 

konkurrensförutsättningarna, då de båda är viktiga att förknippas med vid 

varumärkesbygganden och bör snarare sägas stå i ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra. Det är viktigt att identifiera ett unikt kärnvärde då detta skall ligga till grund 

positionering och marknadskommunikation av ett varumärke.
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4.4.4 Positionering

Positionering handlar traditionellt inom varumärkeslitteraturen om att lyckats finna en unik 

position i konsumentens medvetande för att etablera ett starkt varumärke. Positionen för en 

produkt ska ligga till grund för en konsuments märkeskännedom, märkesassociationer och 

märkeslojalitet. Detta kan sammanfattas under begreppet extern positionering. För att bygga 

och upprätthålla ett starkt varumärke måste ett företag samtidigt se över den interna 

positioneringen. Det är enligt Melin viktigt att skapa en enhetlig bild av varumärket hos 

organisationens medarbetare. Utan konsensus inom organisationen kan den externa 

positioneringen undermineras och således fallera. Genom sin positionering kan ett varumärke 

utveckla ett associativt mervärde. 

4.4.4 Marknadskommunikation 

Enligt Melin bör den differentieringsfördel som ligger till grund för positioneringen 

genomsyra all kommunikation. Marknadskommunikationen hanterar utmaningen att överföra 

ett positioneringskoncept till ett kommunikativt budskap som kan förmedlas till 

konsumenterna. I dagens marknadsföringsklimat kan det vara svårt för företag att stå ut och 

höras i det ständigt ökande informationsbruset. För att skapa ett enhetligt varumärke bör 

kärnvärdena genomsyra all marknadskommunikation. Det bör vara målsättning att 

sammanlänka olika kommunikativa delar av varumärket och utforma en kommunikativ 

identitet. Genom att skapa en kommunikativ identitet vill företaget tillföra varumärket ett 

kommunikativt mervärde. Melin betonar även här att en grundläggande förutsättning för att 

lyckas är att all marknadskommunikation på ett enhetligt sätt förmedlar sitt budskap. 

4.4.5Arbetsmodell                                                                                                                                       

Melins modell, den strategiska varumärkesplattformen, utgör grunden i vår analys men vi 

kommer dock att modifiera den så till vida att vi bortser från det sjätte och sista steget som 

kallas intern märkeslojalitet. Detta motiveras genom att det sista steget fokuserar, i princip 

uteslutande, på hur varumärkeskommunikationen ser ut inom en organisation och vi syftar 

inte till att studera sådan kommunikation utan kommer istället fokusera på resultatet av 

kommunikationen.  Vår arbetsmodell är uppbyggd för att möjliggöra studie på huruvida det 
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finns en enhetlig varumärkesuppfattning hos franchisegivaren, den strategiska delen av 

varumärket, och franchisetagaren, den operativa delen av varumärket. 

I enlighet med Melins Strategiska Varumärkesplattform använder vi oss av den kedja Melin 

presenterar vid varumärkesuppbyggnad, produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation. Utifrån dessa element önskar vi urskilja 

varumärkesuppfattningen hos franchisegivaren respektive franchisetagaren, för att i sista 

steget försöka identifiera och svara på huruvida det finns en enhetlig varumärkesuppfattning 

dem emellan. 
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5. Empiri 

I denna del kommer intervjuresultaten med Burger King Corp. och tre av dess franchisetagare 

att redovisas.  I den första delen av empirin kommer Stefan Erikssons, Skandinavienchef för 

Burger King Corp. intervjusvar att redovisas. Detta för att inledningsvis redogöra för vilken 

varumärkesbild Burger King själva har och därmed den varumärkesbild de försökt förmedla 

till sina franchisetagare. I den andra delen av empirin kommer franchisetagarnas intervjusvar 

att redovisas. De franchisetagare vi intervjuat är Maria Hauffman som arbetar som brand 

manager på Scandinavian Service Partner (SSP), Ulf Wahlstedt som är grundare och VD på 

Nordic Service Partner (NSP) samt Fredrik Löfgren, restaurangchef på fast-food Liseberg 

som i detta fall är franchisetagaren. 

5.1 Intervju franchisegivare (Burger King Corp.) 

Intervju Stefan Eriksson, Skandinavienchef Burger King. 

