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Sammanfattning 

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie som genom samtalsintervjuer undersökt kommunikationen 

inom en franchisekedja. Studien har genomförts hos Svenska Mäklarhuset som säljer bostäder i 

Stockholm med omnejd åt några utav Sveriges största byggherrar. 

Syfte 

Studiens syfte är att utföra en fallstudie av Svenska Mäklarhuset, för att se hur kommunikationen 

mellan de olika parterna i en franchisekedja fungerar, och hur kommunikation kan stärka konceptet 

och varumärket. Genom att analysera styrkor och svagheter kan eventuella förbättringsförslag 

identifieras 

Frågeställningar 

 Hur bör franchisegivare och tagare kommunicera för att uppnå enhetlighet inom kedjan och 

genom detta säkerställa kedjans och den enskilde tagarens framgång? 

 Hur kan en franchisekedja bestående av flera enheter bygga ett starkt och enhetligt 

varumärke med hjälp av kommunikation? 

 

Resultat 

Av studiens resultat framkommer att det är en rad faktorer som spelar in och avgör hur information 

tolkas inom en franchisekedja. Många individuella aspekter påverkar informationsutbytet mellan 

franchisegivare och franchisetagare. Givaren menar att denna process fungerar bra, medan tagarna 

överlag är av en annan uppfattning, och menar att mycket kan göras för att bättra på 

kommunikationen.  

 

Slutsats 

Franchisetagarna glider med tiden ifrån franchisegivarens koncept och tenderar se mer till sitt eget 

företag än kedjan som helhet. För att uppmanna till att främja enhetlighet hos varje enskild tagare 

menar vi att givaren måste lägga resurser på att regelbundet besöka de olika kontoren för att på så 

sätt få tagarna att känna samhörighet med givaren. Möten givare och tagare emellan skapar en 

starkare relation som är av yttersta vikt för ett enhetligt uttryck, något som inte digital 

kommunikation kan skapa.  Vi menar att det är givarens uppgift att fläta samman de olika 

franchisetagarna, för att på så sätt främja att de olika enheterna arbetar som en helhet och är goda 

representanter för varumärket. Detta för att slutligen kunden ska bemötas av ett enhetligt uttryck 

från Svenska Mäklarhuset och dess franchisetagare. 
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1. Inledning 

1.1  Introduktion 

 

Här nedan introduceras uppsatsen som till största del behandlar MKV:s organisationskommunikativa 

fält. Våra egna tankar kommer spegla introduktionen som diskuterar de problem vi valt att 

undersöka och hur vi gått till väga för att utföra studien. Uppsatsens ämne valdes för att fylla en 

forskningslucka i den mening att det inte finns kartlagt hur kommunikationen bör fungera inom en 

franchise. Att många examensarbeten gjorts på ämnet franchising tyder på att det ligger rätt i tiden, 

och vi ämnar undersöka företagsformens kommunikativa aspekter. För att utforska detta har vi valt 

att göra en fallstudie av Svenska Mäklarhuset som är en franchiseorganisation som mäklar bostäder. 

Denna organisation får stå som ett exempel för hur det kan tänkas fungera i relationerna mellan 

franchisegivare och franchisetagare. Genom samtalsintervjuer vill vi få en djupgående förståelse för 

hur kommunikationen mellan dessa parter funktionerar för att kunna analysera styrkor och 

svagheter.  

 

Hur kommunicerar man på ett sätt som uppmuntrar till ett helhetstänk hos enskilda företagare som 

inte egentligen har något annat gemensamt än det varumärke de arbetar under? Då en 

franchisekedja består av dels en franchisegivare med eget intresse och å andra sidan en eller flera 

franchisetagare med sina egenintressen kan konflikter uppstå och det gäller för givaren att vara 

tydlig i sin kommunikation och sträva efter ett enhetligt intryck dels gentemot kunder, men även mot 

de egna medarbetarna.  Varumärket med allt vad det innefattar är således inte bara viktigt för att 

lyckas locka kunder, utan det är även viktigt att få sina medarbetare att bli en bra representant för 

det egna varumärket.  

 

För att upprätthålla goda relationer inom en franchisekedja krävs en väl fungerande 

internkommunikation som hjälper till att förmedla de visioner om arbetsformer, mål och varumärke 

som kedjan strävar efter.  Hur kommunikationen inom kedjan fungerar är därmed högst essentiellt 

och det är just detta som vår studie kommer handla om.  
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Vi ser på internkommunikation som en grundsten i varje väl fungerande organisation. Att 

medarbetare kommunicerar sinsemellan och att detta informationsutbyte är väl fungerande anser vi 

bör vara av högsta prioritet. Inom franchiseföretag som är en företagsform under stor tillväxt 

tillkommer en ytterligare dimension som kan tänkas försvåra internkommunikationen i jämförelse 

med andra företag. Då ska nämligen en rad egenföretagare arbeta under ett paraply av 

gemensamma kärnvärden som tillsammans bildar det varumärke som varje enskild medarbetare är 

representant för. Varumärket är den gemensamma nämnare som gör att franchisegivaren och 

franchisetagaren förbinder sig med varandra. Tillsammans tar man sig an 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 kan därför anses vara 

nödvändigt för att åstadkomma ett väletablerat varumärke på marknaden.  

 

 

1.2  Problemformulering  

 

Franchise är en företagsform som under det senaste decenniet upplevt stor tillväxt på flera plan. 

Både andelen franchisetagare har ökat samt antalet anställda liksom franchiseföretag och företagens 

omsättning. Detta resulterar i att denna företagsform blir en allt större och viktigare del av den 

svenska ekonomin, eftersom att fler människor omfattas av denna företagsform får frågan om hur 

den bästa franchisekommunikationen bedrivs allt högre relevans. 1  

 

Ett franchisekoncept bygger på ett samarbete mellan två självständiga parter, franchisegivaren och 

franchisetagaren. Den förstnämnda hyr ut konceptet och den sistnämnda arrenderar det för att 

bedriva verksamhet på sin lokala marknad. Givaren är beroende av tagarens framgång för att själv 

kunna göra framsteg, och tagaren är beroende av givarens kännedom och vägledning om hur 

konceptet bäst bör bedrivas. Vi ser här att problem kan uppstå inom en franchiseorganisation 

bestående av egna företagare med egenintressen vilket kan leda till att den kollektiva kunskapen om 

konceptet och varumärket förvanskas. Då kommunikationen inom en franchisekedja hamnar mitt 

emellan extern- och internkommunikation och bildar en storts egen särform kan det bli en extra stor 

utmaning för franchisegivaren att kommunicera med sina tagare.  Det kan argumenteras för att det 

är svårt att på ett klart och tydligt sätt veta vem som egentligen ska kommunicera med vem och på 

vilket sätt om detta inte står avtalat svart på vitt.   

 

                                                           
1
 http://www.svenskfranchise.se/Filer/Franchisebarometern%201%202013.pdf 
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1.3 Syfte & Frågeställning 

 

Studiens syfte är att utföra en fallstudie av Svenska Mäklarhuset, för att se hur kommunikationen 

mellan de olika parterna i en franchisekedja fungerar, och hur kommunikation kan stärka konceptet 

och varumärket. Genom att analysera styrkor och svagheter kan eventuella förbättringsförslag 

identifieras. Nedan följer våra frågeställningar: 

 Hur bör franchisegivare och tagare kommunicera för att uppnå enhetlighet inom kedjan och 

genom detta säkerställa kedjans och den enskilde tagarens framgång? 

 Hur kan en franchisekedja bestående av flera enheter bygga ett starkt och enhetligt 

varumärke med hjälp av kommunikation? 

 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien omfattar åtta franchisetagare inom Svenska Mäklarhuset som idag har ett trettiotal mäklare i 

Stockholmsområdet. Intervjuerna med tagarna genomfördes per telefon då face to face intervjuer ej 

var möjligt att genomföra p.g.a. intervjupersonernas pressade tidsscheman.  Att samtliga 

franchisetagare är stationerade i Stockholm anser vi ej har stor påverkan på begrepp som behandlar 

den ”lokala marknaden” då bostadsmarknaden i Stockholm ser extremt olika ut beroende på vilken 

del av Stockholm med omnejd som berörs. 

 

Som komplement till dessa intervjuer gjordes face to face intervjuer med VD, vice VD, marknadschef 

samt Franchisemanager på Svenska Mäklarhusets huvudkontor (franchisegivare).  Att just dessa 

personer valdes är grundat på deras ställning i företaget och att deras kunskap och insikt i ämnet vi 

arbetar med kunde få svar vi efterfrågade. 
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1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad i ett inledande kapitel (kapitel 1) innehållande bl.a. en presentation av 

ämnet och problemformulering, syfte och frågeställning. Därefter kommer ett 

bakgrundsavsnitt(kapitel 2), ett metodavsnitt (kapitel 3), ett teoriavsnitt (kapitel 4), ett empiriavsnitt 

(kapitel 5), ett analysavsnitt (kapitel 6) samt ett avslutande kapitel som innehåller bl.a. diskussion och 

slutsats (kapitel 7). I bakgrundsavsnittet kommer franchising som koncept att presenteras, och 

därefter presenteras Svenska Mäklarhuset som står exempel för denna fallstudie.  

I det efterföljande metodkapitlet presenterar vi valet av metod men också urvalet som gjorts samt 

studiens genomförande. I teorikapitlet presenteras våra valda teorier och en motivering till varför 

just dessa har valts. I empiri/resultatavsnittet läggs undersökningens resultat fram, dessa resultat 

tolkas sedan med hjälp av våra valda teorier i det efterföljande analyskapitlet.   

 

Uppsatsens sista kapitel ämnar till att diskutera de resultat som kommit fram under studiens gång 

och mynnar sedan ut i de slutsatser som dragits. Slutligen diskuteras även möjligheterna till framtida 

forskning som denna studie ger möjlighet till samt de kunskapsluckor vi ser som en om möjligt 

bredare och/eller djupare studie kan tänkas fylla.  
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2. Bakgrund 

2.1 Franchise 

Under det senaste decenniet har affärsmodellen franchising sett en ökning på flera plan. Dels 

gällande antalet företag som arbetar enligt denna modell. Men även vad det gäller antalet 

franchisetagare, antalet anställda inom dessa företag, franchiseföretagens omsättning och därav 

även deras andel av Sveriges BNP.2 

Franchising är en affärsmodell som innebär att någon eller några som startat ett företag vars koncept 

blivit framgångsrikt, bestämmer sig för att ”hyra ut” detta till andra. Den eller de som skapat det 

ursprungliga konceptet och hyr ut detta kallas för franchisegivare, medan de som hyr det benämns 

som franchisetagare. De olika parterna är egentligen separata företag, men franchisetagaren har 

betalat för att få tillgång till information, kunskap samt en rätt till att använda sig av 

franchisegivarens framgångskoncept (i detta ingår till exempel namnet).  

De två parterna sluter ett avtal där båda sidors åtaganden ska finnas tydligt angivna, något som är av 

stor vikt för att de båda ska klara av att uppnå sina individuella mål. Franchisegivaren har i regel 

större, mer allmänna åtaganden, så som att sköta reklam, hålla i utbildning och bidra med kunskap. 

Franchisetagaren har i sin tur uppgifter som kan ses som mer lokala. Detta skulle kunna innebära 

sådant som till exempel kundkontakt, försäljning och anställande av lämplig personal.3 

 

Franchising medför ett antal fördelar för såväl givare som tagare, men vissa nackdelar kan också dyka 

upp. De fördelar som finns för franchisegivaren är främst att det är ett snabbt och relativt billigt sätt 

att expandera en verksamhet. Detta då det är franchisetagaren som står för att betala 

investeringskostnader samt för att anställa ny personal. En annan fördel är att företaget vid en 

expansion kommer att behöva beställa större kvantiteter av diverse varor. Detta kanske inte låter 

som en fördel, men med tanke på att leverantörer oftast ger ett bättre pris ju större volym som 

beställs blir detta ett plus för såväl givare som tagare.4 

 

 

                                                           
2
 http://www.svenskfranchise.se/Filer/Franchising%20i%20Sverige%20(1).pdf 

3
 http://www.svenskfranchise.se/franchising.html (hämtat 2013-12-17, 14:20) 

4
 ibid 
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För franchisetagaren är den främsta fördelen att få ett koncept, eller affärsidé, som sedan tidigare 

visat sig fungera bra på marknaden. Detta medför även att risken skulle kunna påstås bli mindre än 

om företaget startats helt på egen hand. Till detta tillkommer även hjälp med flertalet viktiga punkter 

så som marknadsföring, utbildning, uppföljning och så vidare.5 6 

Självklart finns det även nackdelar med franchising. För franchisegivarens del kommer nackdelar i 

form av just det faktum att givaren hyr ut sitt namn, sin affärsidé, till någon annan. Skulle det vara så 

att en franchisetagare gör ett dåligt jobb, eventuellt går i konkurs, så kan detta drabba kontakter 

med, till exempel, leverantörer som tar skada av konkursen.7 Dessutom kan en tagare som missköter 

sig ge företaget ett dåligt rykte som i sin tur drabbar alla.8 

För franchisetagaren finns det också ett antal nackdelar som bör tas i åtanke. Även då fördelarna kan 

verka vara många så kan en nackdel vara det faktum att tagaren är aningen begränsad, efter de 

riktlinjer som finns i franchiseavtalet. Detta gör att franchisetagaren själv inte kan göra vissa sorters 

ändringar (t ex ändringar i sortimentet) som skulle kunna ses som positiva för det egna företaget, om 

inte dessa ändringar får godkännande av franchisegivaren. Dessutom bör franchisetagaren ha i 

