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Sammanfattning 
 
Uppsatsen titel: Framgångsrik franchising – Ett försök att gå från ”tyst kunskap” till 
empiriskt belägg  
Seminariedatum: 2006-01-17  
Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng. 
Författare: Karin Rehnberg  
Kristina Söderlund 
Emma Troedsson 
Handledare: Gösta Wijk 
Fem nyckelord: franchising, systematisk undersökning, framgångsfaktorer, relativ 
lönsamhet, empiriskt belägg 
Syfte: Att utgå från och systematiskt testa Axbergs framgångsfaktorer för franchising. Vi vill 
se om det finns eller inte finns en positiv korrelation mellan Axbergs framgångsfaktorer och 
lönsamhet i våra enskilda fallföretag. Syftet är därför inte att generalisera. Vi vill belysa ett 
alternativt tillvägagångssätt och tillhandahålla ny empirisk data som vi anser till stor del 
saknas i tidigare forskning.  
Metod: Undersökningen är hypotestestande genom en smal kvalitativ fallstudie av fem 
företag. 
Teoretiska perspektiv: Utvecklande av referensram utifrån framgångsfaktorerna 
Referensramen består av litteratur angående ämnet skriven av över 10 olika författare.  
Empiri: Grundar sig på intervjuer gjorda med franchisetagare och franchisegivare för fem 
fallföretag. Fallföretagen är enskilda butiker för; 7-Eleven, Bianco Footwear, Make Up Store, 
Gallerix och Specsavers Blic optik. 
Resultat: Vi har funnit en positiv korrelation mellan Axbergs framgångsfaktorer och 
lönsamhet i dessa fall. Hypotesen kan således inte förkastas. 
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Abstract 
 
Title: Successful franchising – an attempt of going from “silent knowledge” to empirical 
support  
Seminar date: 2006-01-17  
Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish credits (15 ECTS) 
Authors: Karin Rehnberg 
Krisitina Söderlund 
Emma Troedsson 
Advisor: Gösta Wijk 
Key words: franchising, success factors, systematically survey, relative profitability, 
empirical support 
Purpose: To assume and test Axberg´s success factors for franchising. The purpose is to 
investigate if there is or is not a positive correlation between Axberg’s success factors and 
profitability in our individual cases. The purpose is therefore not to generalize. We also want 
to illuminate an alternative course of action and offer new empirical data which we consider 
have been missing in earlier research.  
Methodology: The essay has the character of wanting to test a hypothesis through a narrow 
qualitative case study of five companies. 
Theoretical Perspectives: To expound a frame of reference on the basis of the success 
factors. The frame of reference consists of literature written by over ten different authors in 
the area. 
Empirical Foundation: Based on interviews with franchisors and franchisees from five case 
companies. The case companies are private stores for; 7-Eleven, Bianco Footwear, Gallerix, 
Make Up Store and Specsavers Blic. 
Conclusions: We have found a positive correlation between Axberg’s success factors and 
profitability in these cases. The hypothesis can therefore not be rejected.  
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1. Inledning 
Vi kommer i inledningen att ge en kort bakgrund och historik till fenomenet franchising. 

Därefter benar vi ut och redogör för olika begrepp inom franchising. Vi kommer sedan i vår 

problemdiskussion att redogöra för hur vi kommit fram till vår hypotes. Vidare kommer vi att 

positionera den mot tidigare forskning och presentera syftet med uppsatsen. Inledningen 

avslutas med en redogörelse för de avgränsningar som vi valt att göra och som vi anser vara 

nödvändiga.  

 

1.1 Bakgrund – Historik 
Franchising kom att bli ett begrepp i USA under 1960-talet. Det var under denna tid då 

snabbmatskedjorna som McDonald`s och 7-Eleven fick sitt fäste runt om i USA och i andra 

delar av världen. Fenomenet franchising speglar tanken om ”the American Dream”, där vem 

som helst med drömmar och lite pengar kan bli framgångsrik. På 1970-talet kom begreppet 

franchising till Sverige och då grundades Svenska Franchising Föreningen (SFF). Föreningens 

uppdrag var att upplysa om den nya kedjekonstruktionen och fungerar än idag som ett organ 

för organisationer och företag med det gemensamma intresset franchising. (Axberg et al, 

1999)  

Det finns tre olika definitioner på franchising, man skiljer här på product distribution 

franchising, trade name franchising och business format franchising. De två förstnämnda 

begreppen existerade i USA redan i mitten utav 1800-talet och skiljer sig från business format 

franchising genom att här klassificeras även enklare former utav samarbete som franchising.  

(SFF och Svensk Handel, ”Franchising…”, 2004) 

Business format franchising är ett samarbete mellan parter där ett helt koncept distribueras av 

självständiga återförsäljare. I konceptet skall allt från att givaren erbjuder en grundutbildning 

till en daglig support till franchisetagaren ingå så att verksamheten ”enkelt” skall kunna 

bedrivas. 7-Eleven och McDonald’s är företag som sedan mitten av 1900-talet använt sig utav 

denna form utav konceptfranchising. (Axberg et al, 1999)  

1.2 Vad är franchising?  
Franchising eller det mindre vanligt använda svenska begreppet säljrätt definieras av  

Svenska Franchisingföreningen enligt följande:   

”en rättighet från en varumärkes ägare till en självständig person eller företag att mot 

ersättning sälja produkter och tjänster under det aktuella namnet, i enighet med vissa 
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standards till skydd för goodwill och varumärke”. (SFF och Svensk Handel, ”Franchising...”, 

2004, s. 8) 

Franchising är ett komplext begrepp och det kan vara relativt komplicerat att ge en definition 

på exakt vad det innebär. I detta avsnitt skall vi reda ut ett antal begrepp och definitioner som 

gör det enklare att förstå fenomenet.  

Det finns andra företagsformer som filialer och frivillig kedjor där skillnaderna med en 

franchising konstruktion kan vara svåra att särskilja. I en filial ägs alla kedjans enheter utav en 

och samma ägare och i en frivillig kedja finns det flera företag som har en gemensam ägd 

centralorganisation. Vidare är en filial ett företag som äger flera enheter under ett och samma 

företagsnamn. En frivillig kedja är uppbyggd av enskilda företagare som tillsammans har 

bildat en centralorganisation. Centralorganisationen bedriver verksamheter som har till syfte 

att förstärka de enskilda handlarna. Denna konstruktion ger stordriftsfördelar som gemensam 

marknadsföring och lägre inköpspriser. Skillnaden mellan denna form och franchising är att 

centralorganisationen och de enskilda enheterna ägs gemensamt och är inte två självständiga 

parter.  

Franchising är alltså ett samarbete mellan två olika parter som är ekonomiskt och juridiskt 

självständiga. Den part som mot en avgift erbjuder att låna ut sitt affärskoncept benämns som 

franchisegivare. Den andra parten som betalar avgiften för att i egen logi bedriva 

verksamheten kallas franchisetagare. Samarbetet grundar sig i och kontrolleras av ett kontrakt. 

(SFF och Svensk Handel, ”Franchising…”, 2004)  

Givaren ansvarar kommersiellt för att affärsidén är hållbar och för att den kontinuerligt 

uppdateras. Mot kunden är varje tagare ansvarig för sin verksamhet och detta gäller även 

andra utomstående som leverantörer och myndigheter. (Solhberg, 2001)     

Kontraktet har en central roll i samarbetet mellan givaren och tagaren. Lagen kontrollerar inte 

hur ett franchisingsamarbete skall vara utformat utan detta anges i kontraktet mellan parterna 

och kan skilja sig från fall till fall. (Coughlan, 2001) Det finns inte något formkrav på att det 

skall finnas ett skriftligt kontrakt men fördelarna är många. Vid en eventuell tvist kan parterna 

gå tillbaka och se vad de avtalat om från början. Franchisetagaren får även en bättre 

uppfattning genom kontraktet om vad det är han förpliktigar sig till och vad han förväntas att 

prestera. Franchisetagaren betalar en inträdesavgift till givaren som är ämnad att stå för 

uppbyggandet av systemkonstruktionen. Avgiftens storlek skall reflektera hur marknaden och 

efterfrågan för produkten/tjänsten ser ut. Tagaren betalar även en löpande summa till givaren 

för att samarbetet skall fungera väl. I denna avgift ingår även stöd, support och utbildning som 

givarna har en skyldighet att kontinuerligt förse tagaren med.  Kontraktet skall även vara 
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”balanserat” och innebörden är att det skall finnas rättvisa förutsättningar för båda parterna att 

kunna skapa sig en vinst med så låg risk som möjligt. Själva grundtanken med franchising är 

att de olika parterna skall prestera bättre tillsammans än vad de hade gjort var och en för sig. 

Det skall föreligga en så kallad ”win-win situation” för bägge parter. (Sohlberg, 2001 ) Vi 

kommer inte närmare att behandla kontraktet, men vi anser dock att det är viktigt för läsaren 

att vara medveten om det mest centrala i kontraktets innehåll och betydelse.    

1.3 Problemdiskussion 
I Sverige har antalet franchisesystem växt från att på 1970-talet endast vara cirka fem stycken 

till att i början av 2000-talet omfatta över 250 stycken. (Falk & Kämpe, 2002) 

Franchisingföretagen beräknas i dagsläget årligen omsätta närmare 80 miljarder och 

sysselsätta närmare 100 000 personer. (SFF och Svensk Handel, ”Franchising…”, 2004)  

Den stora spridningen och ökningen av franchising som skett de senaste decennierna fick oss i 

uppsatsgruppen att börja fundera över franchising som fenomen. Vi uppmärksammade att 

vissa franchisingkedjor verkade fungerade mycket bra men även att det fanns 

franchisingkedjor som verkade nå mindre framgång. Vad är det egentligen som avgör när 

franchising når framgång? Vad gör franchise framgångsrikt?    

Vi uppmärksammade att det skrivits mycket om hur franchiseföretag når framgång. Många av 

dessa var praktiker med många års erfarenhet. Vi fick intryck av att deras kunskap och 

hypoteser snarare grundade sig i allmänna uppfattningar, det vill säga så kallad ”tyst 

kunskap”, än i empiriska belägg.  

Det var under denna process som vi kom över boken ”Franchising i praktiken” skriven av 

bland andra Curt Axberg. Axberg är en av Sveriges ledande experter inom franchising. Han 

har skrivit flera böcker i ämnet och förutom den redan nämnda boken har han även författat 

”Franchising på export” och ”Franchising i Sverige 1995-96, 1997”. Axberg har inte forskat 

om franchising på universitetsnivå och betraktas därför mer som en praktiker än en teoretiker.  

I ett av de inledande kapitlen till ”Franchising i praktiken” listas framgångsfaktorer för ett 

franchisingföretag. De åtta framgångsfaktorer är följande: komplett affärskoncept, testat och 

dokumenterat, rätt givare, rätt tagare, samarbete mellan självständiga parter, långsiktigt 

samarbete, god kommunikation och kunskap om försäljning.(Axberg et al, 1999, s.39)  

Axbergs konkreta strukturering av faktorerna gör att ämnet blir mer lättangripligt. 