Enligt Stefan Eriksson är Burger Kings varumärke förknippat med att ge folk en möjlighet att 

njuta på sitt sätt, att få bra värde för pengarna, valfrihet och möjlighet att anpassa på sitt eget 

sätt. Två ord som är återkommande är “indulgence” och “empowerment” vilka kan beskrivas 

som det rationella understödet till varumärket. “Indulgence” handlar om njutningen associerad 

till Burger King och “empowerment” handlar om självbestämmandet förknippat med ett 

besök på någon av Burger Kings restauranger. Det handlar om att ha kontroll över sin egen 

situation, “Olika personer gillar olika saker och beroende av vad man gillar så ska man kunna 

njuta på sitt sätt”. De facto innebär det att det ska vara lättillängligt, enkelt, chosefritt, 

behaglig miljö, maten ska smaka bra och vara högkvalitativ. Stefan Eriksson nämner bland 

annat att alla hamburgare som innehåller grönsaker görs på beställning. Lager för lager 

kommer man då ner till Burger Kings slogan - ”Have it your way”. 

Angående Burger Kings främsta målgrupp och skapandet av lojala kunder ger Stefan Eriksson 

oss bilden av att Burger King vill vara ett lite vuxnare varumärke med män mellan 18- 28 år 

som främsta målgrupp. Stefan säger att placeringen av restaurangen är avgörande för att nå 

denna målgrupp. ”Efterfrågan från kunderna och trycket från franchisetagarna är stort. Hade 

vi tillgång till fler A-lägen så skulle vi kunna öppna fler restauranger i ännu snabbare takt, 

men vår expansionslust får aldrig hamna före vår ambition att finnas på rätt ställen”. Rörande 

lojala kunder lyfter Stefan Eriksson fram tre olika händelseförlopp som syftar till vad som 

händer i restaurangen, Det första är att kunden är jättenöjd och kommer att återkomma till 



23

Burger King ofta samt att tala om för sina kompisar att gå dit, det andra är att kunden tycker 

besöket var okej vilket innebär att de inte blir mer lojala, det sista händelseförloppet är att 

kunden är missnöjd och de kommer inte återkomma samt att de kommer tala om för sina 

kompisar att inte gå dit. För att undvika det sista alternativet och skapa lojala kunder är det 

viktigt för Burger King att ha en bra service för sina produkter. Stefan Eriksson menar på att 

driftfokus är A och O när det kommer till skapandet av lojala kunder och att Burger King 

därför är väldigt fokuserade på driften i sina restauranger. 

På frågan av vad som gör Burger King unikt och hur de differentierar sig återkommer Stefan 

Eriksson till grundorden och Burger Kings kärnvärden, “empowerment” och “indulgence”. 

“Men om du talar med någon som jobbar inom organisationen måste man ta ner det till en 

annan nivå och istället lägga tyngdvikten på att servera de godaste burgarna med 100 procent 

nötkött och med bästa tekniken”. Burger King har mot allmänheten använt sig av sin slogan 

”have it your way” för att förmedla “empowerment” och “indulgence” till kunden. Detta 

innebär att kunden fritt ska kunna kombinera sin egen meny och sin egna hamburgare.

”Smak och kvalitet är våra främsta konkurrensmedel. Vi är den enda kedjan som erbjuder 

grillade hamburgare av 100 % nötkött och vi är också ensamma om att erbjuda en riktig 

premiumhamburgare som Angus”, säger Stefan Eriksson. Angus är av finare köttkvalite –

och enligt undersökningar gjorda av Burger King vet ungefär 65 procent av alla som äter på 

snabbmatsrestauranger vad Anguskött är och har förstått skillnaden på Angus och kött av 

annan kvalité.

Gällande Burger Kings primära konkurrensfördel lyfter Stefan Eriksson fram menyn och 

även till stor del varumärkesapproachen. “Det finns en preferensövergång mellan 

varumärkena McDonald’s och Burger King som sker under gymnasiegången där man växer 

ifrån det barnsliga och går in en mer mogen fas”. Stefan Eriksson vill att Burger King ska ge 

ett avslappnat intryck, “Ett tydligt exempel på detta i är något som heter matsalsmedia, vilket 

är tv underhållningen på själva restaurangerna, där McDonalds har informativ tv 

underhållning medan vi kör underground actionsporter”. Angående Burger Kings visuella 

identitet menar Stefan Eriksson på att Burger King försöker “avbranda” restaurangerna rent 

invändigt vilket innebär att man försöker få det mer nedskalat. “Kunden ska veta att han eller 

hon är på Burger King utan att se bilder av hamburgare över varenda vägg”, säger Stefan 