åtanke att vissa avgifter ska betalas till franchisegivaren då tagaren hyr ett varumärke. Som ovan 

nämnt kan det även uppstå vissa nackdelar då andra franchisetagare missköter sig. Eftersom att 

dessa arbetar under samma namn kan det egna franchisekontoret också drabbas negativt av 

händelsen.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.franchisefinder.se/web/page.aspx?refid=8 (hämtat 2013-12-18 ,12.00) 

6
 http://www.franchisegroup.se/web/page.aspx?refid=17 (hämtat 2013-12-18, 12.30) 

7
 http://www.franchisearkitekt.se/s13/Franchising/Ur-franchisegivarens-perspektiv (hämtat 2013-12-18, 12.42) 

8
 http://www.franchisenet.se/fordelar-och-nackdelar.html (hämtat 2013-12-18, 12.47) 

9
 http://www.franchisenet.se/fordelar-och-nackdelar.html (hämtat 2013-12-18, 12.49) 
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2.2 Svenska Mäklarhuset 

Svenska Mäklarhuset är ett mäklarföretag som grundades år 1990 då de öppnade kontor öppnades i 

Jakobsberg. År 1991 öppnade företagets andra kontor och detta övergick sedan till att bli ett 

franchisekoncept år 1996.10 Företaget har i dagsläget 24 kontor placerade i Stockholm, både i 

innerstad och förorter. I nuläget finns det ett intresse av att expandera verksamheten till nya städer, 

däribland Uppsala.11  

Svenska Mäklarhusets är ett franchiseföretag i begreppets fulla bemärkelse i den mening att de från 

huvudkontorets sida (franchisegivaren) hyr ut sitt koncept och med sin specialistkunskap om hur ett 

mäklarföretag bäst ska drivas till sina franchisetagare, och dessa två parter arbetar tillsammans föra 

att uppnå sina enskilda och delade målsättningar. Intressent med denna typ av franchising är att de 

till skillnad från exempelvis McDonald’s eller annan kedja som säljer samma typ av produkter hos 

samtliga franchisetagare så sysslar Svenska Mäklarhuset med att sälja tjänster. Detta kan anses vara 

en större utmaning då det i högre grad handlar om att på ett tydligt sätt förmedla givarens koncept 

till tagarna då det ej handlar om en faktisk produkt, utan förmedlingen av en tjänst.  

Svenska Mäklarhuset har även en avdelning som är specialiserad på just nyproduktion. Denna 

avdelning jobbar inte likt de som arbetar med successionsmarknaden utan riktar sig istället mot de 

företag som bygger bostäder och erbjuder ett antal tjänster som till exempel analyser av 

bostadsmarknaden samt hjälp med prissättning och försäljning.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://svenskamaklarhuset.se/huvudkontoret/ (hämtat 2013-12-18, 13.07) 
11

 http://svenskamaklarhuset.se/om-oss/jobba-hos-oss/franchising/ (hämtat 2013-12-18, 13.12) 
12

 http://smhnyproduktion.se/projects/om-oss (hämtat 2013-12-18, 13.33) 
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2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området franchising har främst berört juridiska och ekonomiska aspekter, 

samt maktförhållandefrågor och då till stor del utelämnat kommunikativa synvinklar. Vi har dock 

funnit två vetenskapliga artiklar som behandlar huruvida effektiv strategisk kommunikation inom en 

franchisekedja kan komma att leda till ökad produktivitet för samtliga delar av organisationen. Den 

undersökningen lägger huvudsakligen vikt vid att undersöka den nya tidens elektroniska kanaler som 

val för spridning av information inom organisationen.13 Medan den andra studien vi funnit på ett 

bredare sätt beskriver ett amerikanskt företags interna kommunikationsstrategier och hur dessa 

påverkar hela organisationen.  I den undersökningen framkommer bl.a. att en öppen 

organisationskultur, stort socialt ansvar hos var enskild individ samt att måna om sina anställda och 

medarbetare är bidragande faktorer som ligger till grund för en väl fungerande kommunikation som i 

sin tur påverkar hela organisationen positivt.14  

 

I övrigt så har vi funnit att det till synes verkar vara ett ämne som ligger rätt i tiden då vi hittat flera 

examensarbeten som berört just franchising ur olika perspektiv, bl.a. kommunikativa. Däremot 

saknas som tidigare nämnt bredare forskning på området, och den limiterade forskning vi funnit har 

ej varit särskilt aktuell.  

 

  

                                                           
13

 Michael H. Dickey (2003) The Effect of Electronic Communication Among Franchisees on Franchisee 
Compliance, Journal of Marketing Channels, Vol  10 Iss: 3,4 pp. 111 
14

 Paul James Davis (2004) Effective communication strategies in franchise organization, Corporate 
communications: An internal journal, Vol 9 Iss: 4, pp. 276 - 282 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

För vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Metoden i fråga består av 

samtalsintervjuer, motiveringen till detta finns i källkritiken senare i kapitlet.  Dessa 

samtalsintervjuer har genomförts i två omgångar med samma tematisering, men dock från olika 

vinklar. I båda omgångarna har intervjuerna spelats in med intervjuobjektens tillåtelse. Den 

första omgången intervjuer genomfördes på företagets huvudkontor, hos franchisegivaren, 

tillsammans med tre högt uppsatta personer i företaget, marknadschef, vice vd och franchise 

manager. Detta för att få ut franchisegivarens mål med sin kommunikation, samt givarens 

uppfattning av hur detta fungerar. Dessa intervjuer genomfördes på cirka 30 minuter vardera. 

Den andra omgången intervjuer genomfördes med åtta olika franchisetagare, denna gång över 

telefon, då möten inte gick att ordna. Detta för att ge oss en bild av hur dessa menar att 

kommunikationen i företaget fungerar. Intervjuerna i denna omgång fick även hållas kortare på 

grund av viss tidsbrist hos intervjuobjekten, därav genomfördes dessa på cirka 15 minuter. 

Svaren jämförs sedan med varandra för att se om kommunikationen uppfattas på samma sätt 

hos både givare och tagare. Där det finns olikheter i tagarnas uppfattning av kommunikationen 

gentemot givarens uppsatta mål, tittar vi på hur olika faktorer skulle kunna vara anledning till en 

mer eller mindre bra fungerande kommunikation. 

Samtalsintervjuer används ofta vid undersökningar där den undersökande parten vill ha en 

möjlighet till uppföljningsfrågor och där det finns en chans att vissa svar blir oväntade.15 I vårt fall 

kändes det som ett måste att hitta en forskningsmetod som tillät oss att ställa fördjupande frågor 

om det uppstår ett fall där vi får oväntade eller oklara svar. Detta för att skapa oss så god 

förståelse som möjligt om hur kommunikationen faktiskt ser ut. Dessutom kan samtalsintervjuer 

ge en bild av hur individer uppfattar sin omgivning och vardag på ett bättre sätt än till exempel 

en observation eller en fokusgruppintervju, där flertalet personer finns på samma plats vid 

samma tillfälle. 16 Då vi har ett intresse av att se hur varje enskild individ som tillfrågas uppfattar 

och besvarar samma frågor blir då samtalsintervjun det val som känns lämpligast. 

 

                                                           
15

 Metodpraktikan s. 251 
16

 Ibid s. 253-254 



 

10 
 

3.2 Utformande av frågor och intervjuguider 

Vi har utformat två olika intervjuguider där den ena är riktad till franchisegivaren och den andra 

riktad till franchisetagaren. Frågorna i de båda intervjuguiderna är av liknande karaktär och är 

tematiserade på samma vis, men skiljer till viss del då frågorna måste ställas på ett sätt som är 

passande för den part vi intervjuar. Vi har försökt hålla frågorna så öppna som möjligt för att på så vis 

ge plats för den intervjuade att berätta om hur denne upplever sin omgivning. Att frågorna är av 

samma karaktär och går under samma teman underlättar också för oss när vi jämför de svar vi fått 

och analyserar intervjuerna. De tre temana som frågorna delats in i är enhetlighet, kommunikation 

och varumärke, och dessa presenteras vidare i 3.4 ”analysverktyg för intervjuerna”. 

3.3 Urval 

Vad det gäller urval talas det ofta om ”centralitet”17 och detta var något som även vi hade i åtanke. 

Det urval vi gjort på huvudkontoret har handlat om att nå de personer vi anser ha bäst insikt i 

området vi ämnar undersöka och att dessa tillsammans ska kunna ge oss en tydlig bild av 

huvudkontorets tänkande. Då de personer vi valt att intervjua har så pass centrala positioner i 

företaget och är centrala i internkommunikationen känner vi att intervjuerna kommer att kunna ge 

oss just denna insikt. 

Då det gäller urvalet av franchisetagare blev det snarare ett snöbollsurval.18 Här fick vi hjälp av 

huvudkontoret att leta upp franchisetagare, men lade stor vikt i att de franchisetagare som tillfrågas 

bör variera mellan nytillkomna och äldre, mer etablerade franchisetagare. Då vi själva inte har 

tillgång till just sådan information, kändes det för vår del lämpligt att ta hjälp av huvudkontoret och 

låta dem peka oss i rätt riktning. 
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 Metodpraktikan s. 258 
18

 Metodpraktikan s. 258 
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3.4 Analysverktyg för intervjuerna 

För att lättare kunna analysera intervjuerna började vi med att lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna och omvandla det som sagts till text i ett dokument. 

Vi har sedan läst igenom intervjuerna ytterligare för att skapa oss ett helhetsintryck av alla intervjuer, 

en sammanfattning.19 För intervjuerna hos huvudkontoret innebär detta att vi fick en överblick av 

vad de enskilda personerna har för uppfattning av de teman vi delat upp intervjuerna, vilka är 

kommunikation, enhetlighet och varumärke. Dessa teman återspeglar karaktären av frågorna och 

svaren i intervjuguiderna och i det insamlade materialet. Detta sammanställdes sedan till en 

generaliserad bild av vad huvudkontoret vill uppnå. 

En liknande process gjordes sedan med intervjuerna från franchisetagarna. När vi läst igenom 

intervjuerna delades franchisetagarna upp i två grupper utifrån hur länge de funnits i företaget. Där 

hälften räknas som nya (ett till tre år i företaget) och hälften räknas som gamla (över fem år i 

företaget). Detta gör att vi med lätthet kan analysera intervjuerna utifrån denna aspekt för att se om 

den spelar in på de intervjuades svar.  

Frågorna som ställdes till franchisegivare och tagare är indelade i tre olika kategorier. 

Kategoriseringen gjordes utifrån frågornas karaktär samt till vilken del av vår frågeställning som de 

kunde tänkas tillhöra. De tre kategorierna enhetlighet, kommunikation och varumärke valdes då de 

tillsammans bildar en helhet som i vårt fall beskriver olika delar som berör kommunikativa aspekter 

av en franchiseorganisation. Enhetlighet och kommunikation besvarar vår första frågeställning 

medan varumärkeskategorin hjälper oss få svar på vår andra frågeställning.  

Svaren från intervjuerna har analyserats utifrån teoretiska antaganden samt studiens frågeställning 

och syfte. Genom att använda ”Ad hoc metoden” vid analys av intervjuerna kunde resultat och 

slutsatser utläsas. Ad hoc innebär att mer än en typ av teknik har använts och att analysarbetet 

utförts genom att byta mellan olika tekniker vilket gjort att det inte finns någon standardmodell för 

hur arbetet med analyserna skett. Genom att göra på detta sätt kan mönster utläsas och förståelse 

av den insamlade datan göras.20 I denna studie har meningskoncentrering och tematisering använts 

för att analysera svaren på intervjuerna. Meningskoncentration är när svaren skrivs ihop till en mer 

koncentrerad form. Genom detta kan teman utläsas samt underteman skapas. De delar som är 

centrala och relevanta för att besvara frågeställningarna och syftet för studien sammanställs i en 

deskriptiv utsaga. Vi applicerade slutligen även varje teori, en efter en, på våra tre teman/kategorier. 

                                                           
19

 Metodpraktikan s. 270 
20

 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 184. 
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3.5 Validitet 

Validitet kan alltid vara ett problem vad det gäller vetenskapliga studier där problematisering och 

frågor formuleras på ett teoretiskt plan medan undersökningen sker på en operationell nivå.21 

Validitet har att göra med om vi faktiskt mäter det vi påstår oss mäta. Är den information vi samlar in 

relevant till de problem vi formulerat och de frågor vi ställt?22 Vi har alltid haft vår frågeställning, vårt 

syfte och vår problemformulering till hands vid de tillfällen vi arbetat med studien. Vi har alltid sett 

till att gå tillbaka till detta för att säkerställa att de frågor vi ställer i intervjuerna har högsta möjliga 

relevans och kan besvara den frågeställning vi utgår ifrån. I händelse av att den information vi samlat 

in inte legat i linje med studiens frågeställning och syfte hade undersökningen förvanskats, därav har 

vi alltid strävat efter största möjliga relevans av information för studien, för att kunna presentera en 

genomgående bra uppsats.  

