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Purpose/Aim: To find out, by doing a case study, how communication between the two 
parties in a franchising relationship works, and how communication can strengthen the 
concept and brand. By analysing the communication, identify strengths and weaknesses and 
make suggestions for improvement.

Material/Method: Qualitative method by using interviews

Main results: The understanding of the concept and the relationship between franchiser and 
franchisees are vital for the success of the franchising chain. The main internal 
communication channel today is the Intranet, and more personal contacts and meetings are 
requested. The yearly meetings are appreciated by the franchisees, but the content of the 
meetings are of varied quality. The chains value words, which are important for how the 
brand is perceived by the customer, are slightly different from how the franchiser and the 
franchisees sees them. One reason for this can be that the franchiser feels that it is difficult to 
have common goals and visions for a franchising chain, as the two parties have their own 
differing goals and visions. Not all franchisees follow the concept to 100%, and this has an 
impact on the chain and the brand, as a whole.  

Key words: Understanding, relationship, brand, franchising, communication, information 



3

Sammanfattning

Denna studie är en kvalitativ fallstudie som genom samtalsintervjuer undersökt 
kommunikationen inom en franchisingkedja, studien har genomförts hos Gallerix. Gallerix är 
en butikskedja som har 90 butiker runt om i landet och säljer främst kort, tavlor och ramar. 

Syftet

Studiens syfte är att utföra en fallstudie, av Gallerix, för att se hur kommunikationen mellan 
de olika parterna i en franchisekedja fungerar, och hur kommunikation kan stärka konceptet 
och varumärket. Genom att analysera kommunikationen och identifiera styrkor och svagheter 
kan eventuella förbättringsförslag identifieras. 

 Frågeställningar

▪ På vilket sätt kan kommunikationen ske så att den lokala tagarens engagemang och kunskap 
kan fungera ihop med givarens roll för att utveckla ett enhetligt intryck mot kunden? 

▪ Hur ska givare och tagare kommunicera för att åstadkomma enhetlighet inom kedjan, och 
därmed säkra både kedjans och den enskilde butikens framgång?

▪ Hur kan en franchisekedja, med många olika enheter/butiker, bygga ett starkt och enhetligt 
varumärke med hjälp av kommunikation? 

Resultat

Av studiens resultat framkommer att det är många ”mjuka” faktorer som har inverkan på hur 
väl ett franchisekoncept fungerar. Förståelse av konceptet, den kollektiva kunskapen, kulturen
och relationen mellan givare och tagare har stor inverkan på hur väl samarbetet fungerar, och 
påverkar därmed både den enskilde tagarens och kedjans framgång.  Bra förståelse av 
konceptet och bra relation mellan givare och tagare är viktigt för franchisekedjans framgång. 
Mycket av kommunikationen sker idag via intranätet, men flera informanter efterfrågar mer 
personlig kontakt, fler möten och att givaren tydligare visar vart kedjan är på väg. Den årliga 
konferensen och regionmötet uppskattas men innehållet har varit av varierande kvalité och 
relevans. Kedjans värdeord, som är viktiga för kedjans varumärke, upplevs något olika av 
givaren och tagarna. En anledning till detta kan vara att det är svårt att ha gemensamma mål 
och visioner då de båda parterna har olika mål och visioner. Att inte alla följer konceptet till 
100 % får inverkan på både enhetligheten och varumärket. Tagarna saknar en aggressivare
marknadsföring av kedjan.



4

1. INLEDNING......................................................................................................................... 6

1.1 Vad är det som gör att franchising fungerar? .............................................................................................. 6

1.2 Problemformulering och syfte........................................................................................................................ 7

1.3 Gallerix............................................................................................................................................................. 8

1.4 Vad är franchising?......................................................................................................................................... 9
1.4.1 Inom vilka branscher finns franchising? ................................................................................................. 11
1.4.2 Fördelar för givaren att expandera genom franchising............................................................................ 11
1.4.3 Nackdelar för givaren att expandera genom franchising ......................................................................... 12
1.4.4 Fördelar med att vara tagare .................................................................................................................... 12
1.4.5 Nackdelar med att vara tagare ................................................................................................................. 12
1.4.6 Branschförening och lagar....................................................................................................................... 13

1.5 Tidigare forskning......................................................................................................................................... 13

1.6 Avgränsning................................................................................................................................................... 15

2. TEORI ................................................................................................................................. 16

2.1 Teorier............................................................................................................................................................ 16

2.2 Konvergensmodellen..................................................................................................................................... 16

2.3 Den uppmärksamma organisationen .......................................................................................................... 18
2.3.1 Individens uppmärksamhet...................................................................................................................... 18
2.3.2 De sociala processernas inverkan på uppmärksamheten ......................................................................... 19
2.3.3 Organisatorisk inverkan på uppmärksamheten........................................................................................ 19
2.3.4 Råd .......................................................................................................................................................... 20
2.3.5 Sammanfattning av den uppmärksamma organisationen ........................................................................ 21

2.4 Agentteorin .................................................................................................................................................... 22

2.5 Strategisk varumärkesplattform ................................................................................................................. 23
2.5.1 Varumärket ur konsumentens perspektiv ................................................................................................ 24
2.5.2 Strategisk varumärkesplattform............................................................................................................... 24

2.6 Varför har ovanstående teorier valts?......................................................................................................... 26

3. METOD............................................................................................................................... 28

3.1 Karakteristiska drag för en empirisk, kvalitativ fallstudie ....................................................................... 28
3.1.1 Varför samtalsintervjuer? ........................................................................................................................ 29
3.1.2 Utformande av frågorna och intervjuguiden............................................................................................ 29

3.2 Analysverktyg för samtalsintervjuerna....................................................................................................... 30

3.3 Validitet.......................................................................................................................................................... 30
3.3.1 Källkritik ................................................................................................................................................. 30
3.3.2 Reliabilitet ............................................................................................................................................... 31

4. EMPIRI ............................................................................................................................... 32



5

4.1 Intervjuernas inledande frågor.................................................................................................................... 32

4.2 Teman............................................................................................................................................................. 32
4.2.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 33
4.2.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 35
4.2.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 39

5. ANALYS ............................................................................................................................. 42

5.1 Teman............................................................................................................................................................. 42

5.2 Konvergensmodellen..................................................................................................................................... 42
5.2.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 42
5.2.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 44
5.2.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 44

5.3 Uppmärksamma organisationer .................................................................................................................. 45
5.3.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 45
5.3.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 47
5.3.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 48

5.4 Agentteorin .................................................................................................................................................... 49
5.4.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 49
5.4.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 50
5.4.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 50

5.5 Strategisk varumärkesplattform ................................................................................................................. 51
5.5.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 51
5.5.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 51
5.5.3 Varumärke............................................................................................................................................... 51

5.6 Sammanfattning av analysen ....................................................................................................................... 53
5.6.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 53
5.6.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 54
5.6.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 54

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ................................................................................ 56

6.1 Huvudresultat................................................................................................................................................ 56
6.1.1 Kommunikation....................................................................................................................................... 56
6.1.2 Enhetlighet .............................................................................................................................................. 56
6.1.3 Varumärket Gallerix................................................................................................................................ 57

6.2 Resultatdiskussion......................................................................................................................................... 57

6.3 Framtida studier ........................................................................................................................................... 61

Källförteckning.................................................................................................................................................... 62



6

1. Inledning
I detta avsnitt vill jag presentera studien och vad den kommer att handla om. Därefter ges en 
presentation av franchiseföretaget Gallerix som ingått i studien, och till sist studiens syfte och 
frågeställningar. För att göra texten mer lätt läst kommer fortsättningsvis franchisegivaren 
att kallas för ”givare”, och franchisetagaren som ”tagare”. 

1.1 Vad är det som gör att franchising fungerar?

Enligt Sandberg och Targama får en persons förståelse av sina arbetsuppgifter och sin 
arbetssituation direkt inverkan på personens arbetsinsats. En person med låg förståelse utför 
sitt arbete enligt instruktionerna och rutinerna som upprättats. Personen är kompetent och 
utförandet av arbetsuppgifterna är godkända och den kunskap som personen besitter utgör en 
bra kunskapsbas. En person med medelförståelse utför sitt arbete med samma kunskapsbas 
men ser att de olika delarna som ingår i arbetet relaterar till varandra och utgör helheten och 
slutprodukten/tjänsten. Denna person använder sin kunskap och strävar efter att utveckla 
arbetet och produkten/tjänsten. Personen är motiverad och har ett intresse av det som den 
arbetar med och är intresserad av att diskutera med kollegor om hur man bäst ska arbeta för 
att slutprodukten ska bli bra. En person med hög förståelse för sitt arbete tar, liksom personen 
med medelförståelse, hänsyn till att de olika delarna relaterar till varandra och utgör en helhet, 
utvecklar systemet och arbetsuppgifterna, delar gärna med sig av sin kunskap med kollegor 
samt har ett intresse i sitt arbete.  Skillnaden är att personen med hög förståelse utgår från 
kundens perspektiv och vad kunden förväntar sig och vill ha. Denna person har en förståelse 
för kunden och arbetet och utvecklingen av arbetsuppgifterna utgår från kunskapen om 
kunderna. Detta resonemang kan sammanfattningsvis säga att en persons kunskaper, 
färdigheter och andra egenskaper som används i utförande av arbete föregås och baseras på 
personens förståelse av sitt arbete. Det är personens förmåga att förstå sitt arbete som formar,
organiserar och utvecklar sina kunskaper och färdigheter till en specifik kompetens i 
arbetsutförandet.1

Franchising har varit omdebatterat affärskoncept och många negativa sidor har lyfts fram i 
den allmänna debatten. De flesta studier som gjorts om franchising har antingen varit 
ekonomiskt inriktade eller juridiska, och sett till de mer negativa sidorna. Författaren upplever 
att den allmänna debatten kan ha påverkat studiernas inriktning. Därför vill denna studie se 
franchising ur ett kommunikationsperspektiv och se hur kommunikationen kan bidra till att få 
ett koncept som utvecklas, är enhetligt och är lönsamt. En grundläggande del i detta är hur väl 
personerna inom kedjan utför sina arbetsuppgifter och hur de individuella målen passar in i 
organisationens mål. Detta är inte unikt för franchising, utan något som finns inom alla 
organisationer. 

Vad är skillnaden mellan en fantastisk franchisekedja och en medioker franchisekedja? Vad är 
det som gör att vissa franchisekedjor låter som en väl fungerande motor, och andra låter som 
en upphakad skiva? Den fundamentala framgångsfaktorn för franchising är att inse att 
relationen mellan givaren och tagaren är en intim affärsrelation. I denna affärsrelation uppstår 
möjligheter, det uppstår konflikter, kommunikation om allt det dagliga och planer för 
framtiden formas.2 Relationen mellan givare och tagare kan ses som ett symbiotiskt 
partnerskap och är en av de främsta framgångsfaktorerna inom franchising. Varumärket är 
                                                
1 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel, Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer, s 64 ff.
2

Spinelli, Stephen, Franchising Pathway to wealth creation, s 155.
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den gemensamma nämnare som gör att givaren och tagaren förbinder sig med varandra. 
Tillsammans tar man på sig uppgiften att upprätthålla varumärket och bygga det vidare. 
Givaren bidrar med varumärket och tagaren med sin entreprenörsanda som tar sig uttryck i det 
dagliga arbetet. Båda parter behövs därmed för att åstadkomma marknadsacceptans av 
varumärket.3

Ett varumärke kan beskrivas som en kvalitetsgaranti för något som ska upprepas varje dag, 
det är en symbol för mervärde som skapar arbetsglädje och ekonomisk vinst, varumärket 
underlättar igenkännandet genom hela distributionskedjan, ett varumärke åstadkoms 
gemensamt och varumärkets styrka beror på organisationen bakom varumärket. För att bygga 
ett framgångsrikt varumärke måste alla medarbetare inom organisationen ha samma förståelse 
av vad det är som påverkar varumärket och dess utveckling. Ett varumärke bygger på en 
väldefinierad affärsidé, en väl definierad målgrupp, ett klart budskap, uthållighet och effektiv 
intern kommunikation. Hur kommunicerar man effektivt ut visionen i en organisation? Hur 
gör man kommunikationen inom organisationen effektiv? Hur får man samtliga medarbetare 
att tänka i samma riktning och med samma inspiration? Hur förklarar man affärsidén så att 
alla förstår vad den verkligen betyder? Svaret på dessa frågor är att fokusera på varumärket.4

David Aaker tar upp Body Shop som ett bra exempel på en kedja som lyckats genom att 
tydligt visa vad det står för och berör både de anställda och kunderna. Han skriver att Body 
Shops har i sin interna information uttryckt sin värdegrund genom att skriva att ”mål och 
värderingar är lika viktiga som våra produkter och vår vinst, samt att The Body Shop has soul 
– don´t lose it”.5 Varumärke är inte bara namn, slogan, logotyp, produkt design, förpackning, 
reklam och marknadsföring, det är en strategi för att uppmuntra till att välja och köpa en 
produkt eller tjänst framför en liknande vara. Framgångsrika varumärken har därför lyckats 
med att få en hög igenkännelsenivå hos konsumenterna och få dem att välja dem framför en 
konkurrent.6  

Relationerna inom en franchisekedja är därmed den centrala punkt där förståelse för målen, 
kunderna, arbetsformerna och varumärket bildas. Hur kommunikationen fungerar inom 
kedjan blir därmed en viktig framgångsfaktor. Det är detta som studien kommer att handla om 
och orden kommunikation, förståelse och varumärke kommer att vara återkommande. Även 
om studien kommer att utgå från givaren och tagarna så kommer fokus att ligga på hur man 
tillsammans kan skapa ett enhetligt varumärke mot kunden.

1.2 Problemformulering och syfte

För att en franchisekedja ska bli framgångsrik finns ett antal framgångsfaktorer. En av dessa 
är att franchisekonceptet bygger på samarbete mellan två självständiga parter, givaren som 
hyr ut sitt koncept och tagaren hyr konceptet för att driva den på sin lokala marknad. Givaren
är beroende av tagarens framgång för att själv bli framgångsrik, och tagaren är beroende av 
givarens kunskap och vägledning i hur konceptet bäst ska drivas. För att konceptet ska 
utvecklas och förbättras är tagarens kunskap om den lokala marknaden och kunderna en 
värdefull informationskälla för givaren.7

                                                
3 Spinelli, Stephen, Franchising Pathway to wealth creation, s 3.
4 Lagergren, Håkan, Varumärkets inre värld, s 19 f.
5 Aaker, David A, Building Strong Brands,  s 109.
6 Williams, Gareth, Branded, s 7.
7 Engström, Anders m fl, Franchising i praktiken, s 43.
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Syftet med studien är att utföra en fallstudie, av Gallerix, för att se hur kommunikationen 
mellan de olika parterna i en franchisekedja fungerar, och hur kommunikation kan stärka 
konceptet och varumärket. Genom att analysera kommunikationen och identifiera styrkor och 
svagheter kan eventuella förbättringsförslag identifieras. 

 Frågeställningar

▪ På vilket sätt kan kommunikationen ske så att den lokala tagarens engagemang och kunskap 
kan fungera ihop med givarens roll för att utveckla ett enhetligt intryck mot kunden? 

▪ Hur ska givare och tagare kommunicera för att åstadkomma enhetlighet inom kedjan, och 
därmed säkra både kedjans och den enskilde butikens framgång?

▪ Hur kan en franchisekedja, med många olika enheter/butiker, bygga ett starkt och enhetligt 
varumärke med hjälp av kommunikation? 

1.3 Gallerix 

Gallerix startades 1974 i Uppsala och har sedan starten haft ett sortiment som följt med i 
företagets fortsatta utveckling. Nästa butik öppnades i Västerås 1983 som följdes av en butik i 
Örebro 1985. 1986 väcktes tanken på att använda franchising i den fortsatta expansionen. Den 
första franchisebutiken öppnade 1987 då butiken i Västerås gick från att vara en filial till att 
vara en egen franchisebutik. Under de närmaste åren expanderade Gallerix snabbt genom att 
öppna mellan fyra till sex butiker per år. I början av 1990-talet, då kedjan hade drygt tjugo 
butiker, togs den gemensamma grafiska profilen och inredningen fram. I maj 2008 finns det 
närmare 90 butiker runt om i Sverige, och målet är att vara 100-110 butiker i slutet av året. 
Cirka 380 personer arbetar inom kedjan som omsätter cirka 330 miljoner kronor.

Företaget är fortfarande baserat i Uppsala och det har delats upp i ett moderbolag som arbetar 
för en internationell expansion. Just nu arbetar man med att öppna de första butikerna i 
Finland och det finns planer på att även expandera till Baltikum och Polen. Franchisedelen 
drivs genom ett dotterbolag där även varorna till butikerna köps in och distribueras genom ett 
eget affärsområde. Affärsområdets uppgift är att tillhandahålla ett konkurrenskraftigt och 
unikt sortiment till kedjans butiker. Att göra merparten av alla inköp centralt bidrar till att 
kedjan kan vara effektiv och konkurrenskraftig. För att slippa mellanhänder producerar 
företaget även egna produkter i Kina. För att komma närmare den marknad man köper mest 
från har ett inköpskontor inrättats i Kina. På så sätt kan företaget använda korta 
produktionsvägar, göra kvalitetskontroller och kontrollera arbetsförhållanden på 
produktionsanläggningarna. 

Så här beskriver Gallerix sig själva på sin hemsida, under sidan ”fakta för skolarbeten”. 

Gallerix affärsidé
Gallerix erbjuder glädje, humor och trivsel genom ett brett sortiment av väggdekorationer 
och kort samt ett smakfullt urval av presenter för människor som visar omtanke för andra och 
sig själva.
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Gallerix kärnvärden
Gallerix har arbetat fram fyra stycken kärnvärden som beskriver vår företagskultur och det vi 
står för. Dessa kärnvärden ska stämma in på hur vi är i vår relation med kunder och 
samarbetspartners samt att det ska synas i vårt produktsortiment. Våra fyra kärnvärden är:

▪ Mänsklig värme
▪ Humor
▪ Spännande
▪ Inbjudande

Mission och motto:
Företagets uppgift är att ”göra världen lite gladare” och det försöker vi göra varje dag. Till 
hjälp finns mottot ”Gör någon glad!” I en allt tuffar värld känns det allt viktigt att ha en 
ambition att bidra med glädje även om det bara är i vår lilla kedja.

Gallerix vision
Gallerix vision är ”1000 butiker i Europa”. Vår vision ska vara styrande för allt vi gör och hela 
tiden se till att vi har rätt riktning. Om det sedan blir 1000 butiker är mindre viktigt så länge 
visionen bidrar till att vi har ett gemensamt synsätt på vart konceptet är på väg. 

Gallerix mål
Gallerix har satt upp målet 200 butiker 2015 i Europa. Detta mål ska vi nå genom att etablera 
100 butiker i Sverige samt butiker på minst två andra marknader varav en är Finland.  

För att skapa en enhetlig bild av kedjan ska alla följa de gemensamma profilanvisningarna 
och ha samma inredning. För att få en kostnadseffektiv marknadsföring använder sig kedjan 
av butiken och skyltfönstrets attraktivitet. Man arbetar även med varuplacering och att 
utveckla kedjans hemsida. En del traditionell marknadsföring sker, främst genom magasin för 
heminredning. Gallerix och kedjan jobbar miljömedvetet genom att minimera förpackningar 
och emballage på varorna som transporteras, leverantörerna får inte använda skövlad 
regnskog utan det är främst björk och furu som används, all tryckning görs med svanenmärkta 
metoder och centralt arbetar man med källsortering. 

De tagare som ingår i kedjan betalar 7.5% av omsättningen i serviceavgift, samt 1.5% till en 
gemensam aktivitetsfond. Pengarna i aktivitetsfonden används till marknadsföring och andra 
gemensamma aktiviteter som stärker kedjans varumärke. 

1 november 2007 köpte finska Tiimari koncernen Gallerix kedjan. Detta innebär att de två 
kedjorna kan skapa synergieffekter främst inom inköp och logistik. Ägarna ser att Tiimari och 
Gallerix kan tillföra varandra fördelar på både de svenska och finska marknaderna.8

1.4 Vad är franchising?

Franchising har sitt ursprung i USA och kom till Sverige på 1970-talet genom företag som till 
exempel McDonalds, Avis och 7-Eleven. Franchisingen tog med sig känslan av the american 
dream genom att med lite pengar och mycket arbete kunna skapa sig en egen och bra framtid. 
Även om franchising på allvar kom till Sverige på 1970-talet så fanns redan liknande koncept 
i Sverige genom verksamheter som till exempel Aniticimex och Svenska Turistföreningen. 

                                                
8 www.gallerix.se/DynPage.aspx?id=50022&mn1=4683&mn2=4752, 2008-05-27 klockan 11.30
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Deras verksamheter drevs med hjälp av ingredienser som är typiska för franchising.9 Ordet 
franchising kommer från början från latinets franco, som betyder rättighet, privilegium.10

Franchising är när en person startat en affärsverksamhet med en affärsidé som blivit 
framgångsrikt och väljer att hyra ut detta koncept till andra företagare. Personen som startat 
affärsverksamheten kallas givare, och den som hyr konceptet kallas tagare. Givaren och 
tagaren är två helt separata företag, men tagaren köper sig rätten till att få information, 
kunskap och rätten till att kopiera det framgångsrika konceptet. I avtalet som sluts mellan 
givaren och tagaren framgår vilka åtaganden och roller som de båda parterna har, vilket är 
mycket viktigt för att både givaren och tagaren ska kunna uppfylla sina mål. Rollerna i avtalet 
är uppdelade så att givaren tar hand om de stora övergripande frågorna och tagaren de 
uppgifter som kan skötas mer lokalt.11  

Det finns tre olika typer av franchising och det koncept som främst finns i Sverige är Business 
Format Franchising. Karakteristiskt för denna typ av franchising är att det på ett effektivt sätt 
distribuerar varor eller tjänster. Det är även ett heltäckande konceptarbete som omfattar 
samtliga delar av affärsverksamheten, till exempel manualer och löpande utbildning under 
hela avtalstiden.12I Business Format Franchising är sättet som varorna distribueras på lika 
viktigt för varumärket som själva varorna som distribueras.13

Den andra typen av franchising är Product Distribution Franchising där man samarbetar inom 
varusidan. Här samarbetar men genom att distribuera produkter genom redan existerande 
distributionssystem. Exempelvis när Pripps distribuerar utländsk läsk.

Den tredje typen av franchising är Trade Name Franchising där verksamheten har detaljerade 
krav på varumärke och namn. Exempel på denna typ är hotell som Holiday Inn och Sheraton. 
Här köper tagaren ett känt varumärke och givaren är mindre intresserad av själva driften.14

Franchising kan sägas innehålla tre grundkomponenter:

1. Varumärket som skapar efterfrågan och kund lojalitet. En tagare har rätt att använda 
givarens namn, varumärke och kunskap. 

2. Affärssystemet, det operativa systemet, som levererar och upprätthåller kundrelationen. 
Systemet måste kunna beskrivas i en manual för att kunna kopieras av olika tagare, det ska 
kunna drivas av andra och vara lätt att lära ut. Systemet måste även vara ett skyddat 
varumärke och ha eventuellt patent på viktiga delar som exempelvis logotyp, butikslayout och 
sättet att presentera varorna på. Systemet måste kunna generera tillräckligt med vinst för att 
tagarna ska kunna leva på sina arbetsinsatser. 