Erisksson och menar på att Burger King istället vill skapa en mer behaglig restaurangmiljö. 
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Burger Kings exponering via reklam är en stor del av franchisegivarens arbete. “Utförandet 

skiljer sig men kärnvärdet ska bestå”. Stefan Eriksson lyfter fram svårigheten i att använda 

amerikansk marknadsföring i Sverige då den inte passar marknaden och man måste därför 

själv producera reklam. Dock betonas att franchisetagarna inte har något att säga till om som 

vad gäller marknadsföringen vilket motiveras genom att “Marknadsavdelningen måste vara

skyddad annars blir det pannkaka och inga beslut kan fattas”. Fem procent av omsättningen 

går till marknadsföring, detta är avtalat med franchisetagarna men utöver det har de ingen 

delaktighet i marknadsföringsarbetet. Stefan Eriksson menar dock på att franchisetagarna inte 

bör ignoreras utan att det är viktigt att förklara varför man gör på ett visst sätt. Det finns även

möjlighet för franchisetagarna att marknadsföra sig lokalt i samband med exempelvis 

särskilda events och nyöppningar men då i enlighet med av Burger King Corp. givna mallar. 

“The King”, eller “Kungen” som han kallas i Sverige är den internationella maskoten och så 

kallad “talesman” inför varumärket. Stefan Eriksson berättar att Burger King har testat att 

använda sig av honom i norden men att det inte har visat resultat eller väckt intresse hos de 

nordiska konsumenterna. 

Sett till den PR som Burger King får menar Stefan Eriksson på att press- och media inte gärna 

lyfter fram positiva saker om varumärket. Det lilla som uppmärksammas brukar fokuseras på 

just nyöppningar av restauranger och då ofta i lokala medier. Detta är dock inget som Burger 

King ser som ett stort problem, ”att lokala tidningar skriver om nyöppningar av restauranger 

är inget vi bryr oss särskilt mycket om, det är inte det som stärker varumärket, utan 

varumärket stärks genom uppmärksammad produktutveckling”, säger Stefan Eriksson. 

Rörande produktutveckling anser Stefan Eriksson att Burger King är innovativa. “Vi måste 

utgå från vad gästerna tycker”. Hamburgaren Whopper har funnits på Burger King i drygt 50 

år medan exempelvis baguetter lanserades för några år sedan. Burger King har en kock med 

ett team som jobbar med den svenska marknaden. Processen vid produktutveckling kallas för 

konceptstudie och innebär att man testar olika koncept på olika marknader. Stefan motiverar 

detta genom att förklara, “Vissa saker fungerar jättebra på en lokal marknad eller land, medan 

det inte alls fungerar någon annanstans, exempelvis ser frukost ser väldigt olika ut i olika 

länder”. 

Miljömedvetenhet är något som Stefan Eriksson lyfter fram som en viktig del av Burger 

Kings arbete. Hit hör frågor rörande transport och logistik samt energianvändning i 
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restaurangen. Källsortering i restaurangerna beskriver Stefan Eriksson dock som “i princip 

meningslös att diskutera” och menar på att detta, sett till helheten, har ett ytterst liten 

påverkan på miljön och är därför inget som Burger King lägger stor vikt vid. Istället menar 

Stefan Eriksson på att Burger Kings miljöarbete handlar om val av distributör och 

miljöfördelarna av att köpa in alla varorna och låta dessa transporteras på samma gång. Men 

även detaljer på restaurangnivå där olika saker lyfts fram, exempelvis ska restaurangerna inte 

ha frys bredvid något som alstrar väldigt mycket värme. Miljömedvetenheten är alltså enligt 

Stefan Eriksson en viktig del för Burger King och viktig att arbeta med för varumärket Burger 

King. 

5.2 Intervju med franchisetagare

Intervju Maria Hauffman, brand manager på Scandinavian Service Partner (SSP), Ulf 

Wahlstedt, grundare och VD på Nordic Service Partner (NSP) samt Fredrik Löfgren, ansvarig 

för fast food Liseberg.  

Fredrik Löfgren som driver fyra Burger King restauranger på Liseberg beskriver varumärket 

Burger King som starkt. Detta visar sig genom Lisebergs jämförelse av försäljningen med att 

ha ”varumärkeslösa” hamburgare kontra att ha Burger Kings varumärke på hamburgarna. 

Försäljningen har sedan införandet av Burger King på Liseberg, enligt Fredrik Löfgren, mer 

än fördubblats.  Fredrik Löfgren sammanfattar varumärket som ”grillade hamburgare med 

bättre kvalité och 100 procent nötkött”. Samtidigt beskriver han det som mer vågat och 

provocerande än andra varumärken i samma bransch. Även Maria Hauffman menar på att 

Burger Kings varumärke handlar om att servera ”väldigt bra hamburgare”. En fördel som lyfts 

fram är att tack vare Burger Kings historia så finns en stabilitet i varumärket. ”Det handlar i 

grund och botten om varm och god mat, samt snabb service.” säger Maria Hauffman. Att 

Burger King serverar bra produkter är alltså en uppfattning som delas av all franchisetagarna. 