 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att undvika fel som är slumpmässiga eller osystematiska. Detta innebär i 

princip att vi ska undvika slarvfel och vara så noggranna som möjligt i vår datainsamling samt de fall 

som mätinstrument används.23 För att reliabiliteten av vårt arbete ska bli så hög som möjligt så har vi 

helt enkelt försökt förbereda oss väl. Eftersom att missförstånd kan förstöra reliabiliteten har vi sett 

till att ha god tid på oss att genomföra intervjuer så att vi slipper stress och kan gå djupare in på 

frågor som anses oklara. Vid tillfällen där en intervjuperson inte varit helt på det klara med vad som 

menats med en fråga har vi varit redo med att utveckla frågan för att på så sätt underlätta 

intervjupersonens förståelse, detta utan att förvränga frågor eller komma bort från deras egentliga 

syfte.  Vi har dessutom sett till att spela in alla intervjuer för att undvika att vi glömmer bort något i 

efterhand. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Metodpraktikan s. 57 
22

 Ibid s. 57 
23

 Ibid s. 63 
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3.7 Källkritik 

Det är viktigt att vara källkritisk då en vetenskaplig studie genomförs. Hur pass bra är egentligen den 

informationen som vi får? Är den pålitlig? Det är alltid relevant att använda sig av källkritik för att ta 

reda på hur pass trovärdigt ett påstående är. Vi använder oss av fyra källkritiska regler som omnämns 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.24  

 

Äkthet – Vi har utformat våra intervjuer på ett sådant sätt att de personer vi intervjuar ska känna sig 

så bekväma som möjligt och därav inte känna att de behöver dölja eller hitta på falsk information. 

Detta bland annat genom att ge personerna möjligheten att vara anonyma. På huvudkontoret 

presenterade vi dessutom det ämne vi tänkt studera tillsammans med en överblick av vår 

frågeställning för de personer vi tänkt intervjua, vid ett tidigare tillfälle. På så sätt hade de möjlighet 

att på förhand säga ifrån om den sortens frågor vi tänkt ställa hade varit olämpliga. 

Oberoende – Alla personer som intervjuats är så kallade primärkällor.25 Det vill säga att det är 

personerna som intervjuas som är direkt berörda av de frågor vi ställer. Hade vi ställt frågorna till en 

anställd hos en franchisetagare eller någon mindre central på huvudkontoret hade vi istället haft en 

sekundärkälla. Då det rör sig om primärkällor finns det ingen anledning att misstänka att någon 

annan påverkat svaren. 

Samtidighet – Frågorna vi ställt rör sådant som de intervjuade personerna kommer i kontakt med 

dagligen. Därav bör samtidigheten inte vara något problem. Vi har dessutom inte varit med om att 

någon av de personer vi intervjuat haft problem med att svara på frågorna vi ställt. 

Tendens – Tendens är svårt att fastställa, men det finns en risk av att graden av tendens varierar hos 

de olika franchisetagarna då de funnits i företaget olika länge. Detta eftersom att olika tidsperioder 

innebär olika upplevelser hos företaget samt olika relationer. En förhoppning är att vi genom 

anonymitet klarar oss undan allt för tendensiösa informanter, då detta innebär att någon annan i 

företaget inte kan peka ut personen i fråga och därav sätta relationer på spel. Dock behöver inte 

tendens vara negativt då detta kan leda till en större variation av svar på våra frågor vilket i sin tur 

kan göra studien intressantare. 

 

 

                                                           
24

 Metodpraktikan s.279 
25

 Metodpraktikan s. 283 
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4. Teori 

4.1 Val av teorier 

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt ut fyra teorier. Valet av dessa har gjorts för att se 

hur kommunikationen påverkar givaren och tagaren från mer än en utgångspunkt. En ytterligare 

anledning till att valet av flera teorier valts är att då det ej tidigare skrivits om hur kommunikation 

fungerar i en franchisekedja anser vi oss kunna ge svar på våra frågeställningar med hjälp av flertalet 

teorier.  De valda teorierna lämpar sig väl att använda tillsammans med en kvalitativ metod då 

informationen som framkommer i och med en sådan är förhållandevis djupgående. 

Agentteorin har valt för att beskriva förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare och på 

vilket sett denna speciella relation kan leda till verkningar för båda parter.  

Konvergensmodellen har valts då en franchisekedja kan liknas med ett nätverk där medlemmarna i 

nätverket är olika enheter men är beroende av varandra för att nå sina uppsatta mål. Om det blir 

förändringar i en enhet kommer det att påverka de andra delarna i nätverket. Konvergensmodellen 

bygger på att individers tidigare erfarenheter påverkar hur information tolkas, och att således ingen 

tolkar information på samma sätt då ens erfarenheter är skilda. 26 

Sven Hamrefors tankar om den uppmärksamma organisationen har valts ut för att hjälpa oss lyfta 

fram hur de olika individerna i en organisation kan ses bidra till organisationen med hjälp av sina 

egna kunskaper om just sitt lokala område till följd av omvärldsbevakning. Samt hur organisationen 

som helhet bidrar till att sprida ett perspektiv som i organisationen är allmänt vedertaget. 

Organisationen ska skapa en arbetssituation där individen känner sig bekväm för att främja 

individens uppmärksamhet och produktivitet. När individerna i organisationen känner sig bekväma 

med arbetssätt och arbetsmiljö främjas enhetlighet som är av största intresse i en 

franchiseorganisation.   

Slutligen valde vi även ut en teori som innefattar tankar om varumärke, och hur detta är viktigt för 

ett företag eller en organisation i den meningen att ledningen eller i detta fall franchisegivaren måste 

lyckas förmedla allt vad varumärket innefattar till de som arrenderar det, franchisetagarna, så att de i 

nästa steg kan agera goda representanter för varumärket gentemot kunderna.  

 

                                                           
26

 Windahl, Sven, m fl, Using Communication Theory, s 71. 
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4.2 Agentteorin 

Agentteorin utvecklades genom att se på relationerna mellan chefer och aktieägare för att sedan 

vidareutvecklas till att även inkludera relationer där många intressenter ingår, t.ex. flera chefer inom 

samma företag. En s.k. ”agentrelation” uppstår när en huvudman överlåter sin sakkunskap till ett 

ombud och huvudmannens framgång är beroende av ombudets agerande. För att huvudmannens 

intressen ska kunna säkerställas måste ombudets möjlighet till att ej följa det som avtalats reduceras. 

För att detta ska kunna genomföras uppstår kostnader i form av uppföljning. Både huvudman och 

ombud har ett gemensamt intresse av att dessa kostnader hålls nere och att uppföljningen av vad 

som avtalats är på en genomförbar nivå. De allra flesta agentproblem löses genom god uppföljning 

samt att det finns ett väl fungerande samarbete och incitament som bidrar till att ombudet vill göra 

ett bra jobb. Detta tillsammans med att avtalet är välformulerat minimerar risken för att problem ska 

uppstå i relationerna mellan två parter.  

Kritiken som riktats mot agentteorin menar att synen på människor och organisationer är orealistisk. 

Agentteorin menar att pengar är människors främsta motivation, och detta opponerar sig forskare 

som studerat agentteorin utifrån institutionsteorier och sociala influenser emot.  Annan typ av kritik 

som riktats mot teorin är att den huvudsakligen fokuserar på parten som står för investeringarna. 27 

Quinn och Doherty använder agentteorin om franchising i syfte att beskriva hur olika företag väljer 

att använda franchising vid internationell expandering. De exemplifierar med ett antal punkter som 

agentteorin framhäver, dessa går även att applicera i ett nationellt perspektiv. Nedan följer 

punkterna:   

 Agentteorin beskriver de antaganden för rationella ramar och potentiell optimism samt mål 

och konflikter som finns i relationen mellan franchisegivare och tagare.  

 Teorin fokuserar på de bakomliggande ekonomiska motiven som finns inom relationen, d.v.s. 

incitament och risker. 

 Agentteorin betonar även vikten den process vilken överför information, problemet med 

asymmetrisk information samt de kostnader som följer med kontroll och uppföljning av 

ombudet.28 

 

                                                           
27

 Clegg, Stewart R, et.al., The SAGE Handbook of ORGANIZATION STUDIES, s 121. 
28

 Doherty, Anne Marie, Quinn, Barry, International retail franchising: an agency theory perspective, s 227. 
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Den sista punkten tar upp ett viktigt problem gällande uppföljning av franchisetagarna inom 

organisationen/kedjan. Just detta är viktigt då systemet ändras och utvecklas och därmed förändras 

tagarens och givarens ställningar. I utformandet av det system som följer upp överenskommelser 

mellan två parter är det betydelsefullt att komma ihåg att i den verkliga världen finns det inte en 

”perfekt” franchisegivare eller tagare. Detta system bör därför kunna observera både bra och dåligt 

uppförande, samt innehålla formella och informella feedbackmöjligheter mellan våra två parter.  

Med feedbackmöjligheter menas att för de båda parternas mål ska kunna förverkligas så behövs en 

dialog för att tillsammans bygga upp varumärket och ge kunden det som efterfrågas. Kommunikation 

är grundläggande för att bygga en stark kollaboration mellan givare och tagare. Kommunikationen 

kan ses som en enkel mekanik, men det kan vara en väsentlig faktor som avgör huruvida det blir 

misslyckande eller välgång. 29 

 

4.3 Konvergensmodellen 

Kommunikation kan beskrivas som den process där aktörerna tillsammans skapar och delar 

information med avsikt att nå gemensam förståelse.  Konvergensmodellen berättar hur deltagarna i 

kommunikationsprocessen eftersträvar förståelse genom interaktion med varandra. 

Ett tecken kan anses vagt eller oprecis när det behöver ett ytterligare tecken eller erfarenhet för att 

framkalla förståelse. Ingen människas förståelse av ett specifikt tecken är den andras likt då 

förståelsen till stor del är baserad på personen i frågas tidigare erfarenheter.  Dessa två punkter är de 

grundpelare var på konvergensmodellen vilar, att information ej är absolut i sin beskrivning och att 

kommunikation är en dynamisk process under utveckling över tid.  

Människors individuella nätverk är orsak till personers olika meningsskapande. De normer och idéer 

som individen har tillgång till är baserade på individens tidigare lärdomar, som i vissa fall kan vara 

liknande, men sällan identiska med någon annan individs.30   

 

 

 

                                                           
29

Spinelli, Stephen, mfl, Franchising Pathway to wealth Creation, s. 78. 
30

 Jakobsson, Peter, Internet som strategiskt kommunikationsverktyg, s.50-51. 
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Konvergensmodellen, Windahl, Sven, Signitzer, Benno, Using Communication Theory, s 75 

I Konvergensmodellen finns delar av nätverkstänkande där person A och B genom kommunikation tar 

till sig information. Person A och B tar emot information, bearbetar och förstår den. Denna process 

kan leda till ett gemensamt tankesätt eller en handling där resultatet av processen är beroende av  

de tidigare erfarenheter och personligheter som personerna i fråga besitter. Bilden ovan visar hur A 

och B genom kommunikation skapar en delad förståelse för informationen. Här både tar och ger A 

och B varandra information, vilket resulterar i en gemensam förståelse.31 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Windahl, Sven, Signitzer, Benno, Using Communication Theory, s 73. 
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4.4 Den uppmärksamma organisationen 

Att öka medvetenheten om världen omkring oss för att hela organisationen ska gynnas av hur 

individen uppfattar den egna arbetsmiljön är det viktigaste för det som kallas ”den uppmärksamma 

organisationen” enligt Sven Hamrefors, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.  

Den uppmärksamma organisationen bygger dels på själva individens uppmärksamhet, dels på sociala 

processers inverkan på uppmärksamheten och dels på organisationens inverkan på 

uppmärksamheten.  

Var individs uppmärksamhet har byggts upp, och byggs ständigt på, av erfarenheter. Detta leder till 

att minnen blir den mest betydande faktorn i denna process och innebär även att individen ofta 

uppmärksammar sådant som redan finns i dennes minne. Sådant som är bekant för individen. Nya 

intryck skapar nya minnen och gör därav att individen uppmärksammar nya saker. Det är därför av 

högsta vikt att individen ges ett korrekt intryck. 

Individen blir en expert inom den miljö som denne kan påverka, den egna handlingsmiljön. Utanför 

denna finns en inramad miljö där omvärlden är med, detta är en miljö som påverkar individen och 

dess handlingsmiljö, men där individen själv inte är lika mycket av en expert. 

Utanför denna inramade miljö finns ytterligare en miljö, men här är det svårt för individen att 

uppmärksamma alla intryck då de ligger långt bort från individen och det är då individen tvingas 

samarbeta med andra individer. 

Varje individ är en del av någon sorts kultur och varje kultur har på sitt eget sätt en påverkan på var 

individs uppfattning av verkligheten. Individen bidrar med sitt eget perspektiv till den berörda 

kulturen och tar samtidigt åt sig av kulturens perspektiv. Perspektiven kommer från de minnen som 

finns hos kulturens individer, minnen som påverkar dem både positivt och negativt. För att skapa ett 

bra samarbete i en organisation krävs att dess kultur har ett perspektiv som är återspeglar 

majoritetens viljor och tankar. Om de olika individerna också aktiverar sig i sin handlingsmiljö, 

underlättar det för beslutsfattning i organisationen som stort. Detta innebär att aktiva individer och 

en väl strukturerad kultur påverkar de perspektiv som skapas i organisationen. 

En individs arbetssituation är också något som kan påverka dennes uppmärksamhet. I ett fall där 

individen känner sig bekant med sin situation, har minnen som rör situationen och vet hur den ska 

hanteras kommer individen att uppleva att allt flyter på. Detta gör individen bekväm och öker 

individens uppmärksamhet. Om individen däremot sätts i en situation med för stora eller för små 
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krav kan det för individen upplevas som stressigt eller tråkigt. Organisationen måste vara en lämplig 

inramande miljö till individens handlingsmiljö för att fungera optimalt. 

Hamrefors har tre faktorer som behövs för att skapa just detta. 

Den första är samordnande logik, som innebär att organisationen måste skapa en samordnad logik 

för alla individer. Detta görs av ledningen för att på så vis skapa ett flyt i organisationen, som 

individen kan begripa. Centralisering eller decentralisering kan bidra till detta, men för mycket 

centralisering kan leda till rutinartat arbete och för mycket decentralisering kan leda till att individen 

bara ser till den egna delen och inte till organisationen i stort. 