Han uttalar sig om relationen mellan ett antal faktorer och framgång/lönsamhet, men 

empiriskt stöd saknas för att dessa faktorer verkligen leder till framgång. Vi ser således hans 
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framgångsfaktorer som en hypotes som vi vill testa empiriskt. Vi vill därmed se på 

korrelationen mellan Axbergs faktorer och faktiska resultat.  

För att kunna utreda om ett företag som uppfyller dessa faktorer är mer framgångsrikt beslöt 

vi att koppla samman begreppet framgång med lönsamhet, som är ett grundläggande nyckeltal 

för privata företag. (Intervju: Nilsson, 2005) Kan det således finnas en positiv korrelation 

mellan ett uppfyllande av Axbergs framgångsfaktorer och lönsamhet? Efter att vi bestämt oss 

för hur vi skulle ta oss an framgångsfaktorerna och kopplingen till lönsamhet formulerade vi 

följande hypotes:  

 

”Axbergs framgångsfaktorer leder till en relativt högre lönsamhet.”  

 

Hur skall vi då mäta att ett företag har en relativt högre lönsamhet? Eftersom alla företag har 

olika lönsamhetsförutsättningar kommer vi att ställa varje företag i relation till dess 

branschindex. Detta i sin tur gör det möjligt att göra en inbördesrangordning mellan våra 

fallföretag. Det företag som bäst uppfyller Axbergs framgångsfaktorer skall om hypotesen 

stämmer vara det företag som har högst lönsamheten i relation till sin bransch.  

1.4 Positionering mot tidigare forskning 
Tidigare forskning har mer fokuserat på att det finns en känsla av att vissa faktorer leder till 

framgång, men då det saknas systematiska empiriska undersökningar till om dessa faktorer 

verkligen leder till framgång beslöt vi oss för att testa dessa. Vi vill med den här uppsatsen 

utmana den ”tysta kunskapen” genom att sytematiskt försöka utreda om en praktikers 

uppfattning har empiriskt belägg. Vår studie uppmärksammar därmed en ”lucka” i området.   

Studien kommer således att skilja sig från många tidigare studier i franchising eftersom vi på 

ett systematiskt och alternativt sätt utreder samt mäter framgångsfaktorerna.  

Redan från början var vi överens om att vi ville samla in huvuddelen av empirin genom 

personliga intervjuer. Vi anser att denna undersökningsform ger studien och uppsatsen en mer 

unik karaktär. Detta skulle kunna ge oss de empiriska fakta som vi anser till stor del saknas i 

tidigare forskning.  

1.5 Syfte  
Syftet är att gå ut i verkligheten och systematiskt undersöka om den ”tysta kunskapen” inom 

ämnet franchising har empiriska belägg. Detta vill vi göra genom att testa vår hypotes som har 

sin utgångspunkt i Axbergs framgångsfaktorer.    
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1.6 Avgränsningar 
När vi började bekanta oss med ämnet franchising insåg vi snart att det är ett mycket 

omfattande ämne med flera möjliga infallsvinklar. Vi har i inledningen redan presenterat en 

del av de avgränsningar som vi har gjort. En av våra avgränsningar är att vi genomgående i 

vår studie kommer att utgå från Axbergs framgångsfaktorer. Axbergs faktorer utgår i stor del 

från relationen mellan en franchisingtagare och franchsinggivare. Vi begränsar oss därmed till 

att endast studera relationen mellan två parter inom en franchisingkedja.    

Om vår studie visar att hypotesen förkastas kommer vi att vara medvetna om att det kan 

finnas andra faktorer som inte Axberg behandlar och som har betydelse för att ett företag 

uppnår framgång.   
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2. Metod 
I metoden kommer vi att först redovisa hur vi genom en förstudie har kommit fram till vårt 

forskningsområde och vår hypotes. I nästa steg vill vi klargöra vårt metodiska 

tillvägagångssätt genom att redogöra för vad vi kommer att göra i uppsatsen olika steg. Detta 

tar sig i uttryck utav en schematisk skiss. Vi kommer även i text att under de olika stegen att 

mer utförligt förklara vårt metodiska tillvägagångssätt och val av ansats. Slutligen redogör vi 

för övriga metodiska övervägningar som exempelvis metodkritik och reliabilitet.       

 

2.1 Förstudie 

Frågeställning 

 

↓ 

Vi tog fram ett första utkast till en eventuell frågeställning genom att 

”brainstorma” kring det vi redan visste om ämnet franchising.  

Denna löd: ”Vad är det som gör franchising framgångsrikt?” 

Teori 

 

 

↓ 

I detta stadium läste vi in oss på litteratur som behandlar franchising och 

hittade flera intressanta infallsvinklar. Utifrån dessa utformade vi ett 

preliminärt frågeformulär med flera olika angreppssätt till vår förstudie. Vi 

märker även i detta skede att ämnet är mycket brett.  

Empiri 

 

 

 

 

↓ 

Vi hade kontakt med ett företag och inhämtade empiri genom ett 

frågeformulär. Vårt fallföretag i förstudien var NewHouse. Syftet med detta 

frågeformulär var att få uppslag om vad som kan vara intressant att fördjupa 

sig i. (Se Bilaga 1 för svaren på frågeformuläret) Svaren på frågeformuläret 

gav oss inblick i hur franchising fungerar i praktiken och gav oss samtidigt 

en klarare uppfattning om vilket område vi skulle inrikta oss på. 

Hypotes 

 

 

 

 

Efter att vi fått tillbaka svaren på frågeformuläret och reflekterat  

över de synpunkter vi fått av fallföretaget återgick vi 

till litteraturen. Där fastnade vi för Axberg och hans 

framgångsfaktorer, vilka i sin tur ledde till utvecklandet av vår hypotes: 

”Axbergs framgångsfaktorer leder till en relativt bättre lönsamhet”  
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2.2 Studie 

För att få en överblick över vår studie och vårt metodiska tillvägagångssätt presenteras en 

skiss. Denna redogör även för de begrepp vi kommer att använda oss av i de olika stegen.  

 

A. Hypotes 

Axbergs framgångsfaktorer 

B. Referensram 

Utformande av 

referensram 

C. Empiri 

Fem fallföretag 

D. Analys 

Koppling empiri till teori för 

att kunna testa hypotes 

Betygsättning och relation till 

lönsamhet 

De åtta framgångs-

faktorerna 

 

4 kategorier för att 

strukturera 

framgångsfaktorerna 

Fastställande av 

framgångskriterier 

utifrån 

framgångsfaktorer 

Insamlande av empiri 

med utgångspunkt  

i kriterierna 

Betyg  

per 

kriterium 

Snittbetyg per  

kategori 

 

1. Komplett  

  affärskoncept 

2. Testat och  

  dokumenterat 

 

 

 

 

 

Affärskoncept 

 

- Röd tråd – 

Återgivande av 

koncept 

- Unik affärsidé 

- Bra sortiment 

- Marknadsföring  

  matchar konceptet 

- Tillförlitlighet och  

väl etablerat  

- Manualer och 

inredning 

Insamlande av empiri 

från fem fallföretag  

1-5 

1-5 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

 

 

} 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rätt givare  

4. Rätt tagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchning 

- Tagarens  

   personlighet 

- Urval och  

  ekonomisk  

  situation 

- Arbetsbörda 

- Tidigare  

  branscherfarenhet 

- Andra  

  franchisetagare 

- Lokal 

- Val av givare   

Insamlande av empiri 

från fem fallföretag 

1-5 

 

1-5 

 

 

1-5 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

1-5 

 

 

 

 

} 1-5 

 

 

 

5. Samarbete 

 

 

 

- Självständiga  

parter – Ömsesidigt 

 beroende 

Insamlande av empiri 

från fem fallföretag 

1-5 
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mellan 

självständiga 

parter 

6. Långsiktigt  

  samarbete 

 

 

Samarbete 

 

- Betydelsen av 

  utbildning 

- Sammankomster 

 för franchisetagare 

- Organisations- 

  strukturen   

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

} 1-5 

 

 

7. God  

  kommunikation 

8. Kunskap om  

  försäljning 

 

 

 

 

Relation 

 

- Betydelsen av  

  kommunikation 

- Kunskapsflödet i 

  organisationen 

- Idéer och  

  möjligheten att  

  påverka beslut  

- Konflikter och 

  konfliktlösning 

Insamlande av empiri 

från fem fallföretag 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

 

 

1-5 

 

 

 

} 1-5 

 

 

2.2.1 A. Hypotes 
Vår utgångspunkt är Axbergs framgångsfaktorer för franchising. Axbergs åtta 

framgångsfaktorer har vi placerat in under fyra kategorier, det vill säga två framgångsfaktorer 

under varje kategori. Anledningen till att vi strukturerat framgångsfaktorerna under kategorier 

är att flera framgångsfaktorer hör ihop och arbetet blir således mer lättstrukturerat.  

 

Deduktiv ansats 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats för att få grepp om verkligheten. Denna går 

från teori till empiri. Utifrån denna ansats skapar man sig först vissa förväntningar om hur det 

man valt att granska ser ut. Därefter går man ut och insamlar empiri för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. I vårt fall har vi valt att utreda om 

sambandet mellan Axbergs framgångsfaktorer och lönsamhet stämmer överens med 

verkligheten. En risk med denna strategi är att vi endast kan komma att leta efter information 

som vi finner relevant och riskerar att viktig information förbises. Vi är dock medvetna om 

denna begränsning och kommer även att i vår analys försöka kritiskt granska våra resultat och 

de begränsningar de eventuellt kommer att få. Möjligtvis kan det finnas andra 

framgångsfaktorer som Axberg inte beskrivit som är högst relevanta och som således inte 

kommer att granskas i denna utredning. (Jacobsen, 2002) 
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2.2.2 B. Referensram 
För att utförligt kunna utreda Axbergs framgångsfaktorer krävs en referensram som 

kompletterar Axberg och möjliggör såväl en bedömning av kriterierna som en analys. 

Referensramen har som syfte att djupare förstå hans framgångsfaktorer och hitta mätbara 

kriterier. Axbergs framgångsfaktorer har således varit den utgångspunkt vi har haft när vi letat 

information kring franchising. Mycket av den referensram vi valt att använda oss av är sådan 

som vi kom i kontakt med i första stadiet av uppsatsen, då vi läste in oss kring ämnet 

franchising. När vi utvecklat vår hypotes gick vi åter till litteraturen och plockade ut delar 

som är relaterade till framgångsfaktorerna för att möjliggöra en kriteriebedömning i de fall där 

vi anser att Axberg är otillräcklig. Kriterierna har vi således sammanställt utifrån 

referensramen för att indirekt förtydliga Axbergs framgångsfaktorer. Största delen av vår 

referensram har vi hittat genom att söka igenom Lunds bibliotek och databaser. Nedan 

redogör vi för vår referensram som vi använder oss utav förutom Axberg.   

Affärskoncept: 

- Kotler. Teori kring den utökade produkten och kundtillfredsställelse.  

- Tovman. En beskrivning av affärsidén och dess innehåll.  

Matchning: 

- Burns. Teori kring karaktärsdrag hos olika typer av ledare såsom manager, ägare och 

entreprenör. 

- Tonndorf.  Vikten av att välja rätt franchisegivare/tagare och frågor som är viktiga att 

tänka på vid val av franchisegivare/tagare. 