Ingen av franchisetagarna lyfter fram några emotionella värden kopplade till Burger Kings 

varumärke. 

Maria Hauffman lyfter fram konceptet ”Have it your way” som Burger Kings främsta 

differentieringsmedel och styrka i gentemot konkurrenterna. Internt kommuniceras detta 

genom uttrycket ”Made to order”. Varje hamburgare ska alltså göras på beställningen av 

kund. Även Ulf Wahlstedt lyfter fram detta som grundstommen av varumärket, ”Have it your 

way”, specialbeställningar som positionering. 
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Maria Hauffman beskriver Burger Kings strategi som att man försöker lägga sig i det så 

kallade premiumsegmentet, exempelvis genom Angus hamburgare som är en något dyrare 

produkt. Hon upplever också att Burger King har en maskulin målgrupp och därav är 

“grabbig” i sin kommunikation. 

Ulf Wahlstedt anser att Burger King har en tydlig målgruppsdefinition, även här nämns män

från tonår till sen medelålder. Han betonar att man inte marknadsför sig gentemot barn för att 

locka kunder, till skillnad från McDonald’s som enligt honom har en tydlig barnfamiljs profil 

vilket uttrycks som följande, ”Till Burger King är det föräldrarna som tar med sig barnen, inte 

barnen som tar med sig föräldrarna” Även Fredrik Löfgren beskriver Burger Kings generella 

målgrupp som unga män men betonar att Burger King på Liseberg inte kan anses ha den 

målgruppen eftersom att det är en nöjespark som riktar sig till hela familjen. 

För att skapa lojala kunder lyfts olika delar av varumärket fram. Maria Hauffman nämner 

snabbhet och pris. Trots att Burger King i snitt tar ett högre pris för sina produkter i 

jämförelse med dess konkurrenter lyfter hon ändå fram pris som ett medel att skapa lojala 

kunder då det finns en relevans i priset. “Det handlar om att se till att det upplevda priset är 

rimligt och relevant i förhållande till dess produkter”, säger Maria Hauffman. Fredrik Löfgren 

å andra sidan lyfter fram begreppet “Nice Price”, vilket är en slogan Burger King använder 

sig av för att marknadsföra sina erbjudanden där hamburgarna säljs till ett lägre pris, “just 

eftersom att det är en premium kedja och faktiskt har högst pris, är det viktigt att arbeta med 

prisupplevelsen.” Snabbhet är också något som prioriteras enligt Fredrik Löfgren och detta 

uttrycks bland annat genom att personalen på Liseberg instruerats att de inte ska kommunicera 

merförsäljning, exempelvis fråga om kunden önskar något extra, eftersom detta anses ta för 

lång tid. Även Ulf Wahlstedt anser att snabbhet måste finnas med som en huvudpunkt, ”Det 

hörs på namnet, fast food, maten måste serveras fort”. Men den främsta tyngdvikten bör enligt 

honom läggas på vad som kallas ”Food safety”, vilket är en minutiös process bestående av 

kvalitetskrav på kött, hantering och råvaror som restaurangen måste leva upp till. ”Vi kan 

fallera på servicetider men aldrig på ’Food safety’. Det är det viktigaste som vi har”, säger Ulf 

Wahlstedt. Vidare nämner Ulf Wahlstedt de tre motton som han vill att de restauranger som 

bedrivs under NSP ska arbeta efter ledorden, ”Hot and fresh, Clean and fresh, Fast and 

friendly”. ”Fresh” är ett ord som  även nämns av de övriga två franchisetagarna. 

Återkommande i intervjuerna är att det finns stort fokus på kvalité. Varumärkeskvalité anses 

av samtliga nära sammankopplat med produktkvalité. Maria Hauffman utrycker detta genom
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”oftast när vi pratar kvalité pratar vi matkvalité. Om kvalitén på produkten skulle fallera 

återspeglas det direkt på Burger King som varumärke”. 