Den andra punkten är genomskinlighet. Detta rör hur lätt det är för individen att se organisationens 

struktur samt hur de olika delarna av organisationen hänger ihop. Genomskinlighet kan skapas dels 

genom att individen får information om andra delar av organisationen och dels genom hur 

organisationen förmedlar och har formulerat sin verksamhetsidé. 

Den tredje och sista punkten är kunskapsöverföring. Detta rör hur lätt det är för individen att, när det 

behövs, finna den information som denne behöver. Detta kan vara via olika intranät eller databaser 

lika gärna som det kan vara via kollegor. Det kan även innebära att organisationen behöver ge 

individen externa källor för att finna den kunskap som söks. 

Varje individuell anställd i en organisation bygger upp sitt kunnande genom tidigare erfarenheter och 

det är genom dessa som individen ser på omvärlden och gör sin bedömning. För att underlätta en 

miljö som uppmanar till handlingskraft krävs det en inramande miljö som uppmanar till handling, 

som i sin tur kan relateras till den inramade miljön, organisationen. Genom detta kan en individ vidga 

sina vyer och sitt kunnande och överföra sina egna kunskaper och erfarenheter till organisationen. En 

miljö som denna bör innehålla hög transparens och goda kanaler för kunskapsöverföring för att 

gynna medarbetares organisatoriska miljö.32  
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 Hamrefors, Sven, Den uppmärksamma organisationen, s. 54. 
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4.5 Strategisk varumärkesplattform 

Den ökade fokusen på varumärkesidentitet har uppkommit då en mängd 

företag idag inte kan konkurrera gällande produktkvalitet och inte vill eller kan konkurrera med 

prissättning. Ett varumärkes identitet är immateriell i sin natur och därmed svår att efterlikna, därför 

kan identitetenen anses vare en konkurrensfördel. Det finns främst fem olika identitetsbärare: 

varumärke (som är en primär identitetsbärare), logotyp, förpackning, symbol och 

marknadskommunikation (där de senare fyra är sekundära identitetsbärare). Faktorer som utvecklar 

en märkesidentitet är produktens namn, ursprung, personlighet, användning och distribution.  

Urval och differentiering av varumärket och dess identitet ska ge ett långsiktigt och uthålligt 

differentieringsperspektiv. Trovärdighet är en mycket viktig faktor för att den identitetsskapande 

processen ska bli gynnsam. Ett varumärkes identitet är ett arbete som är konstant och som bör 

utvärderas kontinuerligt. 

 

Ovan beskrivs arbetet med att göra ett urval av faktorer som utvecklar en märkesidentitet och gör att 

produkten/tjänsten skiljer sig från andra produkter eller tjänster. Dessa faktorer ska sedan utgöra 

varumärkets kärnvärde, vilket visar det differentierande mervärdet gentemot andra företag.  

För att hitta sina kärnvärden bör märkesinnehavaren utgå från kunden och dennes behov om hur 

produkten/tjänsten kan skapa värde för kunden.  

Detta medför att ett kärnvärde bör vara värdefullt, lätt att kommunicera, unikt i förhållande till 

konkurrenterna och svårt att imitera.  Det är även grundläggande att ett kärnvärde kan upprätthålla 

konkurrenskraften över tid. Värdeorden kan anses vara den kommunikativa länken mellan 

märkesinnehavaren och kunden som bör ligga till grund för utformningen av positioneringsstrategin. 

 

Positionering kan beskrivas som det förlopp där märkesinnehavaren gör ett försök att hitta och 

märka ut en plats för varumärket i kundens medvetande. Positioneringen utgår därmed från 

organisationens kärnvärden som ska leda till i ett unikt erbjudande eller löfte gentemot kunden. För 

att åstadkomma detta måste kärnvärdet förvandlas till ett mervärde associerat till varumärket. 

Genom att tillmötesgå ett grundläggande behov och genom idérik kommunikation målinriktat arbeta 

mot att stärka kundens individuella och sociala identitet kan en organisation nå framgång 

i sin positionering. Den externa positioneringen ska skapa en stark mental position hos 

kunden som i sin tur skapar en marknadsposition i framkant, medan positioneringen externt även 

bör avspeglas internt för att genomgående nå en positionering representativ för varumärket och dess 

identitet, både mot kunden och medarbetare. 
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Viktigt är också att få sina medarbetare till att bli lojala mot varumärket, intern varumärkeslojalitet.  

Det är av högsta intresse för varumärkesinnehavaren att samtliga anställda är goda representanter 

för varumärket och även är fullt pålästa om allt vad varumärket innefattar.  Om detta ej efterföljs kan 

medarbetare med felaktig varumärkesuppfattning komma att ge en missvisande bild av företaget i 

sin kontakt med kunder.  Målet med en god intern varumärkeslojalitet är således att varumärkets 

image utåt mot kunder ska vara en spegelbild av varumärkets egentliga identitet, det som 

varumärkesinnehavarna internt menar att varumärket står för.33 

 

  

                                                           
33

 Melin, Frans, Varumärkesstrategi Om konsten att utveckla starka varumärken, s. 206 – 253. 
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5. Empiri 

5.1 Intervjuernas inledande och avslutande frågor 

I intervjuguiden som riktar sig mot franchisegivare framkommer att vi ställt en rad inledande 

uppvärmningsfrågor. Dessa finns ej redovisade i resultatet då vi författare anser att svaren på dessa 

på intet sätt var relevanta för studiens frågeställningar och inte kom att tillföra något till 

undersökningen. Samma typ av frågor ställdes till franchisetagarna och de valde vi att redovisa med 

motiveringen att dessa fyller en helt annan funktion som kommer att framgå tydligt i resultatet. 

En avslutande fråga ställdes till både givare och tagare i syfte att ge intervjupersonerna en sista 

möjlighet att tillägga något eller ställa en fråga till oss. Då inget framkom av dessa som var av 

relevans för studien valde vi att inte redovisa dem.  

5.2 Teman  

Frågorna som ställdes till franchisegivare och tagare är indelade i tre kategorier. Kategoriseringen 

gjordes utifrån frågornas karaktär samt till vilken del av vår frågeställning som de tillhör. De tre 

kategorierna enhetlighet, kommunikation och varumärke valdes då de tillsammans bildar en helhet 

som i vårt fall beskriver olika delar som berör kommunikativa aspekter av en franchiseorganisation. 

Enhetlighet och kommunikation besvarar vår första frågeställning medan varumärkeskategorin 

hjälper oss få svar på vår andra frågeställning.  
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5.3 Resultat från franchisegivaren 

Enhetlighet 

Vilka anser du vara de främsta kommunikativa fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Några 

nackdelar?  

Franchisegivaren ser främst till de stordriftsfördelar som en franchisekedja medför, att ej behöva 

tänka på mer än nödvändigt utan att de olika delarna av kedjan kan koncentrera sig på det de gör 

bäst. Vidare menar de att kommunikationen inom kedjan stärks av att det ej endast är två parter som 

kommunicerar, utan att man inom kedjan fritt kan kommunicera med varandra.  

En utav de vi intervjuade för givarens räkning menade dock att det alltid finns en risk att en tagare 

inte tar kommunikationen på allvar utan mest ser till sig själv och inte till helheten som är kedjan.  

Hur arbetar ni idag med att främja enhetlighet i kedjan? När en ny tagare startar? För en redan 

etablerad tagare?  

Givaren berättar att de vill skola in nya franchisetagare genom utbildningar där de jobbar med att 

färga personens blod lila, d.v.s. lära ut exakt vad Svenska Mäklarhuset står för. Detta görs vid flera 

tillfällen då en ny tagare startar, och dessa utbildningar är återkommande under det första året som 

tagaren är med i kedjan. För de tagare som funnits med i kedjan en längre tid anordnar givaren tre 

årliga uppsamlingar där utbildning blandas med roliga aktiviteter för att främja laganda och god 

företagskultur.   

Hur informerar ni om nyheter/förändringar/instruktioner? Har ni något intranät?  

Dels informeras nyheter och förändringar om via mail, men läggs även ut på det gemensamma 

intranätet. Mestadels informerar givaren om det dagliga arbetet mailledes, men större förändringar 

läggs även in i den s.k. handboken.  

Har ni träffar som skiljer sig från dagliga arbetet där franchisetagarna är med? Vilket innehåll har 

träffarna?   

På Svenska Mäklarhuset genomförs träffar med hela kedjan tre gånger om året. Dessa träffar 

genomförs i syfte att dels vidareutbilda samtliga anställda och är även ett ypperligt tillfälle för att lära 

känna de olika delarna av kedjan. Givaren hoppas att genom detta få mer sammanhållning inom 

kedjan då jobbrelaterade frågor blandas med övningar som mer riktar in sig på att de anställda ska ha 

roligt genom samarbetsövningar.  
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Har ni arbetsrelaterade träffar där franchisetagarna är med? Vilket innehåll har dessa träffar? 

Givaren anordnar möten där utvalda tagare får vara med när exempelvis tagaren i frågas lokala 

område diskuteras och om dennes kunskap är av vikt. Som regel hålls ej arbetsrelaterade möten då 

tagarna är med utan att direkt tillför något särskilt utan de möten då tagare är med är överlag möten 

som direkt eller indirekt berör samtliga parter.  Ett exempel på när tagarna tillsammans med givaren 

sitter ned är på de s.k. ”marknadsråden” där cirka fem tagare delar med sig av sin kännedom om 

marknaden.  

Upplever du att det finns en skillnad i inställning till enhetlighet mellan en tagare som just börjat 

och en som funnits en längre tid? 

Överlag upplever givaren att den skillnad som finns mellan nyare samt äldre tagare är att de som 

nyligen tillkommit är mer öppna och lyhörda gällande hur saker och ting ska skötas. Detta kan gälla 

allt ifrån det dagliga säljarbetet till hur kommunikationen gentemot givaren ska skötas.  Äldre 

franchisetagare menar givaren kan lätt hamna kvar i gamla mönster och detta kan ibland resultera i 

att kommunikationen inte sköts på överenskommet sätt då äldre tagare inte anpassar sig till nya 

riktlinjer lika lätt som nyare tagare.  

Vilka riktlinjer finns uppsatta för franchisetagarens åtaganden? 

Franchisetagarnas åtaganden finns tydligt angivna dels i franchiseavtalet och dels i företagets tidigare 

nämnda handbok. I dessa dokument finns nedskrivet hur allt ifrån det dagliga arbetet ska skötas till 

det ska se ut i skyltfönstret på respektive kontor, samt rent ekonomiska och juridiska aspekter och 

riktlinjer.   

På vilket sätt följer ni upp franchisetagarnas arbete/åtagande? 

Detta gör franchisegivaren främst genom att åka ut till kontoren och kontrollera att det som är 

överenskommet också efterföljs i praktiken men även genom kontinuerliga möten. Utöver detta görs 

även ekonomiska uppföljningar genom ett gemensamt system där det framgår hur väl de olika 

franchisetagarna säljer.  
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Kommunikation 

På vilket sätt får ni idag tillgång till franchisetagarnas lokala kund- och marknadskunskap? 

Franchisetagarna är genom franchiseavtalet skyldiga att dela med sig av sin kund- och 

marknadskunskap. Detta sker dels genom möten med givaren men även genom simplare metoder så 

som via mail där kontinuerliga samtal sker. Vidare tas även kunskap in under de besök som görs ute 

på de lokala kontoren.  

Beskriv hur denna process fungerar. Hur skulle du vilja att den fungerade? 

Vice VD beskriver processen som att de från givaren får åka ut till kontoren för möten med tagarna 

för att få tag i deras kunskap. Han menar att eftersom tagarna har fullt upp med det dagliga arbetet 

är det viktigt att från givarens håll få tag i denna information trots att tagarna inte alltid har tid att 

ringa eller maila och berätta om sådant. Med stöd av detta menar givaren att processen skulle kunna 

vara smidigare och att tagarnas arbetssituation ibland försvårar spridning av information från källan 

till övriga delar av kedjan. 

Hur upplever du franchisetagarnas inställning till att dela med sig av sådan information? 

Inställningen till bland tagarna till att dela med sig av information om sin lokala marknad är 

varierande enligt givaren. De har en å sin sida en bild av att vissa tagare är öppna och mycket villiga 

att dela med sig av sådan typ av kunskap, medan andra är mer stängda och vill hålla nya idéer eller 

kunskap för sig själva snarare än att dela detta med övriga delen av kedjan.   

Finns det avtalat hur detta ska fungera? 

I franchiseavtalet finns det reglerat på vilket sätt företagare inom kedjan ska dela med sig av 

information mellan varandra, till detta hör skyldigheten att kommunicera kund- och 

marknadskunskap till franchisegivaren.  

Upplever du att franchisegivare och franchisetagare har ett väl fungerande informationsutbyte? 

Samtliga intervjupersoner anser att informationsutbytet mellan givare och tagare är välfungerande 

men menar samtidigt att det alltid finns utrymme för förbättring. 

Hur skulle du vilja att detta utbyte fungerade? Är du nöjd med hur det ser ut idag? 

Franchisegivaren poängterar att det alltid går att göra förbättringar i sådana här processer, men 

menar samtidigt att de är nöjda med hur informationsutbytet fungerar idag.  
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Varumärke 

Kan du med egna ord beskriva varumärket Svenska Mäklarhuset? 

Hos de olika intervjupersonerna från franchisegivaren låter beskrivningen av varumärket ungefär 

liknande, de beskriver varumärket som ett varumärke som försöker särskilja sig från andra genom att 

i denna bransch vara bäst på visningar, vilket är företagets varumärkeslöfte.  Vice VD och 

marknadschef beskriver dock varumärket som professionellt, nytänkande och personligt. 

Vad är ert varumärkes främsta egenskap? 