- Artiklar från tidskrifterna ”Franchising World” och ”Journal of Retailing and 

Consumers services” 

Samarbete: 

- Tonndorf. Vikten av att alla parter är självständiga samt vikten av sammankomster.   

- Hatch. Betydelsen av differentiering i en organisation och nätverksstrukturen.   

- Sohlberg. Givarens roll som coach och betydelsen av utbildning.  

- Artiklar från tidskriften ”Franchising World” 

Relation: 

- Nygaard. Teori om beslutprocessen i en organisation.  

- Larsson. Teori om hur konflikter kan påverka organisationens utveckling. 

- Tonndorf. Konsulentens roll och betydelse.  
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2.2.3 C. Empiri 
Axbergs framgångsfaktorer är omfattande och täcker in många olika aspekter i franchising. 

Detta har i sin tur resulterat i många kriterier som det krävs mycket information för att kunna 

bedöma och betygsätta.   

 

Val av fallföretag 

Vi har valt fem företag som ”case” där vi genom bland annat intervjuer studerar relationen 

mellan fem olika tagare och deras respektive givare. Vi har valt fem fallföretag då detta har 

varit en avvägning mellan två aspekter. Den ena är att vi måste begränsa oss till ett antal 

företag för att det krävs en djup och omfattande empiri för att möjliggöra en analys, samtidigt 

som det krävs ett visst antal fall för att få till stånd ett intressant rangordningsutfall. Därför 

anser vi att fem fallföretag tillfredställer de båda aspekterna.     

Företagen vi valt att granska är alla franchisebutiker som finns representerade i Skåne 

regionen. Dessa har vi valt ut slumpmässigt från den lista som Svenska Franchisingföreningen 

presenterar på sin hemsida över franchisingföretag.(www.sff.se) Vi har valt att genomgående 

i empirin presentera fallföretagen utan inbördesrang det vill säga i bokstavsordning, det första 

företaget är 7- Eleven.  

 

Kvalitativ ansats 

Hypotesen vi arbetat fram är av en testande karaktär då vi ämnar undersöka huruvida Axbergs 

modell av franchisingens framgångsfaktorer överensstämmer med verkligheten. Vi är 

medvetna om att en sådan typ av hypotes ofta tenderar att gå på bredden och mynna ut i en 

undersökning som strävar efter att undersöka flertalet objekt. Dock inser vi att för att kunna 

testa Axbergs omfattande framgångsfaktorer krävs en djupare undersökning där nyanserna av 

ett färre antal objekt är av större intresse. Med detta syfte lämpar sig den kvalitativa ansatsen 

bättre än en kvantitativ där vi tror att ett fåtal individuella intervjuer kommer ge den empiri 

som krävs för att kunna ta ställning till hypotesen. (Patel & Davidsson, 1991) 

 

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa metoden erbjuder en rad metoder att samla in material på; observation, 

individuella intervjuer och gruppintervjuer. (Jacobsen, 2002) 

För att få den närhet till objektet och för att kunna ta del av och observera dess situation samt 

vardag har vi valt att använda oss av individuella intervjuer. Intervjun är den 

undersökningsform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 
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undersökningspersonerna. Forskaren har bara satt upp de tekniska ramarna och man strävar 

istället efter att låta undersökningsobjektet påverka samtalets utveckling. (Holme, 1997)  

 

Intervjun 

En stor del av vår empiri kommer att bestå av det material vi samlar in vid intervjuerna. 

Intervjuerna med tagarna utförs ansikte mot ansikte för att få så bra personlig kontakt och 

även en så djup inblick i deras situation som möjligt. För att inte undgå viktig information och 

även få ut så mycket som möjligt av intervjun har vi valt att minst två ska medverka vid ett 

intervjutillfälle. En person kan följaktligen föra samtalet vidare och den andra koncentrera sig 

på att anteckna vad som sägs. Vi har även tänkt på att vissa ord och begrepp är av 

känsloladdad karaktär. Exempel på detta är att vi inte har ställt frågor i stil med: ”Anser ni att 

Er organisation är hierarkisk?” utan istället formulerat oss enligt följande: ”Hur ser Er 

organisationsstruktur ut?”. Detta för att undvika den ofta negativa inställningen mot hierarki 

och vilket kan resultera i begränsad information.    

 

Öppen eller strukturerad intervju? 

Vi har valt att lägga oss i mitten på skalan mellan de två extremiteterna öppen och 

strukturerad intervju. 

Intervjuerna kommer att förberedas genom att vi sammanställer ett frågeformulär som är 

uppdelat enligt de fyra kategorierna: Affärskoncept, Matchning, Samarbete och Relation.  

Under respektive kategori kommer vi att ställa frågor som rör de sammanställda kriterierna. 

Frågorna och uppdelningen i huvudgrupperna gör att informationsflödet reduceras och 

materialet blir därför mindre komplext. Det avgränsar således vårt intresseområde och 

möjliggör en betygssättning samt en analys. Vi ämnar dock låta frågorna ha en relativ öppen 

karaktär då flera av våra kriterier inte är ”Ja” och ”Nej” svar utan kräver längre svar av 

respondenten. (Jacobsen, 2002) 

 

Var ska intervjun äga rum? 

Tanken med intervjuerna var att möta de olika franchisetagarna i sina rätta miljöer för att få 

en så djup inblick och helhetsbild som möjligt. Det är även av vikt att miljön är naturlig för 

intervjupersonen så denne känner sig trygg så att svaren blir okonstlade och personliga. 

Miljön i sig kan också fungera som empiri då vissa kriterier kan komma att analyseras utifrån 

observationer. Som tidigare nämnts har intervjuerna med franchisegivarna skett via telefon. 
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Urval av forskningsenheter 

Vi uppfattar att Axbergs framgångsfaktorer till stor del fokuserar på relationen mellan en 

franchisetagare och dess givare. Tre av våra kategorier (Matchning, Samarbete och Relation) 

är direkt kopplade till förhållandet mellan de två parterna medan endast en (Affärskonceptet) 

till stor del är allmän för hela kedjan. Tagaren och givaren har den kunskap som vi vill 

undersöka och får därför en central del i vår uppsats. Empirin är således strukturerad utifrån 

franchisetagarens (FT) och franchisegivarens (FG) uppfattning om de olika aspekterna som 

kategorierna behandlar.  

Vid många av kriterierna kommer vi att koncentrera oss på tagarens uppfattning, då denne 

bäst kan ge den information som bedömningsmallarna kräver och är därmed mer relevant. 

Givaren är den som förser tagaren med konceptet och tagarna är de som får utvärdera det. 

Intervjun med tagarna är därför mer omfattande än den med givarna. En följd av detta är att 

tagarens uppfattning genomgående representeras i empiri delen och inte alltid givarens.  

Intervjuerna med givarna sker per telefon på grund av det geografiska avståndet. De flesta 

franchisingföretagens huvudkontor är belägna i Stockholm.   

    

En viktig uppgift har varit att hitta relevanta undersökningspersoner. Med relevanta 

undersökningspersoner menar vi franchisingtagare som driver en verksamhet som grundar sig 

på ett franchisingkoncept. Vi har strävat efter att hitta intervjupersoner som besitter stor 

kunskap och som vi bedömer kunna ge oss så pass komplett information som möjligt. Då vi 

utfört fem personliga intervjuer är det av stor vikt att varje intervju är givande. Vidare har 

tekniken respondentintervju använts då vi har avser att intervjua personer som själva är en del 

av den företeelse vi studerar. (Holme, 1997) 

 

För att intervjupersonerna skall vara medvetna om vad de deltagit i har vi vid den första 

kontakten informerat om undersökningens mening och syfte. Avsikten är att relationen ska 

bygga på tillit för att situationen ska bli så meningsfull och kunskapsutvecklande som möjligt. 

Vi har även vid den inledande kontakten informerat om att franchistagarnas identitet kommer 

att vara anonym och inte heller att deras butiksläge kommer att nämnas i uppsatsen. Detta för 

att intervjupersonerna skall känna att de kan lämna uppriktiga svar och inte känna rädsla för 

att säga saker som kan komma att skada verksamheten eller eventuellt deras relation till 

givaren. (Holme, 1997) 



 18

2.2.4 D. Analys 
I vår analys har vi utifrån våra intervjuer med tagare och givare jämfört empirin med vår 

referensram och betygsatt kriterierna för respektive företag. Vi har betygsatt varje kriterium 

mellan ett och fem, där en femma innebär att empirin har en mycket stor överensstämmelse 

med vår referensram. Vi har sedan genom kriteriebetyget beräknat ett snitt för hela kategorin.  

Summan av de fyra kategorierna har sedan räknats ut och vi har därmed fått ett helhetsbetyg 

för varje företag. Enligt vår hypotes borde ett högt helhetsbetyg motsvara en hög lönsamhet.   

Exempel; Betygsättning av kategorier för 7-Eleven.  

 

 Affärskoncept Matchning Samarbete Relation Totalbetyg 

7- Eleven 1 - 5 1 – 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

 

För att kunna testa om Axbergs framgångsfaktorer leder till en bättre relativt högre lönsamhet 

insåg vi att det inte räcker med att studera endast lönsamheten för verksamheten ett bestämt år 

då vi inte har något att relatera till. Vi bestämde därför att relatera verksamheternas lönsamhet 

till branschindex och hur lönsamheten förhåller sig till denna. Vi insåg även att alla våra 

butiker befinner sig i olika branscher och har således olika branschindex. Lönsamheten kan 

variera stort mellan olika branscher. Nödvändigt är således att jämföra varje butiks lönsamhet 

till dess egna branschindex. Om vår hypotes stämmer borde det företag som haft högst betyg 

på kategorierna ha högst lönsamhet relativt branschindex. Viktigt är även att vi jämför 

lönsamhetssiffror med samma år. Då vi i december månad studerade branschindex var de 

mest aktuella siffrorna från 2003. Vi valde därför att ha detta år som undersöknings år och 

jämförde således företagens årsredovisningar från 2003 med branschindex från 2003. 

 

På följande sätt har vi räknat ut lönsamheten.  

 

 
Lönsamhetsmått: 

Rörelseresultat + finansiella intäkter 
 

 
 
 

 
Totalt kapital 

 

Detta sätt att räkna ut lönsamheten rekommenderades av branschnyckeltalansvarige Frederik 

Nilsson på Statistiska Central Byrån (SCB). Formlerna är desamma som man använt vid 

uträkningarna av lönsamhetsmåttet i SCB:s excelfil av branschnyckeltal.   
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Lönsamhet 

 

 
 
Relativ lönsamhet: 
  

Branschnyckeltal 
    

2.3 Metodkritik 

Vi har valt att genomföra ett antal djupare intervjuer istället för flera kortare som gör att vi får 

en bättre uppfattning om ”djupet” i fenomenet franchising. Detta krävs även för att kunna 

sätta sig in i Axbergs omfattande framgångsfaktorer. Eftersom vi endast studerat fem företag 

kommer våra resultat inte att spegla franchising situationen generellt och man kan således inte 

dra några generella slutsatser.  

 

Man kan ställa sig frågande och kritisk till våra val av franchisingföretag. Våra val av företag 

grundar sig mycket enkelt i att det är företag som är belägna i regionen Skåne. Butikens läge 

är endast av praktiska skäl som gör det möjligt att genomföra personliga intervjuer. Att träffa 

franchisingtagaren i sin ”rätta” miljö anser vi vara viktigt då man får ett bättre helhetsintryck. 