Hur Burger King arbetar med sin marknadsföring råder det skilda uppfattningar om hos de 

olika franchisetagarna. Ulf Wahlstedt och NSP, som är Burger Kings största franchisetagare i 

Norden, säger sig jobba nära Burger King och upplever att de har mycket att säga till om när 

det kommer till marknadsförningen. Maria Hauffman upplever det istället som att all central 

marknadsföring är helt frikopplad från SSP, ”Det finns en tydlig uppdelning mellan SSP och 

Burger King Corporation. De sköter varumärkesarbetet och vi sköter själva produktionen”, 

säger Maria Hauffman. Fredrik Löfgren beskriver att Burger King på Liseberg många gånger 

faller utanför aktuell marknadsföring då de fokuserat sin försäljning på hamburgare med 

tillbehör och helt valt att bortse från nyheter som inte är i hamburgarväg. Den generella 

uppfattningen av marknadsföringen hos de tillfrågade är tvetydig, olika personer är positiva 

till olika delar och missnöjda med andra men utan att göra några större anspråk på att det ska 

förändras. Ulf Wahlstedt upplever att lokala kampanjer leder till inkonsekvent 

marknadsföring därför att restaurangcheferna anses sakna den kompetensen som är nödvändig 

för att utforma kampanjer.

Angående ”Kungen” är Maria Hauffman och SSP av den åsikten att symboler bör vara 

deskriptiva och att kopplingen mellan kunden och Burger King är för svag för att den 

kommunikationen ska anses vara effektiv för varumärket. 

Ulf Wahlstedt och NSP är heller inte intresserade av att ha ”Kungen” som ”talesman” då de 

anser att han riktar sig till barn- och barnfamiljer och därav inte överensstämmer med Burger 

Kings målgruppsdefinition eller dess svenska profilering. 

Sett till den PR som Burger King får finns en gemensam uppfattning hos de olika 

franchisetagarna att Burger King PR mässigt faller mellan stolarna. Konkurrenterna Max och 

McDonald’s är de hamburgerkedjor som får mest PR där Max lyfts fram som ”den lokala 

hjälten” medan McDonald’s utmålas som den ”stora stygga amerikanen”. Fredrik Löfgren 

delger oss att PR biten av varumärket var en avgörande faktor vid valet av franchisekedja och 

att Liseberg ansåg att Burger King kändes mindre kontroversiellt rent PR mässigt. Samtliga 

anser att Burger King under senaste åren fått mer PR vilket går hand i hand med att de i 

Sverige är ett expansivt varumärke.
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Angående produktutveckling görs, enligt Maria Hauffman, en gemensam bedömning av 

franchisetagarna och Burger King Corp. Vidare är Maria Hauffmans uppfattning att Burger 

King till stor del sin produktutveckling på hamburgaren vilket också är deras ”core business”,

“Därför uppfattas Burger King inte som ett särskilt snabbt varumärke, exempelvis serveras 

ingen frukost och ett väldigt smalt utbud av hälsosammare produkter erbjuds”, tillägger Maria 

Hauffman. Fredrik Löfgren lyfter fram det fokus som finns på hamburgaren som någonting 

positivt och beskriver produktutveckling på något annat än det området beskrivs som 

”livsfarligt!, Burger King är bäst på att leverera hamburgare och det är också det de ska hålla 

sig till”. Ulf Wahlstedt anser att det finns en stark innovationskraft och särskilt nu på 

premiumprodukter såsom Angus. 

Miljömedvetenheten är låg hos samtliga franchisetagare vi har intervjuat. Maria Hauffman 

försvarar detta genom att säga att “Burger King inte ett varumärke för den medvetna 

konsumenten” och därför anses inte miljömedvetenhet och liknande viktigt för företaget.

6. Analys

6.1 … med utgångspunkt franchising

Burger King använder sig av Business Format franchising, vilket innebär att franchisetagarna 

inom Burger King får ta del av både varumärke, affärssystem och det supportsystem (Sagell 

och Pålson, 2005). Franchisekonceptet medför både för- och nackdelar, varav en är 

möjligheten till snabb expansion (Zeithaml & Bitner, 1996) och möjligheten för 

franchisetagaren att ta del av ett beprövat koncept. Enligt ett pressmeddelande ”rekord tillväxt 

för Burger King under 2008” (2008)  upplever konceptet en rekordartad tillväxt, och det finns 

det alltså ett uppenbart intresse för att fortsätta ta del av varumärket och konceptet Burger 

King. 

En av fördelarna som nämnts är att med ett välfungerande franchisesamarbete blir 

framställning av varumärket enhetligt vilket generar varumärkeskapital och därigenom 

franchisegivarens goodwill (Advantages and Disadvantages of franchising, 2008). Vi anser 

att det finns en stor förståelse för detta samarbete men det uttrycks även att det finns en 

friktion. Denna uttrycks av både franchisegivare och franchisetagare som en hälsosam friktion

och sammantaget så finns det en vilja att arbeta fram ett starkt varumärke då de har 

gemensamma mål. 
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6.2… med utgångspunkt strategi

Vi har talat om strategi begreppet som en faktor för att uppnå en bestående konkurrensfördel, 

Porter (1985) kallar detta för en ”sustainable competitive advantage”. Generellt råder det 

bland franchisetagarna en enighet om vad den främsta konkurrensfördelen är, och denna är 

också i enlighet med vad Burger King Corp vill förmedla. Primärt talar man om att ta tillvara 

på kundens individuella preferenser i enlighet med ”Made to order” eller ”Have it your way” 

och därigenom beskrivs att leverera en ”god grillad hamburgare” som den främsta 

konkurrensfördelen.