Givaren menar att varumärket Svenska Mäklarhusets främsta egenskap är att det utstrålar ett 

nytänkande företag för medvetna människor samt ett företag som ligger i framkant och driver 

mäklarbranschen framåt. 

Upplever du att varumärkets uppfattas olika internt? 

Från franchisegivarens håll tycker de sig inte ha föreställningen att varumärket uppfattas olika internt 

inom kedjan, däremot tycker de sig se att varumärket uppfattas olika externt. Givaren anser att det 

aldrig går att veta om varenda anställd är helt på samma blad och vet exakt vad varumärket står för, 

men menar samtidigt att kollektivet uppfattar varumärket på så sätt som givaren anser. 

Hur upplever du den interna varumärkeslojaliteten? 

Lojaliteten mot varumärket är god enligt givaren, de tycker sig inte ha märkt något annat. 

Franchisetagare och anställda som ej varit lojala mot varumärket eller som på annat sätt ha haft 

stora meningsskiljaktigheter gentemot kedjan har på ett eller annat sett till slut lämnat Svenska 

Mäklarhuset, vilket givaren beskriver som en vinst för båda parter. Marknadschefen menar att det i 

dagens höga konkurrens krävs det att samtliga anställda inom ett företag eller en kedja är lojala mot 

varumärket för att de ska lyckas på marknaden. 

När en ny franchisetagare etablerar sig, hur arbetar ni då med att förmedla ”Svenska 

Mäklarhuset”-känslan. Hur arbetar ni för att franchisetagare som funnits en längre tid inte ska 

tappa denna känsla. 

Franchisegivaren menar att de inte gör något konkret för att förmedla någon speciell känsla, men 

menar samtidigt att de från givarens håll försöker ha ett öppet klimat i kedjan med ”högt i tak”. 

Givaren menar vidare att det dock ibland kan vara svårt att hålla en balans mellan ett klimat där 

anställda får stor frihet och när man som givare samtidigt vill hålla det strukturerat. Vice VD berättar 

att det är en av de största kommunikativa utmaningarna han ser för företaget idag. 
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Vilka är era kärnvärden? Upplever du att alla medarbetare vet vilka de är?  

Givaren vill att varje anställd hos Svenska Mäklarhuset ska vara kunnig, ambitiös, ärlig och kreativ. 

Detta är företagets värdeord som är högst essentiella och dessa egenskaper bör genomsyra alla som 

jobbar i företaget.  

Hur kommuniceras kärnvärdena till medarbetarna? Används orden som vägledning i det dagliga 

arbetet?  

På Svenska Mäklarhuset ska de anställda vara välinformerade om vad som förväntas av var och en, 

och samtidigt ska alla medarbetare veta vad de kan förvänta sig av sin arbetsgivare. Det ska vara en 

öppen ömsesidig relation som drivs av kärnvärdena som ska genomsyra varje individ. 
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5.4 Resultat från Franchisetagare 

Enhetlighet 

Vilka anser du vara de främsta fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Några nackdelar? 

Den generella uppfattningen hos franchisetagarna är hjälpen med uppstart samt att slippa sköta 

många element som kan anses svåra att sätta sig in i är det största fördelarna. Ett par nyare 

franchisetagare som inte är så väl etablerade i branschen menar även att det i princip varit omöjligt 

för dem att starta ett helt nytt företag på grund av konkurrens och knappa resurser. Därav anser de 

att det bästa valet var att bli egna företagare inom en franchise. Flertalet lägger en vikt vid att det 

finns en viss säkerhet i att satsa på franchise då konceptet är beprövat och visar sig lönsamt. 

Franchisetagare 3 påpekar dock att det kan finnas en viss nackdel i att vara styrd av franchisegivaren. 

Personen menar att det inte alltid går att få sin vilja igenom vilket kan vara frustrerande och påstår 

att detta kan hålla tillbaka det egna franchisekontorets fulla potential. 

Hur blir ni informerade om nyheter/förändringar/instruktioner från franchisegivaren?  

Franchisetagarna menar att information generellt kommer genom vecko- och månadsbrev, men att 

det ibland kan komma muntliga instruktioner vid ett besök från givaren.  

Några av franchisetagarna nämner även företagets intranät och pekar på att de har möjlighet att ta 

del av en mängd information genom detta. 

Hur upplever du att ni som tagare får möjlighet till att delta i samtal som kan komma att påverka 

kedjan som helhet?  

Svaren på denna fråga är av väldigt varierad karaktär. Tre av franchisetagarna är missnöjda och 

tycker att de knappt har någon möjlighet alls till att påverka kedjan. En av dessa menar på att 

möjligheten att påverka har minskat i och med företagets expansion, men säger samtidigt att 

expansionen är positiv. Två av franchisetagarna är relativt nöjda, men menar att det kanske vill kunna 

påverka mer i vissa lägen. Samtidigt är majoriteten av franchisetagarna inne på att det förmodligen 

skulle bli konstigt om alla fick vara med och bestämma om allt. Det nämns menar även att eftersom 

att franchisegivaren startade hela kedjan och har drivit den framåt, finns det en tillit för att 

franchisegivaren gör bra val som fortsätter att gynna kedjan. 
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Hur upplever du att ni ges möjlighet till att bekanta er med övriga delar av kedjan, på och utanför 

arbetstid? 

Här menar majoriteten att företaget brukar ha bra evenemang där det ges möjlighet att bekanta sig 

med andra, men att det utöver dessa inte sker någon större kommunikation mellan de olika 

franchisetagarna. Det finns däremot en delad mening angående huruvida det borde hållas fler större 

träffar eller inte, där några franchisetagare är ganska ointresserande medan andra menar att det 

skulle vara trevligt. 

”Bortsett från de större träffar, så som kick-offen och liknande, så tycker jag mig knappt träffa de 

andra franchisetagarna annat än någon enstaka gång”.34 

På vilket sätt känner du av att du är en del av en större kedja i det dagliga arbetet? 

Majoriteten säger att de känner sig ha sitt eget företag och att de inte går runt med någon känsla av 

att vara en liten del av en större kedja. Däremot påpekas det att de självklart påminns om detta då 

de går igenom email eller när det kommer besök från franchisegivaren.  

Vilka riktlinjer finns uppsatta för dina åtaganden? 

Alla franchisetagare nämner att deras riktlinjer finns tydligt nedskrivna i franchiseavtalet. Majoriteten 

hänvisar även till de bestämmelser som finns i handboken. Det som sägs är generellt att riktlinjerna 

gäller kontorets utformande, hur en visning sker, hur en affär ska genomföras, delvis rör klädsel och 

delvis rör uppförande.  

På vilket sätt märker ni av att detta följs upp? 

På denna fråga är franchisetagarna eniga om att deras arbete följs upp genom kvalitetskontroller av 

olika slag som franchisegivaren genomför. Detta beskrivs som möten då givaren åker ut och möter 

tagaren på kontoret. Det talas även om blanketter som en köpare och säljare får fylla i efter en 

genomförd affär. En av franchisetagarna påpekar att det delvis följs upp av månadsbrevet där till 

exempel försäljningsstatistik visas 

Hur arbetar ni för att följa dessa åtaganden? 

Majoriteten av franchisetagarna svarar att de försöker hålla sig uppdaterade och följa med i de 

nyheter och den information som ges av franchisegivaren. Ett par svarar dock att de följer sina 

åtaganden genom att genomföra sitt vardagliga arbete. 
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Kommunikation 

På vilket sätt bidrar ni med er lokala kund- och marknadskunskap till franchisegivaren? 

Franchisetagarna tar upp något som kallas marknadsråd, då franchisetagare samlas tillsammans med 

franchisegivaren och delar med sig om det som händer på marknaden och samt sin kännedom. Det 

nämns av samtliga att de har en skyldighet enligt avtalet att dela med sig av den kunskap de har.  

Beskriv hur denna process fungerar. Hur skulle du vilja att den fungerade? 

Ingen aning franchisetagarna nämner någon exakt process för hur detta fungerar. Majoriteten menar 

att de ganska fritt kan välja hur de vill leverera informationen till franchisegivaren. Franchisetagare 6 

påpekar dock att det är lätt hänt att det glöms bort då det inte är särskilt styrt. Franchisetagare 6 

menar att detta eventuellt hade kunnat förebyggas om de fanns tydligare angivelser för hur 

processen skulle gå till samt om det var något som skulle ske med en bestämd intervall. 

Framgår det tydligt i handboken hur kommunikationen i kedjan ska ske? 

Franchisetagarna svarar att handboken är en väldigt bra vägledning, men att det kommunikativa 

innehållet skulle kunna utökas. Den generella synen på handboken är att den mestadels tar upp 

punkter gällande den externa kommunikationen. 

Upplever du att franchisegivare och franchisetagare har ett väl fungerande informationsutbyte? 

Generellt sett så upplevs informationsutbytet som dugligt, dock finns det aningen delade meningar. 

De flesta menar att veckobrev och månadsbrev är informativa, men att det ibland kan bli ont om tid 

för att sprida detta på det egna kontoret och att de egna anställda ibland får informationen sent. 

Någon säger även ”Ibland har man fullt upp en vecka och det är mycket som ska tas upp på 

veckomötet. Då har man inte alltid tid att prioritera veckobrevet.”35 Dessutom är vissa tveksamma till 

att det skickas mycket mail då de anser att det inte alltid finns tid till att kolla inkorgen och menar att 

det ibland glöms bort. De pekar även på att det kan ta tid att få svar på mail från franchisegivaren 

vilket gör att mailkontakt ibland kan bli väldigt utdragen. 

Hur skulle du vilja att detta utbyte fungerade? Är du nöjd med hur det ser ut idag? 

Franchisetagarna är i grunden eniga om att det fungerar som det ser ut i nuläget, däremot säger 

majoriteten att de skulle uppskatta om franchisegivaren gjorde fler besök på kontoren. 
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Varumärke 

Kan du med egna ord beskriva varumärket Svenska Mäklarhuset? 

Beskrivningen av varumärket skiljer sig mellan franchisetagarna. Varumärket beskrivs av 

franchisetagare 2 som ”etablerat och drivande”, franchisetagare 4 säger att det är ”pålitligt utan att 

framstå som gammalt eftersom att det samtidigt är nytänkande.”. Franchisetagare 5 och 8 har i 

princip samma uppfattning och talar om att varumärket står för något som är väldigt kreativt och 

samtidigt blir personligt. Ett annat uttalande från franchisetagare från franchisetagare 7 var ”Ett 

varumärke som håller vad det lovar”. 

Vad anser du vara ert varumärkes främsta egenskap? 

Varumärkets främsta egenskap är också en fråga där franchisetagarna har många olika uppfattningar, 

ingen av franchisetagarna håller sig till just en främsta egenskap utan tar snarare upp ett antal 

punkter. Ett genomgående tema som alla tar upp är företaget är bäst på visningar. Andra punkter 

som dyker upp är ärlighet, kreativitet, kvalité, ambition och modernitet. 

Vad fick dig att välja att bli en del av Svenska Mäklarhuset? 

Svaren på denna fråga är varierad karaktär. Fem av åtta svarar att de valt att bli en del av Svenska 

Mäklarhuset då det är ett beprövat koncept, det finns fördelar med franchising, det är en mindre risk 

än att starta eget, fokus kan läggas på sälj och att det finns flera stordriftsfördelar. 

Resterande 3 svarar snarare rörande företaget i sig. Här menar det att företaget såg ut att gå framåt 

och verkade stabilt. De nämner att de såg företagets expansion och att företaget lyckats bra på flera 

håll i Stockholm. De tar dessutom upp företagets introducerande utbildningar och den kultur som de 

tyckte sig kunna urskilja och menar på att det verkade vara ett passande företag att satsa på. 

Hur menar du att franchisegivaren arbetade med att förmedla ”Svenska Mäklarhuset-känslan” då 

du startade ditt kontor? Arbetar givaren med att kontinuerligt förmedla samma känsla? 

Här menar franchisetagare 6 och 8 att det anser att Svenska Mäklarhuset-känslan förmedlades väl 

genom de introducerande utbildningar de var med på. Att dessa lade en stabil grund för vad som 

förväntas och hur de ska bete sig inom företaget. Franchisetagare 5 är också inne på att handbok och 

utbildningar kanske har för avsikt att förmedla en känsla av något, men att detta inte fungerade fullt 

ut. Franchisetagaren menar snarare att känslan får komma av det som finns avtalat och inte av det 

som franchisegivaren vill få en att känna. 

Franchisetagarna menar generellt att det finns en viss känsla i företaget, men att denna mestadels 

känns av då företaget samlas för till exempel kick-off eller andra större evenemang. Det framgår att 

känslan introduceras men inte riktigt följs upp utan att den försvinner undan i det dagliga arbetet.  
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Vilka är era kärnvärden? Upplever du att alla dina anställda vet vilka de är?  

Fyra olika kärnvärden framkommer från franchisetagarna. Dessa är kunskap, ambition, kreativitet 

och ärlighet. Franchisetagare 4 nämner alla dessa, i övrigt nämns ett par eller tre av dessa. 

Franchisetagare 8 menar dock att kärnvärdena är ”klara papper, raka besked”. 

På vilket sätt används kärnvärdena i det dagliga arbetet?  

Det generella svaret på frågan var att det inte är något som direkt används aktivt i arbetet. Det 

påpekas att det är något som alla bör känna till men inget som det läggs vikt vid dagligen. 

Franchisetagare 8 svarar att ”Det är något som man försöker ha i bakhuvudet hela tiden”. 
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6. Analys 

I detta analysavsnitt står franchisegivarens svar från intervjuerna som exempel för vad de vill 

förmedla med sin kommunikation till tagarna och hur konceptet ska bedrivas. Franchisetagarnas svar 

jämförs med givarens för att utläsa eventuella brister och avvikelser. Vidare har vi delat in 

franchisetagarna i två grupper, nyare och äldre, efter hur länge de varit en del utav Svenska 

Mäklarhuset. Franchisetagare 1 till 4 har varit tagare längre till skillnad från tagare 5 till och med 8 

som är nyare tillskott i kedjan.  