3. Stödet, supporten, som ger möjligheten och kunskapen att finna nya kunder och öka 
marknadsandelarna. Detta stöd kan ske i form av handbok för hur affärssystemet ska drivas. 
Denna handbok är konfidentiell och ges endast ut när kontraktet för avtalet mellan 

                                                
9 Axberg, Curt m fl., Franchising en handbok, s 11. 
10 Engström, Anders, mfl, Franchising i praktiken, s 19.
11 www.franchiseforeningen.se
12 Axberg, Curt m fl., Franchising en handbok, s 13.
13 Spinelli, Stephen, Franchising Pathway to Wealth Creation, s 2.
14 Axberg, Curt m fl., Franchising en handbok, s 13.



11

franchsisegivare och tagare är påskrivet. Givaren ska även bistå tagaren med utbildning, 
administration och marknadsföring.15

1.4.1 Inom vilka branscher finns franchising?

Enligt en undersökning som gjordes 2006, av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av 
Svenska franchiseföreningen, så omsätter franchising i Sverige 115 miljarder kronor och 
närmare 125 000 är anställda inom franchising. Denna undersökning visar att detaljhandeln 
består av 44% franchising, och är därmed den största marknaden som detta koncept används 
inom. Därefter kommer övriga marknader 18%, restauranger 11%, konsult och mäkleri 9%, 
bilar/tillbehör/reparationer 5%, IT 5%, transport 4% och träning/hälsa 4%.16 Franchising kan 
drivas inom alla marknader, men för att vara ett framgångsrikt koncept krävs att 
affärskonceptet prövats på en pilotenhet i minst ett år. Detta för att visa att affärsidén och 
konceptet är framgångsrikt. Affärsidén och verksamheten måste vara unik och kunna
reproduceras och kopiera av tagarna. Detta innebär att konceptet ska kunna fungera på olika 
orter och drivas av olika individer.17 Nya möjligheter för franchising kommer att öppnas i och 
med att offentliga verksamheter privatiseras, till exempelvis apotek, vårdcentraler, sjukhus, 
hemtjänst och friskolor.18

1.4.2 Fördelar för givaren att expandera genom franchising

De finns en hel del fördelar med att expandera genom franchising. Det är ett bra sätt att snabbt 
expandera och samtidigt ha en låg investeringskostnad. Kostnaden kan hållas låg då tagaren 
står för investeringskostnaderna och kapitalet. Givaren behöver inte anställa fler personal vid 
öppnandet av en ny butik utan det är tagaren som står som arbetsgivare. Tillsammans blir de 
som ingår i franchisekedjan starka och kan få bättre inköpsvillkor av tillverkare, leverantörer, 
annonsörer och reklambyråer vilket gör det lättare för de enskilda tagarna att bli lönsamma. 
Tagarna betalar en inträdesavgift och sedan en procentuell summa som är baserad på 
omsättningen för att kontinuerligt få ta del av kunskap och de fördelar som kommer genom att 
vara del av en franchisekedja. Detta gör att givaren kontinuerligt får in pengar. Då antalet 
tagare ökar så ökar även exponeringen av varumärket. Om kvalitén på exponeringen är hög 
ökar även värdet i varumärket. Den löpande driften i butikerna sköts av tagarna och därmed 
kan givaren koncentrera sig på att upprätthålla kvalitén i affärskonceptet och ge löpande 
support i form av utbildning, administrativa tjänster, rådgivning och framför allt att fortsätta 
vidareutveckla sitt affärskoncept. Denna uppdelning gör att de två parter som finns inom ett 
franchisesystem får distinkta roller som är beroende av varandra för att fungera effektivt. 
Detta samarbete sporras även av att tagarna är mer motiverade, då de är egna företagare, än 
anställda butikschefer med lön. Som nämnts ovan är givaren och tagaren beroende av 
varandra, speciellt då det gäller kunskapsutbyte. Givaren besitter erfarenhet och kunskap som 
tagaren behöver för att driva en lönsam butik, och tagaren besitter lokal kund kännedom och 
uppmärksamhet mot vad konkurrenterna gör som givaren behöver för att utveckla 
affärskonceptet.19

                                                
15 Sagell, Dan-Michael, Carlsson, Pål, Franchis Praktisk handbok för franchisegivare och tagare, s 17.
16 www.sff.chainformation.com/DownloadArea/Franchisig%20i%20Sverige%202006(1).pdf
17 Engström, Anders mfl, Franchising i praktiken, s 29.
18 BDO, Franchising som egen ”företagsform”, s 12.
19 Sagell, Dan-Michael, Carlsson, Pål, Franchis Praktisk handbok för franchisegivare och tagare, s 25.
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1.4.3 Nackdelar för givaren att expandera genom franchising

Samarbetet som ovan nämnts som en fördel kan även ses som en nackdel om samarbetet inte 
fungerar. Givarens framgång är i första hand inte beroende av dem själva utan på kapaciteten 
och framgången av de tagare som den associerar sig med. Därmed är rekryteringen av rätt 
tagare viktigt för givarens framgång.20 Exempel på detta är då både givaren och tagaren har 
ekonomiska mål som de vill uppfylla. Givaren genom att maximera försäljningen och tagaren 
genom att maximera sin vinst. Om inte alla i franchisekedjan uppfyller de krav som ställs på 
exponering och kvalité försvagas hela kedjans varumärke. Därför är det viktigt att tagarna inte 
drar in på kostnader som kan spara in pengar för det egna företaget, men som samtidigt skadar 
kedjans varumärke. 

För att förhindra att konflikter uppstår i relationen mellan givare och tagare är det viktigt att 
arbetsfördelningen och kraven tydligt framgår av franchisingpolicyn. I denna policy finns 
frågor som har med sortiment, utbildning, profilering, organisation och framför allt hur 
arbetsfördelningen är uppdelad. Tumregeln är att det som har med stordriftfördelar att göra 
sköts av givaren, till exempel kontakten med tillverkare och leverantörer, inköp, 
sortimentsutveckling, utbildning, marknadsföring, rekrytering och utveckling av 
affärskonceptet. Det som har att göra med småskaliga och lokala uppgifter sköts av tagaren, 
exempel på detta är försäljning, kundservice, kundkontakter, kundvård och lokal 
marknadsföring. 

1.4.4 Fördelar med att vara tagare

En stor fördel med att vara tagare är att man inte behöver börja från början utan man får 
tillgång till ett utarbetat affärskoncept. Detta innebär att tagarens arbete oftast blir kortare 
innan de positiva resultaten visar sig. Det har även visat sig att det är färre konkurser inom 
franchising än för de företag som agerar ensamma. Det finns främst tre skäl till att 
konkurserna är färre: tagaren får tillgång till ett fungerande koncept, genom att rekrytera rätt 
personer som tagare sorterar givaren bort individer som inte har utsikter att lyckas och givaren
gör ofta stora ansträngningar för att förhindra att någon av tagarna hamnar i konkurs.21

Genom att ta del av givarens erfarenhet kan kostsamma misstag förhindras och man behöver 
inte själv lära sig företagande. Om det finns en fungerande arbetsfördelning och support kan 
tagaren koncentrera sig på att sköta de arbetsuppgifter som ingår i dennes roll. Som egen 
företagare kan det vara lättare att få finansiering om man tillhör ett redan fungerande 
affärskoncept och välkänt varumärke. Genom att tillhöra en kedja kan de enskilda butikerna 
få bättre och billigare inköp och leveransvillkor. Ytterligare en stordriftsfördel är då kedjan 
tillsammans marknadsför sig så att de enskilda butikerna inte behöver stå själva för denna 
kostnad. Som tagare är man egen företagare och driver själv sin verksamhet, dock inom 
ramen av givarens affärskoncept. En stor fördel är att som tagare kunna vara del av det 
nätverk som bildas genom franchising och kunna ta del av varandras erfarenheter.22

1.4.5 Nackdelar med att vara tagare

Åter igen kan fördelarna i ovanstående stycke även vara nackdelar. Även om man är egen 
företagare så måste man följa givarens affärskoncept och låta givaren ha insyn i sin 
verksamhet. Man måste både göra en initiell investering och återkommande investeringar i 

                                                
20 BDO, Franchising som egen ”företagsform”, s 13.
21 Ibid, s 6.
22 Sagell, Dan-Michael, Carlsson, Pål, Franchis Praktisk handbok för franchisegivare och tagare, s 30 .
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kunskap och support. Som tagare måste man sälja från de leverantörer som givaren godkänt 
och löpande uppgradera inredning och sortiment i takt med att givarens affärskoncept
utvecklas. Om tagaren vill sälja sin verksamhet kan den inte göra det till vem som helst utan 
måste få givarens tillåtelse. Om inte alla tagare följer affärskonceptet och kvalitén kan den 
enskilde företagaren skadas då kunden sällan gör någon skillnad mellan butikerna i kedjan. 
Som tagare med personal är du arbetsgivare med arbetsrättsliga regelverk och sociala 
förmånssystem som finns för de anställda.23 Ju starkare ett franchisingkoncept är, desto 
vanligare är det att kraven på följsamhet är strängare. Detta innebär att om tagaren är en 
person som vill kunna styra helt över sin verksamhet inte är den rätta personen för att 
engagera sig i franchising utan bör då välja en annan arbetsform. Hela kedjans – och du som 
tagares – framgång beror på att du och de andra tagarna agerar enligt enhetliga linjer.24 Valet 
av givare är avgörande för tagarens framgång då denne är beroende av information och 
support som givaren besitter.25

1.4.6 Branschförening och lagar

Sedan 2006 finns i Sverige en lag som i korthet innebär att givaren måste informera tagaren 
om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. Informationen ska 
lämnas i god tid innan ett franchiseavtal ingås. Om givaren bryter mot detta kan 
Marknadsdomstolen ålägga givaren att vid vite lämna information.26

I Sverige finns sedan 1972 Svenska Franchiseföreningen som är en ideell förening och verkar 
för att sprida kunskap om franchising, att det drivas på ett klanderfritt sätt, är etiskt och att
franchising ska ses som en uppskattad företagsform.27 Idag finns en insikt om att de 
gemensamma intressena är större och viktigare än de motsatta. Därför verkar Svenska 
Franchiseföreningen i både givare och tagares intressen.28

1.5 Tidigare forskning

Tidigare forskning om franchising har främst handlat om juridiska-, ekonomiska- och 
maktförhållandet inom franchisekonceptet. 1997 publicerades resultatet av en undersökning 
som gjorts vid Manchester School of Management och University of Bradford i England. 
Studien heter Franchise relationship quality: micro-economic explanations och studerar de 
ekonomiska aspekterna av att använda franchising som distributionskanal och ett strategiskt 
val, i kombination med beteende och relationer. Relevanta teorier studeras i samverkan med 
empirisktmaterial som samlats in. Studien tar främst upp tre teman:

1. Kvalitén på de förhållanden som finns inom franchising – Fyra typer av förhållanden 
behandlas; 

▪ känsla av samhörighet och enighet
▪ inget förhållande mellan kostnader och fördelar
▪ förväntade problem
▪ maktbalans

                                                
23 Sagell, Dan-Michael, Carlsson, Pål, Franchis Praktisk handbok för franchisegivare och tagare, s 30 ff.
24 BDO, Franchising som egen ”företagsform”, s 17.
25 Ibid, s 13.
26 www.franchiseforeningen.se
27 www.franchiseforeningen.se
28 BDO, Franchising som egen ”företagsform”, s 45.
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Det framkommer att det kontrakt som finns mellan givare och tagare lägger grunden för 
relationen. Känslan av samhörighet uppstår i det ömsesidiga beroende som finns inom en 
franchisekedja. I relationsutbytet, när det finns olika intressen och samtidigt en 
samhörighetskänsla så bör man arbeta med att främja samhörighetskänslan. Här är det typen 
av relation som är viktigt, vid ett väl fungerande relationsutbyte kan framtida konflikter lösas. 
Här menar författarna att styrkan på relationen mellan givare och tagare kan relateras till de 
ekonomiska faktorer som finns i kontraktet. 

2. De micro-ekonomiska förklaringar, det vill säga varför en entreprenör väljer att expandera 
genom franchising istället för att själv investera och utöka kedjan, sker enligt litteraturen 
främst på grund av tre teman:

▪ Brist på resurser – med bristande resurser menas att givaren inte behöver utöka sin egen 
personal utan kan använda sig av givarens. 

▪ Agentkostnader - Franchising ses i litteraturen som ett sätt att komma undan agentproblemet, 
det vill säga att anställa en person och som tar instruktioner och ska utföra det jobb som ägaren 
förväntar sig, till exempel att sköta butiken, istället för att expandera genom franchising där 
butiksägaren är egen företagare.

▪ Sök- och kostnadsteori – ser till den kunskapsbegränsning som kedjan har. Kedjans 
kunskapsbas kommer från marknaden och dess processer. Här kan det uppstå problem om en 
kedja ger sig in på nya marknader och saknar kunskap om denna. Det är här som kostnaden, för 
att få rätt information uppstår. Franchising är baserat på entreprenörskap och när en tagare
förnyar sig, med utgångspunkt från sin lokala marknad, kan dessa idéer komma att anammas 
inom hela franchisekedjan, vilket gör att franchisekedjan kan dra nytta av halv-självstyrande 
entreprenörer. Ett långsiktigt tänkande gör att dagens kostnader och intäkter inte behöver 
matchas utan man kan se hur kostnader för information som man har idag kan ge framtida 
vinst.

Författarnas sammanfattning av den litteratur som finns om micro-ekonomi och franchising 
säger att franchising konsekvent ses som ett alternativ till hierarkisk integration, istället för ett 
alternativ till en marknadstransaktion. Författarna tolkar detta som att någon form av 
integration och kontroll önskas av givarna. Agentteorin, som beskrivs i uppsatsens teoridel,
(Alchian och Demsetz, 1972) kan relateras till kedjans behov av samarbete för ekonomisk 
aktivitet. Detta samarbete tar sig form genom att givaren har anspråk på omsättningen och 
därmed ett intresse av att alla tagares ekonomiska effektivitet. Att ha ett välskrivet kontrakt är 
ett sätt att försäkra sig om samhörighet. Kontraktet ska även innehålla en balansering av 
kostnaderna och förmåner under kontraktets livslängd, och på så sätt upprätthålla optimismen. 
Kontraktet är även viktigt för att förhindra problem med kontroll och maktförhållandet mellan 
givare och tagare. 

3. Den litteratur som finns för franchising som ett strategiskt val har studerats och det 
framkommer av detta att motivationen och intentionen till att välja franchising för att utveckla 
ett företag ligger till grund till relationernas kvalitet. Det framkommer av litteraturen att valet 
av att välja franchising som ett utvecklingsalternativ är mycket varierande och kan ändras 
under en franchisekedjas utveckling. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att man inte kan 
förvänta sig att franchiserelationer är identiska om man jämför olika kedjor, inte heller bör man 
hitta en ”ideal” relation då relationen måste sättas i sin kontext. 
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Sammanfattningsvis har författarna gjort en tabell, se nedan som ger en översikt över studiens 
resultat. Resultatet visar att de fyra relationskategorierna, som nämnts i punkt I, varierar 
beroende på givarens intentioner och behov av att välja franchising som utvecklingsform. 
Motivationen till franchising är beroende av företagets strategi, vilket även inverkar på 
relationens kvalité. Man kan därmed inte förvänta sig att en bra relation kan åstadkommas 
inom samtliga franchisesituationer.29

Tabell 1, Sammanställning av resultatet av de relationer som kan uppstå i olika franchise tillfällen. Hopkinson, 
Gillian, Hogarth-Scott, Sandra, Franchise relationship quality:micro-economic explanations, s 839

Författarna ser att forskning och studier inom exempelvis uppfattningen av relationsenighet, 
på vilket sätt problem hanteras, makt balanser, attityder mot investeringar behövs. Allt detta 
har med relationen mellan givare och tagare att göra och det finns en gemensam nämnare –
kommunikation. Det finns inte mycket skrivet om franchising, kommunikationen och 
franchising ur kundens och varumärkes perspektiv. Därför ämnar den här studien att se hur 
kommunikationen mellan givaren och tagaren kan fungera så att alla kan nå sina mål genom 
att bilda en enhetlig bild och ett starkt varumärke mot kunden. 

Ett exempel på forskning inom franchising och ekonomi är från Departemento de 
Administracion y Economia de la Empresa från Salamanca i Spanien utkommen juni 2007.
Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Det genomfördes fem intervjuer med ledare för 
expanderande franchisekedjor och 145 enkäter besvarades av tagare. 145 enkäter motsvarar 
25% av de som tillfrågades om att vara med i studien. Studiens resultat kan sammanfattas 
med att längden på kontraktet som upprättas mellan givaren och tagaren blir längre när 
givarens erfarenhet ökar, och kontraktstiden minskar om det förekommer snålskjutsåkande på 
systemet. Genom att erbjuda kortare kontraktstid kan givaren lättare säga upp tagare som inte 
följer konceptet och arbetar på ett förväntat sätt. Resultaten visar även att givaren minskar 
tagarnas rädsla för hold-up, det vill säga att inte generera tillräckligt med inkomster för att 
täcka kostnaderna för de investeringar som måste göras av tagarna och ge vinst, genom att 
erbjuda längre kontrakt. 30

1.6 Avgränsning

Studien omfattar fem butiker inom Gallerix som har över 90 butiker i Sverige. Butikerna som 
besöktes ligger alla inom 15 mil från Uppsala, detta för att göra studien möjlig att genomföra. 
Att butikerna ligger inom detta begränsade område kan ha betydelse för resultatet, men som 
uppsatsförfattare uppfattas det inte som ett problem utan att resultatet troligtvis skulle vara 
snarligt även om butikerna funnit i olika delar av Sverige.

                                                
29 www.emerald-library.com
30 Economic Letters, Issue 2, November 2007, pages 145-150
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2. Teori
Teorier och modeller är förklaringar, tolkningar och abstraktioner av verkligheten som ska 
underlätta vår förståelse av olika fenomen. I detta avsnitt presenteras de teorier som valts ut 
och använts i studien.  Teorierna har valts för att besvara studiens syfte och frågeställningar 
och i slutet av detta avsnitt förklaras varför just dessa teorier valts.
   
2.1 Teorier

Den första teorin, konvergensmodellen, handlar om hur individen genom interaktion skapar 
förståelse för ett fenomen. Den andra teorin, Den uppmärksamma organisationen, lyfter fram
hur de olika individerna i en organisation kan ses som entreprenörer och hur de bidrar med sin 
kunskap och omvärldsspaning inom sitt område, som i sin tur bidrar till hela organisationens 
framgång. Den tredje teorin som valts ut är, agentteorin, som ser till förhållandet mellan 
givare och tagare och hur denna speciella relation kan få konsekvenser för båda parters 
framgång. Den sista teorin, strategisk varumärkesplattform, handlar om hur organisationer 
skapar en plattform för sitt varumärke.

2.2 Konvergensmodellen 

Konvergensmodellens idéer kommer från filosofen Charles Sanders Peirce. Han studerade 
tecken och meningsskapande och detta ledde till att han upptäckte hur vagt och oprecist 
språket är. Ett tecken är vagt och oprecist när det behöver något ytterligare tecken eller 
erfarenhet för att skapa förståelse. Han kom även fram till att ingen människas förståelse av 
ett tecken är det samma som någon annan människas förståelse av samma tecken, då 
förståelsen är baserad på människans tidigare erfarenheter. Dessa två upptäckter är de två 
faktorer som konvergensmodellen bygger på – att information inte är exakt i sin beskrivning 
och att kommunikation är en dynamisk process av en utveckling som sker över tid. 

Människans unika och individuella nätverk är ansvariga för personens unika 
meningsskapande. De koder och koncept som individen har till sitt förfogande är baserade på 
individens tidigare erfarenheter, som kan vara liknande men inte identiska med någon annan 
individs. När individers handlingsmönster och interaktioner överlappar varandra, gör även 
deras koder och koncept för översättning och förståelse av verkligheten det.

Det viktigaste elementet i konvergensmodellen är information. Ordet information är 
sammansatt av latinets ”form” som betyder figur, kontur, modell eller mönster, och prefixet 
”in”. ”Form” är formen eller strukturen av det som utmärker sig från det som den baseras 
på.31 I Svenska Akademins Ordlista förklaras ordet information som upplysning eller 
underrättelse.32

Konvergensmodellen utgår från att sätta in ordet och informationen i sin kontext. Ett exempel 
på detta är ordet bord som i sig själv får lite mening om det inte sätts i relation med 
exempelvis stol eller sitta. Ordet får mening genom sin specifika kontext. Kommunikation 
kan definieras som en process där deltagarna ger och delar information med varandra för att 
komma fram till en ömsesidig förståelse.33 Ordet kommunikation kommer från latinets 

                                                
31 Rogers, Everett M, Kincaid, D. Lawrence, Communication Networks, s 43-69.
32 Svenska Akademins ordlista över svenska språket, s 235.
33

Rogers, Everett M, Kincaid, D. Lawrence, Communication Networks, s 43-69.
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communis som betyder ”gemensam”. Kommunikation betyder därmed att göra något 
gemensamt, att dela något, och att det som delas blir gemensam egendom.34 Kommunikation 
är alltid en handling som delas med andra, en ömsesidig process av att dela med sig av 
information. Man kan med andra ord säga att kommunikation alltid indirekt är en relation. 
Konvergens är riktningen för två eller fler individer att ta sig till en punkt där den ena 
individen närmat sig den andra, och de förenas i ett gemensamt intresse eller fokus.

Även om en ömsesidig förståelse är målet med kommunikationen så når den aldrig total 
förståelse på grund av den medfödda osäkerhet som finns i ett informationsutbyte, som 
nämnts ovan. Flera informationscirklar i informationsutbytet kan öka graden av förståelse, 
men inte göra den komplett. Som tur är så krävs det sällan en total ömsesidig förståelse utan 
kommunikationen avtar när man nått en nivå som gör att alla parter förstår vad de ska göra. 
Denna nivå kan vara hög, som till exempel mellan två bombexperter som ska detonera en 
bomb och låg som när en person förklarar för en annan att det är fint väder idag.35  

Bild 1. Konvergensmodellen, Windahl, Sven, Signitzer, Benno, Using Communication Theory, s 75

I Konvergensmodellen finns inslag av nätverkstänkande där person A och B genom 
kommunikation tar till sig information. A och B tar emot informationen, översätter/tar till sig 
den och förstår den. Denna process kan resultera i ett gemensamt tankesätt eller handling där 
resultatet av processen är beroende på personernas tidigare erfarenheter och personlighet. A 
och B kommer kanske överens om innehållet i informationen, men det behöver inte leda till 
ett gemensamt tankesätt eller handling. Bild 1 visar hur A och B genom meningsutbyte och 
kommunikation skapar en gemensam förståelse av informationen. Här tar och ger A och B 
varandra information, vilket resulterar i den gemensamma förståelsen.36

                                                
34 Hård af Segerstad, Peder, Kommunikation och Information, s 34.
35 Rogers, Everett M, Kincaid, D. Lawrence, Communication Networks, s 43-69.
36 Windahl, Sven, Signitzer, Benno, Using Communication Theory, s 73.
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I nästa teori finns många gemensamma nämnare med konvergensmodellen men den ser mer 
hur individen och organisationen tillsammans kan skapa mening och tillsammans bli 
framgångsrika. 

2.3 Den uppmärksamma organisationen

Entreprenörskap sker inom många olika områden i samhället, dels inom privat företagande i 
små och stora företag, och dels inom den offentliga sektorn och ideell verksamhet. 2001 
gjordes en studie vid Handelshögskolan i Stockholm där man tittade på hur entreprenörer 
tänker och agerar i olika beslutssituationer. Studien visar att entreprenörerna var extremt bra 
på att fokusera och de var öppna för stimuli. Dessa två egenskaper kan ses som varandras 
motsatser som drar nytta av både ordning och variation samtidigt. Studien visar även att 
entreprenörer uppskattar variation och ogillar för mycket komplexitet i olika situationer. 
Utifrån detta drar Sven Hamrefors, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och författare 
till boken Den uppmärksamma organisationen, Från Business Intelligence till Intelligent 
Business, slutsatsen att en organisation måste innehålla både ett visst mått av ordning och ett 
visst mått av variabilitet för att entreprenörskapet ska frodas.37

Nedanstående bild visar hur Hamrefors menar att spaningsarbetet inom en organisation 
fungerar.