Produktutveckling är en del att arbeta med för att vara i samklang med sin omgivning och på 

denna punkt är franchisetagarna eniga. Dock är en viktig fråga idag, för att vara i synk med 

sin omgivning, att arbeta aktivt med miljöfrågan. ”Detta visar sig inte minst i den ökade 

efterfrågan på miljöinriktade kommunikationslösningar från reklambyråernas kunder”    

(Dunér, 2007). Vi tycker oss se att ett glapp har uppstått här, då franchisegivaren säger sig ha 

liten eller ingen förståelse för hur Burger King arbetar med miljöfrågor. Ur strategisynpunkt 

kan detta vara förödande för framtiden och någonting Burger King måste arbeta aktivt med. 

6.3 ….med utgångspunkt vad är ett varumärke?  och Melins Strategiska 
Varumärkesplattform 

Burger King Corp. arbetar aktivt med att förvalta och förmedla sitt varumärkeskapital, och i 

enlighet med Aaker (1996) kan arbetet med att förädla sitt varumärkeskapital addera 

mervärde till både företaget och konsumenterna. 

För en mer detaljerad analys går vi nu in mer ingående på varje delmoment av vår 

arbetsmodell som bygger på Melins Strategiska Varumärkesplattform. 

6.3.1 Produktattribut 

Melin menar att varumärket är stark associerat till de produkter det representerar. I enlighet 

med Melins teori är produkten, i detta fall främst hamburgaren, i fokus som bärare av 

varumärket Burger King. Detta framgår tydligt vid samtalen med franchisetagarna men även 

Burger King Corp. lägger stor vikt vid sin produkt. Betydelsen av produkten visar sig genom 

att det finns en distinkt fokusering på produktkvalité vid samtliga intervjuer. Vid samtal med 

Ulf Wahlstedt återkommer begreppet “food safety” vilket i hans mening är av högsta prioritet 

för NSP. Här finns en tydlig koppling till Melin som menar på att just produktkvalité är A och 

O när det kommer till livsmedel. Gemensam uppfattning hos samtliga är att Burger King ur 

produktsynpunkt håller en hög kvalité samtidigt som dem upplevs ha ett konkurrenskraftigt

pris. Melin menar på att produktkvalité bidrar till att skapa ett funktionellt mervärde men att 
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det aldrig kan utgöra en uthållig konkurrensfördel. Därför är det viktigt för Burger King Corp.

att se till och underhålla även andra aspekter av sitt varumärke som till exempel prisbild och 

marknadsföring. 

Produktutveckling är nära förknippat med produktkvalité och är område där det råder 

oenighet. Det uttrycks en avsaknad på produkter utanför själva hamburgare kategorin 

samtidigt som det finns en oro att hamburgaren ska förlora fokus. Dock har den senaste 

produktlanseringen, Angus, blivit en stor succé och den övergripande uppfattningen av 

produktutvecklingen är därför övervägande positiv. 

Till produktattributen räknar även Melin även den visuella identiteten av varumärket, det vill 

säga varumärkets ansikte utåt. ”Kungen” är enligt franchisetagarna inte förenlig med den 

varumärkesbild de önskar förmedla. Burger King Corp. har, sett till den amerikanska 

marknaden, traditionellt sätt haft en positiv bild och förankring av varumärket i ”Kungen”. 

Dock har det visat sig att ”Kungen” på den Nordiska marknaden inte varit effektiv som en 

förmedlare av den visuella identiteten av varumärket och Stefan Eriksson delar 

franchisetagarnas uppfattning om att det i Sverige inte är ett produktattribut de önskar 

framhäva. Att det råder en gemensam uppfattning om vilka visuella delar som bör förmedlas 

till konsumenten är en, enligt Melin, värdefull del vid skapandet av en enhetlig 

varumärkesbild.  