Franchisingföretagen är även utvalda av den enkla orsaken att de är de som vi slumpmässigt 

har fått tag på och de som har ställt upp för intervju.  

 

2.3.1 Källkritik 
Källkritiken är uppdelad i två delar; kritik till vår referensram samt kritik till vår insamlade 

empiri.  

Referensram 

Vår val av referensram är subjektiv och vi är medvetna om att ett annat val av referenser 

kunde ha format kriterierna annorlunda. Om referensramen hypotetiskt sett hade sett 

annorlunda ut hade detta i sin tur påverkat empiriinsamling, analys och resultat.  

Den sekundär data som vi studerat har delvis varit av äldre upplagor och vi är medvetna om 

att informationen kan vara inaktuell. För att få större reliabilitet har vi även studerat aktuella 

artiklar som behandlar ämnet franchising.   

Vi har även strävat efter att vara kritisk till vår sekundärdata då den övervägande är skriven av 

författare som själva är inblandade i fenomenet franchising och har då en mycket positiv 

inställning till detta.  
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Empiri 

Då vi valt en kvalitativ ansats är vi medvetna att vi får ett personligt och därmed ett subjektivt 

förhållande till intervjuobjektet.  

Vi är medvetna om risken att våra intervjuobjekt eventuellt inte kan besvara alla frågorna på 

grund av det finstilta i kontraktet. Vår förhoppning är dock att denna risk är minimal eftersom 

både tagare och givare i vår studie är anonyma.   

I vår empiri ingår även årsredovisningar som bolagsverket tillhandahåller. Dessa är granskade 

av auktoriserade revisorer och vi ger dessa hög tillförlitlighet. Branschindextalen som vi 

använder har även de hög tillförlitlighet då de tillhandahålls av SCB som är en statlig 

organisation.   

 

Alternativa val av ansats 

Vad hade resultatet blivit om vi valt en induktiv ansats istället för en deduktiv? Hur skulle 

vårt arbete ha sett ut om vi för att studera framgångsfaktorer istället direkt gått ut i empirin 

utan någon referensram? 

Själva undersökningen i sig skulle nog se relativt likadan ut. Vi skulle nog fortfarande bedriva 

case- studier av den kvalitativa modellen. Den stora skillnaden skulle vara utgångspunkten 

och intervjuinnehållet. Som vi senare kommer ta upp har vi begränsat frågorna till de områden 

som är av intresse vid just den här studien. Vi har därmed begränsat informationsflödet och 

medvetet valt bort vissa aspekter. Vid en induktiv ansats skulle vi ha arbetat bredare och varit 

mer öppna för en större och mer brokig information. Det skulle ha varit av stor vikt att ta 

hänsyn till fler faktorer för att kunna utveckla nya mönster och modeller.  

 

Reliabilitet och validitet 

En kvalitativ studie ställer större krav på informationen då forskaren får en relation till 

forskningsobjektet. En relation kan påverka både forskarens syn på objektet men även 

förväntningar på beteendemönster. (Patel & Davidsson, 1991) 

 

Reliabiliteten hos bakgrundsmaterialet som blivit vår referensram anser vi vara god. Vi har 

gått igenom en uppsjö information om franchising som verksamhetssystem, vilka alla tar upp 

samma aspekter, snarlika fördelar och nackdelar. Informationen vi fått genom intervjuerna har 

hanterats kritiskt. Vi är medvetna om att samtliga intervjuobjekt är egna företagare som 

värnar om sin verksamhet och sitt goda rykte. Mycket information angående relationer och 
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konflikter är av känslig karaktär vilket kan leda till svårbedömd empiri och som kan påverka 

reliabiliteten.  

Vi har varit angelägna om att minst två av oss skall närvara vid varje intervju. Detta för att få 

med alla aspekter och maximal information. Vi har direkt efter intervjun kunnat sätta oss ner 

och sammanställt intervjun; vad som har sagts och hur man har uppfattat situationen. Detta 

har gjort att vi fått större chans att få med viktiga aspekter och infallsvinklar för att sedan på 

ett så konsekvent sätt som möjligt kunna hantera informationen. 

 

En mycket vikig aspekt av reliabilitet i vår undersökning blir hur vi i analysen har betygsatt 

de olika kriterierna och således hur starka framgångsfaktorerna blir för de olika företagen. Vi 

har en bedömningsmall i inledningen till analysen för hur de olika framgångskriterierna 

beskrivits i referensramen och hur det enligt den bör se ut. Betygsättningen blir subjektiv då 

forskaren alltid påverkas av egna uppfattningar och åsikter.  

Utifrån empirin har vi alla tre i uppsatsgruppen individuellt och enskilt betygsatt varje 

framgångskriterium innan vi har sammanställt ett snittbetyg av våra bedömningar i analysen 

(Se Bilaga 3a). Den enskilda bedömningen har gjorts i syfte att öka reliabiliteten, då man i 

betygsättningen inte låter sig påverkas av andras uppfattningar.  

Ytterliggare ett tillvägagångssätt vi använt för att försöka öka reliabiliteten är att vi först 

insamlat empiri och betygsatt därefter har vi inhämtat empiriskt material för att räkna ut 

lönsamheten för våra fallföretag. Detta för att inte omedvetet påverkas av att ett företag i våra 

lönsamhetsberäkningar till exempel uppvisar en bra relativ lönsamhet och att vi på grund av 

detta sätter ett högre betyg.  

 

Validiteten bestäms av hur pass relevanta undersökningsobjekten är i relation med 

forskningsområdet. Då vi inte ämnat undersöka en viss bransch har vi inte heller lagt någon 

stor betydelse vid urvalet av franchisingkedjor. Det relevanta i sammanhanget är att vi i 

samtliga fall förutom ett fått tag på båda parter, det vill säga tagare och givare. Kravet vi ställt 

på franchisetagaren är att denna är egen företagare som startat upp sin verksamhet med 

konceptet som grund. Kravet på franchisegivaren är att personen ska ingå i 

centralorganisationen och inneha en betydande position som ger denne möjlighet att ge 

tillförlitlig och relevant information.    
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Ett alternativt tillvägagångssätt 

Ett alternativt sätt att gå tillväga hade varit att endast använda expertbedömningar i vår analys. 

När vi reflekterade kring detta kom vi fram till att vår empiri redan insamlats och således 

formats av oss. För att minimera denna aspekt hade experterna kunnat få tillgång till 

dokumenterade intervjuer genom att vi filmat intervjuerna. Problemen kring detta 

tillvägagångssätt är dock flera, då man delvis skall hitta relevanta experter som åtar sig 

uppgiften och intervjupersoner som ställer upp på att filmas. Dock blir intervjuerna 

fortfarande subjektiva då vi utformat frågorna utifrån vår egen skapade referensram.   

Vi har trots allt valt att föra in tanken om expertbedömningar då vi anser att det gör studien 

”ett strå vassare” genom att använda oss utav en expert i analysen av ”Affärskonceptet”. Detta 

för att checka av hur våra bedömningar ligger i förhållande till experten. Det expertutlåtande 

vi använt oss av är Christer Kedström som är anställd lärare på Företagsekonomiska 

Institutionen (Kedström, 2005)  

Han har stor erfarenhet samt kunskap om marknadsföring och har utgått från samma empiri 

som vi haft tillgång till vid sin bedömning. Det visade sig att expertbedömningen aldrig låg 

mer än ett steg över vår bedömning vilket har ökat reliabiliteten i vårt arbete.(Se Bilaga 3b)    
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3. Referensram 
Under de fyra olika kategorierna presenterar vi vår referensram. I denna del tar vi fram 

framgångskriterier som kommer vara underlag till empirin och analysen. Alla underrubriker i 

varje kategori utgör ett framgångskriterium. 

 

3.1 Affärskonceptet 

 

Den inledande delen av referensramen kommer att behandla affärskonceptet. Under denna 

del finner vi framgångsfaktorerna ”Ett komplett affärskoncept” samt ”Väl testat och 

dokumenterat”. Avsnittet innehåller sex kriterier. Nedan presenteras det teoretiska understöd 

som varje kriterium bygger på.  

 

3.1.1 Röd tråd- återgivande av koncept 
Hela franchisingkedjans verksamhet vilar i grunden på en och samma affärsidé och koncept. 

Det som gör kedjan stark är enigheten i konceptet. Axberg menar att hela verksamheten därför 

ska byggas upp i konceptets anda så att en röd tråd löper genom hela organisationen. Man ska 

med andra ord låta den grundstyrka som finns i affärsidén och konceptet få genomsyra hela 

organisationen för att få en enighet. För att kunna uppnå detta krävs det att konceptet är 

tydligt. Det ska vara enkelt för kedjans alla aktörer att uppfatta och precisera konceptet för att 

dessa i sin tur ska kunna reproducera det och bygga upp sin verksamhet enligt samma anda. 

(Axberg et al, 1999) 

 

3.1.2 Unik affärsidé 
Affärsidén utgör som nämnts grunden i ett företag. Utan denna har franchisegivaren ingenting 

att erbjuda. Det är utifrån affärsidén man kartlägger sina kompetenser och preciserar sina 

möjligheter. Affärsidén ska på ett väl genomtänkt sätt beskriva ett företags verksamhet och 

kunna uttryckas i några få meningar. (Tovman et al, 1994) 

 

För att bygga upp en bra affärsidé bör man testa den på olika sätt för att kontrollera att den 

håller. Detta kan man bland annat göra med hjälp av begreppen behov, kunder/marknader och 

utbud. Behovet utgör vilken nytta man gör får kunden, vad man avser att tillfredställa. Kunder 
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och marknader avser vem man vänder sig till och utbudet bestämmer hur man ska 

tillfredställa det identifierade behovet. Man måste även ta hänsyn till USP, det vill säga 

Unique Selling Proposition. Det är ett företags USP som syftar till det originella i affärsidén 

och som gör att man har något extra att erbjuda som inte konkurrenten kan tillhandage. Ett 

lyckat USP gör att man kan töja på marginalerna och ta ut ett högre pris då konsumenterna är 

beredda på att betala lite mer för det där lilla extra. En USP kan vara bland annat ett 

affärsläge, en service, någon inriktning på en särskild kundgrupp eller en problemlösning. 

(Tovman et al, 1994)  

Ett sätt som en verksamhet kan skapa en lyckad USP på är genom den utökade produkten. 

 

Kotler har utvecklat en modell för hur ett företag kan erbjuda kunden något extra och på så 

sätt erhålla en konkurrensfördel genom den utökade produkten. Han menar att en produkt är 

vad som helst som erbjuds på en marknad. Det kan vara ett fysiskt objekt, tjänst, händelse, 

person, plats, organisation, idé service eller en blandning av dessa. Produkten ska utformas på 

det sättet att den ger värde till sin målgrupp och tillfredställer dess behov. Att kunna erbjuda 

en produkt som ger konsumenten den tillfredställelsen bidrar till värdefulla kundrelationer.  

Vidare menar han att ett erbjudande i vissa fall kan bestå av endast en fysisk produkt eller ren 

tjänst, men att idag utgörs ett företags marknadserbjudande många gånger av en kombination. 