Bild 2. Hamrefors, Sven, Den uppmärksamma organisationen, s 86

För att förstå hur entreprenören inom individen kan bidra till en organisations 
omvärldsbevakning börjar Hamrefors med att se hur individen fungerar.

2.3.1 Individens uppmärksamhet

All omvärldsbevakning utgår från den uppmärksamhet individen har mot omvärlden. 
Individens uppmärksamhet har i sin tur byggts upp från tidigare erfarenheter i en process som 
är konstant. I denna process är minnen den mest betydelsefulla faktorn vilket gör att individen 
ofta är uppmärksam och spanar på sådant som redan finns i minnet, det gör att individen 
inriktar sig på saker som den känner igen. Individens minne är beroende av nya intryck för att 
utvecklas och för att inte förfalla. De nya intrycken inverkar på individens ackumulerade 
minne och påverkar framtida handlande, därför är det viktigt att få ”rätt” intryck. Individen 

                                                
37 Hamrefors, Sven, Den uppmärksamma organisationen, s 26f.
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blir ofta en expert på det som har med den egna handlingsmiljön att göra, det vill säga den 
miljö som den själv kan påverka. Utanför den egna handlingsmiljön finns omvärlden som 
ramar in den och som kallas inramande miljö. Den inramande miljön påverkar individen och 
dennes handlings miljö, men här är individen är inte lika duktig på att söka information. 
Utanför den inramande miljön finns en miljö som är främmande för individen. Här är det 
svårt för individen att vara uppmärksam på de signaler som finns då de ligger långt bort från 
dennes egen handlingsmiljö. Det är då individen behöver samarbeta med andra. 

2.3.2 De sociala processernas inverkan på uppmärksamheten

Alla individer är en del av en kultur och denna kultur påverkar individens sätt att uppfatta 
verkligheten. Individen bidrar själv med perspektivbildning genom att förmedla sina 
perspektiv till organisationen, och individen tar upp perspektiv som förmedlas från 
organisationen. Alla dessa perspektiv kommer från de minnen som individerna i 
organisationen har ackumulerat under sina liv och de påverkar individerna både positivt och 
negativt.38 Strukturerna består av handlingar, fysiska processer och tankesätt. För att skapa ett 
kollektivt tänkande i en organisation krävs det att strukturen är stark vilket innebär att 
informationen behandlas på ett tydligt sätt för perspektivbildningen vilket gör att perspektivet 
blir en anpassning till vad majoriteten tycker och tänker. Reglerna gör det enklare att fatta 
beslut och om individerna är aktiva i sina handlingsmiljöer kan de beslut som fattas, och som 
avser deras handlingsmiljöer, effektivt implementeras.  Det är därmed två faktorer som 
påverkar perspektivbildningen för individen och organisationen; graden av aktivering i den 
egna handlingsmiljön och graden av strukturation i den sociala miljö man befinner sig i. 

Dialog är ett viktigt inslag i utvecklingen av en organisations verksamhet. Dialog kan bidra 
till att organisationen handlar på ett intelligent sätt i sin omvärld och bidrar till den yttre 
effektiviteten. Dialogen ger i idealfallet en förmåga att ta till sig många olika aspekter av 
perspektivbildningen och leder till en större förmåga att förstå mottagarens perspektiv på den 
prestation som genomförts.

2.3.3 Organisatorisk inverkan på uppmärksamheten 

Det som påverkar uppmärksamheten, och den spaning, som individen gör i sin omvärld är 
beroende av individens arbetssituation, det vill säga den egna handlingsmiljön. Som tidigare 
nämnts är minnet viktigt för hur individen spanar och handlar i olika situationer, och om 
individen har många relevanta minnen till en situation känner den igen situationen och vet hur 
situationen ska hanteras. Om kraven i situationen upplevs som rimliga ger detta en känsla av 
”personligt flyt” (flow på engelska).  Denna känsla gör att individen känner sig komfortabel i 
situationen vilket ökar uppmärksamheten. Är kraven för stora upplevs stress, och är de för 
små upplevs tristess. För att en person optimalt ska kunna använda sin ackumulerade kunskap 
krävs att krav och förmåga balanserar varandra. En organisation skall, för att bli 
framgångsrik, utgöra en lämplig inramande miljö till individernas handlingsmiljöer. 

Hamrefors har i sin forskning funnit att det finns tre faktorer i en organisation som bestämmer 
om individerna upplever miljöerna som inramande eller främmande till sina handlingsmiljöer. 
De tre faktorerna är: samordnande logik, genomskinlighet och kunskapsöverföring. 

Samordnande logik – den samordnande logiken kommuniceras ut i organisationen genom de 
processer som finns. Dessa processer gör att vissa saker upplevs som normgivande och blir då 

                                                
38 Hamrefors, Sven, Den uppmärksamma organisationen, s 54, han hänvisar till Anthony Giddens 1984.
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den logik som man använder. Det är ledningens ansvar att skapa ett begripligt flyt i en 
organisations processer. Logiken måste även vara samordnad vilket kan göras genom att 
antingen decentralisera eller centralisera en organisation. Det finns för- och nackdelar med 
båda sätten. Om en organisation är för decentraliserad gör detta att individerna endast ser till 
sitt eget hus och ser gärna att det är någon annan som får stå för kostnaderna. Det kan till och 
med gå så långt att vissa individer ifrågasätter vad organisationen gör för dem och vad de ska 
ha den till. Om man istället centraliserar bidrar detta till att arbetsuppgifterna blir för 
rutinartade och processerna bidrar inte till att se alternativa perspektiv. Det förefaller därmed 
att de flesta organisationer behöver en viss decentralisering då detta stärker individernas 
arbetssituation. Samtidigt måste man centralisera vissa saker och samspelet mellan dessa båda 
sätt avgör hur den samordnande logiken är uppbyggd i en organisation. 

Genomskinlighet – genomskinlighet är individernas uppfattning om hur lätt det är att 
överblicka och tränga igenom organisationsstrukturen och hur organisationens olika delar är 
sammanlänkade. Det finns två faktorer som inverkar på genomskinligheten. Dels den fysiska 
genomskinligheten som ser hur mycket information som individen har om andra delar i 
organisationen. Här kan för mycket information skapa informationsstress då individerna 
endast kan ta till sig en viss mängd information. Den andra faktorn är formuleringen och 
förmedlingen av organisationens verksamhetsidé. Verksamhetsidé omfattar här vision, mål, 
affärsidé och strategi. Uppmärksamheten ska riktas mot organisationens kärnverksamhet och 
vad organisationen måste vara bra på för att kunna spela denna roll i omvärlden. 
Verksamhetsidéns formulering får stora konsekvenser för hur genomskinligheten i 
organisationen är. En formulering som felaktigt beskriver vad man skall göra istället för att 
visa vem man ska vara i omvärlden omintetgör förutsättningarna för genomskinlighet i 
organisationen. 

Kunskapsöverföring – kunskapsöverföring är hur individerna uppfattar möjligheten att hitta 
kunskap och kunskapskällor när de behöver dem. Det kan vara allt från databaser till 
människor och det är även viktigt att informationen kan hittas i rätt tid. En organisations 
förmåga att underlätta medlemmarnas kunskapsöverföring är därför beroende av hur lätt det 
är för individerna att hitta kontakter till kunskapen, både internt och externt. 
Informationssystem är bra att använda för att hitta informationskällor men de kan vara mindre 
bra för att överföra kunskap. När information och kunskap är komplexa är det bäst att 
överföra kunskapen ansikte mot ansikte. Det är i mötet som individen kan ta till sig 
kunskapen med båda hjärnhalvorna och ta till sig fler intryck och perspektiv överförs mellan 
individerna. 

2.3.4 Råd

Hamrefors ger följande råd för att förbättra uppmärksamheten och omvärldsspaningen i en 
organisation:

Förbättringar i arbetssituationen – Den kunskap som en individ besitter har byggs upp av de 
minnen som den har. Denna kunskap kan oftast inte ses på en CV, i en personlighetstest eller 
under en intervju utan det är först när individen börjar arbeta i organisationen som de märks. 
Det är därför viktigt att rekrytera rätt individer som delar de värderingar som organisationen 
står för och som kan passa in i gemenskapen. 

Ett incitament gör att individen känner sig lockad till att göra en handling som även ger
uppmärksamhet. Det främsta incitamentet för en individ är att den uppriktigt uppskattas för 
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vad den är och vad den gör, och att allas insatser i organisationen uppfattas som viktiga för 
organisationen som helhet. 

Förbättring av den generella situationen – för att individerna ska kunna var aktiva i sina 
handlingsmiljöer krävs det en inramande miljö som tillåter detta. Den organisatoriska miljön 
måste därför innehålla faktorer som stimulerar individerna till att vilja utvidga sina 
handlingsmiljöer. Det innebär att den samordnande logiken, genomskinligheten och 
kunskapsöverföringen förbättras.  

Genom att analysera de processer som finns inom en organisation kan ledningen se om 
processerna fungerar väl i förhållande till omvärldens krav, och på så sätt skapa 
genomskinlighet i organisationen. Det finns olika sätt att göra detta, dels genom 
benchmarking (då men ser hur en organisation från en annan bransch men med liknande 
processer fungerar) och detls genom att använda Balanced Scorecard (mätinstrument för att 
mäta inte bara finansiella mål utan andra delar som bidrar till slutresultat, så som företaget ur 
kundens perspektiv, de interna processerna, förnyelse och lärande samt hur företagets 
verksamhet finansiellt bidrar till slutresultatet39). Väl fungerande processer utgör en 
inramning till medarbetarnas uppfattning av vad som är relevant i omvärlden. 

En väl fungerande intern och extern informationsspridning är nödvändigt men inte tillräckligt 
för väl fungerande genomskinlighet. Ofta är det många små saker som inverkar på 
genomskinlighetens effektivitet. Exempelvis inaktuell information på hemsidan, interna 
databaser som ingen uppdaterar eller använder. Allt detta skapar dimma i organisationen. 
Informationsspridningen måste även spegla organisationens ambition med att underlätta 
individernas informationsinhämtning där timingen av kommunikationen är viktig. Det är 
endast när rätt budskap hamnar i rätt situation som resultatet blir effektiv kommunikation. 
Verksamhetsidéns formulering får stora konsekvenser för organisationens genomskinlighet. 
Sättet som verksamhetsidén förmedlas ut i organisationen är även viktigt. Det är viktigt att 
komma ihåg att grunden för individens fokus är den egna handlingsmiljön och till den måste 
det finnas en meningsskapande inramning. 

Kunskapsöverföring är effektiv om organisationen underlättar individernas förmåga att hitta 
rätt information och kunskap. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för individen att 
kunna överföra sina perspektiv till organisationen. Perspektivöverföringen underlättas om 
man använder sig av en givande dialog. 

2.3.5 Sammanfattning av den uppmärksamma organisationen

Att öka omvärldsspaningen och att verka för att hela organisationen främjas av hur individen 
upplever den egna handlingsmiljön och arbetsmiljö. Individen bygger upp sin kunskapsbas 
genom tidigare erfarenheter och det är utifrån dessa erfarenheter som individen ser på 
omvärlden och gör sin spaning. För att främja handlingsmiljön krävs det en inramande 
omvärld, organisation, som gör att handlingsmiljön kan relateras till den inramande miljön. På 
så sätt kan individen vidga sitt kunnande och överföra sitt perspektiv till organisationen som 
kan dra nytta av individens spaning och erfarenhet. En främjande inramande miljö innehåller 
samordnande logik, genomskinlighet och kunskapsöverföring.

                                                
39 Axelsson, Björn, Agndal Henrik, Professionell marknadsföring, s 82.



22

Sammanfattningsvis skriver Hamrefors att den organisatoriska miljön i detta fall förmår vidga 
medarbetarnas fokus utan att medarbetarna för den skull förlorar förmågan att fokusera på sin 
arbetssituation.40

2.4 Agentteorin

Agentteorin har från början utvecklats utifrån relationen mellan chefer och aktieägare och har 
även utvecklats till att se på relationer där många intressenter ingår, som exempelvis olika 
chefer inom samma företag. En agentrelation uppstår när en av parterna, huvudmannen, 
delegerar sin auktoritet till en annan, ombudet/representanten, och huvudmannens välfärd är 
beroende av ombudets/representantens agerande. För att skydda huvudmannens intressen 
måste man försöka att reducera ombudets/representantens möjlighet till att inte följa det som 
bestämts att den ska göra. För att kunna genomföra detta uppstår kostnader i form av 
uppföljning. Både huvudmannen och ombudet/representanten har ett gemensamt intresse av 
att hålla dessa kostnader nere och att hålla uppföljningen på en bra och genomförbar nivå. De 
flesta agent problem kan lösas genom uppföljning, ett nära samarbete och incitament som gör 
att ombuden/representanterna vill göra ett bra jobb. Kontraktet är ytterligare en faktor som 
kan lösa ett agent problem. Ett välskrivet kontrakt kan förhindra att konflikter uppstår. 

Den kritik som riktas mot agentteorin menar att den har en orealistisk syn på människor och 
organisationer. Enligt agentteorin är människan främst motiverad av pengar, och detta har 
forskare som studerat agentteorin utifrån institutionsteorier och sociala influenser opponerat 
sig mot. En annan typ av kritik har riktats mot att agentteorin är så fokuserad på parten som 
står för investeringarna. Själva teorin är egentligen neutral, man skulle lika väl kunna ta 
ombudens/representanternas perspektiv, men den utgår alltid från huvudmannen.41

Doherty och Quinn använder agentteorin i sin analys om franchising och hur olika företag 
väljer att använda franchising vid internationell expandering. De belyser fyra punkter som 
agentteorin lyfter fram, och dessa punkter känns även relevanta och användbara i ett nationellt 
perspektiv. De fyra punkterna är:

1. Agentteorin ser till de realistiska antaganden som finns för rationella gränser och 
potentiell optimism och mål konflikter, som finns i relationen mellan givare och tagare. 

2. Agentteorin fokuserar även på de ekonomiska motiven som finns inom relationen, det vill
säga risker och incitament. 

3. Agentteorin betonar vinst maximeringen som sker genom att sälja produkter via 
mellanhänder, som är kunskap, teknologi och goodwill. Detta sker främst inom 
detaljmarknader där företag och varumärken existerar som omfattar information. 

4. Agentteorin betonar vikten av processen som överför information, problemet med 
asymmetrisk information och de kostnader som finns för att kontrollera och följa upp
ombudet/representanterna.42

Den fjärde punkten tar upp det viktiga problemet av att kontrollera och följa upp de tagare
som finns inom kedjan. Detta är ett viktigt då systemet utvecklas och förändras och därmed 
förändras givarens och tagarnas roller. I valet och utformandet av uppföljningssystemet inom 
kedjan är det viktigt att komma ihåg att i den verkliga värden så finns inte den perfekta 

                                                
40 Hamrefors, Sven, Den uppmärksamma organisationen, s 101
41 Clegg, Stewart R, mfl, The SAGE Handbook of ORGANIZATION STUDIES, s 121 ff.
42 Doherty, Anne Marie, Quinn, Barry, International retail franchising: an agency theory perspective, s 227.
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givaren, eller den perfekta tagaren. Systemet bör därmed kunna uppmärksamma både utmärkt 
beteende och underkänt beteende, samt innehålla formella och informella feedback 
möjligheter mellan givaren och tagaren. Med feedback mjöligheter menas att för att båda 
parternas mål ska kunna uppfyllas så behövs en dialog för att tillsammans bygga upp 
varumärket och ge kunden de som den vill ha. Kommunikation är A och O för att bygga ett 
starkt samarbete mellan givare och tagare. Kommunikationen kan ses som en enkel 
mekanism, men det kan vara den avgörande faktorn mellan stor framgång eller 
misslyckande.43

De olika agentproblem som kan uppstå i en relation som denna kan lösas genom att låta 
informationen flöda fritt och att hålla kommunikationen öppen.44 Ett vanligt exempel på 
problem och hur väl ett franchisesystem fungerar beror på givarens förmåga att få alla tagarna 
att arbeta för att systemet utvecklas och för att upprätthålla ett starkt varumärke. Här kan det 
uppstå problem då/om tagare åker snålskjuts på andra tagares insatser till att utveckla 
systemet och varumärket. Om till exempel en tagare inte håller samma kvalité som andra 
inom kedjan, ett medvetet val för att spara pengar, så uppfattas denna tagare ha samma kvalité 
som de andra tagarna inom kedjan och kan dra nytta av varumärkets fördelar utan att 
anstränga sig lika hårt som de andra inom kedjan.45 Att åka snålskjuts och inte hålla rätt 
kvalité påverkar varumärket negativt.46

2.5 Strategisk varumärkesplattform

En grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas till ett strategiskt 
konkurrensmedel är att det kan skapa värde för både märkesinnehavaren och konsumenterna. 
Ett starkt varumärke byggs upp genom en värdeskapande process som sker både internt, i den 
egna organisationen, och externt i konsumentens medvetande. Frans Melin, ansvarig forskare 
vid Strategic Brand Management vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet visar hur denna 
process fungerar i bild 3. Denna figur utgår främst från märkesinnehavarens perspektiv, men 
för att få förståelse för hela figuren och processen kommer konsumentens perspektiv att kort 
förklaras.

                                                
43 Spinelli, Stephen, mfl, Franchising Pathway to wealth Creation, s 78.
44 Ibid, s 26.
45 www.babson.edu/entrep/fer/papers96/shane/shane3.htm
46 Spinelli, Stephen, mfl, Franchising Pathway to wealth Creation, s 79.
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Bild 3. Den varumärkesbyggande processen. Melin, Frans, Varumärkesstrategi, s 208

2.5.1 Varumärket ur konsumentens perspektiv

I bild 3 beskrivs i den högra delen konsumentens perspektiv och hur märkeslojalitet skapas. 
Denna uppbyggnad kan ses som en process som sker i sex steg. Märkesinnehavaren måste 
först lyckas med att skapa engagemang kring produkten och därmed märkeskännedom. Den 
ökade märkeskännedomen gör även att märkeskänslighet skapas vilket medför ett behov av 
att skapa starka och positiva märkesassociationer, och därmed framställa sin produkt attraktiv. 
En produkt kan inte endast uppfylla det givna basbehovet utan måste även ge ett mervärde. 
Målsättningen med detta är att skapa märkespreferenser som längre fram skapar 
märkeslojalitet. 

2.5.2 Strategisk varumärkesplattform

Produktattribut - Ett varumärke har i sig inget egenvärde utan det är först i relationen med 
produkten som den värdeskapande processen börjar. Därför startar denna process genom att 
produkten och hur den framställs. Produkten måste innehålla vissa fundamentala kvalitetskrav 
för att vara konkurrenskraftiga, så som hög och jämn kvalitet. 

Märkesidentitet – den ökade fokuseringen på märkesidentitet har uppkommit då många 
företag idag inte kan konkurrera när det gäller produktkvalitet och inte vill konkurrera med 
pris. Identitet är immateriell till sin natur och är därmed svår att imitera, därför är identiteten 
en konkurrensfördel. Det finns främst fem identitetsbärare: varumärke (som är en primär 
identitetsbärare), logotyp, förpackning, symbol och marknadskommunikation (där alla fyra är 
sekundära identitetsbärare). Faktorer som utvecklar en märkesidentitet är produktens namn, 
ursprung, personlighet, användning och distribution. Ett bra exempel på detta är Absolut 
Vodka som tagit med dessa faktorer i flaskans utformning. Dessa faktorer ger produkten 
karaktär som gör att konsumenterna kan identifiera sig med den och gör att den går att urskilja 
från andra produkter. Detta urval och differentiering ska ge ett långsiktigt och uthålligt 
differentieringsperspektiv. Trovärdighet är mycket viktig för att den identitetsuppbyggande 
processen ska bli framgångsrik. Ett varumärkes identitet är ett arbete som är konstant och som 
bör utvärderas kontinuerligt. 
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Kärnvärde - I ovanstående avsnitt beskrivs arbetet med att göra ett urval av faktorer som 
utvecklar en produkts märkesidentitet och gör att produkten differentierar sig från andra 
produkter. Dessa faktorer ska sedan utgöra varumärkets kärnvärde, vilket visar det 
differentierande mervärdet. För att hitta kärnvärdena bör man utgå från kunden och dennes 
behov och hur produkten kan skapa värde för kunden. Det medför att ett kärnvärde måste vara 
värdefullt, kommunicerbart, unikt i förhållande till konkurrenterna och svårimiterat. Det är 
även viktigt att ett kärnvärde kan upprätthålla konkurrenskraften över tiden. Värdeorden kan 
ses som den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och kunden som bör ligga till 
grund för utformningen av positioneringsstrategin. 

Positioneringsstrategi – positionering kan beskrivas som den process där märkesinnehavaren 
försöker hitta och märka ut en plats för varumärket i kundens medvetande. Positioneringen 
utgår därmed från organisationens kärnvärden som ska resultera i ett unikt erbjudande till 
kunden. För att lyckas med detta måste kärnvärdet förvandlas till ett associerat mervärde och 
detta värde är starkt bidragande orsaker till att bli ett framgångsrikt varumärke. Genom att 
tillfredsställa ett grundläggande behov och genom kreativ kommunikation medvetet arbeta 
efter att stärka kundens individuella och sociala identitet kan en organisation bli framgångsrik
i sin positionering. Den externa positioneringen ska skapa en stark mental position hos 
kunden som i sin tur skapar en marknadsposition genom att göra det svårt för konkurrenterna 
att agera på samma marknad. 

Marknadskommunikation – när märkesinnehavaren arbetat fram ett positioneringskoncept ska 
detta överföras till ett kommunikativt budskap, som ska förmedlas till kunderna. Det 
kommunikativa budskapet måste ta sig igenom dagens mediabrus och för att lyckas med detta 
måste märkesinnehavaren investera i reklam. Investeringarna i reklam som är 
märkesuppbyggande ger högre märkeskännedom hos kunderna. Hög märkeskännedom är en 
förutsättning för att skapa märkeslojalitet som på sikt kan ge en stark marknadsposition. Som 
tidigare nämnts är kärnvärdet den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och 
kunden. Därför bör all märkesuppbyggande kommunikation genomsyras av kärnvärdet. På så 
sätt kan synergieffekter skapas i kommunikationen. Det är inte bara kvantiteten på reklamen 
som gör att ett budskap tar sig igenom mediabruset utan även kvalitén. Det är viktigt att göra 
sig hörd, men ännu viktigare att ha något att säga. Med kvalitet menas i detta avseende dess 
kreativa utformning som kan ge en särskiljande kommunikativ identitet. 

Intern märkeslojalitet – för att lyckas med utmaningen en bestående extern märkeslojalitet 
krävs en intern märkeslojalitet från märkesinnehavarens sida. Ett sätt att beskriva detta är 
märkesinnehavarens förmåga att förvalta varumärkeskapitalet. Denna förvaltning kan ske 
genom att ha ett bestående varumärkesskydd vilket gör att märkesinnehavaren kan värja sig 
mot både interna och externa hot. Ett exempel på internt hot kan vara felaktig användning av 
ett varumärke. Märkesinnehavaren måste därmed skapa ett aktivt varumärkesskydd genom ett 
kollektivt ansvar som ligger på samtliga inom organisationen. Ett annat sätt att arbeta med 
förvaltningen av ett varumärke är att se till att kundernas uppfattning om varumärket är den 
samma som märkesinnehavarens uppfattning. Målet med detta är att varumärkets image ska 
vara en spegelbild av varumärkets identitet. Märkesinnehavaren måste förvalta det 
förtroendekapital ett etablerat varumärke står för kunderna. Ett exempel på detta är att 
investera i märkesuppbyggande reklam och belöna köptrogna kunder.47

                                                
47 Melin, Frans, Varumärkesstrategi Om konsten att utveckla starka varumärken, s 206 – 253.
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2.6 Varför har ovanstående teorier valts?