 

6.1 Konvergensmodellen  

Enhetlighet 

Konvergensmodellen menar att varje enskild individ i en organisation uppfattar och tolkar intryck 

efter sina egna erfarenheter och upplevelser. Med detta i åtanke kan svaren i resultatet anses 

svårtolkade då alla människor är olika och har sina egna unika sett att ta in intryck och händelser. Att 

resultatet ser ut som det gör förklarar konvergensmodellen genom att mena att det ej går, att för i 

vårt fall, franchisegivaren att på samtliga plan få en franchisetagare att bli en perfekt del av en 

helhet. Då tecken och koder från en sändare tolkas utifrån ett individuellt synsätt kan bilden som 

sänds ut tas emot på ett annorlunda sett av mottagaren än vad som från början var tänkt från 

sändarens sida. Detta kan få som konsekvens att om de budskap som sänds ut från franchisegivaren 

tas emot på ett sätt som från början ej var tänkt, kan det uppstå brister i det enhetliga tänket, 

eftersom att varje individ då skulle tolka budskapen på sitt eget sätt. Brister i enhetligheten kan leda 

till negativa konsekvenser för hur kommunikationen fortsatt kan komma att fungera, samt till hur 

varumärket framstår då franchisetagarnas individuella tolkningar av varumärket kan medföra att 

exempelvis organisationens anseende förvanskas.  

 

 

 

 



 

34 
 

Franchisetagare som varit med i kedjan Svenska Mäklarhuset i gruppen fem till tio år har i regel 

svarat på ett liknande sett, jämförelsevis har vår andra grupp med tagare som varit med i kedjan ett 

till tre år svarat liknande de andra i samma grupp. När dessa två grupper jämförs med varandra kan 

det i vissa fall synas tendenser som indikerar på att de två grupperna har olika inställningar till ett 

enhetligt helhetstänkande. De tagare som är med i gruppen nya franchisetagare är överlag mer 

angelägna om att värna om kedjans enhetliga intryck. Medan de äldre tagarna har vissa tendenser av 

att visa större intresse för sina egna företag, och ibland inte ser till helhetens bästa. Det sistnämnda 

är något som inte ligger i linje med vad franchisegivaren önskar, och inte heller något som de säger 

sig vara medveten om, utan de är av föreställningen att hela kedjan i största utsträckning ser 

enhetlighet som ett utav de största intressena. Brister enhetligheten till den grad då franchisetagarna 

till för stor del anser sig vara helt egna företag utan att känna sig som en del utav 

franchiseorganisationen kan problem uppstå i den mening att organisationens hela identitet och 

löfte gentemot kunderna kan åsidosättas.  

 

Kommunikation 

I linje med ovanstående tolkas information olika utifrån individers enskilda perspektiv. 

Kommunikationsprocessen påverkas således även den av individers tidigare erfarenheter vilket kan 

medföra att givare och tagare kan uppleva svårigheter att kommunicera. I resultatet framkommer att 

franchisetagare hanterar information via digitala kanaler på olika sätt. Exempelvis är kommunikation 

via mail en ifrågasatt väg för informationen att gå, samtidigt som det vissa gånger är ett utmärkt val 

då det är ett tidseffektivt alternativ. Både givare och tagare är överens om att kommunikationen 

mellan de båda parterna mår betydligt bättre av s.k. face to face kommunikation där givaren åker ut 

till kontoren för att följa upp arbetet. Svaren skiljer sig på en individuell nivå då olika personer tycker 

olika om valet av kanaler för informationsutbyte, men även här kan vissa tendenser utläsas genom 

vad konvergensmodellen menar. Samtidigt kan vissa mönster utläsas gällande att nya 

franchisetagare önskar ännu mer face to face kontakt än de äldre tagarna.  
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Att information mailledes ifrågasätts kan med konvergensmodellen förklaras genom att då varje 

individ tolkar och tar till sig information på olika sätt kan valen av denna kanal vara mindre lämplig.  

Detta då informationen i ett mail inte nödvändigtvis tolkas på det sätt som var tänkt från sändarens 

sida, kan det leda till missuppfattningar och skeva tolkningar av informationen. Då det via mail inte 

alltid är lätt att ställa direkta följdfrågor till information som kommer denna väg kan detta bli 

ödesdigert, då det inte alltid finns tid att vänta på ett nytt svar från sändaren vilket kan leda till att 

budskapet förfaras. Att nyare franchisetagare gärna önskar mer face to face kontakt kan ha sin 

förklaring i att de har lättare att ta till sig information som sägs i enrum direkt till dem, samt att de 

här även har större utrymme för att få snabba svar på eventuella följdfrågor etc. Medan äldre tagare 

varit med så pass länge i organisationen att de inte har samma behov utav ovanstående utan nöjer 

sig med information via mail. 

 

Varumärke 

I enlighet med konvergensmodellen pekar svaren från franchisetagarna på att det finns en splittrad 

uppfattning om varumärket. Franchisegivaren menar att vad varumärket står för och dess innebörd 

ska vara inpräntat i var enskild medarbetare. Det finns dock även från givarens sida en mindre 

meningsskiljaktighet om vad varumärket innebär.  

Likt vi i de tidigare temana varit inne på kan även denna skillnad bero på individens sätt att tolka 

koder. Då ett varumärke är sammansatt av en rad ting och värderingar skapas risk för misstolkningar 

i högre grad än vid exempelvis mer konkreta områden.  

I resultatet framkommer att samtliga franchisetagare har sin egen syn på varumärket, somligas 

synsätt har liknelser med andras, men ingen tolkning är den andra lik. Gällande kärnvärdena som är 

en del utav varumärket är dock alla tagare bortsett från en enskild på samma blad som 

franchisegivaren, och är bra pålästa om dessa.  

Den splittrade synen som med största sannolikhet beror på att ett varumärkte består av en mängd 

mer eller mindre abstrakta ting kan anses svåra att kommunicera från franchisegivarens håll. 

Eftersom individer tar emot information på olika vis kan det vara svårt för dessa att mottaga 

abstrakta ting och värderingar med mera. Att kärnvärdena är något som är välkänt hos alla 

intervjuade kan bero på att kärnvärden till skillnad från annat inom varumärke är konkreta ord som 

är lätta att både kommunicera och ta till sig.  

 



 

36 
 

6.2 Den uppmärksamma organisationen 

Enhetlighet 

Den uppmärksamma organisationen är en teori som uppmuntrar ett enhetligt ramverk. En enhet 

med denna teori syftar givaren till att skapa en stark gemenskap inom organisationen. Detta är något 

som tagarna generellt håller med om och menar att träffar och uppsamlingar bidrar till ett gott 

klimat. Överlag är tagarna positivt inställda till antalet kick-offer och innehållet i dessa, då de anser 

att de kommer närmre övriga delar av organisationen. 

Vid dessa träffar känner tagare en samhörighet med resten av organisationen, det är dock mellan 

träffarna som vissa tagare upplever en viss segregering. Däremot framstår detta som individuellt och 

flera av tagarna är nöjda med det antal träffar de har i dagsläget. 

Då givare och tagare träffas vid dessa sammankomster bidrar dessa till att skapa en viktig 

genomskinlighet i företaget då olika individer får en inblick i organisationens struktur. Dessutom ges 

individerna en möjlighet att se hur de hänger ihop med andra delar i organisationen. 

Sammankomsterna skulle även kunna bidra till att skapa ett visst mått centralitet i en organisation 

som annars kan ses som ganska decentraliserad med olika kontor som jobbar ganska självständigt. 

Här ges dessutom de olika delarna en möjlighet att lyssna på varandras åsikter och lägga fram det 

som är viktigt. I och med detta kan de viktigaste perspektiven snappas upp i organisationens kultur 

och därigenom användas för att skapa en bra samordnad logik i organisationen som därav ger ett 

bättre flyt i arbetet. 

Då den generella inställningen till dessa möten är positiv kan de bidra till att stärka organisationens 

kultur, därigenom skapa en bekväm inramad miljö, vilket skapar en bättre handlingsmiljö för 

individen och i sin tur en uppmärksam och enhetlig organisation. 
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Kommunikation 

För att skapa en god sammanhållning och ett klimat som uppmuntrar till handling i linje med Den 

uppmärksamma organisationens tankar strävar franchisegivaren efter en platt och genomskinlig 

organisationsstruktur där samtliga organisationens delar ska ha ett väl fungerande 

informationsutbyte. Detta sker i form av att givaren högt värderar tagarnas kunskap och genom 

möten lyssnar till tagarnas idéer och kunnande. Från givarens håll beskriver de denna process som 

väl fungerande, men att förbättringar alltid kan göras. Tagarna däremot är av olika uppfattning 

gällande detta. Franchisetagare, nya som gamla anser att de möten som hålls för dem att vara med 

på, är viktiga för en god moral, i och med att givaren högt värderar deras kunskap. Å andra sidan 

tycker de flesta att de skulle vilja vara med och påverka organisationen mer.  

Den uppmärksamma organisationen lägger stor vikt vid just kunskapsutbyte och menar att 

organisationen måste ge möjlighet för de olika individerna att finna och dela kunskap. De möten som 

franchisegivaren har med tagarna främjar just detta kunskapsutbyte och bidrar vidare till den 

optimala handlingsmiljö som den uppmärksamma organisationen talar om.  

Ett ytterligare plus med denna typ av kommunikation ligger även i den tidigare nämnda punkt som 

kallas genomskinlighet. Genom att kommunicera ansikte mot ansikte ges franchisetagare hela tiden 

en inblick i organisationens struktur och kan känna sig som en del av en helhet. Återigen bidrar 

denna kommunikationsform till en mått av centralitet i organisationen. 
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Varumärke 

Franchisegivaren jobbar för att alla ska ha samma uppfattning om varumärket och vad det står för. 

Detta för att skapa en gemenskap i vilken handlingskraft och entreprenörskap uppmuntras. Dessa 

tankar ligger i linje med den uppmärksamma organisationens som även den värnar om en god 

organisatorisk miljö.  

Varumärket ligger väldigt centralt i organisationens kultur. Den uppmärksamma organisationen 

förespråkar att individerna i organisationen ska känna sig bekanta med i sin miljö för att bli bekväma, 

uppmärksamma och optimalt effektiva.  Då franchisetagarna framstår som insatta i vad varumärket 

och organisationens kärnvärden är, pekar detta på att det finns en relativt stark kultur som då skapar 

en bekant och bekväm inramad miljö för individerna. Det väl etablerade varumärket ökar i sin tur 

också genomskinligheten i organisationen och ger därav organisationen en större mening för 

individen. 

Att det finns en viss splittring i franchisetagarnas inställning till vad det innebär att vara en 

representant för organisationen och dess varumärke kan ses som ett problem. Detta kan också 

förklaras genom att den uppmärksamma organisationen pekar på att var individs minnen och 

erfarenhet ligger till grund för vad denna uppmärksammar. I sin tur pekar detta på att varumärket 

skulle kunna bli ännu mer etablerat i organisationens kultur samt att något perspektiv skiljer mellan 

givare och tagare. 
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6.3 Agentteorin 

Enhetlighet 

Agentteorin talar om den speciella relationen mellan franchisegivare och franchisetagare.  Då givaren 

hyr ut sitt koncept till tagaren för att själv bedriva detta på sin lokala marknad så kan vissa 

intressekonflikter uppstå. Det framgår att de nyare franchisetagarna är ”hungriga” och angelägna om 

att med hjälp av en etablerad franchisegivare, ta del av deras kunskap för att själva kunna lyckas på 

marknaden. Samtidigt tenderar de äldre franchisetagarna att dra åt ett mer individuellt håll i sina 

svar, där franchisegivaren inte är av samma vikt. 

Att de nyare tagarna är ivriga att lära och ta del utav givarens koncept är naturligtvis bra för 

enhetligheten i organisationen, det underlättar givarens arbete med att få organisationen att arbeta 

mot gemensamma mål, samtidigt som tagarnas individuella mål uppfylls. Att de äldre tagarna 

tenderar gå åt ett mer individuellt håll är däremot inte bra ur ett enhetligt perspektiv. Detta sker 

antagligen p.g.a. dessa tagare känner att de inte längre behöver franchisegivaren i samma 

utsträckning som när de var nystartade, då de själva samlat på sig egna erfarenheter om hur 

företaget bäst bör drivas. Detta leder till problem för franchisegivaren och en utmaning i att lyckas få 

dessa specifika tagare att känna att de fortfarande är en del utav något större samt uppmuntra dem 

att själva vilja vara det. 

Kommunikation 

Den av intervjuerna framkomna öppenhet för personliga möten som finns hos franchisetagarna, 

tillsammans med franchisegivarens vilja att mötas på en personlig nivå, skapar stora möjligheter för 

en god relation parterna emellan. Franchisegivaren nämner att de gör stora satsningar på att främja 

en god relation genom att introducera och utbilda nya franchisetagare för bli goda representanter för 

kedjan. Samtidigt menar de att träffarna som hålls under året ska fortsätta att stärka denna relation.  

Att det resultatet ser ut på detta sätt tyder på att relationerna mellan givaren och dess tagare överlag 

är goda. Genom utbildning och introduktion till företaget och konceptet stärks relationerna från start 

och till följd av den kommunikation som bedrivs vid möten och träffar blir relationerna dessa parter 

emellan fortsatt goda. Goda relationer kan anses främjas via de regelbundna mötena samt de icke 

relaterade jobbträffarna som regelbundet sker hos Svenska Mäklarhuset. Medan det kan vara 

svårare att bygga goda relationer via t.ex. mailkontakt eller per telefon.  