6.3.2 Märkesidentitet

För ett företag som Burger King som agerar i snabbmatsindustrin kan det vara svårt att 

konkurrera genom produktkvalité eftersom att den typen av restaurangkedja trots allt bygger 

sitt koncept på enklare mat som ska gå snabbt att tillaga. Burger King håller samtidigt ett 

högre pris än sina huvudkonkurrenter i Sverige, Max och McDonalds, vilket innebär att de 

inte väljer att konkurrera genom sitt pris. Detta leder till en fokusering av märkesidentiteten 

blir alltså allt viktigare. Enligt Melin handlar märkesidentiteten vad varumärket står för, vad 

som ger det mening och vad som gör det unikt. Burger King har tagit fram konceptet “Have it 

your way” som innebär valfrihet för konsumenten, och försöker på detta sätt förankra ett 

emotionellt mervärde hos konsumenten. Resultatet av denna kommunikation till 

franchisetagarna har varit framgångrikt, då samtliga franchisetagare nämner detta när frågan 

om identitet och andra konkurrensfördelar än produktattribut förs på tal. Företeelsen ”Have it 

your way” förmedlas på dock på olika sätt. På Liseberg har personalen fått order om att de 

inte ska kommunicera merförsäljningen eftersom detta anses tar för lång tid. Detta är något 
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som kan ses som oförenligt med “Have it your way” tankesättet. Det finns dock speciella skäl 

att ta i beaktning när det kommer till just Liseberg som franchisetagare. Då det är ett 

kommunalt bolag kan ett alltför tufft säljfokus uppfattas att stå i kontrast till vad som anses 

politiskt korrekt. Drivkraften hos dem ligger på att dra folk till Göteborg och detta för att 

gynna hela Göteborg Stads, inte egentligen på att sälja hamburgare. Detta skiljer sig givetvis 

stort från de övriga bolag som vi träffat då de har sina aktieägare att ta hänsyn till.

”Have it your way” anses trots det vara en distinkt del av personligheten för varumärket och 

bland franchisegivare och franchisetagare finns en förståelse för detta. 

6.3.3 Kärnvärde

“Indulgence” och “empowerment” är ord som återkommer hos Stefan Eriksson och vilka han 

beskriver som det rationella understöd till varumärket och grundbultarna till märkesidentiteten 

”have it your way”. Dessa begrepp är något som Melin valt att kalla för kärnvärden, en 

märkesprodukts primära konkurrensfördel. Enligt Stefan Eriksson handlar begreppen om att

ha kontroll över sin egen situation. 

Stefan Eriksson använder sig av grundorden och Burger Kings kärnvärden, “empowerment” 

och “indulgence”. Detta förmedlas dock enligt honom vidare ner till franchisetagarna genom

en mer konkretiserad bild av varumärket där Burger King Corp. istället förmedlar bilden av 

att lägga tyngdvikten på att servera de godaste hamburgarna med 100 procent nötkött och med 

bästa tekniken. Något som franchisetagarna är bevis på då ingen av dem nämner orden 

“empowerment” eller “indulgence” men talar istället gärna och länge om kvalité. Att smak 

och kvalitet är starka konkurrensmedel verkar de olika aktörerna väldigt överens om.

6.3.4 Positionering

Positionering handlar enligt Melin om att skapa sig en position i folks medvetande. Detta 

menar han är viktigt både externt gentemot konsumenten samt internt inom organisationen.  

Enligt Melin viktigt att skapa en enhetlig bild av varumärket hos organisationens medarbetare. 

Utan konsensus inom organisationen kan den externa positioneringen undermineras och 

således fallera. Vår uppfattning är att Burger King Corp. har en tydlig målgruppsdefinition

som de lyckats förmedla till sina franchisetagare. Samtliga beskriver målgruppen som män 

från tonår till medelålder. Fredrik Löfgren betonar dock trots målgruppdefinitionen att Burger 

King Liseberg målgrupp är mer familjeorienterad eftersom att det är en nöjespark som riktar 

sig till hela familjen. Vi anser dock att Burger King Liseberg, trots sin annorlunda fokusering, 



32

inte underminerar varumärket eller dess positionering då de fortfarande kommuniceras 

gemensamt med övriga restauranger av Burger King Corp. 

Överensstämmande uppfattning om Burger Kings positionering leder till en stärkt bild av 

Burger King som ett enhetligt varumärke.