För att få svar på studiens frågeställningar har fyra teorier valts. Valet att ha fyra teorier har 
gjorts för att se om kommunikation är viktigt för givaren och tagarnas framgång från mer än 
en utgångspunkt. Ytterligare en anledning till att flera teorier valts är att det inte tidigare 
skrivits så mycket om kommunikation inom franchising, därför känns det viktigt att använda
flera teorier för att få reda på hur viktig kommunikationen är för en franchisekedjas framgång. 

Konvergensmodellen har valts då en franchisekedja kan liknas med ett nätverk där 
medlemmarna i nätverket är skilda enheter men är beroende av varandra för att nå sina egna 
och andras mål. Om en enhet förändras så påverkar det andra delar i nätverket48. 
Konvergensmodellen bygger på att individens tidigare erfarenheter ligger till grund för hur 
den tolkar information, och ingen har exakt samma erfarenheter som någon annan. Därför blir 
allas tolkningar av information individuella.49 Individen skapar förståelse genom ett samspel 
mellan problemet och en tankemodell av problemets struktur och funktion. Det är i detta 
samspel som förståelse sker.50 I detta samspel kan konvergensmodellen ses som ett sätta att 
skapa förståelse genom dialog vilket gör att parterna i dialogen närmar sig varandra och kan 
förenas i ett gemensamt intresse eller fokus. Konvergensmodellen har valts ut för att besvara 
samtliga frågeställningar. I frågeställningarna ett och två har den valts ut då dialog och 
förståelse av informationen som utbyts mellan givare och tagare är viktigt för hur parterna tar 
till sig varandras information, och påverkar hur deras arbeten utförs. I den tredje 
frågeställningen är konvergensmodellen och dialog viktigt för att skapa en gemensam 
förståelse av kedjans affärsidé, kärnvärden, vision och mål. 

Sven Hamrefors tankar och teorier har valts ut främst för att besvara studiens första och andra 
frågeställningar då paralleller kan dras mellan hans teorier och hur relationen och 
kommunikationen fungerar mellan givare, tagare och inom kedjan. Hamrefors tankar och 
teorier om hur individen kan bidra med omvärldsspaning, och på så sätt uppnå sina egna mål 
och organisationens mål, kan relateras till franchising genom att se tagarna som individerna 
och organisationen som franchisekedjan och givaren. Att givare och tagare se sig själva som 
omvärldsbevakare kan främja enhetligheten, samarbetet och kulturen inom kedjan.

Agentteorin utgår från givaren och att denne delegerar sin auktoritet till en annan, samtidigt 
som han/hon är beroende av hur väl denne person utför de uppgifter som ingår i arbetet. 
Agentteorin har valts ut för att se om det finns ett agentproblem inom Gallerix och hur det 
eventuellt påverkar kommunikationen, det fortsatta arbetet med att utveckla konceptet och 
varumärket. I tidigare forskning har denna teori flitigt använts, och därför kändes det viktigt 
att ha den med även i denna studie. Främst för att se om det finns ett agentproblem och hur 
det påverkar franchisekedjan. 

Teorin om strategisk varumärkesplattform har valts för att kunna besvara den tredje 
frågeställningen. Det finns flera teorier som handlar om varumärke, men Melins 
varumärkesplattform är framställd på ett överskådligt sätt som visar hur olika delar bidar till 
ett starkt varumärke. Den visar även kundens perspektiv vilket gör det lättare att se hur de 
olika delarna hänger ihop, även om denna studie valt att inte studerar kundens perspektiv 
närmare. Detta samt Melins kunskap om varumärken bidrog till att just denna teori valdes. 

                                                
48 Windahl, Sven, m fl, Using Communication Theory, s 71.
49 Axelsson, Björn, Agndal, Henrik, Professionell marknadsföring, s 306.
50 Hård af Segerstad, Peder, Kommunikation och Information, s 298.
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Genom att se hur Gallerix jobbar med sitt varumärke kan resultatet analyseras mot de 
rekommendationer som finns i den Strategiska varumärkesplattformen.
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3. Metod
Metoder är de tillvägagångssätt man använder för att få svar på frågor. I denna del beskrivs 
det arbetssätt som använts för att samla in det empiriska materialet och hur det har 
analyserats. Det är viktigt att förklara detta för att förstå vilka fakta, argument och 
resonemang som bidragit till en bestämd slutsats, förklaring eller tolkningsförslag.51 Därefter 
beskrivs de analysverktyg som använts för samtalsintervjuerna.  Slutligen förklaras på vilket 
sätt arbetet med validiteten och reliabiliteten har genomförts.

3.1 Karakteristiska drag för en empirisk, kvalitativ fallstudie

Studien är en empirisk kvalitativ fallstudie som omfattar nio samtalsintervjuer. Kvalitativa 
studier karaktäriseras av användandet, och kombinerandet, av olika metoder av det fenomen 
som ska studeras. Detta gäller inte bara insamlandet av det empiriska materialet utan även i 
analysen av materialet. Det andra karakteristiska draget är att samtalsintervjun är en social 
händelse där intervjuaren ska försöka att skapa mening i det som sägs, och hur det sägs. För 
att skapa rätt mening i det som berättas är det viktigt att samtalsintervjuerna sker i den miljö 
som ska studeras. Det tredje karakteristiska draget berör intervjuarens roll och hur denne 
genom sina tidigare erfarenheter och kunskap som denne besitter kan ses som en sorts
översättnings redskap. Därför påverkar intervjuarens tidigare erfarenheter och referensramar 
tolkningen och meningsskapandet av det som berättas. 

Vid planerandet av en emiriskstudie ska en del av verkligheten väljas ut och studeras. Denna 
lilla del av verkligheten ska efter ett systematiskt insamlande av data analyseras mot teorier 
och teoretiska ramverk. Därför är planering av studien en mycket viktig del av förarbetet. I 
detta arbete är första steget att upprätta en strategi. I strategin ska en generell plan för hur 
forskaren/intervjuaren ska få tillträde till de individer som ska studeras. Därefter är det viktigt 
att bestämma sig för vilken taktik som arbetet ska följa. Vilka personer ska väljas ut för att 
intervjuas? Väljs de ut på grund av ålder, kön eller därför att de besitter rätt och intressant 
information? Detta är exempel på frågor som besvaras utifrån den taktik som väljs. Till sist är 
det viktigt att bestämma vilken teknik som ska användas vid interaktionen mellan intervjuaren 
och personen som intervjuas.52

I denna studie har planerandet följt dessa tre steg och strategin var att få tillträde till en 
franchisekedja som var villig och ställa upp i en fallstudie. Genom en tredje part fick 
författaren kontakt med kedjans VD och på så sätt påbörjades samarbetet. Taktiken som 
användes för att välja ut de tagare som eventuellt skulle vilja ställa upp genom att delta i en 
samtalsintervju valdes ut genom ett bekvämlighetsurval53. Då samtliga tagare inom kedjan 
besitter intressant information tillfrågades tagarna utifrån den ort som de befinner sig på. 
Detta för att intervjuaren skulle kunna resa och genomföra intervjuerna på en och samma dag.  
Taktiken att välja ut fem tagare, som i sin tur gör att intervjuaren kommer i kontakt med 
ytterligare anställda är ett tillvägagångssätt som kallas snowball sampling54. Genom de fem
tagarna kan intervjuaren hålla samtalsintervjuer med anställda som annars hade varit svårare 
att nå. Det var inte möjligt att utföra fem intervjuer med anställda då två av tagarna var 
ensamma just då. Tre intervjuer med anställda hölls.

                                                
51 Östbye, Helge, m fl,  Metodbok för medievetenskap, s 9f.
52 Jensen Bruhn, Klaus, A handbook of Media and Communication Reseach, s 236.
53 Ibid, s 239.
54 Ibid. s 239.
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Typiskt för tolkandet i en kvalitativ studie är att detaljerat studera fenomenet i sin egen miljö, 
och hur detta fenomen, och teman som uppstår, hänger ihop med andra fenomen och 
sammanhang. 

Intervjuer är det vanligaste metoden vid insamlande av data inom media och 
kommunikationsforskning. Här arbetar man efter tanken att “the best way to find out what the 
people think about something is to ask them”55. Svårigheten med intervjuer är att människor 
inte alltid säger som de tycker, eller ibland menar de inte vad de säger. Detta problem 
återkommer under rubriken källkritik. All information som ges vid intervjutillfället är 
handlingar som uppkommer i interaktionen mellan intervjuare och intervjupersonen. 
Information från intervjuerna är ”data” och det blir en tillgång till information endast genom 
analys och tolkning. Intervjuerna i denna studie har varit cirka 60 minuter långa med tagarna
och 15 minuter långa med de anställda. 

Tolkandet av det insamlade materialet sker i kvalitativa studier inte vid ett tillfälle, utan är en 
pågående systematisk process av att analysera data och se samband.56

Då detta är en fallstudie är det naturligt att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få svar 
på frågeställningarna. Personerna som intervjuats har valts ut med hjälp av VD för 
franchiseföretaget, och de tre anställda var de som arbetade just denna dag. Det är 
individernas tankar och synpunkter som är intressanta, inte personerna i sig.

3.1.1 Varför samtalsintervjuer?

Samtalsintervjuer är en bra metod när man vill ta reda på hur människor uppfattar sin 
omvärld, speciellt när det gäller att ta reda på människors vardagserfarenheter.57 Genom att 
informanterna, de personer som intervjuas, uttrycker sin uppfattning om en mellanmänskligt 
förhandlad social värld, utgör den kvalitativa forskningsintervjun ett bra sätt att ta fram 
kunskap om en individs samtalsvärld.58 I begreppet informant finns erkännandet av att 
forskaren ska informeras om insikter, värderingar och reflektioner som den intervjuade 
förvaltar. Genom att använda kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade 
samtalsintervjuer kan intervjuaren få information som annars kan vara svårt att få tillgång till. 
Det är även ett bra sätt att kartlägga processer och sociala relationer. Genom att få 
kommentarer och bekräftelser av data från andra källor kan intervjuaren få en bättre bild av 
det som studeras.59 Samtalsintervjuer är därmed det lämpligaste sättet att ta reda på hur 
kommunikationen på Gallerix fungerar då informanterna genom samtalet kan förmedla sina
upplevelser till intervjuaren. Samtalsintervjuer ger även goda möjligheter till att registrera 
svar som är oväntade och möjligheten till uppföljning och följdfrågor.60

3.1.2 Utformande av frågorna och intervjuguiden

Intervjuguiden delades in i tre delar, en del för VD, en del för tagare och en del för anställda. 
Utifrån studiens frågeställningar utformades teman och frågor som finns med i de tre olika 
delarna. På så sätt kan man i analysen följa de olika temana och svaren genom de tre olika 

                                                
55 Jensen Bruhn, Klaus, A handbook of Media and Communication Research, s 240. 
56 Jensen Bruhn, Klaus, A handbook of Media and Communication Research, s 245.
57 Ibid, s 285.
58 Kvale, Steinar, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, s 267f.
59 Östbye, Helge, m fl,  Metodbok för medievetenskap, s 101f.
60 Esaiasson, Peter, m fl, Metodpraktikan, s 283.
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grupperna och eventuellt se avvikelser och samstämmighet. Frågorna är både lite kortare och 
direkta frågor och mer öppna frågor där informanterna kan berätta på det sätt som de upplever 
det man frågar om. 

3.2 Analysverktyg för samtalsintervjuerna

För att kunna analysera materialet har alla intervjusvaren skrivits in i ett Worddokument. 
Tekniken som använts är att i stora drag skriva ned det som sägs, och spela in intervjuerna så 
att de senare kan läsas och lyssnas igenom så många gånger som behövs. Intervjuerna skrevs
in fråga för fråga i Worddokumentet för att ge en helhetsbild av vad respondenterna hade
svarat. Svaren har sedan analyserats utifrån teoretiska antaganden och studiens 
frågeställningar och syfte. Genom att använda Ad hoc metoden vid analysen kunde resultat 
och slutsatser utläsas. Ad hoc innebär att mer än en teknik används och att analysarbetet utförs 
genom att fritt växla mellan olika tekniker vilket gör att det inte finns någon standardmodell
för hur analysarbetet sker. Genom att arbeta på detta sätt kan strukturer och förståelse av 
informationen göras.61 I denna studie har meningskoncentrering och tematisering använts för 
att analysera intervjumaterialet. Meningskoncentration är när svaren skrivs ihop till en mer 
koncentrerad form. Utifrån detta kan teman utläsas och även underteman skapas. De delar 
som är centrala och relevanta för att besvara frågeställningarna och syftet för studien 
sammanställs i en deskriptiv utsaga. 62

3.3 Validitet

En studies validitet är ett centralt problem för alla vetenskapliga studier där frågor och 
problem formuleras på en teoretisk nivå medan undersökningen genomförs på en operationell 
nivå. 63 En studies validitet är en av de första frågorna som både författare och läsare bör 
ifrågasätta när det gäller empiriska undersökningar.64 Validitet innebär giltighet eller 
trovärdighet och gäller främst hur pass relevanta data och analyser är i förhållandet till 
problemformuleringarna. Mäter studien det som den säger den ska mäta?65 Validiteten hos 
den kunskap som produceras beror på hur adekvat planeringen är och på vilka metoder som 
använts. I en bra studie sker validering i alla stegen som genomförs och inte endast i 
observationsstadiet.  Att validera är att ifrågasätta och ställa frågor, att kontrollera 
informationen och se hur teoretiseringen av den producerade kunskapen skett. 66 För att få så 
hög validitet i studien som möjligt har all planering och alla förberedelser utgått från studiens 
syfte och frågeställningar. Därför valdes en kvalitativ ansats med samtalsintervjuer för att 
kunna få fram data som sedan analyserats och som ligger till grund för studiens resultat. 

3.3.1 Källkritik

Hur tillförlitlig är informanten och är informationen som framkommer sann? Vilken kvalitet 
var det på själva intervjun? Det här är frågor som besvaras genom att använda källkritik.67

Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 
bedöma trovärdigheten i informationen som informanten berättat. Det finns fyra klassiska 

                                                
61 Kvale, Steinar ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, s 184.
62 Esaiasson, Peter mfl, ”Metodpraktikan”,  s 305.
63 Ibid, s 286 ff.
64 Kvale, Steinar ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, s 50.
65 Östbye, Helge, mfl, Metodbok för medievetenskap, s 40.
66 Kvale, Steinar, ”Den kvalitativa forksninsintervjun”, s 214.
67 Ibid, s 214.
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metodregler som används och nedan beskrivs hur arbetet med dessa skett för att säkerställa 
källans tillförlitlighet och därmed uppnå en hög validitet:

● äkthet – studien är utformad så att informanterna inte ska uppleva ämnet som känsligt, 
vilket innebär att de inte behövt hitta på händelser, eller undvikt att svara för att undvika att 
prata om ämnet. 
● oberoende – alla informanterna är primärkällor vilket gör att det som berättas inte påverkats 
av andra.
● samtidighet – frågorna har med samtida händelser att göra, vilket gör att det inte varit svårt 
för informanterna att svara på frågorna. 
● tendens – det är möjligt att informanternas olika tid som tagare, och därmed deras 
upplevelser och kontakter inom kedjan varierar, inverkat på deras svar. Detta upplevs dock 
inte som något negativt utan ger mer varierande svar och en bättre bild av det som ska 
studeras.68

De källor som kommer via Internet är antingen tidigare forskning som hittats i de databaser 
som Uppsala universitetsbibliotek tillhandahåller, eller information från Gallerix egen 
hemsida och från Svenska Franchiseföreningen. Dessa Internetsidor upplevs som stabila och 
informationen som finns att läsa uppdateras regelbundet. Därför kan de anses som tillförlitliga 
källor. 

3.3.2 Reliabilitet

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvalitén i insamlingen, bearbetningen och analys 
av data.69 God reliabilitet innebär att det inte finns slumpmässiga fel i det insamlade 
materialet eller att det uppstått fel i den fortsatta bearbetningen.70 Om arbetet med 
reliabiliteten får överhand kan det inverka på kreativiteten och föränderligheten som är så 
viktig i intervjubaserade studier.71 Hur bra de teoretiska begreppen fångats in i insamlandet av 
data och i analysen kallas för definitionsmässig validitet, och tillsammans med reliabiliteten 
utgör de analysens validitet. Det är den svagaste av dessa två som avgör hur pass bra analysen 
är som helhet.72 För att få en hög reliabilitet på det insamlade materialet har intervjuerna 
förberetts noga, anteckningar har gjorts vid intervjutillfället som direkt efter varje intervju 
skrivits in i ett Worddokument. Intervjuerna har spelats in för att kunna senare kunna lyssnas 
på, och på så sätt fylla i de svar som inte skrivits ned vid intervjutillfället. Vid analysen av 
materialet har svaren systematiskt analyserats mot de utvalda teorierna. 

                                                
68 Esaiasson, Peter, ”Metodpraktikan”, s 313 - 323.
69 Östbye, Helge, mfl, Metodbok för medievetenskap, s 40.
70 Ibid, s 70
71 Kvale, Steinar, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, s 213.
72 Östbye, Helge, mfl, Metodbok för medievetenskap, s 40.
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisas empirin, det vill säga den information som framkommit i 
intervjuerna. Det framkom tydligt i intervjuerna att det fanns vissa teman som återkom i 
samtliga intervjuer, och som berör studiens tre frågeställningar. Därför kommer empirin att 
redovisas utifrån dessa teman. 

4.1 Intervjuernas inledande frågor

Det finns tre olika typer av informanter i denna studie. När ordet informant används menas 
tagarna, som bidragit till det mesta av det insamlade materialet. De andra två är tagaren och 
de som är anställda i butikerna, de kommer att benämnas med dessa två namn.
  
De fyra första inledande frågorna som ställdes till tagarna hade för avsikt att få en bild av hur 
länge de har drivit en franchisebutik och hur många anställda de har och för att komma igång 
med intervjuerna. Tagarna har drivit sina butiker mellan 2 ½ år och 12 år. De flesta har drivit 
dem längre än fem år. Butikerna har ett varierande antal anställda, allt från att vara ett 
familjeföretag till att ha upp till fem anställda plus extra personal. På frågan om vad som är 
bäst med att vara egen företagare och tagare så svarade majoriteten att fördelen är att kunna 
vara fri att styra lite själv, att kunna lägga upp dagen lite som man vill, kunna påverka sin 
arbetssituation. Flera svarade även att man kan sätta egna mål, att det är en styrka i att vara 
del av en kedja och ett redan etablerat varumärke och att det är lättare att få bra butikslägen. 
När frågan om vad som är det bästa att driva en franchisekedja ställdes till givaren så finns det 
två huvudfördelar. Den ena är att det är ett verktyg att expandera, och ett verktyg att 
expandera utan att eget kapital då man delar risken med andra.

Nästa fråga rörde de nackdelar som finns med att vara egen företagare och tagare. Två 
svarade att det är väldigt styrt, mer styrt än vad det var för några år sedan. Två svarade att det 
är mycket jobb och att man måste ta ansvar. Två svarade även att det är jobbigt att ha 
personal, men att här får man hjälp av givaren med råd och vägledning. En såg inte några 
direkta nackdelar utan endast fördelar. Givaren ansåg att nackdelarna med att driva en 
franchisingkedja främst är att man inte kan styra och att det är svårt att genomföra 
förändringar. En orsak till att det är svårt att förändra, menar givaren, kan vara att tagarna har 
investerat med egna pengar, vilket gör att man vill kunna vara med och besluta. Givaren
menar att denna typ av inställning är ett hinder för utvecklingen.

4.2 Teman

De teman som det insamlade materialet hädanefter kommer att redovisas efter är 
kommunikation, enhetlighet och varumärke. Dessa teman framkommer ur det insamlade 
materialet, som i sin tur utgår från frågeguiden som tagits fram utifrån frågeställningarna. 
Frågorna i intervjuguiden innehöll både öppna frågor och direkta frågor om 
kommunikationen, enhetligheten och varumärket. I de öppna frågorna fanns det tillfälle för 
informanterna att berätta om teman som inte relaterades till dessa tre, men författaren 
upplever inte att så var fallet. Den information som gavs kan relateras till antingen, 
kommunikation, enhetlighet eller varumärke. Det framkommer även att det finns två olika 
typer av tagare – de som är vacklande i sin inställning till kedjan och som ifrågasätter hur 
kedjan förändras och de som är positiva till förändringen och tycker att kedjan är på väg att bli 
mer professionell och tydligare i sitt utbud och varumärke. 
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4.2.1 Kommunikation

Intranätet

Infrastrukturen för kommunikationen inom kedjan kretsar främst kring Intranätet som 
används flitigt av givaren, tagaren och butikspersonalen. Här finns exempelvis nyheter, 
kampanjer och hur man ska exponera varorna i butiken. Intranätet upplevs av flera 
informanter innehålla för mycket information, att det inte alltid är lätt att hitta det är lite 
”bökigt”. Informationen om hur man ska exponera i butiken upplever man inte vara svår att 
förstå, den är mycket tydlig. Ibland kan det vara svårt att hinna läsa allt som läggs ut. Då läser 
man när man upptäcker att man behöver informationen, inte när informationen först läggs ut. 
Givaren upplever att anledningen till att inte hinna med att läsa informationen främst är 
upplevd tidsbrist och felprioriteringar. Som tagare kan vissa ha inställningen att de genom sin 
erfarenhet kan bättre och väljer endast att ta till sig den information som man själv tycker är 
viktigt. Givaren poängterar att denna inställning inte ska generaliseras då det finns många som 
läser allt. 

Konferenser

En gång per år träffas man hela kedjan för en konferens, och en gång per år träffas man inom 
den region som man tillhör. Detta har nyligen ändrats då man tidigare träffades hela kedjan 
två gånger per år. Samtliga informanter deltar på konferenserna och tycker att det är viktigt 
och kul att träffas. Innehållet på konferenserna upplevs vara av varierande relevans och 
kvalité. Givaren beskriver innehållet på konferensen med att de ser vad som har hänt sedan 
förra konferensen, hur framtiden ser ut, berättar om målen för kedjan och visionen. En 
anledning till att tagarna upplever innehållet som varierande i relevans och kvalité kan vara att 
givaren tar upp de saker som innebär förändringar, och denna information återkommer och 
repeteras så länge som inte alla tagare genomfört förändringen. Givaren menar att för de 
tagare som redan gjort förändringarna som de förväntats göra så är denna information inte 
relevant utan upplevs som tjat. En informant beskriver konferenserna så här:

Ja, det är jätte kul. Trevligt. Innehållsmässigt bra ibland, och ibland inte. Ofta är det 
mycket bra men vissa grejer känns som utfyllnad.73

Givaren berättar att det är svårt att inom franchising tala om visioner och mål då man har 
olika utgångspunkter och förutsättningar. Givaren har sin vision och sina mål, och har tagaren 
sina. 

Flera informanter upplever att det är på konferenserna som de främst kan ta del av andra 
tagares erfarenheter och kunskap och att det annars inte finns något system eller struktur för 
att fånga upp detta. Givaren upplever i sin tur att de på kedjans kontor får ta del av för mycket 
tips och kunskap, tyvärr är den oftast defensiv och allt som upplevs som negativt påpekas.
Han säger att:

Självklart måste vi få veta vad som är fel, men för att kunna utveckla kedjan behöver vi få 
veta det som tagarna gjort bra74
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74 VD Thomas Sonesson.
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Ett exempel på att detta ibland fungerar gavs av en informant där de sålt väldigt bra av en 
vara. Då kontaktade kedjans kontor tagaren och undrade hur de gått till väga med 
exponeringen av varan för att sälja så bra. Denna information lades sedan ut på Intranätet för 
all att ta del av.