 

 



 

40 
 

Varumärke 

Det framkommer av intervjuerna att relationen partnerna emellan grundar sig i olika avsikter. Vissa 

franchisetagare svarar att de är en del av varumärket på grund av dess positiva karaktär. Samtidigt 

menar andra att kedjans framgång ligger till grund för deras vilja att bli en del av den. 

Denna differentierade inställning i tagares relation till varumärket kan anses naturlig, då de 

bakomliggande tankarna om varumärket självfallet varierar. Vilken relation som en tagare hade till 

varumärket Svenska Mäklarhuset innan den blev en del utav det bidrar, samt vilken känsla som 

tagaren får under den tid som företaget drivs under den gemensamma flaggan. I och med de tidigare 

nämnda introduktionerna försöker franchisetgivaren få nya tagare att bli goda representanter för 

varumärket, bl.a. genom att från första stund skapa goda relationer med nya tagare och få de att 

känna sig välkomna in i gemenskapen.   

 

6.4 Strategisk varumärkesplattform 

Enhetlighet 

Franchisegivaren lägger vikt vid att alla franchisetagare ska bli en del av samma enhet. Detta främjas 

genom att givarna noga följer upp arbeten samt inbjuder till dialog med tagarna, något som de 

hoppas ska leda till att alla representerar varumärket väl. Det framkommer däremot ett visst 

missnöje hos vissa, främst äldre, franchisetagare som menar att de inte känner att de bjuds in till att 

påverka organisationen till den grad de önskar. 

Att de äldre tagarna vill vara med och påverka i högre grad än de får kan härledas till att de varit 

lojala mot varumärket en längre tid och således känner att de även vill vara med och driva det 

framåt. Även fast varumärket är franchisegivarens och att det är givaren som hyr ut det till tagaren så 

måste de vara medvetna om att tagarna blir en del av det paraply som är varumärket och att de 

tillsammans bildar det varumärke som sedan kunderna möter. För givarens del gäller således att hitta 

en bra balans mellan att å ena sidan veta bäst om hur organisationen och varumärket bör skötas 

samt å andra sidan inte vara rädd för att involvera tagarna i utvecklingen av företaget. Detta för att 

uppnå enhetlighet. 
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Kommunikation 

Franchisegivaren pekar på att de från första början försöker forma nyanställda efter varumärkets 

värderingar. Franchisetagarna är positivt inställda till de introduktioner och utbildningar som erbjuds 

samt till handboken som de tilldelas.  Generellt nämns det att handboken är en bra vägledning för 

hur de ska bete sig för att bli goda representanter för varumärket utåt, men att den däremot har 

brister på vissa interna punkter.  

Enligt franchisetagarna täcker varumärkets identitet tillsammans med handboken väl hur 

kommunikation externt ska ske, däremot finns vissa brister angående den interna kommunikationen. 

Många tagare menar att det finns en öppenhet inom organisationen som till viss del underlättar 

internkommunikation men samtidigt skulle vissa uppstruktureringar underlätta. 

 

Varumärke 

Franchisegivaren menar att alla tagare är väl insatta i vad varumärket står för och dess kärnvärden. 

Franchisetagarna däremot är splittrade i sina tankar om vad det egentligen innebär att vara en 

representant för detta. Det framkommer i resultatet av intervjuerna att tagarna är relativt på det 

klara med vilka kedjans kärnvärden är och vad som menas med dem.  

Franchisegivaren menar att de lägger stor vikt vid att förmedla en viss känsla med sitt varumärke. Det 

framkommer även att vissa tagare har bemötts av denna känsla och låtit den leda dem i valet att bli 

en del av kedjan, med andra tagare haft helt andra aspekter i åtanke.  

Att det finns viss splittring om varumärket kan vara en följd av att det arbetas mycket med att 

kommunicera ut samt förmedla varumärkets externa budskap medan det interna inte är lika hugget i 

sten.  
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7. Diskussion & Slutsats 

7.1 Diskussion 

Franchising innebär att en givare hyr ut ett koncept till en tagare som själv bedriver det på sin lokala 

marknad. För att båda parters intressen ska tillmötesgås krävs en god relation parterna emellan samt 

väl fungerande kommunikation. Givaren bör kommunicera på ett sådant sätt som ger tagarna den 

kunskap de behöver för att kunna bedriva det arrenderade konceptet med välgång.    

Med utgångspunkt i vårt analysavsnitt har vi kommit till insikt med att det finns aspekter i 

kommunikationen som har stor påverkan på hur franchisegivare och tagares kommunikation kan 

komma att inverka på hela kedjans framgång.  

Hur bör franchisegivare och tagare kommunicera för att uppnå enhetlighet inom kedjan 

och genom detta säkerställa kedjans och den enskilde tagarens framgång? 

 

Vi har genom våra intervjuer fått fram ett resultat som pekar på att givare och tagare har en relativt 

väl fungerande kommunikation. Däremot framkommer det även att förbättringar kan genomföras för 

att ytterligare stärka hela kedjans välgång.  

 

Vi menar i enighet med vad teorierna fastställde i analysen att individers egna erfarenheter och 

värderingar från tidigare intryck ligger till grund för hur ett budskap uppfattas. Detta resulterar i ett 

svårt uppdrag för franchisegivaren att till fullo lyckas med att sprida information som ska uppfattas 

på ett visst sätt. Vissa mönster syns dock i franchisetagarnas inställning till att vara en del av den 

helhet som en franchisekedja kan anses vara. Liknande mönster genomsyrar även tagarnas vilja att 

kommunicera med givaren.  

  

Empirin och analysen pekar på att äldre tagare tenderar dra åt ett mer individuellt håll i deras 

inställning till kedjan som en enhetlig helhet, samtidigt som de även kräver extra ansträngning från 

givaren på ett kommunikativt plan. Vi menar att givaren behöver lägga extra vikt vid att upprätthålla 

incitamenten till kommunikation för att äldre tagare ska fortsätta vilja bidra till kedjan som helhet.   
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Det kan finnas ett behov i att vidare stärka den kultur som finns i organisationen eller se över hur 

denna faktiskt ser ut. Visar det sig att alla äldre tagare börjar dra åt sina egna håll bör givaren se över 

vilka perspektiv som faktiskt ligger i fokus i kulturen och om dessa stämmer överens med de 

perspektiv som ligger i fokus hos majoriteten av tagarna. Även om franchisegivaren äger själva 

konceptet så kan vi tycka att det bör finnas ett intresse i att lyssna på de perspektiv som 

franchisetagarna har på sin miljö. En annan orsak till detta skulle däremot kunna vara det faktum att 

äldre franchisetagare som etablerat sig på marknaden inte längre har ett behov av det stöd de 

krävde från början för att kunna etablera sig. 

 

De nyare tagarna däremot är mer mottagliga för givarens kommunikation och koncept. Detta anser vi 

bero på dels att de fått genomgå utbildningar i uppstartsfasen där givaren lotsar in nyanställda i hur 

en tagare bäst bör bedriva konceptet. Vi menar även att nya tagare är mer lyhörda för givarens 

kunskap och att deras erfarenhet tas emot lättare i och med att en ny oerfaren tagare är angelägen 

om att lyckas så bra som möjligt för att nå sin egen framgång. I och med detta får även 

franchisegivaren sin vilja igenom då deras koncept med större sannolikhet tas emot på ett bästa 

möjliga sätt. Vi kan även tänka oss att kunskapsutbytet är väldigt mycket viktigare för en ny 

franchisetagare än för en äldre franchisetagare som, efter att ha etablerat sig i branschen, redan 

besitter en bred kunskap. 

 

Dessa två olika inställningar till kommunikation och enhetlighet kan även bero på att tagarna helt 

enkelt är utav skilda uppfattningar grundat på de individuella erfarenheter som var och en av dem 

använder för att tolka den information som de tilldelas. Det skulle däremot även kunna peka på en 

för svag kultur inom organisationen, där de viktigaste perspektiven inte sprids ordentligt till dess 

individer. Detta skulle i sin tur indikera att de valda kommunikationsvägarna inte är tillräckliga för att 

kommunicera just den kultur som krävs för en enhetlig organisation. 

 

För att upprätthålla en god kommunikation som leder till enhetlighet krävs en genomskinlighet inom 

organisationen samt att de olika enheterna känner samhörighet med varandra. Detta försöker 

franchisegivaren främja genom bl.a. träffar där hela organisationen samlas för att lära känna 

varandra och skapa insikt i dess olika delar. Tagarna är positiva till sådana träffar och dessa leder till 

ökad känsla av samhörighet. Träffarna blir också ett ypperligt tillfälle för det kunskapsutbyte som i en 

organisation kan vara oerhört viktigt för att uppnå en optimal miljö för dess individer.  
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Det är mellan träffarna som vissa tagare menar att samhörighetskänslan till viss del försakas. Det 

skulle kunna tolkas som att genomskinligheten försvinner, till viss del, då det går en tid utan att träffa 

övriga delar av organisationen. Det finns en möjlighet att flytet i arbetet försämras och att 

organisationen smått glider isär, decentraliseras, mellan träffarna. Men däremot att organisationen i 

samband med dessa möten åter får ett mått av centralisering, en känsla av gemenskap och en känsla 

av enhetlighet. Kommunikation genom e-post och telefon räcker inte för att upprätthålla 

genomskinlighet och enhetligt tänk. Vi kan tänka oss att flödet av kunskap också blir stört under 

perioder då fåtalet möten ansikte mot ansikte sker  

 

I detta kan vi se att givaren har en stor utmaning framför sig. Det gäller för givaren att lyckas 

kommunicera ut sådan information som uppmanar varje enhet att bidra till att stärka helheten. 

Detta anser vi bör göras genom att generellt sett träffas mer ansikte mot ansikte, då kommunikation 

i allmänhet tas emot bättre på sådant vis, gentemot tidseffektiva maillösningar. Kommunikationen 

bör göras mer personlig, det gäller för givaren att se till varje enskild franchisetagare och dess plats i 

kedjan och därigenom få varje enskild franchisetagare att se att de har en plats och betydelse i 

organisationen som stort. Vi anser att givarens viktigaste uppgift är att påminna och främja en kultur 

som gör att tagare, särskilt äldre, är med och bidrar till enhetligheten som värnar om hela kedjan, 

snarare än att endast se till sitt eget kontors intresse. 
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Hur kan en franchisekedja bestående av flera enheter bygga ett starkt och enhetligt 

varumärke med hjälp av kommunikation? 

 

För att enhetlighet ska kunna uppnås krävs att samtliga enheter inom kedjan strävar mot samma mål 

och bidrar till att kommunicera ett enhetligt uttryck mot kunder men även internt mot 

medarbetarna. Vi vill mena att det krävs en genomskinlighet i organisationen som underlättar för alla 

individer att se att de har en del i organisationen. Därigenom kommer dessa fungera bättre inom 

organisationens ramar och finna motivation för att vara del och ta del av organisationens kultur och 

varumärke.  För att i sin tur detta ska vara möjligt är det viktigt att givaren, vars koncept bedrivs, 

kommunicerar ut exakt vad det innebär att vara en representant för varumärket till samtliga 

medarbetare. En vagt formulerad idé kommer att bidra till olikartade uppfattningar och en miljö som 

organisationens individer inte, med lätthet, kan identifiera sig med. 

 

Ett av de första problem vi ser är att givaren är säker på att varumärket och dess värderingar tydligt 

framgår till alla tagare. Men vi ser att verkligheten är en annan, då tagare i intervjuerna inte helt i 

enighet med franchisegivaren beskriver varumärket. 

Det som tydligt framgår är att franchisetagarna har svårt att greppa hela konceptet av varumärket 

och att man snararer lägger egna värderingar i detta. Däremot framkommer det att tagarna har 

lättare för att uppfatta mer konkreta begrepp så som Svenska Mäklarhusets kärnvärden som i 

intervjuerna beskrivs på ett sådant sätt som överlag överensstämmer med franchisegivarens.  

 

Vi menar att positionering av varumärket, samt kärnvärden och lojalitet gentemot det egna 

varumärket är något som bör utövas i större omfattning än vad det idag verkar göra. Genom att vara 

väl medveten från franchisegivarens sida om att detta är viktigt att arbeta med, samt att lägga 

resurser på, att se till att varumärkets identitet internt är lätt att uppfatta kommer det avspegla sig 

även externt. Om varumärket internt uppfattas lika hos alla franchisetagare underlättas även 

organisationens enhetlighet, vilket även det i sin tur underlättar den externa enhetligheten. 

 

Vi har genom vår undersökning inte påträffat några tydliga mönster till skillnader i huruvida nya och 

äldre franchisetagare ser på varumärket. Snarare menar vi att meningsskiljaktigheterna bottnar i 

individuella tolkningar av ett de vida och ibland abstrakta begrepp varumärket innefattar.   
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Här menar vi att franchisegivarens svåraste utmaning att kommunicera ut varumärket på ett sett 

som uppfattas mer konkret. Även fast märkesinnehavaren gärna vill väva in många aspekter i ett 

varumärke så som känslor med mera, anser vi att värdeord är rätt väg att gå för att kommunicera ut 

vad ett varumärke står för. Den dåliga uppfattningen som finns av varumärket kan i värsta fall leda till 

att representanterna för detta kan komma ge en missvisande bild av vad varumärket står för 

gentemot kunder. Värderingarna speglar då individens uppfattning av varumärket snarare än den 

från franchisegivaren önskade bilden.  