6.3.5Marknadskommunikation

Melin betonar även här att enhetlighet är en grundläggande förutsättning för varumärkets 

framgång. Vi har dock identifierat vissa skillnader i uppfattningar när det kommer till just 

marknadskommunikation. Den största skillnaden ligger i den uppfattade möjligheten att 

påverka marknadsföringen som franchisetagare. Ulf Wahlstedt och NSP upplever sig ha en 

stor möjlighet att influera framtida kampanjer och liknande, medan övriga anser sig ha 

minimalt inflytande. Detta tolkar vi som att NSP, tack vare sin storlek, också ges mer 

möjligheter till inflytande. Burger King Corporation står dock fast vid att ingen 

franchisetagare rådfrågas vad gäller marknadskommunikationen. Dock ges ett utrymme för 

lokala kampanjer vilket enligt Melin kan rubba bilden av Burger King som ett enda 

varumärke. Ulf Wahlstedt anser i likhet med Melin att lokala kampanjer kan skada bilden av 

varumärket som enhetligt. Även vi anser att en centralt styrd marknadskommunikation bidrar 

till att upprätthålla en gemensam och överstämmande varumärkesbild. 
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7. Sammanfattning och Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att belysa huruvida det finns en enhetlig 

varumärkesuppfattning mellan franchisegivare och franchisetagare – och främst om resultatet 

av den kommunikation som finns ger en bild av ett varumärke som kan beskrivas som 

konsekvent. Vi har valt att studera detta då vi tycker oss ha funnit ett gap där tidigare 

forskning främst fokuserat på kommunikationen mellan dessa parter och inte på resultatet av 

denna kommunikation. Genom att se till ett flertal nivåer – där Melins Strategiska 

Varumärkesplattform kan ses som den högsta nivån, har vi ämnat studera vårt valda ämne. 

För att komma upp till denna nivå har vi i studien också kortfattat beskrivit 

företagsekonomiska begrepp såsom franchising, strategi, och varumärke. Franchising har vi 

beskrivit som viljan att ta del av ett beprövat och fungerande koncept. Det är tydligt att bland 

franchisetagarna kan man utläsa den vilja för detta samarbete som ju trots allt inte bara bygger 

på att kunna ta del av ett varumärke utan även Burger King Corp.s know-how (kunskap).  

Denna kunskap är viktigt för att även kunna ta del av den strategi som långsiktigt ska bygga 

vidare på varumärket men främst det varumärkeskapital som finns. Den övergripande 

målsättningen för Burger King Corp. är alltså att deras franchisetagares uppfattningar om 

varumärket Burger King i så hög utsträckning som möjligt ska överensstämma med hur

Burger King Corp. själva uppfattar sitt varumärke och vad de vill att det ska stå för. 

Vår arbetsspecifika modell har hjälpt oss på en grundlig nivå att analysera de enskilda 

element som sammantaget bidrar till en samstämmig bild av varumärket, genom denna har vi 

funnit att det till stor del råder enighet mellan franchisetagarna och franchisegivaren, och där 

Burger King Corp. har lyckats förmedla den önskade bilden av varumärket. Om inte annat 

återspeglar sig också detta i den rekordtillväxt som vi tidigare påtalat, ” Efterfrågan på 

grillade hamburgare ökar alltså, liksom antalet Burger King-restauranger”( Stefan Eriksson, 

2008). Burger King Corp. har alltså lyckats hamna i strategisk samklang med sin omgivning 

och kan därmed öka värdet på varumärket. Det tidigare splittrade varumärket, i ”känslomässig 

konkurs” har hämtat sig.

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att det är stor skillnad på att vara mottagare av ett 

varumärke och att vara den som äger varumärket. Det är stora skillnader i 

ansvarsfördelningen vilket framgår klart av deras svar. Det är tydligt att franchisetagarna i 
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grunden är driftsorienterade och inte varumärkesorienterade till skillnad från Burger King 

Corporation som istället är varumärkesfokuserade, vilket enligt oss dock inte leder till en 

splittrad bild av varumärket. 
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9. Bilaga

Intervjufrågor till Franchisegivare och Franchisetagare

1. Vad står varumärket Burger King för enligt dig?

2. Vad gör Burger King unikt och hur differentierar ni er?

3. Vilken är Burger Kings primära konkurrensfördel?

4. Upplever du att Burger King har en jämn varumärkeskvalité?

5. Hur skulle du definiera Burger Kings produkt?

6. Hur arbetar ni för att hålla konstant produktkvalité?

7. Vilken är din uppfattning om vikten av följande element för för varumärket Burger 
King:
a, produktutveckling, 
b,produktkvalitet, 
c, förpackning, 
d, visuell identitet?  

8. Vad vill ni att Burger King ska väcka för känslor?

9. Hur skapar ni märkeslojalitet?

10. Hur upplever du att Burger King exponeras genom
a,reklam,
b,säljfrämjande åtgärder (exempelvis specialkampanjer) 
c,PR
d,personlig försäljning? 

11. Hur utmärker ni er marknadsföringsmässigt?

12. Är franchising det optimala upplägget för Burger Kings varumärke?