En informant upplever att det är för mycket elektronisk information som är passiv och 
uppsökande och att man vill har mer personlig kommunikation. Att det inte räcker med att 
träffas två gånger per år. Man vill att givaren ska entusiastiskt berätta varför man gör saker. 

Det är för mycket elektronisk information som är passiv och uppsökande för vår del. Det 
skulle behövas mer aktiv kommunikation och mer kommunicerad entusiasm, för den är jätte 
viktig. Att någon som tror på det man gör kan förklara varför man gör något, så här ökar vi 
omsättningen, det här är vi väll alla med på och mer införsäljning av förändringsarbetet.75

Informationen som ges på konferenserna ska tagarna sedan förmedla till sina anställda i 
butiken. Från konferensen har tagaren med sig information i pappersform som ibland visas 
och som sedan även kan läsas på intranätet. 

Helpdesk/Support

Vid frågor kan tagarna kontakta helpdesk som hjälper dem med akuta problem, och man kan 
även mejla in frågor till dem. Det är även meningen att förslag från tagarna kan gå genom 
helpdesk. Många upplever att de inte får någon respons till de förslag som de ger via 
helpdesk. En informant beskriver det så här:

Många på supporten har varit oerfarna, det finns goda ambitioner och god vilja men 
kompetensen har inte alltid funnits där. Så därför har det inte hänt något, man har inte 
alltid vetat vad man ska göra. Nu med ny ägare så ser vi förändringar och det tillför 
kompetens som behövs.76

En av de anställda i butikerna upplever det så här:

Ser man butiker mot supportkontor så är det en glipa. Inte samma sak att jobba i butik.
Där är man kanske bra på produkter, men vi ser kunderna.77

Informanterna upplever inte alltid det som svårt och trögt att förmedla förslag och påpeka 
sådant som inte fungerar så bra. Det beror mycket på vem man kommer i kontakt med på 
kedjans kontor. Samtliga informanter ser positivt på att de nu kommer att få en regionchef 
som kommer att fungera som deras närmaste kontakt. Att ha samma person att prata med, att 
få en tätare kontakt och fler besök i butikerna upplevs som mycket positivt. 

Mejl och telefon

Många av informanterna använder mejl och telefon för att få kontakt med personer på kedjans 
kontor och för att få den hjälp och information som man behöver. Här lämnar de även förslag 
och information. De upplever att personalen på kontoret är alltid mycket positiva och trevliga. 
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Arbetsgrupper

När man frågar informanterna om det finns några samarbetsgrupper inom kedjan så kan de 
inte nämna några. Det som samtliga gett som exempel på en samarbetsgrupp är den nystartade 
företagarföreningen som ska verka för tagarnas intressen. Här upplevs att tagarna har olika 
inställning till varför föreningen startats och vad den huvudsakligen ska göra. Föreningen är 
frivillig och det är en ekonomiskförening vilket innebär att alla måste betala för att vara med i 
föreningen. Föreningen hoppas att samtliga tagare ska kunna och vilja vara med. Majoriteten 
av informanterna ser företagarföreningen som en kanal för att samla alla övergripande frågor 
som rör kedjan och dess utveckling. Att man som tagare ska kunna lämna förslag till 
föreningen som sedan diskuterar dem, beslutar om det är bra och genomförbart, och för dem 
vidare till givaren. På så sätt har inte givaren över 90 butiker som kommer med förslag utan 
en part som man diskuterar och bollar idéer med. En minoritet av informanterna uppfattar 
företagarföreningen som att den bildats för att tagaren inte lyssnar på givarna och att det är 
mycket missnöje inom kedjan. 

Detta säger allt! Två grupper! Missnöje! Givaren har skapat detta och inte lyssnat på 
tagarna 78

Denna minoritet upplevs inte se företagarföreningen som ett positivt steg för att samverka och 
utveckla konceptet utan som ett svar på allt missnöje. 

Givaren berättar om tre råd som finns för att få tillgång till tagarnas lokala kund- och 
marknads erfarenheter. Referensgruppen där givaren väljer ut tagare till att vara med och 
utforma olika kampanjer. Konceptgruppen där tagarna själva väljer vilka som ska sitta med. I 
denna grupp diskuteras konceptet och sortimentet. I systemrådet sitter tagarnas 
ekonomiskaförening (företagarföreningen) tillsammans med kedjans ledningsgrupp. I 
systemrådet tas inga beslut utan det är konceptägaren (givaren) som bestämmer. Detta på 
grund av att det är konceptägaren som har det stora ansvaret och ser till det långa perspektivet 
för hela kedjan.  Systemrådet beskrivs av givaren som en rådgivande grupp som de har stor 
respekt för. Ingen av informanterna nämner de tre råden som givaren tar upp. Anledningen till 
detta är obsvarad då givaren intervjuades sist. 

Ekonomisk information

Flera av informanterna tar upp att det efter ägarbytet inte ges ut någon ekonomisk 
information, då företaget är börsnoterat. Denna typ av informationen saknar informanterna
mycket då man varit van vid att kunna jämföra sig med andra butiker och kunnat se om hur 
man själv ligger till och om man behöver förändra något. Nu känner flera av informanterna att 
de liver lite ” i blindo” och hoppas att de kommer att kunna få någon sorts information, även 
om den är begränsad, för att kunna se hur de ligger till. 

Enhetlighet 

För att skapa enhetlighet ut mot kund arbetar kedjan idag med att centralt styra sortimentet, 
exponeringen i butiken, den gemensamma marknadsföringen och att alla ska ha lika klädsel.
Majoriteten av informanterna säger att enhetlighet är jätte viktigt
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Ja, det tycker jag är jätte viktigt för oss alla. Dom som inte följer helhetstänkandet 
sabbar för oss alla.79

Det fanns dock en minoritet som tycker att det kan gå till överdrift. 

Givaren tycker att det är viktigt, men man måste kunna ge och ta.80

Flera av informanterna tar upp att exponeringen av varor i butiken är viktig och att de får 
tydliga instruktioner centralt, via Intranätet, om hur det ska se ut. Även om butikerna fysiskt 
ser annorlunda ut så säger de att man ska skylta lika i butikerna och att detta är något som 
stärker dem som kedja. Ett problem som tas upp är att butikerna ser olika ut i inredningen 
beroende på när de startades. Detta ger enligt en informant ett spretigt intryck då inredningen, 
layouten och stilen är olika, så även om man exponerar varorna lika så blir intrycket ändå 
olika. Enligt informanten så får tagarna betala för inredningen men Gallerix äger den. Detta 
gör att det finns ett visst motstånd från de tagare som skulle behöva göra investeringar i ny 
inredning. Detta är något som informanten hoppas att Gallerix skulle fundera kring och om 
det finns någon lösning för hur man skulle kunna hålla tagarnas kostnad nere så att de kan ha 
en rimlig ekonomi i butikerna samtidigt som att det skulle gynna hela kedjan och ge en 
enhetlighet. 

Givaren beskriver arbetet med enhetlighet och helhetstänkande med att de jobbat mycket på 
att centralisera. 

Vi har blivit spretigare det sista året, vi har blivit sämre det sista året. Nu är vi inne i en fas när 
det är tvärt om. Kundmötet ska vara lika, kundservice och sortiment lika.81

Givaren upplever att alla tycker att det är jätte viktigt att vara enhetliga och vill vara lika, men 
när det kommer till den egna orten så är det annorlunda. Den nya ägaren, Tiimari, är ett större 
bolag med större finansiell styrka och de kommer därför att vara tydligare och hårdare med att 
inte acceptera avvikelser, och att det kommer att bli följder för dem som inte följer konceptet. 
När detta presenterades på ett av de regionmöten som nyligen hållits så uppfattades det som 
positivt av tagarna. Tiimari kommer från och med nu även att kontrollera hela 
inköpsprocessen. Givaren tycker att det är stora skillnader på enhetligheten om man ser det 
utifrån. De fysiska skillnaderna kan man anpassa sig till, men att man som tagare inte ska 
kunna välja olika sortiment, hur man möter kunden och kundlöftet. 

Det framkommer i intervjuerna att klimatet i kedjan påverkar helhetstänkandet och 
inställningen till hur man ställer sig till att bli allt mer styrd från centralt håll. Klimatet
beskrivs av informanterna så här:

Jag tror att det är blandat. Storleken på omsättningen i butik är orsaken82.

Just nu trögare än någonsin. Många frågetecken som måste redas ut åt alla håll. Vart 
kedjan är på väg. Mycket oro. Man vill ha information och vill att det ska hända något, inte 
stampa i gamla fotspår. Säg att ”nu gör vi så här”. Det är tufft ekonomiskt för många. En 
turbulent tid.83
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Lite av allt. Det finns olika kategorier av tagare. Gallerix har jobbat i två års tid för att 
förändra kedjan och det skapar osäkerhet. Vissa är inte alls för förändringar och sprider 
negativa kommentarer och dålig stämning. Andra är entusiastiska, ser möjligheter och 
tycker att det Gallerix gör är bra. Det är frihetsgraden som många opponerar sig mot. Att inte 
kunna påverka leverantörer.84

De anställda upplever inte att de känner av ett negativt klimat då de endast arbetar i en butik 
och vid de tillfällen där de träffar andra så hälsar alla på varandra och man vill vara hjälpsam 
mot varandra. 

Givaren upplever klimatet i kedjan som att det finns stora variationer. Vissa är positiva till 
centralisering och andra tycker inte alls om det. Mycket av detta är ned till personligheten hos 
tagaren. Då mycket inom franchising är styrt centralt så får detta en hämmande effekt på 
entreprenörsandan och initiativförmågan. Att det varit en orolig tid och att förtroendekapitalet 
är lågt förklarar givaren med att det är ganska naturligt då det på grund av ny ägare 
genomförts en due dilligence och fokus har varit på det. Givaren upplever även att det finns i 
grunden ett stort förtroende kapital som gjort att de i svackor ändå haft en förtroende bas. 
Förtroendekapitalet mellan butikerna upplever givaren som sämre. 

Tyvärr går man inte till oss och berättar om en kollega, men man kan vara mycket 
irriterad på andra. Om man ser ur ett egoistiskt perspektiv så borde huvudfokus ligga på att 
hjälpa oss att komma tillrätta med de som inte sköter sig. Men då känner man sig som att man 
skvallrar.85

På frågan om givaren upplever att det finns en skillnad på inställningen till helhetstänkandet 
hos en ny tagare och en som varit med länge så menar han att de har varit dåliga på att ta hand 
om nya tagare. De nya tagarna har ofta fallit in i de gamlas mönster, och om det inte varit så, 
så har det berott på tagarens personlighet och viljan att förstå och följa konceptet.

Givaren beskriver Gallerix uppgift för nya tagare så här:

Ledarskapet är vår uppgift. Så gör vi fel på grund av att vi är otydliga centralt så är det 
jättesvårt att ställa krav på dem.86

Uppföljning och Incitament

Tagarna tar upp fem olika sätt som givaren använder för att följa upp att tagarna följer 
konceptet och instruktionerna som ges ut:

▪ Genom kassa och datasystemet kan de se de enskilda butikernas försäljning

▪ Genom att ta del av butikernas bokslut ser de deras ekonomi

▪ Mr Shopper – är en tjänst som Gallerix köper in där en person kommer in i butiken och ser 
till exempel hur man som kund blir bemött, merförsäljning, klädsel med mera. Mr Shopper 
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kommer varje månad men butikerna vet inte vem som är Mr Shopper och när de kommer
Varje månad skickas sedan statistik på hur man som butik uppfyllt de olika kriterierna. 

▪ Gallerix besöker alla butiker två gånger per år och då får tagaren hjälp och kommentarer på 
saker som är bra och dåligt i butiken. Här utgår man från en lista med kriterier som butikerna 
får poäng på hur bra de uppfyller dem. Informanterna upplever dessa besök som mycket 
positiva och som en stor tillgång till att få tips på hur man kan bli bättre. 

▪ Många av informanterna vill ha mer regelbunden kontakt med Gallerix och därför ser de 
positivt på att det nu kommer att finnas en ny säljcoach som ska jobba regionalt. Att få en 
kontinuerlig dialog med samma person upplevs om ett stort stöd. 

Incitamentet som finns för att uppfylla konceptets krav anger tagarna vara utdelningen av 
”Årets butik” som delas ut varje år. Samtidigt säger samtliga att detta inte är något som man 
strävar efter utan mer en kul grej. Endast en informant säger att incitamentet är att öka 
omsättningen.

Vi engagerar oss att göra rätt, det är vårt incitament.87

Givaren nämner även han ”Årets butik” men menar att incitamentet borde vara att följa 
konceptet:

Följer man inte konceptet så har vi svårt att ansvara för lönsamheten. En franchisekedjas 
grundprincip är ju att det finns en affärsidé som man vill multiplicera och det man säljer är 
kunskapen runt det konceptet. Om då alla vill göra på sitt eget sätt och sedan säger att det är 
olönsamt då har man missat idén och det som vi ser till att man blir lönsam på. Om man 
följer konceptet till 100 % och inte är lönsam är det vårt ansvar.88

Utbildning

I frågan som ställdes till informanterna om hur de får tillgång till givarens kunskap gavs 
utbildningen vid startandet av en butik som ett tillfälle till kunskapsöverföring. Ett par 
informanter tog upp att utbildningen vid uppstarten, som är på två veckor, är för kort då man 
inom dessa två veckor även lär sig ramverkstan och att rama in. En månad kändes mer 
lämpligt då det är mycket som man i början måste ta till sig och lära sig. Det framkommer 
även att det finns ett faddersystem som innebär att en utvald tagare som har erfarenhet hjälper 
den nystartade tagaren. Flera informanter tog upp att ramutbildningarna är mycket bra och att 
även de anställda upplever dem som bra. I samband med detta kom utbildning för 
butikspersonal upp och det är något som samtliga informanter saknar. Det är främst 
grundläggande säljutbildning som de saknar.

Jag vill att min personal ska vara på ett visst sätt i min butik. De jobbar inte åt ICA eller 
annat utan jag vill att min personal ska vara på ett visst sätt. Mer ”Gallerixare”.89

Jag önskar att det skulle fanns mer för personalen . Det skulle vara kul för dom att 
träffas och surra dom med, det skulle vara positivt. Vi har ju varit iväg så många gånger så 
det blir ju lite samma. Personalen träffar ju nästan mer kunder än oss.90
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Det framkom även förslag, från en av informanterna, på att hålla en årlig utbildningsdag som 
alla anställda måste ha deltagit i. För att det skulle kunna vara genomförbart, ekonomiskt och 
praktiskt, så skulle den kunna hållas regionalt vid ett par tillfällen under året. 

Givaren berättar att det för 2008/2009 finns en utbildningsplan som kommer att innehålla 
säljutbildningar för de anställda. Det har tidigare funnits utbildning men att detta avstannat i 
och med att arbetet den senaste tiden inte fungerat som vanligt. Givaren beskriver det så här:

Det har vi haft tidigare, men är också en sådan sak som rullar på när det funkar, men så 
börjar dom inte gå och vi tappar fokus och så blir det en cirkel av det. Och vi tror inte att folk 
har råd, vilket inte är bra.91

4.2.3 Varumärket Gallerix

Varumärket Gallerix beskrivs av informanterna och de anställda på tre sätt. 

▪ ramar, inramning, kort, tavlor och presenter
▪ glädje, humor och kvalité
▪ brokigt förflutet men framtida potential

Varumärkets främsta tillgång upplevs av informanterna vara främst ramar, ramverkstan, kort 
bilder/tavlor. Här säger flera av informanterna att man marknadsfört sig dåligt och att 
kunderna inte vet exakt vad kedjan erbjuder. En informant ger exempel på kunder som 
kommit in i butiken och frågat vart diskborstarna hänger. Att utbudet i butiken känns plottrigt 
och att kunderna därför inte alltid vet utbudet. Flera informanter tar upp att ramverkstan som 
Gallerix har är unik och att detta borde kommuniceras ut bättre och tydligare. Här ger ett par 
av informanter exempel på hur svårt det kan vara när det plottriga sätts i kontrast med den 
unika och lite dyrare ramverksatan. Exemplet som gavs är när kunder kommer in med dyra 
tavlor och originalkort som de vill ha inramade, och bredvid ramverksatan ser de varor som är 
mycket billiga. Tagarna upplever det då som svårt att få kundens fulla förtroende för att de 
kan ta väl hand om det som de vill lämna in för inramning. 

Att få ut budskapet till marknaden att Gallerix har exklusiva produkter och det är värt att 
spendera pengar på, att snittköpen kommer upp, annars kommer vi inte ha råd att betala
hyrorna. Allt hänger ihop. Lyckas man med det, en enhetlig profil, och lyckas man 
kommunicera till kunderna att vi har en exklusiv del, du ska spendera pengar här. Då kan man 
göra reklam utåt. Till och med TV reklam, idag skulle det inte gå för det är inte tillräckligt 
enhetligt.92

Annars är korten det som informanterna säger säljer bra och som gör att många kunder 
kommer in i butiken för att handla. Även kundmötet nämns som en viktig sak. 

Varumärket Gallerix beskrivs av givaren så här:

▪ vardagsglädje, gör någon glad, spännande, inspiration och omtanke
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Vi pratar mycket om att varumärket erbjuder glädje. Glädje innefattar kundmöte, trivsel och 
positiva saker. Misslyckas vi så är det mer hur vi beter oss än vilket exakt bild och kort vi 
har.93

Givaren berättar att man idag inte är lika attraktiva som för ett och ett halvt år sedan och att 
det är försäljningsprocessen av Gallerix till Tiimari som ligger till grund för detta. 
Varumärkets främsta tillgång, menar givaren, är dock att många kunder tycker om att handla 
hos oss. Vilket är ett resultat som speglar det vi ska stå för. 

Majoriteten av informanterna anser att varumärket uppfattas som olika inom kedjan. Det finns 
de som är riktiga ”Gallerixare” – är entusiastiska, vill ha ett enhetligt varu sortiment och 
jobbar hårt för att följa konceptet. Sedan finns det andra som är ”ute och svajar” och tycker att 
man kan sälja lite av varje i butikerna. Givaren håller med om att varumärket uppfattas olika 
internt, och att det kan bero på hur man ser sig själv som butik. 

En del ser det som att man är en ramverkstad, så då är det viktigt, andra kort och då är man en 
kortbutik och då är det viktigt. Man är sortimentsmässigt olika men inte så mycket på den 
mjuka sidan.94

Kärnvärden

Kedjans kärnvärden är mänsklig värme, humor, spännande och inbjudande. Vid frågan om 
tagarna och deras anställda kan och känner till dessa ord och ser det som vägledning i det 
dagliga arbetet så är informanterna lite svävande i svaren och ger olika svar:

Kärnvärdena är automatiska om man ser till sortimentet.95

Ja, vi försöker det men vi tjatar inte om det.96

Nej, det blir indirekt. Vi är medvetna om det, men inget som vi använder i vårt dagliga 
arbete.97

Givaren säger att man ska vara försiktig att säga att alla gör det, och att orden har stort 
tolkningsutrymme, vilket är okey. Gallerix jobbar nu vidare med att införa key elements.
Givaren förklarar det så här:

Nu jobbar vi med key elements som är 30 olika intryck som beskriver konceptet ochom man 
inte kan svara ja på dem så är man inte en riktig ”Gallerixare” för att kunna leva upp till sitt 
koncept.98

Marknadskommunikation

På frågan om hur informanterna upplever marknadskommunikationen anser de flesta att den 
är liten, att det skulle vara mer ”tryck” i marknadsföringen, att de foldrar som man lägger i 
kundernas påsar inte alltid är de bästa. Det är inte alltid som man uppfattar att man vet när 
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95 Tagare 5.
96 Tagare 4.
97 Tagare 1.
98 VD Thomas Sonesson.
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man annonserar från centralthåll, samtidigt säger ett par av informanterna att det nog beror på 
att de inte tagit till sig information på intranätet då denna typ av information finns att hitta där. 
Flera av informanterna annonserar även lokalt och då främst gemensamt med de andra 
butikerna som ingår i de centrum där de ligger. Informanterna upplever även att 
marknadsföringen varit hattig och att man centralt bytt byråer ett antal gånger vilket gjort att 
det har varit svårt att få en helhet i marknadsföringen. 

Givaren säger att den markandsföring som sker centralt är den som de ansvarar för och att den 
nu är under förändring då de bytt till ny reklambyrå. Informationen för annonseringen finns 
att hitta på nätet och att kampanjerna och marknadsföringen sätts, i stora drag, när inköpen för 
varorna görs. Inköpen sker 6-12 månader innan de kommer till försäljning i butik.

Inte franchising

På frågan om vad man som tagare skulle göra annorlunda om man drev en butik som var 
ungefär samma som den man har idag, men som inte ingick i någon franchisingkedja så är det 
främsta svaret att man skulle ändra eller kunna välja vilka delar av sortimentet.  

Konceptet är bra. Gallerix är en bra idé, men jag skulle ändra sortimentet.
Man skulle kanske välja att inte ta in allt.99

Det förekom även andra svar:

Skulle inte kunna driva en butik utan stöd. Skulle inte fixa det utan dem. Skulle jag åka på 
mässor? Jag behöver inte bry mig om det.  Jag koncentrerar mig på att sälja.100

                                                
99 Tagare 5
100 Tagare 4
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5. Analys

I detta avsnitt analyseras empirin med hjälp av de teorier, som presenterats i avsnitt två, och 
analysen delas därmed in i fyra delar, konvergensmodellen, uppmärksamma organisationer, 
agentteorin och strategisk varumärkesanalys. Analysen utgår sedan från de teman som 
uppstod i empirin: kommunikation, enhetlighet samt varumärke. 

5.1 Teman

Frågorna som ställdes till informanterna är utformade utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Syftet och frågeställningarna innehåller teman som kommunikation, 
enhetlighet och varumärke. Vissa av frågorna i intervjuguiden är dock öppet utformade för att 
göra det möjligt för andra teman att framkomma. Detta har dock inte hänt utan de teman som 
både finns i syftet och frågeställningarna, och framkommit i studien är kommunikation, 
enhetlighet och varumärke. Därför redovisas empirin, analysen och slutsatser och diskussion i 
dessa teman, som inte ska ses som självklara för studien även om de finns med i syftet och 
frågeställningarna.  

5.2 Konvergensmodellen

Konvergensmodellen utgår från att våra ord och tecken inte är exakta i sin beskrivning, och 
att kommunikationen där dessa förekommer är en dynamiskprocess som sker över tid. 
Individens tolkning av det som sker i kommunikationen tolkas utifrån individens tidigare 
erfarenheter och därför tolkas budskapet på olika sätt. Det är när två individers mönster och 
interaktion överlappar varandra som deras koder och koncept för översättning och förståelse 
möts. Detta visar att relationen mellan parterna är viktig för att skapa gemensamma koder och 
koncept. Konvergensmodellen utgår därför från att sätta ordet i sin kontext och för att skapa 
en så nära förståelse som möjligt till det som sändaren av budskapet menar. På så sätt kan 
individernas förståelse förenas i ett gemensamt intresse och fokus. 