Att kombinera en produkt med en tjänst kan ge företaget en chans att differentiera sitt 

erbjudande och ge kunden mer än bara en lösning på ett problem. Man kan även erbjuda 

kunden minnesvärda upplevelser. Upplevelser är något som spelar på konsumenternas känslor 

och gör att det blir lättare att knyta konsumenten närmre till sig.  En restaurang är exempelvis 

inte bara beroende av maten man serverar. Hela upplevelsen bygger på hur vilken service 

servitrisen erbjuder gästen, vilken musik som finns i bakgrunden och hur lokalen ser ut. Med 

andra ord betalar konsumenten inte endast för produkten eller tjänsten, man betalar för hela 

upplevelsen runt den. (Armstrong et al, 2005) 

När man planerar sin produkt måste man enligt Kotler ta hänsyn till dessa tre nivåer. Varje 

nivå tillför kunden mer värde.  

Kärnprodukten är den första nivån och den som utgör basen för produkten. Det är denna som 

kunden betalar för och denna som tillfredställer grundbehovet eller är svaret på något 

problem.  

Nästa nivå är den verkliga produkten som bestämmer produktens varumärke, kvalitetsnivå, 

design och förpackning. 
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Den utökade produkten är allt runt produkten som ger konsumenten ett ökat värde. Det kan 

vara i form av garanti om något skulle hända med produkten, som support, reparationer, 

installation eller telefonservice. Många gånger är det stödtjänsterna som gör att man på ett 

utmärkande sätt kan maximera kundnyttan och dominera i en konkurrenssituation.  

En konkurrensfördel kan enligt Kotler således ligga i ett bra erbjudande av en attraktiv 

kombination av de tre olika produktnivåerna. (Armstrong et al, 2005) 

 

3.1.3 Sortimentet 
Ibland är franchisegivaren och leverantören ett och samma företag. Det är då viktigt att 

franchisegivaren utvärderar sitt sortiment för att försäkra sig om att detta är tillräckligt för 

franchisetagaren. Givaren får med andra ord se till att sortimentet är tillräckligt omfattande 

och konkurrenskraftigt för att stå som ensam leverantörskälla. I annat fall får denne överväga 

att låta franchisetagaren använda sig av utomstående leverantörer. 

 

Franchisetagaren ansvarar även för att sortimentet hålls levande och uppdaterat. Konceptet är 

i stor grad beroende av vilka produkter man erbjuder sin franchisetagare för vidare 

försäljning. För att sortimentet ska hållas konkurrenskraftigt krävs det att detta kontinuerligt 

utvecklas och förnyas i konceptets anda och efter marknadens svängningar.  

(Axberg et al, 1999) 

  

3.1.4 Marknadsföringen 
Det är även viktigt att marknadsföringen stämmer överens med sortimentet och ger en 

rättvisande bild av verksamhetens varumärke. Det inarbetade varumärket är kedjans största 

tillgång. Missköts hanteringen av detta drabbar det samtliga delar av kedjan i form av 

goodwillskador. Det ska därför finnas särskilda regler i en separat profilmanual för hur man 

får hantera varumärket för att dess värde ska förvaltas på ett säkert sätt.  

 

Vidare är försäljningen den viktigaste funktionen i den lokala verksamheten och bör ägnas 

speciell uppmärksamhet. Franchisegivaren ska därför ha utarbetade och ständigt uppdaterade 

marknadsplaner som identifierar målgrupper, köpmönster och marknadssvängningar. Att hålla 

denna verksamhetsdel uppdaterad är av stor vikt då det är denna som ser till att 

marknadsföringen stämmer överens med konceptet så denna inte blir föråldrad och inaktuell. 

(Axberg et al, 1999) 
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3.1.5 Tillförlitligt och väl etablerat 
Konceptet måste vara väl testat och ha en utbredd marknadsetablering för att detta ska framstå 

som attraktivt och tillförlitligt för en franchisetagare. Konceptet måste ha varit i drift i minst 

ett år i exempelvis pilotverksamheter för att givaren ska ha hållbara bevis på framgång. Ett 

otestat koncept kan bli en dyr affär för en franchisetagare om det visar sig att det inte 

fungerade i praktiken. (Axberg et al, 1999) 

 

3.1.6 Manualer och inredning 
Varje enskild detalj i en verksamhet kan tyckas vara liten och betydelselös, men Axberg 

menar att det i verkligheten är precis tvärtom. Det är istället summan av stort och smått som 

tillsammans är affärskonceptet och som kan ge dig framgång. I franchising menar han att det 

är arbetet med att ta tillvara och dokumentera kunskapen på alla områden som är en av 

framgångsfaktorerna. Så lite som möjligt ska lämnas åt slumpen så att kontinuiteten och 

enigheten inom kedjan blir stor. Det är så effektivitet och stordriftsfördelar uppstår, menar 

Axberg. Denna enighet ska därför finnas på alla områden, inom såväl stora övergripande 

frågor som policy och strategier till små detaljer. Franchising blir därför mer än bara ett namn 

och ett varumärke. Det består av hela affärskonceptet med dess rutiner, sortiment, 

marknadsföringsmetoder och know- how. (Axberg et al, 1999) 

 

Ett koncept som inte är väl dokumenterat är svårt att sätta i system. Många franchisetagare 

som ska ta över sin första verksamhet har ingen erfarenhet av eget företagande. Somliga har 

inte heller någon erfarenhet av branschen. Därför är det viktigt att manualerna innehåller 

fullständig information som tagaren lätt kan ta hjälp av vid behov. Dessa bör bland annat 

beskriva precis hur samarbetet ska fungera, vad parterna har för rättigheter/skyldigheter mot 

varandra samt vad man har för gemensamma mål. Anledningen till att man så tydligt ska 

beskriva de olika parternas arbetsuppgifter är att arbetet ska bli så effektivt som möjligt så att 

eventuella tvister snabbt och smidigt ska kunna lösas. För att båda parter ska veta vad man har 

att förvänta sig är det bra med uppsatta mål på omsättningskrav, resultat och 

marknadsandelar. Franchisetagaren bör även ha klart för sig vad som gäller vid uppstart, som 

vilka investeringar som behövs göras i form av utrustning, inredning och personal men även 

vilket stöd man har att vänta av franchisegivaren. Även hur ekonomi, administration, 

kommunikation, kvalitetssäkring och utbildning sköts ska preciseras här. Då inredningen av 
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butiken är det första som kunden kommer i kontakt med är det viktigt att denna speglar 

konceptet. För att kunden direkt ska kunna känna igen sig och kunna urskilja den röda tråden 

bör inredningen vara densamma i alla kedjans butiker.(Axberg et al, 1999) 

 

3.2 Matchning 

Axberg nämner som två framgångsfaktorer ”Rätt tagare” och ”Rätt givare”. Dessa två 

faktorer har vi valt att utveckla under vår kategori ”Matchning”. Här redovisas vad vår 

referensram säger om vad tagare och givare bör beakta när de väljer att arbeta ihop.  

 

3.2.1 Personliga egenskaper 
En undersökning har gjorts av John E Clarkin och Steven M Swavely vid centret för 

entreprenörskap vid Charleston University som genom sekundärdata från 1040 

franchisetagare har rankat vad som vägde tyngst i valet av franchisetagare. Det finns en direkt 

koppling mellan gott samarbete och valet av franchisetagare. På grund av att ett gott 

samarbete är mycket viktigt i en franchiserelation är det intressant att se vilka kriterier som är 

viktiga när man väljer sina samarbetspartners. Studien kom fram till att av de sex variabler de 

undersökte visade det sig att den personliga intervjun var det viktigast när man valde 

franchisetagare. På andra plats kom att de hade de finansiella resurser som krävdes för att bli 

franchisetagare. Den tredje viktigaste aspekten var att de hade generell erfarenhet av affärer. 

(Clarkin et al, 2005) 

 

Personerna man söker behöver inte vara eller ha varit självständiga affärsmän, utan man vill 

istället forma dem till att bli företagsledare/ägare. Mot denna bakgrund blir istället att man 

fokuserar sökandet av lämpliga franchisetagare på personliga egenskaper och kvalifikationer. 

Urvalskriterier skiljer sig från fall till fall men ofta fästs stor vikt vid att kandidaterna har rätt 

motivation. Detta innebär ofta att man vill skaffa sig en egen existens och vill ha ekonomisk 

ersättning för stor arbetsinsats. (Tonndorf, 1981) 

 

Utifrån ovanstående beskrivning kan summering bli att det är en bra företagsledare man bör 

leta efter snarare än en entreprenör. Nedan kommer att beskrivas typiska egenskaper hos bra 

ledare inom företag. Som vi kommer att se skiljer sig dessa från egenskaper man söker hos 
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entreprenörer. Har man för starka entreprenörsegenskaper är franchising eventuellt inte 

ultimata företagsformen då man kan känna att man inte får utlopp för sina idéer och sin vilja 

att vara innovativ. 

 

I boken ”Entrepreneurship and Small Businesses” identifieras olika karaktärsdrag hos olika 

typer av ledare. Här listas bland annat viktiga karaktärsdrag för en ägare/manager. 

Denna typ av ledare driver ofta en livsstilsfirma och har inte lust att låta verksamheten växa 

till vilken storlek som helst. Om man är manager för ett företag ägs denna av någon annan. 

Typiska egenskaper hos dessa två varianter av ledare är: 

Behov av självständighet. - Ägare vill gärna känna att de är sin egen chef. 

Behov av att åstadkomma någonting. -  Ofta har ägaren en stark drivkraft och vill 

åstadkomma någonting.  

Intern uppfattning av kontroll. - Ägaren anser att han har kontroll över sin omgivning och sitt 

öde. 

Förmåga att leva med osäkerhet och ta vissa risker. - De flesta människor är riskaversa och 

försöker därmed undvika risker. Om man ska starta upp sin egen verksamhet krävs att man är 

villig att riskera egna resurser mer än vanligt. (Burns, 2001, s. 24-33) 

 

Egenskaperna hos en ägare/manager skiljer sig en del ifrån de egenskaper som är utpräglade 

för entreprenören. Följande egenskaper gör en person till en entreprenör: 

Opportunistisk. - Entreprenören söker hela tiden möjligheter till att tjäna pengar. Ibland har de 

dock problem med att följa upp en idé för att de ser hela tiden nya möjligheter. 

Innovativ. - En av de viktigaste egenskaperna är att kunna utnyttja möjligheter som 

uppkommer och få verksamheten att växa. Denna egenskap skiljer entreprenören från 

ägaren/managern. 

Självförtroende. - För att kunna starta upp en egen verksamhet måste man tro på sig själv 

eftersom man ger sig in i en osäker miljö. 

Bestämd och har mycket energi. – Entreprenören förlitar sig inte på tur utan söker hela tiden 

möjligheter. Denne handlar snabbt och bestämt, arbetar mycket och uppfattas ibland som 

rastlösa och har lätt för att bli uttråkade. 

Kan motivera sig själva. - Att driva ett eget företag är ofta ensamt och man arbetar mycket. 