 

Då det genom våra intervjuer framkommit att intervjupersonerna till synes är bäst mottagliga för 

face to face kommunikation anser vi att varumärkesrelaterad kommunikation bör ske den vägen. Att 

franchisegivaren bäst genom möten och utbildningar kan förmedla allt vad det innebär att vara en 

god representant för varumärket. Detta är något de arbetar med på Svenska Mäklarhuset, men vi 

anser att årliga fortbildningar för att bli vidare utbildad underrättad om vad exakt det innebär att 

vara en del av det enhet som är varumärket är viktigt.  

  

För givaren är det viktigt att inse att denne genom att hyra ut varumärket och konceptet överlåter 

lite av makten över det till en franchisetagare att använda det, och att detta båda kan påverka 

positivt och negativt. Om tagaren gör ett bra arbete och sprider gott rykte, kommer anseendet om 

varumärket att stärkas, om en tagare däremot gör ett dåligt arbete kommer det medföra att hela 

franchisekedjans rykte dras ned då de delar samma varumärke.  

 

7.2 Slutsats 

Franchisetagarna glider med tiden ifrån franchisegivarens koncept och tenderar se mer till sitt eget 

företag än kedjan som helhet. För att uppmanna till att främja enhetlighet hos varje enskild tagare 

menar vi att givaren måste lägga resurser på att regelbundet besöka de olika kontoren för att på så 

sätt få tagarna att känna samhörighet med givaren. Möten givare och tagare emellan skapar en 

starkare relation som är av yttersta vikt för ett enhetligt uttryck, något som inte digital 

kommunikation kan skapa.  Vi menar att det är givarens uppgift att fläta samman de olika 

franchisetagarna, för att på så sätt främja att de olika enheterna arbetar som en helhet och är goda 

representanter för varumärket. Detta för att slutligen kunden ska bemötas av ett enhetligt uttryck 

från samtliga representanter av Svenska Mäklarhuset. 
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7.3 Framtida Forskning 

Vi menar att möjligheterna till framtida forskning är stora och i hög grad obegränsade. Det finns flera 

potentiella perspektiv som forskning skulle kunna utgå ifrån, allt ifrån organisationskulturella studier 

till forskning som skulle kunna fokusera ännu mer på att jämföra de olika sidorna och dess relationer 

i en franchiseorganisation. Då franchising är en växande företagsform tror vi att relevansen för 

studier rörande detta kommer bli högre och mer efterfrågade, i takt med att fler människor blir 

omfattade av franchising. Framtida forskning skulle däremot kunna fokusera mer på ett specifikt 

område, exempelvis hur den externa kommunikationen fungerar, alternativt vilka kanaler som är 

optimerade att använda i ett franchisesammanhang.  

Att göra en observationsstudie med utgångspunkt i ett liknande studie som vi genomfört skulle vara 

intressant då det antagligen skulle bidra med ett ännu mer djupgående resultat, framför allt om 

detta skulle kompliteras med intervjuer liknande våra. En sådan studie skulle exempelvis kunna 

behandla hur kommunikationen fungerar i stället för att som i vårt fall vad de gör för att 

kommunicera. För även om det finns aspekter av hur de bär sig åt även i vår studie så skulle en mer 

djupgående undersökning av hur kommunikation fungerar vara intressant.  

 

 

7.4 Självkritik 

Det största problemet vi stötte på i vår undersökning var den mänskliga faktorn. Vi hade velat ha 

möjlighet att sitta ner tillsammans med franchisetagarna och genomföra intervjuerna på plats. Vi 

hade dessutom sett en längre tid att genomföra dessa intervjuer på som ett plus. Det vi insåg var 

dock att det är svårt att få tag i intervjuobjekt, även då vi hade franchisegivarens hjälp. Av denna 

anledning kan vissa svar ha blivit aningen korta och kanske inte så pass djupa och ingående som vi 

egentligen velat. Något att ha i åtanke i framtiden. 

Gällande metoden hade de kvalitativa intervjuerna eventuellt kunnat kompletteras med en kvalitativ 

enkät eller dylikt. Vidare kan självfallet frågorna alltid finslipas i all evighet, men någonstans måste 

gränsen sättas till hur mycket finslipning som är möjlig i ett arbete av denna karaktär, någonstans 

måste man även gå vidare. Vi är dock nöjda med hur våra frågor utformades och utfallet de fick.  

En annan tanke vi hade till komplement eller alternativ metod var en observationsstudie som vi anser 

skulle kunna ge denna typ av frågeställning ett svar. Men då en sådan typ av undersökning skulle 

kräva allt för mycket tid valde vi att ej fullfölja någon observation.  
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Fyra teorier kan anses mycket och det kan i vissa fall kännas som att vi inte fick ett ordentligt djup i 

samtliga teorier för att istället lämna plats för att få in fler teorier. Det skulle kunna tänkas att vi 

istället skulle ha fokuserat på att djupare använda oss två av teorierna och därigenom gått in djupare 

på dessa. Däremot kände vi i slutändan att enbart två av teorierna inte gav oss den helhet vi sökte 

och därav valde vi fyra teorier. Det skulle även kunna argumenteras för att vi i vilket fall borde ha gått 

in djupare på samtliga teorier.  Vi menar då att arbetet blivit allt för omfattande på ett sådant sätt att 

det hade blivit svårt att dra ordentliga slutsatser samt att det hade blivit svårt att arbeta med så pass 

mycket information. 

Empiriavsnittet kan i vissa fall anses repetitivt då frågor och teman återkommer om vartannat, det 

kan argumenteras för att vi borde ha lagt fram resultaten på något annat sätt. Till exempel hade vi 

kunnat göra ett mer sammanställt empiriavsnitt och presenterat resultaten utefter tema, eller 

presenterat resultat från givare och tagare tillsammans. Dock vill vi argumentera för att även om 

detta bryter någon sorts flyt i läsningen, så blir det ett tydligt sätt att ställa upp informationen på. I 

vår mening underlättar det möjligheten att se exakt vad läsaren läser om för tillfället. Den 

sammanslagning av svar vi gjort i empirin var främst för att underlätta för presentationen av datan 

samt hjälpa läsaren att på ett överskådligt vis kunna ta del av resultaten. Detta kan ha resulterat i ett 

visst bortfall av enstaka mindre fakta, men vi vill samtidigt poängtera att vi varit mycket noga att i 

denna process varsamt se till att all väsentlig information kommit med. 

Analysavsnittet kan, likt empiriavsnittet, anses var väldigt repetitivt då vi återigen återkommer till 

våra teman i samband med varje teori. Vi kan definitivt hålla med om att sådant är fallet, men vi vill 

samtidigt trycka på att detta i slutändan, även här, gör att informationen är lättare att utläsa del för 

del. Vi vill mena att vi genom att hålla fast vid ett liknande upplägg genom flera delar, underlättar 

läsningen för läsaren då upplägget blir bekant. Även om det är till synes repetitivt. 
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8.4 Intervjuer 

Givare 1 – Vice VD 

Givare 2 – Marknadschef 

Givare 3 – Franchise manager 

Tagare 1 

Tagare 2 

Tagare 3 

Tagare 4 

Tagare 5 

Tagare 6 

Tagare 7 

Tagare 8 



 

 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide Franchisetagare 

Uppvärmning: 

1. Hur länge har du drivit detta franchisekontor? 

2. Hur länge har du arbetat i branschen? 

3. Kan du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter? 

4. Hur många anställda har du på kontoret? 

 

Frågeställning 1: Enhetlighet 

1. Vilka anser du vara de främsta fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Några nackdelar? 

2. Hur blir ni informerade om nyheter/förändringar/instruktioner från franchisegivaren?  

3. Hur upplever du att ni som tagare får möjlighet till att delta i samtal som kan komma att påverka 

kedjan som helhet?  

4. Hur upplever du att ni ges möjlighet till att bekanta er med övriga delar av kedjan, på och utanför 

arbetstid? 

5. På vilket sätt känner du av att du är en del av en större kedja i det dagliga arbetet? 

6. Vilka riktlinjer finns uppsatta för dina åtaganden? 

7. På vilket sätt märker ni av att detta följs upp? 

8.  Hur arbetar ni för att följa dessa åtaganden? 

 

Frågeställning 2: Kommunikation 

1. På vilket sätt bidrar ni med er lokala kund- och marknadskunskap till franchisegivaren? 

2. Beskriv hur denna process fungerar. Hur skulle du vilja att den fungerade? 

3. Framgår det tydligt i handboken hur kommunikationen i kedjan ska ske? 

4. Upplever du att franchisegivare och franchisetagare har ett väl fungerande informationsutbyte? 

5. Hur skulle du vilja att detta utbyte fungerade? Är du nöjd med hur det ser ut idag? 

 

Frågeställning 3: Varumärke 

1. Kan du med egna ord beskriva varumärket Svenska Mäklarhuset? 

2. Vad anser du vara ert varumärkes främsta egenskap? 

3. Vad fick dig att välja att bli en del av Svenska Mäklarhuset? 

4. Hur menar du att franchisegivaren arbetade med att förmedla ”Svenska Mäklarhuset-känslan” då 

du startade ditt kontor? Arbetar givaren med att kontinuerligt förmedla samma känsla? 

5. Vilka är era kärnvärden? Upplever du att alla dina anställda vet vilka de är?  

6. På vilket sätt används kärnvärdena i det dagliga arbetet?  

 

Avslutning: 

1. Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide Franchisegivare 

Uppvärmning: 

1. Kan du beskriva din roll i företaget? 

2. Kan du kortfattat beskriva dina arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat i branschen? 

Frågeställning 1: Enhetlighet 

1. Vilka anser du vara de främsta kommunikativa fördelarna med att ingå i en franchisekedja? Några 

nackdelar? 

2. Hur arbetar ni idag med att främja enhetlighet i kedjan? När en ny tagare startar? För en redan 

etablerad tagare? 

3. Hur informerar ni om nyheter/förändringar/instruktioner? Har ni något intranät? 

4. Har ni träffar som skiljer sig från dagliga arbetet där franchisetagarna är med? Vilket innehåll har 

träffarna? 

5. Har ni arbetsrelaterade träffar där franchisetagarna är med? Vilket innehåll har dessa träffar? 

6. Upplever du att det finns en skillnad i inställning till enhetlighet mellan en tagare som just börjat 

och en som funnits en längre tid? 

7. Vilka riktlinjer finns uppsatta för franchisetagarens åtaganden? 

8. På vilket sätt följer ni upp franchisetagarnas arbete/åtagande? 

Frågeställning 2: Kommunikation 

1. På vilket sätt får ni idag tillgång till franchisetagarnas lokala kund- och marknadskunskap? 

2. Beskriv hur denna process fungerar. Hur skulle du vilja att den fungerade? 

3. Hur upplever du franchisetagarnas inställning till att dela med sig av sådan information? 

4. Finns det avtalat hur detta ska fungera? 

5. Upplever du att franchisegivare och franchisetagare har ett väl fungerande informationsutbyte? 

6. Hur skulle du vilja att detta utbyte fungerade? Är du nöjd med hur det ser ut idag? 

Frågeställning 3: Varumärke 

1. Kan du med egna ord beskriva varumärket Svenska Mäklarhuset? 

2. Vad är ert varumärkes främsta egenskap? 

3. Upplever du att varumärkets uppfattas olika internt? 

4. Hur upplever du den interna varumärkeslojaliteten? 

5. När en ny franchisetagare etablerar sig, hur arbetar ni då med att förmedla ”Svenska 

Mäklarhuset”-känslan. Hur arbetar ni för att franchisetagare som funnits en längre tid inte ska tappa 

denna känsla. 

6. Vilka är era kärnvärden? Upplever du att alla medarbetare vet vilka de är?  

7. Hur kommuniceras kärnvärdena till medarbetarna? Används orden som vägledning i det dagliga 

arbetet?  

Avslutning: 

1. Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 
 



 

 
 

Bilaga 3 

Vem har skrivit vad? 

Då denna uppsats är reviderad i stort sett från grunden har vi denna gång varit inblandade båda två i 

uppsatsens samtliga delar och således ej skrivit något på helt egen hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Franchisekommunikation i centrum! 

Att vara en mindre enhet av en större helhet är något som franchisetagare i franchisekedjor var 

dag är med om. Då allt fler företagare väljer att ansluta sig till kedjor i dagens hårda konkurrens 

uppstår nya kommunikativa problem som ibland faller i skymundan av de ekonomiska vinster som 

anses vara en av de stora fördelarna med franchising! 

Två studenter vid Uppsala Universitet har under hösten 2013 genomfört en fallstudie av Svenska 

Mäklarhuset där kommunikationen i kedjan hamnat under lupp. Franchisegivare har intervjuats och 

resultaten från deras svar har sedan jämförts med resultaten från intervjuade franchisetagare i 

kedjan.  

I en bransch där konkurrensen är stenhård är det viktigt att som kedja kunna hålla ihop på 

marknaden och inte kommunicera ut olika budskap mot kunden. För att det ska vara möjligt krävs 

från franchisegivarens håll att man är noga med att dels ha goda relationer med sina tagare men 

även att jobba hårt med varumärkesbyggande.  

Många av oss tänker nog på varumärke som en logotyp och kanske en speciell färgsättning. Men som 

märkesinnehavare väver du in flera aspekter så som värderingar och känslor i varumärket, något som 

inte alltid syns utåt men ska genomsyra varje representant för det. 

I studien ”franchisekommunikation” undersöks på vilket sett det är möjligt att med hjälp av 

internkommunikation bygga ett starkt och enhetligt varumärke, som mot kunder speglar det som 

franchisegivaren internt betonar är viktigt. 

En jämförelse görs där äldre tagare jämförs med nya och där vissa mönster kan utläsas i skillnad i 

inställning mot att vara en del av en helhet större än sitt eget företag. 

 