5.2.1 Kommunikation

Av tidigare forskning, i litteraturen och i empirin framkommer det att givare och tagaren är 
två parter som är beroende av varandra för att kunna nå sina mål. För att alla ska nå framgång 
krävs att alla inom kedjan jobbar enligt enhetliga riktlinjer101. För hela kedjans framgång är 
det därför viktigt att alla förstår konceptet, dess styrka och vad konsekvenserna blir om 
konceptet inte följs. Alla inom kedjan uppfattar, enligt konvergensmodellen, informationen i 
budskapet olika102. Detta innebär att inom Gallerix kedjan finns det över 90 uppfattningar om 
konceptet och hur det ska efterlevas. För att få en hög förståelse av konceptet inom kedjan 
krävs att alla tagare deltar i en dialog för att få en hög och djup förståelse för vad som krävs 
för att bli framgångsrik103. Enligt Sandberg och Targama utvecklas förståelse främst genom 
personliga och konkreta upplevelser, upplevelser som är känsloladdade, genom dialog, att det 
nya framställs genom färgstarka symboler som till exempel en historia eller metafor104. Ett 
sätt är att träffas oftare på konferenser och regions träffar, som även det har föreslagits av 
informanterna, och utnyttja delar av denna tid till kreativ dialog och på så sätt ge tagarna en 
kontinuerligt hög förståelse för konceptet och de krav som ställs. 

                                                
101 BDO, Franchising som egen ”företagsform”, s 17.
102 Konvergensmodellen, s 17.
103 Ibid, s 18. 
104 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel, Ledning och förståelse, s 119.
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Det framkommer av intervjuerna att när en ny tagare startar så ges en kurs på två veckor och 
sedan får man hjälp av en fadder. En av informanterna tycker att två veckors kurs är för lite 
och att det istället skulle vara bättre att vistas en månad i en befintlig Gallerixbutik för att lära 
sig. Enligt konvergensmodellen är det viktigt att sätta orden i dess rätta kontext, att vistas en 
månad i en befintlig butik skulle kunna vara ett sätt att åstadkomma detta. 

Att främst kommunicera via intranätet, gör att kommunikationen är envägskommunikation 
och tagarna måste uppsöka informationen.105 I intervjuerna framkommer ett antal exempel där 
en högre och djupare förståelse saknas av båda parter och fler möten och personliga kontakter 
efterfrågas:

En informant säger:

Att någon som tror på det man gör kan förklara varför man gör något, så här ökar vi 
omsättningen, det här är vi väll alla med på, och mer införsäljning av 
förändringsarbetet.106

En anställd i butiken säger:

Ser man butiker mot supportkontor så är det en glipa. Inte samma sak att jobba i butik. Där är 
man kanske bra på produkter, men vi ser kunderna.107

Givaren säger:

Självklart måste vi få veta vad som är fel, men för att kunna utveckla kedjan behöver vi få 
veta det som tagarna gjort bra108

Ett annat sätt att sätta orden i dess rätta kontext och föra dialog är att ha fler besök från 
Gallerix ute i butikerna109. Detta kommer snart att ske då Sverige nu delats in i olika regioner 
och kommer att få regionchefer. Något som tagarna ser mycket positivt på.

Genom företagarföreningen, referensgruppen, konceptgruppen och systemrådet kan dialog 
och förståelse skapas mellan de båda parterna. Givaren beskriver systemrådet som ”en 
rådgivande grupp som vi har stor respekt för”. Företagarföreningen kan ses som en kanal för 
att få ett väl fungerande samarbete som utvecklar konceptet och butikerna. För att sprida 
informationen från gruppen ut till tagarna och de anställda på Gallerix krävs att det finns 
kanaler för det och för de tagare som inte sitter med i gruppen att kunna ställa frågor och inom 
företagarföreningen ha en dialog. Som framkommer i empirin så nämner ingen av 
informanterna de grupper som givaren berättar om. En möjlig förklaring kan vara att ingen, 
eller endast någon, av informanterna sitter med i något av råden, att rådens existens och arbete 
inte kommuniceras ut till tagarna på ett tydligt sätt eller att informanterna missuppfattat frågan 
som ställdes till dem.

Förståelse är främst viktigt för studiens frågeställningar om enhetlighet och utveckling av 
konceptet. Uppsatsens inledning tar upp hur viktig en persons förståelse av sina 
                                                
105 Konvergensmodellen, s 18.
106 Tagare 1.
107 Anställd 3.
108 VD Thomas Sonesson.
109 Konvergensmodellen, s. 17
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arbetsuppgifter och arbetssituation är, och att detta får direkt inverkan på personens 
arbetsinsats. Peder Hård af Segerstad skriver att: ”man skulle kunna säga att information är 
kunskapens råvara, men för att kunskap skall uppstå fordras ett aktivt, medvetet intellekt som 
förmår avläsa, tolka och förstå den tillhandahållna informationen. Den viktigast instrumentet i 
den processen är språket, dess egenskaper och roll” 110. Detta citat visar hur viktigt språket är 
för kunskap och förståelse, vilket främst sker i mötet mellan människor.

5.2.2 Enhetlighet

Enhetlighet faller återigen tillbaks på hur man som tagare tagit till sig informationen av 
konceptet och hur man tolkar det utifrån sina egna referensramar.111 Det framkommer av 
empirin att det finns två inställningar till enhetlighet och helhetstänkandet. Dessa två 
uttalanden från informanterna får illustrera detta:

Ja, det tycker jag är jätte viktigt för oss alla. Dom som inte följer helhetstänkandet 
sabbar för oss alla.112

Givaren tycker att det är viktigt, men man måste kunna ge och ta.113

Den sista kommentaren visar på en tagare som vacklar och kanske aldrig har förstått att 
enhetlighet är A och O inom franchising, eller att man är osäker på vart kedjan är på väg och 
har tappat förtroendet för givaren. Vilken anledning det än är så kan dialog och information 
fånga upp den vacklande tagaren. Genom att träffa givaren och tagare som är positivt inställda 
till konceptet och ser enhetlighet som viktigt kan den vacklande tagaren ta del av de andras 
koder och koncept vilket gör att den vacklande tagarens perspektiv och mönster förändras och 
blir mer positiv. Att ta del av varandras koder och koncept för att skapa förståelse, och för att 
förenas i ett gemensamt intresse eller fokus, är en central del i konvergensmodellen.114

5.2.3 Varumärket Gallerix

Varumärket Gallerix uppfattas på tre olika sätt av informanter och de anställda, och ett av 
dem stämmer överens med givarens uppfattning. 

▪ ramar, inramning, kort, tavlor och presenter
▪ glädje, humor och kvalité
▪ brokigt förflutet med framtida potential

Givaren ser det så här:

▪ vardagsglädje, gör någon glad, spännande, inspiration och omtanke

Givarens syn på varumärket kan ses i form av känslor. Att varumärket ska förmedla dessa 
känslor till kunderna. Tagarna ser delvis också det, men även konkreta saker som ramar och 
kort. Majoriteten av informanterna säger att de inte aktivt använder kedjans kärnvärden i sitt 
dagliga arbete, och givaren säger att orden inbjuder till en vid tolkning och att det är okey. För 

                                                
110 Segerstad, Hård av, Peder, Kommunikation och Information, s 38.
111 Konvergensmodellen, s 17.
112 Tagare 2.
113 Tagare 5.
114 Konvergensmodellen, s 18.
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att förmedla ett enhetligt varumärke, som vi senare kommer till, är det viktigt att samtliga 
inom kedjan, och de anställda, kan vad varumärket står för och ser det som en vägledning i 
hur de bemöter kunder och i sin inställning till arbetet. Tagarna och dess anställda är 
varumärkets främsta ambassadörer115. I empirin framgår att kedjan kommer att arbeta mer 
med enhetlighet och kundmötet och servicen. Givaren säger att:

Vi har blivit spretigare det sista året, vi har blivit sämre det sista året. Nu är vi inne i en fas när 
det är tvärt om. Kundmötet ska vara lika, kundservice och sortiment lika.116

I förändringsarbetet är det viktigt att alla arbetar utifrån det varumärket står för, och genom 
konvergens och dialog kan givaren få sin syn på det varumärket står för, och kärnvärdena, ut 
till tagarna och dess anställda117. Detta kan kopplas till studiens tredje frågeställning om hur 
en franchisekedja kan bygga ett starkt och enhetligt varumärke med hjälp av kommunikation. 

5.3 Uppmärksamma organisationer

Teorin om uppmärksamma organisationer utgår från den traditionella organisationen och ser 
alla medarbetare som entreprenörer och omvärldsspanare inom sina respektive områden. 
Detta innebär att man tillsammans kan se vad som händer i omvärlden och förmedla det 
vidare i organisationen och företaget kan aktivt agera istället för att reagera. Franchising är 
annorlunda då framgången för den individuella tagaren och kedjan ligger i förmågan att 
duplicera ett framgångsrikt koncept och att sätt sälja så många varor som möjligt. För att få en 
uppmärksam organisation ser man inte bara till individen och dess minne och tidigare 
erfarenheter utan även till dess samordnande logik, genomskinlighet och kunskapsöverföring.
Därför kan även uppmärksamma organisationer ses ur ett franchisingperspektiv där tagarna
kan ses som omvärldsspanare och på ett konstruktivt sätt se till att kedjan agerar på 
förändringar i omvärlden. Ser man det så, så har Gallerix över 90 omvärldsspanare!

5.3.1 Kommunikation

I teorin om den uppmärksamma organisationen beskriver man de processer och strukturer 
som påverkar individen och dess tänkande. Varje individ utgår, liksom teorin om konvergens, 
från sina tidigare erfarenheter och ser omvärlden utifrån detta118. Teorin hävdar att det 
perspektiv som individen har följer det perspektiv som majoriteten inom organisationen har 
och att det är viktigt att organisationen skapar ”rätt” intryck för dem som ingår i 
organisationen119. Detta kan kopplas till de negativa och destruktiva tankar och idéer som, av 
empirin framkommit, finns inom kedjan och det är viktigt att de inte blir fler, utan antalet 
positiva tagare är majoritet. Det är därför viktigt att tydligt visa vad som förväntas av tagarna
och låta de positiva tagarna ”ta plats” och få sätta rätt perspektiv på kedjan. Genom att införa 
30 key elements som givaren berättar om kan förväntningarna på tagarna tydligare visas och 
det lämnar mindre rum för friare tolkning av konceptet, vilket borde stärka kedjan. Att få en 
positiv och stark struktur inom kedjan kan även bidra till att det förändringsarbete som nu sker 
uppfattas mer positivt av tagarna. Studiens andra frågeställning berör enhetlighet och här är 
denna empiri och analys relevant.
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118 Den uppmärksamma organisationen, s 19.
119 Ibid, s 19. 
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I teorin tar man även upp att individen ser till sin inramande miljö och för att kunna tolka de 
signaler som ligger utanför denna miljö så behöver de samarbeta med andra120. Därför kan 
samarbetet inom företagarföreningen ses som positivt då individen känner att de kan lämna 
och bidra med förslag som går via företagarföreningen. Föreningen har ingen beslutsrätt, men 
givaren beskriver föreningen som en viktig grupp som de har stor respekt för. Genom att se 
företagarföreningen som en tillgång för kedjan kan tagarnas känsla av att kunna påverka sin 
handlingsmiljö uppfyllas. Det är även viktigt att det som diskuteras mellan 
företagarföreningen och Gallerix förmedlas ut till de övriga i kedjan så att informationen inte 
stannar inom företagarföreningens styrelse utan att det finns en bra kanal för att sprida 
informationen. Även inom företagarföreningen är det viktigt att föra en dialog. Dialog är 
enligt denna teori viktig för att bidra till att organisationen handlar på ett intelligent sätt som 
bidrar till yttre effektivitet121. Detta kan kopplas till konvergensmodellen som tidigare 
presenterats och analyserats122. Att som tagare känna att man blir hörd och kan lämna förslag 
på förbättringar via en bestämd kanal kan kopplas till studiens första frågeställning om hur 
man tillsammans kan utveckla konceptet för att skapa enhetlighet mot slutkunden.

Som nämnts tidigare så är intranätet den kanal inom kedjan som används främst för att sprida 
information ut i kedjan. Informanterna har lärt sig att hitta på intranätet, men det upplevs som 
”bökigt”, innehåller för mycket information och svårt att hinna med att läsa allt. En informant 
tycker att det är för mycket elektronisk information och efterfrågar mer information ansikte 
mot ansikte. Att innehållet på intranätet upplevs som ”bökigt” och svårt försvårar kedjans 
genomskinlighet negativt. Det gör att tagarna och deras anställda får spendera tid på att hitta 
rätt information. Detta kan enligt teorin försämra genomskinligheten i organisationen och 
göra det svårt för tagarna och deras anställda att hitta information som de söker123. 

Konferenser och regionmöten fyller fler funktioner som har stor inverkan på kedjan och dess 
förmåga att vara en uppmärksam organisation. Samtliga informanter deltar på 
sammankomsterna och de tycker att de är roliga men som ett av de tidigare redovisade citaten 
belyser kan innehållet ibland vara mer eller mindre bra och relevant. 

I teorin om den uppmärksamma organisationen, är det som tidigare nämnts, viktigt att få rätt 
struktur genom regler och att informationen förstås av tagarna som kan relatera det till sina
situationer124. Det är även ett tillfälle att kunna skapa ”rätt” intryck för tagarna, att låta de 
positiva tagarnas entusiasm spridas till dem som vacklar. Informationen om regler och 
konceptet kan tolkas på många olika sätt, och därför är det viktigt att den sker ansikte mot 
ansikte och att det finns möjlighet till dialog för att skapa förståelse, som tidigare nämnts i 
konvergensmodellen125. En informant har även efterfrågat mer entusiasmerande information 
av givaren. Om givaren tydligt visar, ansikte mot ansikte, vad det är som händer med kedjan, 
vilka krav som nu ställs och hur förändringsarbetet kan ge samtliga tagare fördelar i framtiden 
så kan inställningen till förändringar och ny ägare betydligt minska och stilla den oro som 
flera tagare berättat om. Sandberg och Targama skriver om detta i boken Ledning och 
förståelse, att i den nya moderna chefens uppdrag ingår idag de kommunikativa uppgifterna. 
Att ledaren måste lära sig att leda genom att få människor att ta till sig visioner och idéer och 
stimulera dem att utnyttja sin inneboende förmåga. Att ledaren måste påverka människors 
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förståelse för att få dem att klara arbetsuppgifterna på ett sätt som stärker konkurrenskraften 
och ger resultat126. Införandet av regionchefer kan också bidra till större förståelse och sprida 
positiva känslor till samtliga tagare och vara en bra kontakt för regelbunden information och 
kunskap. Att förstå konceptet, att styrkan ligger i att följa det till 100 %, och att ha detta som 
det starkaste incitamentet utgår från förståelse, som främst skapas i mötet mellan människor –
återigen är relationen mellan parterna viktig. Detta relaterar till studiens samtliga 
frågeställningar. 

5.3.2 Enhetlighet 

I den uppmärksamma organisationen är relationen mellan individen och organisationen 
central127. Detta kan relateras till relationen mellan tagaren och Gallerix. I de råd som ges för 
att åstadkomma kunskapsöverföring inom organisationer som rör förbättringar av 
arbetssituationen så tar teorin upp hur viktigt det är att rekrytera rätt individer som delar de 
värderingar som organisationen står för och som kan passa in i gemenskapen. Detta tar även 
DBO upp som ett problem för givaren och att valet av tagare är avgörande för givarens 
framgång.128 Teorin menar att de kunskaper som krävs syns oftast inte på en CV utan det är 
egenskaper som framkommer då man börjat samarbeta129. Ett sätt att rekrytera rätt individer 
skulle möjligtvis vara genom att anamma det förslag som en informant föreslog, att låta nya 
tagare arbeta med en erfaren tagare under en månad. På så sätt kan både givaren och den 
potentiella tagaren se om de är lämpade för varandra. Det är även ett sätt att säkerställa att 
kedjan inte har tagare som inte passar som tagare. Intressanta frågor är hur mycket en tagare
kostar kedjan, och de andra tagarna, som inte följer konceptet i form av försämrad enhetlighet 
som ger negativ effekt på varumärket? Är det därför värt att kontraktera en person som man 
från början känner inte passar som tagare?

Teorin poängterar även ledningens ansvar att skapa ett begripligt flyt i de processer som finns 
inom en organisation. Två sätt att göra detta på är att antingen arbeta decentraliserat eller 
centraliserat130. Gallerix har valt att jobba mer och mer centraliserat vilket upplevts som både 
positivt och negativt av tagarna. Teorin poängterar att de flesta organisationer behöver en viss 
decentralisering då detta stärker individernas arbetssituation. Samtidigt måste man 
centralisera vissa saker och samspelet mellan dessa båda sätt avgör hur den samordnande 
logiken är uppbyggd i en organisation.131 De informanter som är ”ute och svajar” och 
ifrågasätter förändringsarbetet upplevs vara för ett decentraliserat sätt att arbeta på, därför 
ogillar de att arbeta centraliserat. Centraliseringen upplevs av andra som positivt och som en 
styrka för kedjan att kunna verka på ett enhetligt sätt. För att få en viss decentralisering i 
kedjan kan ett nära samarbetet med företagarföreningen vara ett sätt att få tagarna att känna att 
de kan påverka, även om de inte har beslutsrätt.

I teorin om den uppmärksamma organisationen ges råd på hur man kan förbättra 
arbetssituationen för de anställda och på så sätt stimulera omvärldsspaningen, och därmed 
utvecklingen av kedjan. Teorin tar upp att incitament gör att individen känner sig lockad att 
utföra handlingen och som även stimulerar till uppmärksamhet132. Det framkommer i studien 
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att incitamentet inom franchising är att följa konceptet och på så sätt maximera sina 
möjligheter till att vara lönsam. Givaren menar att incitamentet borde vara att följa konceptet:

Följer man inte konceptet så har vi svårt att ansvara för lönsamheten. En franchisekedjas 
grundprincip är ju att det finns en affärsidé som man vill multiplicera och det man säljer är 
kunskapen runt det konceptet. Om då alla vill göra på sitt eget sätt och sedan säger att det är 
olönsamt då har man missat idén och det som vi ser till att man blir lönsam på. Om man följer 
konceptet till 100 % och inte är lönsam är det vårt ansvar. 

Det incitament som idag finns är ”Årets butik” och det framkommer tydligt att detta inte är 
något som tagarna strävar efter att vinna. Endast en butik svarade att incitamentet är att vara 
så lönsamma som möjligt. I teorin framkommer att det främsta incitamentet för en individ är 
att uppriktigt uppskattas för vad den är och vad den gör. Om en tagare är lönsam och inte 
vinner ”Årets butik”, vem eller vilka vet då om att just denna tagare har följt konceptet och 
varit lönsam? Vilken uppskattning får den enskilde tagaren som visar andra att det här är en 
framgångsrik tagare? Även om incitamentet inom franchising borde vara att vara lönsam så 
vill individen bli uppmärksammad för bra arbete. Enligt teorin så gör incitament att individen 
känner sig lockad till att göra en handling och som även lockar till uppmärksamhet.133 Även 
om han eller hon som enskild företagare tjänar mer så är pengar inte alltid motivationen att 
arbeta hårdare och smartare.  En fråga som man skulle kunna ställa till tagarna är vilket 
incitament de skulle känna vara värt att arbeta hårt för? Analysen om incitament kan kopplas 
till studiens frågeställning om enhetlighet och kedjans och butikernas framgång.

Ett annat förslag som teorin tar upp är att förbättra den generella situationen och 
samordnandets logik, och därmed skapa miljöer där individerna inom kedjan aktivt kan verka 
framgångsrikt, organisationen kan då se hur väl processerna fungerar i förhållande till 
omvärldens krav. Man föreslår två sätt att göra detta på. Antingen genom benchmarking eller 
genom Balanced scorecard.134 Gallerix använder sig idag av Mr Shopper som ser hur de olika 
butikerna bemöter kunderna med mera. Detta kan ses som en del och en typ av Balanced 
Scorecard. Det som framkommer av intervjuerna är att Mr Shopper ses som ett kul och bra 
sätt att följa upp butikerna på och att man bemöter kunderna på ett enhetligt sätt. Det 
framkommer dock inte om informanterna tycker att detta system bör utvidgas till att vara ett 
mer heltäckande Balances scorecard. Om Gallerix upplever att processerna inom kedjan inte 
uppfyller omvärldens krav kan benchmarking vara ett sätt att se hur andra företag arbetar. 
Uppföljningen av tagarna kan kopplas till frågeställningen om enhetlighet och kedjan och 
butikernas framgång. 

5.3.3 Varumärket Gallerix

I teorins del om genomskinlighet och hur detta påverkar den uppmärksamma organisationen 
tar författaren upp vikten av att ha en verksamhetsidé som är skriven på rätt sätt. Rätt sätt 
menar författaren är hur visionen, målet, affärsidén och strategin är skriven så att 
organisationens kärnverksamhet tydligt framgår. Det är även viktigt att tala om vad 
organisationen måste vara bra på för att kunna spela denna roll i omvärlden. Detta kan få stora 
konsekvenser för organisationens genomskinlighet. Om verksamhetsidén är formulerad så att 
den kopplas till vad man ska göra istället för att visa omvärlden vem man ska vara i 
omvärlden försvinner förutsättningarna till genomskinlighet i organisationen.135 Det 
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134 Ibid. s 22
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framkommer från intervjun med givaren att de är svårt att formulera en vision för kedjan då 
givaren har sin vision för kedjan som helhet och tagaren har en vision för sin butik. Den 
vision, de kärnvärden och de mål som finns för kedjan Gallerix, se 1.3, är skrivna på ett sätt 
som beskriver vem och hur man ska vara i omvärlden, vilket enligt teorin ska gynna 
genomskinligheten i organisationen. Att givaren, tagarna och de anställda uppfattar företagets 
varumärke på lite olika sätt kan vara för att det är så svårt att ha en gemensam vision för båda 
parter. Samtidigt så borde Gallerix varumärke, och därmed dess vision och kärnvärden, vara 
vägledning för tagarna i hur butikerna ska drivas och kunderna bemötas. Teorin beskriver 
detta genom att säga att det är viktigt att komma ihåg att grunden för individens fokus är den 
egna handlingsmiljön och till den måste det finnas en meningsskapande inramning.136

Frans Melin får beskriva vikten av medarbetarnas insats i att skapa ett enhetligt varumärke. 
Han skriver i Brand Orientation Index att för att en organisation ska kunna skapa starka 
varumärken, ha hög lönsamhet och vara varumärkesorienterade måste de kunna förena extern 
och intern varumärkesutveckling. (I denna studie kan intern varumärkesutveckling ses som 
tagarna och deras anställda). Han beskriver att kommunikation därför är viktigt så att 
medarbetarna i organisationen lever upp till det som varumärket står för och kan förmedla 
dess identitet. Det är därmed viktigt att medarbetarna är medvetna vad det egna varumärket 
står för och hur det ska utvecklas.137

5.4 Agentteorin

Agentteorin ser till relationen mellan givare och tagare och de problem som kan uppstå när 
huvudmannen delegerar sin auktoritet till någon annan. Huvudmannens framgång är beroende 
av ombudets agerande. Därför skyddas huvudmannens intressen genom att reducera ombudets 
möjligheter till att inte följa de som gjorts upp. Det som har framkommit från intervjuerna 
som berör agentteorin är följande:

5.4.1 Kommunikation

Agentteorin betonar vikten av de processer som överför information, problemet med 
asymmetrisk information och de kostnader som finns för att följa upp ombudet.138 Som 
tidigare nämnts har det framkommit i intervjuerna att informationen inom kedjan främst sker 
via intranätet. Att Intranätet får så stort utrymme gör informationen asymmetrisk. De 
regionchefer som snart kommer att arbeta inom kedjan kommer förhoppningsvis att göra 
informationen mer symetrisk och vara ett komplement till intranätet. Teorin påpekar att 
kommunikationen mellan givare och tagare kan vara den avgörande faktorn mellan stor 
framgång eller misslyckande139. Kommunikationen hjälper till att bygga ett starkt samarbete 
mellan givare och tagare. För att få en kommunikation som är symetrisk är det viktigt att 
kanalen som informationen förmedlas genom matcher innehållet i budskapet140.  Återigen 
kommer dialog och möjligheten att kommunicera med ansikte mot ansikte med varandra upp 
som en viktig faktor i förmågan att förstå budskapet, vad man som tagare förväntas göra och 
att känna motivation i arbetet och de förändringar som sker.