Man måste därför ha disciplin och ha lätt för att motivera sig själv 

Vision. - För att lyckas måste en entreprenör ha en klar vision av vad de vill uppnå. 
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Förmåga att leva med stor osäkerhet och ta stora risker. - I likhet med ägare/manager måste 

en entreprenör kunna leva med osäkerhet och ta risker, men är mer villig att göra detta än 

ägare/manager. Entreprenören är ofta beredd på att riskera allt de äger för att lyckas.  

(Burns, 2001, s 24-33) 

3.2.2 Urval och ekonomiska förutsättningar 
Redan från början är det nödvändigt att endast rekrytera tagare med sund och stabil ekonomi. 

Detta är ett grundläggande krav och även om det sållar bort goda kandidater är detta en av de 

viktigaste tillgångarna hos de personer man söker som franchisetagare. Givaren skall inte 

heller genom att gå i borgen för tagaren eller genom att ta bort inträdesavgiften lösa bristande 

ekonomiska förutsättningar. Det är även viktigt att tagarens familj står bakom tagaren i 

dennes beslut att starta eget företag.(Axberg, 1999)  

För att en franchisingrelation skall fungera bra krävs att franchisegivaren och franchisetagaren 

är väl lämpade för sina uppdrag. Hur bra konceptet än är, är det avgörande att rätt person väljs 

till att driva en franchiseenhet. En felrekrytering kostar mycket i form av förlorad försäljning, 

extra stödinsatser, avvecklingskostnader, rekryteringskostnader för att hitta en ny 

franchisetagare och ett dåligt rykte för systemet totalt. Givaren skall således vara mycket 

noggrann i sitt urval av tagare och genomföra en omfattande urvalsprocess. (Tonndorf, 1981) 

3.2.3 Arbetsbörda 
Franchisetagaren måste tro helhjärtat på konceptet och vara villig att lägga ner den tid och 

insats som krävs för att göra verksamheten framgångsrik och lönsam. (Axberg, 1999) 

3.2.4 Branscherfarenhet 
Ofta är det inte nödvändigt att franchisetagaren har tidigare branscherfarenhet. Detta kan 

snarare bli en belastning för givaren då tagaren agerar som en ”besserwisser” och detta kan 

försvåra processen att lära upp franchisetagaren. (Tonndorf, 1981) 

3.2.5 Andra franchsietagare 
I en artikel i Franchising World skriver Karen Powell om att franchisetagarna är en viktig del 

av ett företags varumärke då de dagligen interagerar med kunder, klienter och potentiella 

franchisetagare. Tagarna bär inte bara på företagets budskap utan till och med förkroppsligar 

detta. Franchisetagare ger givaren en möjlighet att differentiera sitt varumärke. Om man inte 

strategiskt ser över tagarna kan det leda till inkongruens, då företagets varumärke inte 

stämmer överens med den som för fram det. Detta underminerar alla försök att stärka ens 

varumärke. (Powell, 2005) 
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3.2.6 Lokal 
Viktigt för en franchisetagare är att den föreslagna försäljningsenheten är rätt placerad. 

Lokalen skall erbjudas av givaren och tagaren skall kritiskt ha granskat läget samt vara nöjd 

med placeringen. (Tonndorf, 1981) 

3.2.7 Val av koncept 
Även för franchisetagaren är det viktigt att hitta rätt franchisegivare. Personen kommer 

förmodligen att satsa mycket pengar och måste därför ställa sig frågan om franchising är den 

rätta arbetsformen för honom. Om svaret blir ja, är nästa steg att hitta rätt franchisingsystem 

av dem som står till buds. 

Franchisetagaren måste vara övertygad om att franchiseorganisationen uppfyller alla rimliga 

krav och motsvarar ens personliga förutsättningar och förväntningar. En franchisetagare måste 

även utvärdera om en franchisegivare har de kompetenser, resurser och attityder som är 

viktiga för att franchisetagaren skall kunna fullgöra sina uppgifter. (Tonndorf, 1981) 

 

3.3 Samarbete 

Under kategorin ”Samarbete” finner vi två av Axbergs framgångsfaktorer: 

Samarbete mellan självständiga parter och Långsiktigt samarbete. Avsnittet är strukturerat 

efter fyra kriterier för att på bästa sätt belysa olika aspekter av samarbete i våra fallföretag.  

 

”Striking a balance between the franchisor`s desire to pilot the ship and the franchisees´ 

inclination to offer navigational advice is a tricky business...” 

(Schumacher & Crosby, 2004, s. 11) 

3.3.1 Självständiga parter - Ömsesidigt beroende 
Affärsrelationerna och samarbete i franchising skiljer sig på många sätt från de 

konventionella.  Skillnaden består mycket i att man handskas och förhandlar med fristående 

parter. Det är viktigt att kunna sköta dessa relationer på ett accepterat socialt sätt. Ett misstag 

som ofta sker är att franchisegivaren ansluter sig till traditionellt företagande där denna är van 

vid att umgås med underordnade. En franchisegivare måste istället inneha hög social 

kompetens och inneha förmågan att samarbeta med självständiga parter och kunna lära ut 

konsten att driva ett eget företag. (Tonndorf, 1981) 
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Sohlberg framhäver att franchising är en relativt ny och modern företagskonstruktion som 

passar i en tid då allt fler individer strävar efter att tjäna egna pengar och att vara 

framgångsrika inom sitt område. Det är allt färre som utan vidare vill följa direktiv och istället 

ifrågasätter de deras överordnades beslut. För en ledare innebär det att varje beslut måste 

kunna motiveras och rollen till dina underordnade blir mer utav än coach än en ren 

maktfunktion. Det skall inom franchising inte förekomma något ägande i någon riktning. I 

franchising består alltså samarbetet utav två självständiga parter där det inte skall förekomma 

något ägarförhållande. Tagaren hyr rätten att driva verksamheten i egen regi av givaren. Alla 

parter skall vara juridiskt och ekonomiskt oberoende. För att franchising skall vara 

framgångsrikt skall parterna fungera bättre tillsammans än vad de hade gjort isär. (Sohlberg, 

2001)  

Axberg påpekar vikten av att ett franchising system ska bygga på ett ömsesidigt beroende där 

alla parter är lika värda. Det som delvis gör franchising till ett komplext fenomen grundar sig i 

att samtidigt som alla parter är självständiga så skall det existera ett ömsesidigt beroende. Det 

ömsesidiga beroendet, där alla inblandade vill tjäna pengar, kräver att det även finns ett 

förtroende.  

Alla parter måste lita på varandra att de gör sitt allra bästa för vad som i slutändan är bäst för 

verksamheten i stort. (SFF, ”Ett företagande…”, informationsfolder)    

3.3.2 Betydelsen av utbildning 
Axberg påpekar att relationen mellan givare och tagare skiljer sig från en relation mellan en 

chef och en anställd. Det är på många sätt två oberoende parter men givaren besitter i vissa 

avseenden mer information än tagaren. Givaren har mer erfarenhet av branschen och även 

mer kunskap om produkterna/tjänsterna. Detta kan resultera i att givaren har en överordnad 

position och att tagaren hamnar i underläge. Det är därför mycket viktigt att givaren förser 

tagaren med utbildning. Inledningsvis så att tagaren kan sätta sig in i arbetsuppgifterna och 

kontinuerligt så att koalitionen förblir stark. Genom att utbilda franchisetagaren visar givaren 

att de har den kunskap som krävs för att framgångsrikt utveckla konceptet, det skapar en 

trygghet hos tagaren. Det är viktigt att moderorganisationen inte hanterar alla tagarna som ett 

kollektiv utan ser till såväl novischers som de yrkesvanas individuella behov.  

(Sohlberg, 2001)  

Kostnaden för kost och logi kan vara en stor utgiftspost för en tagare under en utbildning som 

anordnas av givaren. De tagare som anser att de inte har tid eller pengar att investera i 

utbildningen är de som verkligen behöver den. Om givaren erbjuder att betala kost och logi 
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under utbildnings tiden kan det vara mycket väl investerade pengar om den inspirerar och 

utvecklar tagaren. (Modell, 2005) 

3.3.3 Sammankomster för franchisetagare 
”Many franchisors not only encourage franchisees to contact them, but they will find 

opportunities to ask franchisees for their opinion.”   

(Modell, 2005, s. 77) 

Franchisegivaren är spindeln i nätet i ett franchisesystem. Han tar initiativ och styr hela 

organisationen. Han är dock beroende av sina tagares reaktioner eftersom han endast kan 

lyckas om han finner gehör för sina åtgärder. Individuella angelägenheter med tagarna sköts 

genom konsulenter men när det gäller frågor av principiell betydelse, till exempel 

förändringar i systemet, är det viktigt att förhandla med gruppen som helhet genom dess 

representanter. Ett medlemsråd fyller denna funktion där några av tagarna kan ta ställning till 

beslut och bidrar med sina åsikter till givarens intentioner. (Tonndorf, 1981)  

Axberg framhäver vikten av att när en franchisekedja består utav ett flertal tagare kan det vara 

lönande för alla parter att anordna möten där tagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper. 

En årlig kick-off är ett annat sätt att stärka gemenskapen och motivera alla medarbetare inför 

det kommande året.  

Relationen i organisationen kan stärkas genom att man anordnar sammankomster som fester 

eller resor där andra tagare samt personal från givarorganisationen deltar. Dessa aktiviteter 

skapar en vi-känsla i hela organisationen. (Tonndorf, 1981)  

3.3.4 Organisationsstrukturen 
En franchisingtagare behöver mer stöd och support i början, men efter en tid blir behovet av 

detaljstyrning mindre. Tagaren är den som bäst kan sin marknad och hur den skall 

kontrolleras. Byråkratin och kontrollen skall vara mindre inom franchising än i ett ”vanligt” 

företag. Varje företagare inom kedjan sköter sitt företag oberoende och självständigt.  

(Axberg et al, 1999)   

Organisationsforskare menar att organisationer bildas runt uppgifter som är alltför stora för 

enskilda individer att klara av på egen hand. En organisation blir därför en samling individer 

som var och en ansvarar för en uppgift och tillsammans uppnår resultat som man var för sig 

inte kunnat uppnå. Begreppet differentiering tar upp just den här typen av uppdelningar. I 

organisationssammanhang syftar det till just att dela upp uppgifter inom organisationen så att 

var och en får en huvuduppgift. Uppdelningen gör att var och en kan koncentrera sig på sin 

syssla och bli specialist på sitt område. Detta i sin tur gör organisationen i stort mer effektiv 
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och man kan sikta mot högre mål. Det är viktigt att man har en ledningsgrupp som kan 

samordna organisationen och som har en god översikt över dess samtliga delar. Fungerar inte 

den övergripande funktionen kan de differentierade aktiviteterna leda till kaos istället för 

bättre måluppfyllelse. (Hatch, 2002) 

En nätverksstruktur lämnar utrymme för att de olika arbetsuppgifterna är differentierade. I 

nätverket skall givaren fungera som en central distributionskanal som kan förse tagarna med 

information och riktlinjer för att driva sina verksamheter. Givaren är den som ska inneha 

expertiskunskap inom många områden som de kan förse tagarna med. Behovet av den 

vertikala hierarkin försvinner i ett nätverk då fördelningen av arbetsuppgifterna gör att de 

olika delarna fungerar mer effektivt och självständigt.(Hatch, 2002)      

 

3.4 Relation 

Vad menas med en god relation? Hur skall kommunikationen se ut i ett franchisingföretag 

och till vilken grad måste kunskapen spridas? Under rubriken ”Relation” har vi utvecklat 

framgångsfaktorerna ”god kommunikation” och” kunskap om försäljning”. Avsnittet är även 

i detta fall strukturerat efter framgångskriterier. 