                                                
136 Den uppmärksamma organisationen, s 20.
137 Melin, Frans, Brand Orientation Index, s 28.
138 Agentteorin s. 23. 
139 Agentteorin, s 24.
140 Miller, Katherine, Organizational communication, s. 290.
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5.4.2 Enhetlighet 

Agentteorin tar upp att de flesta agentproblem kan lösas genom uppföljning, ett nära 
samarbete och incitament.141 Dessa tre faktorer har analyserats i de tidigare teorierna och även 
i denna teori kan dessa vara lösningar på problemet. När det gäller uppföljning så 
framkommer det av intervjuerna att det idag finns olika sätt att följa upp tagarnas arbeten. Det 
framkommer även att det mellan tagarna finns irritation mellan de som följer konceptet och de 
som väljer att inte göra det. Givaren beskrev det så här:

Tyvärr går man inte till oss och berättar om en kollega, men man kan vara mycket 
irriterad på andra. Om man ser ur ett egoistiskt perspektiv så borde huvudfokus ligga på att 
hjälpa oss att komma tillrätta med dem som inte sköter sig. Men då känner man sig som att 
man skvallrar.142

Det framkommer även att den nya ägaren kommer att ställa högre krav på att konceptet följs 
och de som inte följer kommer att få konsekvenser. Då den nya ägaren ställer högre krav så är 
det viktigt att detta tydligt kommuniceras ut till tagarna. De tagare som är positiva till 
förändringarna som nu sker har möjlighet att förändra inställningen till att inte rapportera de 
tagare som inte följer konceptet och på så sätt åstadkomma en enhetlighet inom kedjan och 
sätta en hög standard på hur konceptet efterlevs. 

Den andra faktorn är ett nära samarbete, och ett sätt att skapa ett nära och stimulerande 
samarbete är att Gallerix och givaren arbeta nära företagarföreningen. Detta är ett sätt att 
lyssna på tagarna och stärka samarbetet och relationen mellan givare och tagarna. De nya 
regioncheferna kommer, förhoppningsvis, att bidra till ett starkare samarbete.

Den tredje faktorn är att ha ett uppföljningssystem som ser till verkligheten, här menar 
Agentteorin att det är viktigt att komma ihåg att den perfekte givaren och tagaren inte finns. 
Systemet bör därmed både kunna uppmärksamma utmärktbeteende och underkänt beteende, 
och innehålla både informell och formell feeback mellan givare och tagare143. Här hänvisas 
även till teorin om den uppmärksamme organisationen och belöningssystem, då den analysen 
även passar in på agentteorin och belöningssystem.144 Det kan i korthet beskrivas som att 
tagarna är individer, och individen vill få synligt beröm för sina insatser. Därför kan det vara
värt att fundera över ett incitament som inte är ”Årets butik” och inte är hög lönsamhet, utan 
något som innebär att individerna utvecklas och mår bra av befogat beröm.

5.4.3 Varumärket Gallerix

Att inte alla följer konceptet framkommer av intervjuerna, och i teorin påvisas att detta får 
konsekvenser för varumärket145. Agentteorin tar upp att ett vanligt agentproblem är att få alla 
tagarna att arbeta för att systemet utvecklas. Att arbeta för att utveckla systemet stärker 
kedjans varumärke. Det framkommer av intervjuerna att de flesta informanterna ser 
företagarföreningen som en kanal för att samarbeta med givaren och utveckla konceptet. Det 
är därför viktigt att alla tagare är medlem i föreningen så att deras röst kan bli hörd via 
föreningen. Att kanalisera alla förslag genom föreningen skulle göra det mer hanterbart för 
både givare och tagare, men det förutsätter att föreningen kan föra, om inte alla, så 

                                                
141 Agentteorin s. 24. 
142 VD Thomas Sonesson.
143 Agentteorin s. 24.
144 Den uppmärksamma organisationen, s 21.
145 Agentteorin, s 24.
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majoriteten av tagarnas talan. Detta kan sättas i relation till boken Franchising Pathway to 
Wealth Creation där författarna skriver att relationen mellan givaren och tagarna är ett delikat
problem. Till följd av detta bör givaren försöka hitta ett samarbete där hans egna intressen tas 
tillvara, samtidigt som tagarna bidrar till att utveckla konceptet som helhet. Ju mer en givare
behandlar sina tagare som samarbetspartners desto mindre är risken att de inte följer konceptet 
och försöker dra nytta av de andras insatser.146 Relationen mellan parterna är återigen viktig 
och ovanstående analys är relevant för studiens samtliga frågeställningar.

5.5 Strategisk varumärkesplattform

Den strategiska varumärkesplattformen utgår från att varumärket ska ha ett mervärde för 
kunden och att det är mervärdet som är avgörande när man inte konkurrerar om pris och 
kvalité. Varumärket byggs enligt författaren både externt och internt147. I detta fall kan 
tagarna och deras anställda ses som interna, och de har därmed stor inverkan på varumärket. 
Det framkommer av informanterna och givaren att många kunder återkommer och 
anledningen till att de gör de är att de tycker om att handla av dem. Detta kan ses som en 
reflektion av de kärnvärden som kedjan har - mänsklig värme, humor, spännande och 
inbjudande. Uppbyggnaden av varumärket sker, enligt teorin, i sex steg, och empirin 
analyseras i denna teori utifrån dessa steg. De sex stegen har, som ovanstående analyser,
analyserats utifrån de tre teman, kommunikation, enhetlighet och varumärke.

5.5.1 Kommunikation

Internmärkeslojalitet - Teorin menar att för att få en bestående extern märkeslojalitet så krävs 
en intern märkeslojalitet från märkesinnehavarens sida. Det är därmed viktigt att varumärket 
används på rätt sätt av både tagarna och deras anställda. Detta innefattar såväl en enhetlig 
klädsel till att använda rätt logga vid lokal annonsering.148 Därför måste givaren tydligt 
kommunicera ut vilka kläder som ska användas, hur viktigt det är att de används och hur den 
enskilde tagaren får och kan annonsera. Detta visar återigen hur viktigt det är att tydligt 
kommunicera, genom flera kanaler, hur varumärket ska exponeras mot kunderna. En enhetlig 
exponering bidrar även till ett enhetligt intryck, utifrån kundens perspektiv. 

5.5.2 Enhetlighet

Kärnvärde - Informanternas önskemål om utbildning och träffar för deras anställda kan här 
vara ett tillfälle till att arbeta med kärnvärdena och kundmötet och då även skapa och 
upprätthålla enhetlighet inom kedjan. Detta i kombination med att kärnvärdena finns med i 
den nya marknadskommunikationen gör att varumärket blir tydligare, enhetligare och 
kunderna känner tydligare vilket mervärde Gallerix ger dem.149

5.5.3 Varumärke

Produktattribut - Teorin och författaren menar att produkten inte har något värde i sig utan det 
är i relationen med produkten som den värdeskapande processen börjar. Produkten måste 

                                                
146 Spinelli, Stephen, Rosenberg, Robert M, Birley, Sue, Franchising Patway to Wealth Creation, s 90.
147 Strategisk varumärkesplattform, s 24. 
148 Ibid, s 25.
149 Strategisk varumärkesplattform, s 26. 
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innehålla vissa krav för att vara konkurrenskraftiga, så som hög och jämn kvalitet.150 Här ser 
många av informanterna Gallerix ramverkstad som en produkt/tjänst där kunden genom 
personalens expertis får ett stort mervärde. Flera av informanterna vill se att ramverkstan lyfts 
fram i marknadskommunikationen, just för att Gallerix är unika med sin ramverkstad och det 
ges ett stort mervärde för kunden. Även korten som sälja ger ett mervärde i att kunden skickar 
kortet till någon som blir glad och upprätthåller eller skapar relationer.

Märkesidentitet - Författaren menar att faktorer som utvecklar en märkesidentitet är 
produktens namn, ursprung, personlighet, användning och distribution.151 Här kan Gallerix 
ses som en ”produkt” och dess namn, ursprung och personlighet utgör dess historia och dess 
kärnvärden. Det framkommer av historiken som finns på hemsidan, informanterna och av 
givaren att Gallerix har en lång historia. Denna skulle kunna användas till att ge varumärket 
karaktär och genom Corporate storytelling internt och i marknadskommunikationen förmedla 
denna karaktär till varumärkets fördel. 

Kärnvärde – Det framkommer av hemsidan att kärnvärden har utarbetats för att visa hur 
företaget kan ge kunden mervärde. Författaren till teorin menar att kärnvärden måste vara 
värdefullt, kommunicerbart, unikt i förhållande till konkurrenterna och svår imiterat.152 De 
kärnvärden som Gallerix har uppfattas, av författaren till uppsatsen, som att de uppfyller de 
krav som ställs. Teorin säger även att kärnvärden är den kommunikativa länk som finns 
mellan märkesinnehavaren och kunden. Därmed är det viktigt att kärnvärdena finns med i 
kundmötet och att samtliga inom kedjan arbetar utifrån dem. Av studien framkommer det att 
kärnvärdena inte direkt är något som man tar på allvar och arbetar utifrån:

Givaren beskriver det så här:

Vi pratar mycket om att varumärket erbjuder glädje. Glädje innefattar kundmöte, trivsel och 
positiva saker. Misslyckas vi så är det mer hur vi beter oss än vilket exakt bild och kort vi 
har.153

För att stärka varumärket är det viktigt att kärnvärdena kommer mer i fokus och blir en 
självklar del av tagarnas och deras anställdas vardag. Detta är även viktigt för enhetligheten 
hos kedjan.154

Positioneringsstrategi – är när märkesinnehavaren försöker att hitta och märka ut en plats för 
varumärket i kundens medvetande.155 Av intervjuerna framkommer att flera informanter vill 
vara tydligare i marknadskommunikationen och vad Gallerix erbjuder. Detta citat får belysa 
detta:

Att få ut budskapet till marknaden att Gallerix har exklusiva produkter och det är värt att 
spendera pengar på, att snittköpen kommer upp, annars kommer vi inte ha råd att betala 
hyrorna. Allt hänger ihop. Lyckas man med det, en enhetlig profil, och lyckas man 
kommunicera till kunderna att vi har en exklusiv del, du ska spendera pengar här. Då kan man 

                                                
150 Strategisk varumärkesplattform, s 25.
151 Ibid. s 26.
152 Ibid. s 26. 
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154 Strategisk varumärkesplattform, s 26. 
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göra reklam utåt. Till och med TV reklam, idag skulle det inte gå för det är inte tillräckligt 
enhetligt.156

Åter igen nämns ramverkstan och tavlorna som varor att tydligare marknadsföra och satsa på 
för att skapa högre snittköp. Informanten nämner även att det inte finns en tillräcklig 
enhetlighet för att idag marknadsföra dessa produkter som är mer exklusiva, och att detta är 
ett hinder för kedjan.

Marknadskommunikation - Författaren av teorin förklarar att det kommunikativa budskapet 
måste ta sig igenom dagens media brus och vara av bra kvalité. Det är även viktigt att ha 
något att säga, inte bara att göra sig hörd.157 Flera av informanterna anser att 
marknadskommunikationen varit låg och vill ha en ”vassare” marknadsföring. Enligt givaren
har Gallerix har nyligen börjat samarbeta med en ny byrå, som man hoppas kommer att kunna 
ge detta.  Teorin säger också att det är viktigt att kedjans kärnvärden genomsyrar 
marknadskommunikationen, och på så sätt skapas synergi effekter.158

Teorin tar även upp hur viktigt det är att varumärket uppfattas av kunden så som 
varumärkesägaren uppfattar det159. Som tidigare nämnts så uppfattas varumärket lite olika av 
tagare och deras anställda, i jämförelse med givaren. För att komma tillrätta med detta är 
utbildning av personalen viktigt och att den information som tagaren förmedlar till deras 
anställda, från konferenser och möten, är enhetlig. Tidigare i analysen beskrevs medarbetarna 
(tagarna och deras anställda) som varumärkets viktigaste ambassadörer, det är värt att återigen 
betona detta. 

5.6 Sammanfattning av analysen

5.6.1 Kommunikation

Kommunikationen inom kedjan sker främst via intranätet. Flera informanter efterfrågar mer 
personlig kontakt och möten med Gallerix och med hela kedjan. Agentteorin betonar vikten 
av de processer som överför information och att asymmetrisk information kan medföra 
problem i relationen mellan givare och tagare.160 Efterfrågan på mer personlig kontakt och 
information visar att användandet av intranätet, så som Gallerix idag gör, ger asymmetrisk 
information. Konvergensmodellen och Den uppmärksamma organisationen menar att varje 
individ tolkar information utifrån sina tidigare erfarenheter161. Det är därmed viktigt att 
informationen är tydlig och kanalen den förmedlas genom är vald utifrån informationens 
komplexitet och tvetydighet. Förståelse skapas, enligt konvergensmodellen, bäst genom 
dialog162, och ett sätt att göra detta är att tagarna genom företagarföreningen för en dialog med 
givaren och Gallerix. Tagarna kan, som Uppmärksamma organisationer belyser, ses som 
lokala omvärldsbevakare som för fram förändringar i omvärlden till Gallerix och kedjan. Ett 
annat sätt att skapa förståelse och dialog är att skapa en positiv miljö för tagarna att träffas i
där de kan få till sig rätt intryck163. Det framkommer även att tagarna inte använder kedjans 
värdeord i sitt dagliga arbete, men att de indirekt finns med i de produkter som säljs. Detta 
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162 Konvergensmodellen, s 18.
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resultat kan kopplas till studiens samtliga frågeställningar då tolkandet och förståelsen av 
informationen och sitt arbete är viktigt för hur man agerar. 

5.6.2 Enhetlighet

För enhetligheten är det viktigt att samtliga inom kedjan följer konceptet. Det framkommer av 
empirin att så inte är fallet och att många retar sig på dem som inte gör det. Om man ser detta 
problem utifrån Konvergensmodellen så agerar tagarna utifrån sina tidigare erfarenheter och 
hur de uppfattar informationen och tolkar den164. Det är därför viktigt att skapa en djup 
förståelse för konceptet och detta sker främst genom dialog. Det framkommer även att det 
finns två inställningar till hur konceptet ska efterföljas. De som tycker att detta är jätte viktigt, 
och de som tycker att man ska kunna vara lite annorlunda och anpassa sig utifrån kunderna 
och den lokala marknaden. Detta problem kan kopplas till Agentteorin som handlar om 
relationen mellan två parter där den ena parten delegerat sin auktorietet till någon annan, men 
båda parterna i teorin är beroende av varandra för att bli framgångsrika165. Att det finns två 
olika inställningar till hur konceptet ska efterlevas kan även kopplas till Uppmärksamma 
organisationer som menar att det är viktigt att rekrytera rätt personer. Personerna ska dela den 
inställning som företaget har och passa in i gemenskapen166. Genom uppföljning kan givaren
se hur väl tagarna följer konceptet, och enligt teorin om Den Uppmärksamma organisationen 
så är ett sätt att hjälpa enhetligheten att ha incitament som tagarna känner att de vill sträva 
efter att uppnå167. Detta resultat har främst inverkan på enhetligheten och varumärket som 
finns med i frågeställningarna två och tre. 

5.6.3 Varumärket Gallerix

Varumärket Gallerix uppfattas lite olika mellan tagarna och dess anställda - och givaren. 
Givaren är medveten om att kedjan blivit ”spretigare” och sämre under de sista åren, men att 
de nu jobbar mer med enhetligheten vilket även får inverkan på varumärket. Det framkommer 
även att det kan vara svårt att ha en vision för en franchisekedja då de båda parterna har en 
egen vision över kedjan och den egna butiken. Genom förståelse av varandras mål och 
visioner kan gemensamma arbetsinsatser bidra till att allas mål och visioner uppfylls. Detta 
kan kopplas både till Konvergensmodellen och hur man skapar förståelse för varandras 
mål168, och till Den uppmärksamma organisationen som belyser vikten av att ha en väl 
formulerad verksamhetsidé för att skapa genomskinlighet i en organisation169. 

Att inte alla helt följer konceptet är enligt Agentteorin ett vanligt agentproblem, vilket får 
inverkan på hur konceptet utvecklas. Här är även relationen mellan givare och tagare viktig, 
bättre relation ger mindre agentproblem170. En kanal som kan utnyttjas för att främja 
relationen är företagarföreningen som genom en aktiv dialog med Gallerix kan förmedla idéer 
och information, som gör att kommunikationen effektiviseras. Detta resultat kan kopplas till 
frågeställning ett som handlar om hur franchsiegivare och tagare tillsammans ska 
kommunicera för att utveckla konceptet.  
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Informanterna efterfrågar mer utbildning för deras anställda, främst grundläggande 
säljutbildning. Enligt givaren ska det under 2008 och 2009 hålls mer kurser för de anställda. 
Konvergensmodellen ser dialog som ett verktyg till att skapa förståelse171. Därför kan detta 
kopplas till denna teori, men även till den Strategiska varumärkesplattformen som tar upp hur 
märkesidentitet och kärnvärden stärker varumärket172. Genom utbildning kan båda dessa 
stärkas och därmed stärka Gallerix varumärke. Frågeställningarna två och tre kan kopplas till 
detta resultat.

Tagarna efterfrågar en mer vass och återkommande marknadskommunikation, och Gallerix
har påbörjat detta då de nyligen börjat arbeta med en ny reklambyrå. I den Strategiska 
varumärkesplattformen tar Melin upp hur viktig marknadskommunikationen är för 
varumärket och att det är viktigt att investera i reklam som tar sig igenom dagens 
mediabrus173. Här kan nya medier ha en viktig roll i utformandet av 
marknadskommunikationen. Detta resultat kan relateras både till frågeställning två och tre. 
Till frågeställning två då hög enhetlighet är viktigt för att kunna föra en stark 
marknadskommunikation, och till frågeställning tre då marknadskommunikationen förmedlar 
varumärket till kunderna. 

                                                
171 Konvergensmodellen, s 18. 
172 Strategisk varumärkesplattform, s 26.
173 Ibid, s 26. 
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6. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt kommer huvudresultaten från analysen först att sammanfattas och sedan knytas 
till uppsatsens frågeställningar och syfte. Efter varje del ges de förbättringsförslag som 
identifierats. Avslutningsvis ges förslag på eventuella framtida studier.

6.1 Huvudresultat

6.1.1 Kommunikation

Franchising består av två parter, givaren och tagaren, som är beroende av varandra för att nå 
sina individuella mål. För att givaren ska kunna ansvara för att tagaren tjänar pengar och blir 
framgångsrik krävs det att tagaren följer konceptet till 100 %. För att kunna göra det krävs 
information genom regelbunden kommunikation. Kommunikationen ger tagarna kunskap som 
gör att de får förståelse för konceptet och hur man som tagare ska arbeta. Graden av förståelse 
avgör hur väl tagaren utför de arbetsuppgifter som ingår i att driva en franchisebutik. Därmed 
är kommunikationen mellan givare och tagare mycket viktig för bådas framgång.

Informationen inom kedjan sker främst genom intranätet. Flera av informanterna har uttryckt 
att de, eller deras anställda, upplever intranätet som ”bökigt” och att det finns för mycket 
information. Det hålls en gemensam höstkonferens och en regional träff på våren. Flera av 
informanterna efterfrågar mer personlig kontakt och fler möten med Gallerix och med hela 
kedjan. Majoriteten av informanterna ser även företagarföreningen som en kanal för att 
gemensamt föra fram sina synpunkter och förbättringsförslag som ska ge ett gott samarbete 
mellan givare och tagare. Gemensamma möten kan skapa en djupare förståelse för konceptet
och förändringsarbetet, genom kontakt och utbyter erfarenheter med andra tagare. Just detta 
känner flera av informanterna att de gemensamma konferenserna inte gör, utan de är mycket 
av samma information och ibland känns innehållet som utfyllnad. Inom snar framtid kommer 
det nya regionchefer som ska jobba nära tagarna. Detta upplever tagarna som mycket positivt 
och ser fram emot att ha mer personlig och regelbunden kontakt med en och samma person. 

Givaren berättar om tre grupper där man arbetar tillsammans för att utveckla konceptet. 
Tagarna nämner endast företagarföreningen som en grupp där de kan göra sig hörda. Givaren
anser att många av de förslag som ges av tagarna är destruktiva och negativa. Det 
framkommer även att givaren, och dess nya ägare, håller på att ta fram 30 key elements som är 
olika intryck som beskriver konceptet. 

6.1.2 Enhetlighet

De flesta av informanterna säger att det är mycket viktigt att som tagare följa konceptet, och 
givaren uppfattar att det finns en stor ömsesidig enighet och enlighetstänk. Trots detta är det 
stora skillnader på butikerna. Det framkommer av empirin att många retar sig på dem som 
inte följer konceptet. Det framkommer även att det främst finns två inställningar till hur 
konceptet ska efterföljas, och till hur förändringsarbetet skall genomföras. Det finns dem som 
tycker att detta är jätte viktigt, och dem som tycker att man ska kunna vara lite annorlunda 
och kunna anpassa sig till kunderna och den lokala marknaden. För att följa upp tagarna
använder givaren sig av Mr Shopper, butiksbesök, försäljning via kassasystemet och 
ekonomisk information genom bokslut. Det framkommer att i förändringsarbetet som pågår så 
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arbetar man allt mer med centralisering och att kundmötet, kundservicen och sortimentet ska 
vara lika i alla butiker. Detta upplevs av informanterna både som positivt och negativt. 
Förtroendekapitalet upplevs av givaren vara rätt lågt just nu då Gallerix just bytt ägare och 
genomgått Due dilligence. Samtidigt känner givaren att det låga förtroendekapitalet är på 
uppgång igen.

6.1.3 Varumärket Gallerix

Varumärket Gallerix uppfattas lite olika av tagarna och dess anställda - och av givaren. 
Givaren är medveten om att kedjan blivit ”spretigare” och sämre under de sista åren, men att 
de nu jobbar mer med enhetligheten vilket även får inverkan på varumärket. Att inte alla 
följer konceptet får negativa konsekvenser för varumärket och är ett viktigt problem att 
komma tillrätta med. De flesta av informanterna tycker inte att värdeorden, som ska spegla 
och beskriva varumärket, används medvetet i det dagliga arbetet. Det framkommer även att 
det kan vara svårt att ha en vision för en franchisekedja då båda parterna har en egen vision 
över kedjan och den egna butiken.

Tagarna efterfrågar en mer vass och tydligare markandskommunikation som visar kunderna 
vad Gallerix erbjuder. Gallerix har nyligen inlett ett nytt samarbete med en ny reklambyrå för
att komma till rätta med marknadskommunikationen.

Informanterna efterfrågar mer utbildning för deras anställda, främst grundläggande 
säljutbildning. Enligt givaren ska det under 2008 och 2009 hålls kurser för de anställda. Att 
hålla regelbundna träffar och kurser för de anställda bidrar även till att informationen inte ges 
i andra eller tredje hand, som när tagarna själva förmedlar information till deras anställda. 

Det framkommer av intervjuerna att märkeslojaliteten är varierande inom kedjan och att inte 
alla använder Gallerix kläder när de jobbar, och att det ibland blir fel i lokal annonsering som 
tagaren själv gör. 

6.2 Resultatdiskussion

Här kommer studiens frågeställningar att besvaras.

▪ Frågeställning 1:
På vilket sätt kan kommunikationen ske så att den lokala tagarens engagemang och kunskap 
fungerar ihop med givarens roll för att utveckla ett enhetligt koncept mot slutkunden?

Genom att se tagarna som omvärldsbevakare kan kedjan samla in förändringar i omvärlden 
som gör att man kan agera i stället för att reagera. För att samla alla intryck och förslag är 
företagarföreningen en bra kanal. På så sätt vet givaren vart han ska vända sig för att få 
information och för att föra en dialog om förändringar och utveckling av konceptet, vilket 
redan idag görs via systemrådet. För att detta samarbete ska bli effektivt förutsätter det att 
samtliga tagare går med i föreningen, annars kan föreningen bara föra en del av tagarnas talan 
vilket gör att föreningen inte är lika stark och att givaren har många att samarbeta med vilket 
blir ineffektivt. När givaren beslutat att genomföra förändringar är det viktigt att denna 
information levereras via kanaler som passar innehållets komplexitet. Denna typ av 
information passar inte för att endast ges via intranätet. Här är möten och dialog viktigt för att 
varje tagare ska förstå förändringarna och hur de påverkar butiken och slutkunden. Här kan 
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även företagarföreningen vara en tillgång för att på mer än ett sätt föra ut information i 
kedjan. Det är även viktigt att den årliga konferensen och regionmötet stärker 
kommunikationen och engagemanget mellan givaren och tagarna. Hur arbetet och 
kommunikationen kommer att ske mellan givare, regionchefen och tagarna har inte 
framkommit av studien, men regionchefen kan vara en stor tillgång i att fånga upp de som de 
lokala tagarna gör bra och se till att hela kedjan får ta del av den informationen, och göra att 
det blir lättare att införa förändringar i kedjan. Intranätet upplevs innehålla mycket 
information och ibland kan det vara svårt att hitta informationen. Flera informanter upplever 
även att det är en konstant ström av information via Intranätet och att det ibland kan vara svårt 
att hinna med och läsa allt.

Identifierade förbättringar 

Se tagarna som omvärldsbevakare och ta till vara deras kunskap. Se och använd 
företagarföreningen som en kanal för informations- och idé hämtning/ spridning. 

Använd den årliga konferensen och regionmötet till att stärka relationerna och öka 
engagemanget vilket kan bidra till utveckling av konceptet. 

Enligt flera informanter upplevs Intranätet som ”bökigt” och mycket att läsa, detta försämrar 
genomskinligheten i kedjan. För att öka genomskinligheten kan det vara viktigt för Gallerix 
att se över intranätet och hur det används.

▪ Frågeställning 2:
Hur ska givare och tagare kommunicera för att åstadkomma ett enhetligt tänkande inom 
kedjan, och därmed säkra både kedjans och den enskilde butikens framgång?

Denna frågeställning kan kopplas till Jörgen Sandberg och Axel Targamas tankar om hur 
personers sätt att förstå sitt arbete utvecklar, formar och organiserar deras kunskaper och 
färdigheter till en specifik kompetens i hur man utför arbetet. Denna kompetens ligger sedan 
till grund för den kollektiva kompetensen som på liknande sätt utvecklar, formar och 
organiserar de kollektivt relevanta kunskaper, färdigheter och attityder till en specifik 
kompetens i hur man utför arbetet. Beroende av hur kollektivet förstår sitt arbete utvecklas 
specifika kunskaper, färdigheter och attityder. Personerna som ingår i en organisation 
socialiseras in i detta och utvecklar och upprätthåller en viss kompetens genom det 
meningsskapande som sker inom kedjan. Det är i kommunikation med andra som en 
gemensam förståelse skapas och bildar grund för den kompetens som medlemmarna i 
organisationen utvecklar i arbetet. Denna kommunikation är inte bara muntlig och skriftlig 
utan sker även via vårt kroppsspråk. Den kultur som bildas i kan ses som ett system av 
gemensamma symboler som tydligt visar vad som är viktigt i arbetets utförande. De
gemensamma symbolerna kan vara allt från artefakter som byggnader till historier som hur 
arbetet/kedjan utvecklats. De gemensamma symboler som finns hjälper till att forma en 
specifik gestalt som bas och vägledning för utveckling och upprätthållande av en kedjas 
specifika kompetens, speciellt när en ny butik startas. Ett bra exempel på detta är IKEA och 
deras nio teser som Ingvar Kamprad formulerat i ”En möbelhandlars testamente”.174

Nedanstående slutsatser kan kopplas till hur kommunikation kan hjälpa till att skapa 
enhetlighet i en franchisekedja. 
                                                
174 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel, Ledning och förståelse, ett kompetensperspektiv på organisationer, s 88-
99.
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Givaren måste vara mycket tydlig med den kommunikation och information som rör 
konceptet och dess förändringar och utveckling. För att skapa en djup förståelse krävs dialog 
och association med givaren och positiva tagare inom kedjan. Genom att ordna fler 
gemensamma, eller regionala, träffar kan tagarna lättare upprätthålla de koder och koncept 
som gör att de är positiva och motiverade till att jobba enligt konceptet och genomföra de 
förändringar som givaren beslutar om. Att skapa starka relationer, mellan både givare och 
tagare, men även mellan tagarna kommer att vara avgörande för förändringsarbetets 
genomslagskraft. Ett viktigt problem är att komma till rätta med dem som väljer att inte följa 
konceptet.

Flera av informanterna upplever oro för att de inte ser vart Gallerix är på väg, och denna oro 
kan göra att det är lättare att avvika från konceptet då det kan vara svårt att se vart det leder.
Det efterfrågas även mer personlig och entusiasmerande information av givaren. 
Förändringskommunikation är komplex och lämpar sig därför både som skriftlig/elektronisk,
för att undvika att budskapet tolkas på olika sätt, och i möten där det finns möjlighet att ställa 
frågor och föra dialog. I ett förändringsarbete är det viktigt att ledningen, i det här fallet 
givaren, är synlig och inte ryggar för svåra frågor och diskussioner.175

En annan kanal som kan vara effektiv, för både givare och tagare, är företagarföreningen. 
Genom denna kanal kan en kreativ dialog ske vilket effektiviserar kommunikationen som 
berör nya förslag och förändringar. Här är det även viktigt att informationen från 
företagarföreningen förs ut till tagarna på ett effektivt sätt så att alla får rätt och samma 
information. Samma sak gäller för givaren, att denne för informationen från systemrådet 
tillbaks till Gallerix kontor. Ännu en ny kanal som kommer att vara bra för både givaren och 
tagarna är de nya distriktscheferna. Dessa personer kommer att ha en viktig roll i hur 
kommunikationsflödet mellan parterna sker, och kommer att inverka på hur relationen mellan 
parterna upprätthålls och utvecklas. Av empirin och teorierna framkommer att många problem 
och lösningar finns i hur relationen mellan givaren och tagaren ser ut.

Idag skickas information om exponering med mera via intranätet. Detta tycker informanterna 
fungerar bra och är tydlig information. Här är intranätet en bra kanal då text och bilder tydligt 
visar hur det ska se ut. Detta skapar enhetlighet ut mot kunden. 

Identifierade förbättringar 

Idag väljer de flesta att inte rapportera när de ser en annan tagare som avviker, men detta får 
stora konsekvenser för enhetligheten, varumärket och därmed även både de enskilda 
butikernas- och kedjans resultat. Det är viktigt för enhetligheten att komma tillrätta med dem 
som inte följer konceptet. 

Möt tagarnas behov av att få personlig entusiasmerande information från Gallerix. Flera 
informanter efterfrågar mer information och vill tydligt veta vart kedjan är på väg då flera av 
dem känner oro, vilket gör att det kan vara lättare att avvika från konceptet.  

Idag finns endast incitamentet ”Årets butik” som majoriteten av tagarna inte ser som något att 
sträva efter. Genom uppföljning kan givaren se hur väl tagarna följer konceptet, och ett sätt att 
hjälpa enhetligheten är att ha incitament som tagarna känner att de vill sträva efter att uppnå. 

                                                
175 Erikson, Peter, Planerad kommunikation, s 256.
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Ett förslag som framkommit är att förlänga den initiella kursen som nu är på två veckor till en 
månad, och då gå parallellt med en erfaren tagare i dennes butik. Fördelen med detta förslag 
är att den nya tagaren kan lära sig av en mer erfaren tagare och på så sätt ta till sig den nya 
kunskapen i en miljö som gör att den är kommer i rätt kontext. 

De 30 key elements kan jämföras med Ikeas 9 teser om vad en möbelhandlar är. Om de införs 
på ett sätt som gör att tagarna ser det som positiv vägledning i att utföra sitt arbeta på och som 
maximerar deras resultat, kan detta vara ett sätt att forma den kollektiva kunskapen och 
kulturen som kedjan vill ha.

▪ Frågeställning 3:
Hur kan en franchisingkedja, med många olika butiker, bygga ett starkt och enhetligt 
varumärke med hjälp av kommunikation?

Arbeta mer aktivt med värdeorden så att de är en tydligare del av kundmötet, och att alla inom 
kedjan kan dem. Tagarna och deras anställda är varumärkets främsta ambassadör och det är 
därför viktigt att de utbildningar som efterfrågas och planeras genomförs, och att samtliga av 
personalen deltar på en endagsträff en gång per år. På så sätt involveras och engageras
butikernas personal och det är dem som träffar flest kunder. Det är även viktigt att vid 
konferenser och regionmöten bygga upp en stark ”Gallerix känsla” där värdeorden ligger i 
grunden och skapar en stark organisationskultur.

För att förmedla Gallerix varumärke och erbjudande krävs marknadskommunikation. Flera 
informanter föreslagit att i marknadskommunikationen tydligare lyfta fram ramverkstan, som 
är unik för Gallerix. 

För varumärket Gallerix är det mycket viktigt att alla tagare följer konceptet och de löpande 
instruktionerna och förändringarna som givaren informerar om. Det är därför viktigt för 
varumärket Gallerix att komma till rätta med dem som inte följer konceptet. I detta arbete är 
det viktigt att givaren och tagarna samarbetar och tydligt visar att det inte är acceptabelt att 
avvika från konceptet.  I detta samarbete ingår även att skapa en djupare förståelse för 
konceptet så att de enskilda tagarna har full förståelse för att styrkan med franchising är att 
kopiera konceptet till 100 %, och att deras mål och resultatet inte kommer att uppnås om man 
inte följer det. 

Identifierade förbättringar

Se tagarna och deras anställda som Gallerix främsta ambassadörer. Detta kan göras genom att 
låta värdeorden och det som kedjan står för tydligare vara en del av kundmötet. 

För att de gemensamma mötena ska vara givande, inspirerande och skapa en djupare 
förståelse för konceptet krävs det att innehållet är relevant och att miljön är positiv och 
inspirerande. Därför är det viktigt för kedjan att förändra innehållet på framtida möten så att 
de upplevs som informativa, inspirerande och stärkande för varumärket Gallerix. 

Ett sätt att skapa en stark ”Gallerixkultur”, och på så sätt stäkra varumärket, kan vara genom 
att använda sig av Storytelling, både internt och externt ut mot kund.  Storytelling är en form 
av berättande där företaget relaterar vad det är och vad det står för och på detta sätt 
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begripliggöra dess aktiviteter och produkter. Historierna kan berättas i skriven form, men 
även muntligt eller via bilder176. 

En tydlig klädkod stärker kundens bild av Gallerix och dess varumärke. 

”Vassare” marknadskommunikation efterfrågas av flera informanter och detta är något som 
Gallerix jobbar på. En stark marknadskommunikation påverkar inte bara kunderna utan 
stärker och enar även kedjan internt, vilket kan påverka hur konceptet följs och hur man väljer 
att arbeta. 

Utbildning, främst säljutbildning, för de anställda efterfrågas och givaren kommer att ordna 
kurser under 2008 och 2009. Det är därför viktigt att dessa kurser sker och att innehållet på 
kurserna är relevant och även ger den ”Gallerix” känsla som man vill förmedla till kunderna. 

Vad är det då som gör att franchising fungerar och är lönsamt? Om man ser till den 
empiri som ligger till grund för denna studie så är det många ”mjuka” aspekter som spelar in 
på slutresultatet. Förståelse och kollektiv kompetens för konceptet, en kultur som främjar det 
kedjan står för och hur franchising fungerar, bra relation mellan givare och tagare, bra 
relationer mellan tagarna, möjligheten att föra ut information i kedjan och på så sätt hålla både 
tagarna och deras anställda positiva och engagerade vilket i sin tur gynnar enhetligheten och 
samtliga inom kedjan, att rekrytera rätt tagare som har samma värderingar och kan passa in i 
kedjan, att kunna förena intern och extern varumärkesutveckling där kedjan är 
värderingsdriven och de anställda ses som varumärkets ambassadörer som kan leva upp till de 
förväntningar som förknippas med varumärket177, och att ha en tydlig 
marknadskommunikation som speglar det som varumärket och kedjan står för och vad de 
erbjuder. Allt detta är som pusselbitar som när de sätts tillsammans utgör en bild av 
Gallerix. Om bitarna inte passar ihop är bilden inte komplett och tydlig, vilket ger 
konsekvenser för samtliga inom kedjans resultat och lönsamhet. Allt detta har med hur 
man strategiskt kommunicerar internt med varandra och externt ut mot kunden. Detta visar 
hur viktig den strategiska kommunikationen är för en kedjas eller organisations framgång.

6.3 Framtida studier

Denna studie berör delvis hur kulturen formar en franchisingkedja och vilka konsekvenser 
detta har för den enskilde individens och hela kedjans framgång.  Det skulle därför vara 
intressant att göra en närmare kulturstudie av franchising och se kulturens inverkan på 
franchisingens framgång. Vilka kulturaspekter är viktiga att de finns med? Hur ska dessa ta 
sig uttryck? Hur upprätthåller man den kultur som man vill att hela kedjan ska ha? Vilken 
inverkan har rekryteringen av nya tagare för kulturen, att välja rätt tagare? Hur stor inverkan 
har givaren på kulturen? Dessa är frågor som en kulturstudie skulle kunna undersöka. 

                                                
176 Douglas, Joachim, Holm, Johan och Louise Palmstierna, ”What´s the story?”, s 6, som i sin tur hänvisar til 
Sannegård (2004)
177 Melin, Frans, Brand Orientation Index, s 41.
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Bilaga 1 Intervjuguide Franchising

Givaren

Frågeställning 1

1) På vilket sätt får du idag tillgång till tagarnas kund- och marknads kunskap?

2) Vilka system/processer har ni för att fånga upp information och kunskap? Finns de i 
ett system eller liknande?

3) Beskriv hur denna process fungerar. Hur upplever du att det fungerar? På vilket sätt 
skulle du vilja att det fungerade?

4) Upplever du att du får tillgång till all den kunskap som tagarna besitter? Finns det 
hinder? Vilka?

5) Hur upplever du tagarnas inställning till att dela med sig av sin kunskap och 
information?

6) Upplever du att båda parter (givaren och tagaren) uppfyller de krav på 
informationsutbyte som finns med i kontraktet och handboken? Om inte, varför? Är 
texten/innehållet svår tolkat?

7) Hur skulle du beskriva ”klimatet” inom kedjan – öppen, både öppen och sluten, 
misstänksamhet, utnyttjande, optimistisk och entreprenöranda?

Frågeställning 2

1) Vad anser du vara de främsta fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Nackdelar?

2) Hur arbetar ni idag med att främja ett helhetstänkande? När en ny tagare startar och för 
redan etablerade tagare. Finns dessa fördelar med i detta arbete? Är informationen 
återkommande?

3) Hur upplever du tagarnas inställning till ”gemensam är stark” och helhetstänkandet?

4) Använder ni IT-teknik i ert arbete? Hur informerar ni om nyheter, förändringer, 
instruktioner? Intranät osv. Kan alla använda tekniken? Kan alla ta del av 
informationen samtidigt?

5) Har ni träffar där alla tagare är med? Vilket innehåll har träffarna? (innhåller det inslag 
av helhetstänkande, mål, visioner, utveckling mm.) Vilka är det som är talare, håller i 
träffarna? Använder ni er av storytelling?– (även en fråga som relaterar till 
frågeställning 3).
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6) Upplever du att det finns en skillnad i inställning till helhetstänkandet mellan en tagare
som just börjat och en som funnits ett tag?

7) Vilken/vilka är er främsta konkurrent? Vad är konkurrentens främsta hot? Vad är 
konkurrenten bra på?

8) Använder ni er av olika råd där tagarna sitter med för att utveckla konceptet?

9) Hur följer ni upp tagarnas arbete och åtaganden för att säkerställa att de uppfyller de 
krav som finns i kontraktet och att reglerna efterlevs?

10) Vilka incitament har ni för att främja att reglerna och åtagandena följs?

Frågeställning 3

1) Beskriv varumärket Gallerix. 

2) Vad är ert varumärkes främsta tillgång? Hur kommunicerar ni ut detta till kunderna? 
Vad är ert erbjudande till kunderna?

3) Hur upplever du den interna varumärkeslojaliteten? (tex. felaktigt användande av 
varumärket eller logotypen)

4) När en ny butik öppnar, hur arbetar ni då med att förmedla ”Gallerix känslan”? Hur 
arbetar ni för att butiker som varit öppna en längre tid inte ska tappa denna känsla?

5) Upplever du att varumärket uppfattas olika internt? I så fall hur och på vilket sätt?

6) Era kärnvärden är mänsklig värme, humor, spännande och inbjudande - upplever du 
att alla inom kedjan vet vilka de är? Hur kom ni fram till just dessa kärnvärden, vilka 
var med och tog fram dem? Används orden som vägledning i det dagliga arbetet? På 
vilket sätt kommuniceras dessa värden ut till kunderna (Det finns främst fem 
identitetsbärare: varumärke (som är en primär identitetsbärare), logotyp, 
förpackning, symbol och marknadskommunikation?

7) Vilka informationskanaler använder ni för att förmedla ut varumärkes relaterad 
information? Använder ni IT-tekniken, intranät eller annat.

8) Hur är er marknadskommunikation upplagd? Annonserar ni centralt eller kan tagarna
själva annonsera på den ort den befinner sig? Hur meddelar ni tagarna om vilken 
annonsering eller liknande som ni kommer att göra?

9) Använder ni er av någon form av relationsmarkandsföring med kunderna? Tex. 
klubbkort eller annat för att behålla och uppmuntra trogna kunder.
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Tagaren

Inledande frågor:

1) Hur länge har du haft den här franchisebutiken?
2) Hur många anställda har du?
3) Vad är det bästa med att vara egen företagare och tagare?
4) Vad är det sämsta med att vara egen företagare och tagare?

Frågeställning 1

1) På vilket sätt får du idag tillgång till givarens kunskap?

2) Vilka system/processer har ni för att fånga upp information och kunskap? Beskriv hur 
denna process fungerar. Hur upplever du att det fungerar idag? På vilket sätt skulle du 
vilja att det fungerade?

3) Upplever du att du får tillgång till all kunskap? Finns det hinder? Vilka?

4) Hur upplever du responsen till de förslag du ger?

5) Hur får du ta del av andra tagares kunskap? 

6) Hur upplever du givarens inställning till att dela med sig av sin kunskap och 
information?

7) Upplever du att båda parter (givaren och tagaren) uppfyller de krav på 
informationsutbyte som finns med i kontraktet och handboken? Om inte, varför? Är 
texten/innehållet svår tolkat?

8) Hur skulle du beskriva ”klimatet” inom kedjan – öppen, både öppen och sluten, 
misstänksamhet, utnyttjande, optimistisk och entreprenöranda?

Frågeställning 2

1) Vad anser du vara de främsta fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Nackdelar?

2) Hur arbetar ni idag med att främja ett helhetstänkande? Hur upplever du den 
information som idag finns i kedjan om helhetstänkandet? Är informationen 
återkommande?

3) Tänker du på hur viktig din insats är för både dig själv, givaren och kedjan som 
helhet? Hur ser du dig själv som en del i systemet? (viktig del, obetydlig del, ….)?

4) Upplever du att givaren tycker att helhetstänkandet är viktigt? Är det viktigt för dig?
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5) Varför valde du att starta en franchisingbutik? Vilka fördelar upplevde du när du tog 
beslutet? Vilka var nackdelarna? Är dessa för och nackdelar det samma idag, eller har 
du ändrat inställning?

6) Vad skulle du göra annorlunda om du inte drev en butik som tillhörde en 
franchisingkedja utan var fristående? Vilka förändringar tycker du skulle var till fördel 
för din butiks framgång?

7) Har din inställning till franchising och helhetstänkandet ändrat från det att du startade?

8) Hur använder du IT-tekniken i ditt arbete? Kan du använda tekniken?

9) Har ni träffar där alla tagare är med? Är de obligatoriska? Går du på dem? Vilket 
innehåll har träffarna? (inslag av helhetstänkande, mål, visioner, utveckling mm.)

10) Vilken/vilka är er främsta konkurrent? Vad är konkurrentens främsta hot? Vad är 
konkurrenten bra på?

11) Hur upplever du de nyheter/förändringar/instruktioner som kommer från givaren? 
Reagerar du olika beroende på vad det är?

12) Sitter du med i något råd? (om de använder sig av det) Varför? Varför inte?

13) Hur upplever du uppföljningen av de åtaganden som finns när man är tagare? Hur går 
de till?

14) Får du någon sorts incitament (belöning) för att följa dem?

Frågeställning 3

1) Beskriv din bild av varumärket Gallerix.

2) Vad är ert varumärkes främsta tillgång? Hur upplever du att det kommuniceras ut? 
Vad är ert erbjudande till kunderna?

3) Finns det en ”Gallerix känslan” bland tagarna i kedjan? Hur är den? Har du den 
känslan i din butik?

4) Hur upplever du varumärkeslojaliteten internt inom kedjan? (tex. felaktigt användande 
av varumärket eller logotypen)

5) Upplever du att varumärket uppfattas olika internt? I så fall hur och på vilket sätt?

6) Era kärnvärden är mänsklig värme, humor, spännande och inbjudande  - Upplever du 
att alla inom kedjan vet vilka de är? Använder du orden som vägledning i ditt dagliga 
arbete?

7) Hur informerar du dina anställda om värdeorden, målen och visionen för företaget?
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8) Hur upplever du den marknadskommunikation som går ut till kunderna? Vet du om 
vad som annonseras? Annonserar du själv lokalt? 

9) Vad gör du för att behålla och uppmuntra trogna kunder?

10) Har du kul på jobbet?

Anställd

Frågeställning 3

1) Hur upplever du din anställning hos en franchisekedja? Är det annorlunda mot ett 
”vanligt” företag? Känner du att du är anställd av butiksägaren?

2) Känner du att du vet vad företaget och kedjan står för och vilka mål och visioner som 
finns för framtiden?

3) Känner du till företagets kärnvärden? Är de en vägledning i ditt arbete?

4) Känner du ett helhetstänkande inom kedjan (att ”gemensam är stark”) finns det en 
”Gallerix känsla”? Vad är i så fall denna känsla?

5) På vilket sätt tar sig kedjans värdeord och filosofi sig uttryck i det arbete som du 
utför? Inverkar det på ditt sätt att bemöta kunderna?

6) Hur skulle du beskriva ”klimatet” inom kedjan – öppen, både öppen och sluten, 
misstänksamhet, utnyttjande, optimistisk och entreprenöranda?

7) Upplever du att kunderna tänker på att de handlar av en franchisingkedja? Känner de 
igen sig från att ha handlat i andra Gallerix butiker och har därmed vissa 
förutbestämda krav?

8) Är det många kunder som du känner igen för de kommer tillbaks?

9) Har du kul på jobbet?