Inom franchising är relationen och kommunikationen mellan givaren och tagaren mycket 

viktig och påverkar alla aspekter utav franchisingsamarbetet. En god relation mellan alla 

parter inom franchising är nödvändig för att affärsidén skall kunna implementeras och 

spridas på alla nivåer. (Powell, 2005) 

 

3.4.1 Betydelsen av kommunikation 
En relation mellan två affärspartners skapas genom ömsesidig anpassning där behov och 

utbyten är grundläggande för att uppnå en växelverkan. Gemensam nytta och tillfredsställda 

krav är kritiska aspekter för att en god relation skall uppstå. Relationen skall även grunda sig 

på ett antal grundförutsättningar som öppenhet, förtroende, gemensamt intresse, involvering 

och egen satsning. Relationen skall kontrolleras från bägge parters håll. (Larsson, 2001) 

 

Charles S Modell skriver i en artikel i ”Franchising World” från hösten 2005 om att en 

relation mellan en givare och tagare är som bäst när bägge parter tjänar pengar, men även ett 

företag som inte är framgångsrikt kan ha en bra relation med sina tagare. En bra relation kan 
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därför förhindra att tagarna går samman och ställer krav till givaren. Kommunikationen kan 

ha en lika viktig roll för att hålla samman givaren och tagaren som vinsten. 

Franchisefilosofen, Herbert Giesen liknar relationen med en navelsträng mellan en moder och 

dess barn. Utan näringen eller kunskapen överlever inte franchisetagaren. Beroende på hur 

kommunikationen ser ut i ett franchisesystem kan man få en uppfattning om klimatet i 

organisationen. En allmän och öppen dialog bidrar till att man lättare kommer överens och 

givaren har då en mera coachande karaktär än en maktposition. (Axberg et al, 1999)  

3.4.2 Kunskapsflödet i organisationen 
”Some of the best ideas to improve products, services and  

management have come from the franchisees.” 

 (Rennick, 2005, s. 8) 

Franchisetagaren är säljaren som har kundkontakten och som förstår kundbeteendet. Givaren 

måste ha en dialog och ett utbyte med tagaren för att kunna utveckla konceptet åt rätt håll. 

Detta leder till att fler stordriftsfördelar kan utnyttjas och att distributionen effektiviseras. I 

franchisegivarens uppgifter ingår att kontinuerligt förse tagaren med ett veckobrev där 

aktualiteter, tankar och idéer presenteras.  (Axberg et al, 1999) 

Det är viktigt att det förekommer ett rikt flöde av information i båda riktningar för att skapa 

goda sociala relationer i ett franchisesystem. Det är ofrånkomligt att mycket av 

informationsverksamheten sköts elektroniskt och mekaniskt genom rapporter, 

organisationstidningar och skrivelser. Det finns dock en nackdel med denna mekaniska 

information. Risken är att den inte blir läst och mottagaren kan inte komma till tals. Det finns 

ingen återkoppling. I ett samarbetssystem som franchiseorganisationen är det således mycket 

viktigt med personliga kontaktformer. Franchiseorganisationen måste vara väl utrustad för 

detta genom att hålla täta kontakter med sina franchisetagare. Konsulenten har en viktig roll i 

systemet. Det är konsulentens som i första hand har ansvar för de personliga kontakterna. 

Denne skall försöka besöka sina franchisetagare regelbundet och ofta, gärna 2-3 ggr i veckan. 

I vissa system förekommer även oanmälda besök. Konsulenten skall fungera som länk mellan 

parterna, se till att tagaren följer riktlinjerna, peka på outnyttjade möjligheter och bistå med 

råd och lösningar. En viktig uppgift är även att samla in synpunkter och önskemål från 

franchisetagarna och vidarebefordra dessa till systemcentralen, det vill säga huvudkontoret. 

Konsulenten skall alltså fungera som en samtalspartner och rådgivare som man kan ringa upp 

när som helst.(Tonndorf, 1981) 
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3.4.3 Idéer och möjligheten att påverka beslut 
Beslutsteorin tar fasta på att det är viktigt för en organisation att definiera sina gemensamma 

mål för att den vardagliga beslutsprocessen skall fungera effektivt. Organisationens 

övergripande mål och de anställdas mål inom olika avdelningar är sällan desamma. Individer 

med olika erfarenheter och kunskaper skapar ofta konfliktfyllda mål, där varje individ vill få 

sin röst hörd. Organisationen kan även efter en tid verka under mer harmoniska drag efter att 

alla aktörer och intressenter vet var de finns i beslutsprocessen och hur de kan påverka olika 

beslut. Beslut som tas dagligen präglas av ofullständig information och att varje individ till en 

viss grad satisfierar sina egna mål. (Nygaard et al, 2002) 

Det är viktigt att givaren informerar och instruerar tagaren så att beslut i alla delar av 

organisationen grundar sig i ett gemensamt mål och inte grundar sig i eget vinstintresse. 

(Hatch, 2002)  

  

3.4.4 Konflikter och konfliktlösning 
Det är oundvikligt att det inte existerar större eller mindre konflikter i ett franchisingsystem. 

För att undvika att små konflikter blir större är det viktigt med en bra kommunikation och att 

det råder en öppen dialog. Givaren skall vara beredd att möta tagaren halvvägs och att 

kompromissa.  

(Schumacher & Crosby, 2004) 

Konfliktteorin påpekar att människor alltid står i en viss konflikt till varandra. Alla har skilda 

uppfattningar och åsikter om saker och ting. Detta i sin tur behöver inte betyda något negativt 

utan kan stärka samarbetet och relationen. Ur konflikter kan om det utnyttjas på rätt sätt 

uppstå kreativitet och även vara en kraft till att driva utvecklingen framåt. (Larsson, 2001) 
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4. Empiri 
Vår empiridel är uppdelad i tre delar. I den första delen presenteras våra fallföretag med en 

kort historisk bakgrund och en beskrivning av deras verksamhet.  

Vi kommer sedan i den andra delen att redogöra för de personliga intervjuerna med tagarna, 

telefonintervjuer med givarna samt eventuellt information från respektive kedjas hemsida. 

Denna del av empirin är strukturerad utifrån de fyra kategorierna.  

I den tredje delen redovisar vi lönsamhetssiffror för de företag vars årsredovisningar som 

varit tillgängliga.   

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 7- Eleven 
7- Eleven är världens största kedja av ”Convenience Stores” med över 28 000 enheter i 23 

länder. Kedjan grundades av Joe C. Thompson i Dallas 1927 när Joe började sälja isblock till 

kunder utan kylskåp. Verksamheten expanderade under 1950- 60 talet då man började att 

etablera servicebutiker runt om i USA. 

I slutet av 1970- talet exporterades konceptet till Europa, Asien, Sydamerika och Australien. I 

Sverige har man haft licensrättigheter sedan 1993 och idag finns det 73 restaurangbutiker runt 

om i landet. Man har delat upp den svenska marknaden i tre geografiska regioner; Stockholm, 

Göteborg och Öresund. Butikerna erbjuder konsumenten ett utbud av 1600- 1800 artiklar 

inom dagligvaror, snabbmat och servicetjänster. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. 

(www.7eleven.se) 

 

 

 

4.1.2 Bianco Footwear 
Bianco Footwear grundades 1987 av Helle och René Piper Laursen. De hade uppmärksammat 

en lucka i marknaden där det saknades prisvärda designerskor för en kvalitetsmedveten 

kundkrets. Bianco Footwear har sedan dess utvecklats från endast en butik till att vara en av 

Danmarks mest framgångsrika franchiseföretag. De fick år 2004 priset ”The Franchise 
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company of the Year” som organiseras av Danska Franchisingförbundet och den danska 

tidningen Börsen. År 1997 öppnade den första butiken utanför Danmark i Oslo och idag finns 

det cirka 130 butiker i Norge, Sverige, Island, Finland, Polen, Färö öarna, Ryssland, Tyskland 

och Danmark. Huvudkontoret finns i staden Kolding i Danmark. Företaget har också blivit 

känt för sina provokativa marknadsföringskampanjer till exempel ”Feet are ugly” från hösten 

2001. Flera av deras kampanjer har blivit nominerade till prestigefyllda marknadsföringspriser 

ibland annat New York och år 2000 vann de en ”Silver Lion” i Cannes.  

(www.bianco.se) 

 
 

 

4.1.3 Gallerix 
Gallerix affärsidé är att erbjuda glädje, humor och trivsel genom ett brett sortiment av 

väggdekorationer och kort. De har även ett urval av presenter som riktar sig till människor 

som vill visa omtanke om andra och sig själva. 

Verksamheten startade 1974 i Uppsala. De första produkterna företaget sålde var posters och 

fotopapper. Man har försökt introducera många alternativa produkter i sortimentet men den 

enda egentliga produkt utöver bilder och kort som har fått fotfäste är ramar. Verksamheten 

gick bra och de började först expandera genom två nya butiker, men beslöt sig snart för att 

expandera genom franchising. Från 1987 har expansionstakten varit hög och man har öppnat 

upp till 12 nya butiker per år. Gallerix har idag ett 80-tal butiker runt om i Sverige och öppnar 

ständigt nya. Gallerix är inte etablerade utomlands. År 1991 fick Gallerix priset för ”Årets 

Franchising kedja” som delas ut av SFF. (www.gallerix.se) 
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4.1.4 Make Up Store 
Företagets första butik öppnade 1996 i Stockholm. Efterfrågan och kundkretsen ökade och 

man anpassade sedan konceptet till franchising. Idén bakom Make Up Store kommer ifrån en 

skola där man började utbilda make up artister. De som arbetade på skolan hade problem med 

att hitta bra produkter och började därför utveckla egna sminkprodukter.  

 

Produkterna har en viktig roll i företagets koncept. Dessa är framtagna med hjälp av 

professionella make up artister och företagets egen testpanel. I sortimentet finns idag make 

up, hårvård, hudvård och necessärer. Deras affärsidé är att kunna erbjuda exklusiva produkter 

med god kvalité till ett rimligt pris, inte bara för make up artister utan för alla. Företaget 

erbjuder även make up kurser i sina butiker med professionella sminköser.  

(www.makeupstore.se) 

Make up store har sitt huvudkontor i Stockholm.(www.ad.se, nr1)  

Företaget har idag förutom i Sverige butiker i Danmark, Finland, Portugal, Spanien, Estland, 

Norge, Mexiko, Guatemala och en butik i Florida, USA. (www.ad.se, nr2) 

4.1.5 Specsavers Blic optik 
Specsavers grundades 1984 av makarna Doug och Mary Perkins på ön Guernsey. De hade 

båda arbetat i optikerbranschen länge och förundrats över hur optikerna kunnat sälja glasögon 

till överpriser. Paret bestämde sig för att starta en egen verksamhet och sälja glasögon till 

rimliga priser. Rörelsen blev snabbt en succé och man fick snart flytta in till fastlandet för att 

starta en större butik. Det lilla familjeföretaget har idag växt till cirka 700 butiker och har 15 

miljoner kunder i fem länder. 

Specsavers förvärvade Blic optik i början av april 2005. Blic optik vilka var Sveriges tredje 

största optikergrupp. I nuläget har kedjan butiker i stora delar av landet och man söker 

ständigt nya franchiseparter till nya butiker. 
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Stöd och support för kedjan finns i Göteborg. Härifrån sköts frågor inom områden som inköp, 

logistik, marknadsföring, försäljning, IT och ekonomi. Butiksetablering och övriga 

fastighetsfrågor hanteras på kontoret Stockholm. 

(www.specsaversblic.se) 

 
 

 

4.2 Intervjuer 

FranchiseTagare: Tagarens svar utifrån de personliga intervjuerna. 

FranchiseGivare: Information från givaren via telefonintervju, e-mail eller företagets 

hemsida.  

4.2.1 Affärskoncept- 7- Eleven 
 

Röd tråd- återgivande av koncept 

FT: Den första reaktionen vi får när vi ber tagaren att återge affärsidén är att spontant fråga 

”Min eller kedjans?” Kedjans menar vi, varpå han uppger att denna grundar sig i det man i 

USA kallar Convinience stores, där man i butiken ska kunna hitta lite av varje nästan när som 

helst på dygnet. I Skandinavien har man utvecklat konceptet till restaurangbutiker där man 

ska kunna gå in för att snabbt kunna få en bra och fräsch måltid. Vidare menar han att 

konceptet blivit som en blandning av olika delar, lite av varje helt enkelt. 

FG: Konceptet bygger på att alltid kunna erbjuda kunden det den behöver. Det ska alltid vara 

fräscht och tillgängligt för i princip alla- ”Down the corner”. Konceptet utgörs av åtta 

grundvärderingar:  

Vi renodlar vår affärsidé 

Vi håller en hög arbetsmoral 

Vi skall vara skuldfria 

Vi motiverar till vinnarkultur 

Vi tänker positivt och offensivt 

Vi pratar med varandra – inte om varandra 
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Kunden är vår högste chef 

Vi ska ha det roligt och lönsamt 

 
Unik affärsidé 

FT:. Det som gör kedjan unik, menar franchisetagaren, är de långa öppettiderna, fräscha 

lokaler, breda sortimentet och den trevliga personalen. Man arbetar även med unika produkter 

som man inte kan finna hos konkurrenter. Här tar tagaren sommarens satsning yoghurtglassen 

som exempel. Han förklarar att ju fler unika produkter man har desto större 

konkurrensfördelar får man. Vidare menar tagaren att mycket av styrkan i konceptet ligger i 

att det är så pass flexibelt. Allting passar in i butiken. Vill man ta in en ny vara, som till 

exempel telefonkort eller något liknande hade man kunnat göra det. Samma möjlighet har 

exempelvis inte McDonald´s menar han då deras koncept är så pass låst till hamburgare och 

pommes frites.  

FG: Verksamheten anser givaren inte vara särskilt unik utan snarare rätt lätt att kopiera. 

Inredningen beställer han exempelvis från samma leverantör som många konkurrenter. 

Däremot menar han att 7- Eleven får konkurrensfördelar genom sin stora tillgänglighet och 

sina generösa öppettider. 

 
Sortimentet 

FT: Tagaren påpekar att man har chans att påverka sortimentet och ta in saker till butiken 

som inte kommer från centralorganisationens leverantörer. Kravet är att hålla sig inom 

konceptet och att kvaliteten måste vara hög. Helst ska det vara något som ska kunna tas ut till 

alla butiker. Lokala avvikelser kan dock förekomma, men måste godkännas av 

centralorganisationen. Tagaren tar butiken i gamla stan i Stockholm som exempel där man 

säljer en speciell öl som är känd från just den regionen. ”Jag hade kanske kunnat ta in 

Lundaknake om jag velat. Det är ju speciellt för just den här regionen. Att få detta till stånd är 

dock en lång och komplicerad process med en rad tillstånd och restriktioner.” Tagaren menar 

vidare att grundsortimentet dessutom är så omfattande att man inte är i något större behov av 

att utveckla det själv.   

 

Marknadsföringen 

FT: ”Marknadsföringen är ju inget jag styr över, man får liksom köpa hela paketet. Vissa 

skyltar hade jag nog gjort på ett annat sätt men i stora drag är jag nöjd. Den fyller de behov 

som finns.” 
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Tillförlitligt och väl etablerat 

FT: Tagaren hade länge arbetat inom kedjan vilket gjorde att han var väl införstådd med 

konceptet och hade ett gott förtroende för det. 

FG: 7- Eleven är en väletablerad kedja som har en lång historia bakom sig. Man har funnits i 

Sverige sedan 1993 och har idag öppnat 73 butiker runt om i landet.  

 

Manualer och inredning 

FT: Tagaren anser att manualerna är en av de största konkurrensfördelarna då de är otroligt 

välutvecklade och preciserade.  

FG: Inredningen ser likadan ut överallt och alla butiker har en snarlik butiksdisposition. 

 

4.2.2 Affärskoncept- Bianco Footwear 
 

Röd tråd- återgivande av koncept 

FT: Det första franchisetagaren nämner angående konceptet och affärsidén är strävan efter att 

vara den mest framgångsrika franchisekedjan. Därefter att idén är att sälja modeskor till ett 

bra pris. 

FG: Hemsidan tar också upp en vilja att bli en framgångsrik franchiserörelse. 

 

Unik affärsidé 

FT: Det som enligt tagaren gör kedjan unik är den känslan av lyx man ger sina kunder. 

Känslan runt omkring Bianco Footwear som ges via marknadsföring, inredning och 

accessoarer som fina påsar ska vara exklusiv. Just exklusiviteten till ett lägre pris ser hon som 

Bianco Footwears största konkurrensfördel. 

 

Sortimentet 

FT: Franchisetagaren anser att sortimentet centralorganisationen erbjuder är brett och 

omfattande. Hon får inte beställa från andra leverantörer men däremot plocka ut det hon 

tycker passar ur sortimentet. Detta anser hon ge en stor valmöjlighet då sortimentet är så pass 

stort. Tagaren upplever vidare att Bianco Footwear har bra koll på trender. Ofta finns det 

möjlighet att erbjuda kunden flera varianter av en viss trend. Det finns därför ofta chans att 

välja mellan en lite billigare modell och en dyrare modell av ett visst märke.  
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I regel beställer hon in de modeller centralorganisationen valt att marknadsföra då dessa har 

större chans att sälja. 

 

Marknadsföringen 

FT: Tagaren beskriver att marknadsföringen är som en pyramid. ”Man visar upp det som är 

på toppen och som ser ganska dyrt och exklusivt ut, men säljer mest av mockasinerna i 

botten.”  

FG: Hemsidan beskriver sin marknadsföring som framgångsrik och där står det även att läsa 

om de olika priserna man vunnit.(www.bianco.se) 

 

Tillförlitligt och väl etablerat 

FT: När tagaren köpte sin första butik var Bianco Footwear inte så vanligt förekommande 

som idag. Hon kände dock redan då ett förtroende för konceptet och för franchisegivaren. 

 

Manualer och inredning 

FT: Tagaren anser att manualerna innehåller allt man kan tänkas behöva. Hon hade ingen som 

helst erfarenhet av varken eget företagande eller av detaljhandelsbranschen, men tyckte att 

hon helt kunnat klara sig på manualernas instruktioner. Visst tyckte hon att det fanns vissa 

små detaljer som kan diskuteras, men genom manualerna ansåg hon att man från början fick 

full koll på vad som krävdes av en vid start.  

Inredningen kan se lite olika ut. Just nu finns det tre olika typer; en gammal, en lite nyare och 

den senaste. Dem butiker som startas upp nu har således en annan inredning än dem som varit 

verksamma ett tag.  

 

4.2.3 Affärskoncept- Gallerix 
 

Röd tråd- återgivande av koncept 

FT: Tagaren återger på rak arm att Gallerix affärsidé och koncept är ”Att göra någon glad!”. 

 

Unik affärsidé 

FT: ”Det unika ligger i kedjans expertis inom ramar samt sin ständiga säsongsuppdatering.” 

Varje högtid ska tas till vara påpekar franchisetagaren, vilket inte hade varit möjligt om inte 

verksamheten byggde på ett franchisesystem. ”När alla inriktar sig på sina uppgifter kan det 
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finnas ett forum där man kontinuerligt arbetar med olika högtider och utformar produkter 

utifrån dessa.” 

 

Sortimentet 

FT: Tagaren sade sig ha en fullständig frihet vid beställningar av varor. Han kunde använda 

sig av vilka leverantörer han ville och hade inget tvång att endast använda sig av centrallagret. 

Däremot är det oftast de som har de bästa produkterna till den bästa kvaliteten och därför 

beställer han det mesta därifrån. 

 

Marknadsföringen 

FT: Tagaren är inte alls nöjd med marknadsföringen. Den uppfattas som förlegad och följer 

inte konceptet och dess utveckling. Vidare tycker tagaren att givaren borde satsa mycket mer 

på markandsföringen och se till att någon med marknadskompetens tillsätts. 

 

Tillförlitligt och väl etablerat 

FT: Tagaren öppnade sin första butik när han bara var nitton år gammal. Då var inte kedjan 

alls lika utbredd som den är idag. Han gillade dock konceptet och kände sig rätt säker på 

affärsidén redan då. Idag känner han en stor tillförlitlighet till det. Han påpekar dock att man 

inte ska tro att endast ett starkt koncept ger framgång – det krävs också mycket arbete! 

 

Manualer och inredning 

FT: Manualerna uppfattar tagaren som bra idag. När han öppnade sin butik var konceptet 

ganska nytt och manualerna var tunna på information. Han påpekar att idag har man dock 

kompletterat och omarbetat dem så att nya tagare ska kunna ha stor hjälp av dem vid en 

uppstart. 

Tagaren uppfattar det som att inredningen kan se lite olika ut. Bara man håller sig inom 

ramarna för konceptet så kan man inreda sin butik hur man vill så länge den ser ren och snygg 

ut. Ibland kan han tycka att franchisegivaren ställer sig rätt platt till tagare som missköter sin 

butik, vilket han menar kan skada hela kedjan. 
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4.2.4 Affärskoncept- Make Up Store 
 

 

Röd tråd- återgivande av koncept 

FT: Tagaren kunde inte på rak arm återge konceptet, men sa: ”Att det i grunden bygger på ett 

par hörnstenar som bra produkter som passar alla, utbildad personal och bra service för 

kunden i form av råd och make up utbildningar”.  

FG: Franchisegivaren uppger att hela konceptet bygger på de fyra k´na vilka är; 

kurser, kunder, kvalitet och kunskap. 

 

Unik affärsidé 

FT: Produkterna menar franchisetagaren ger en bra konkurrensfördel då dessa är av hög 

kvalitet plus att utbudet ständigt uppdateras. Varje vecka kommer det något nytt som gör att 

konceptet hålls ungt och levande vilket gör Make Up Store unikt. Vidare påpekar hon att de 

kurser som hålls för kunderna gör att de får upp intresset för smink vilket i sin tur leder till att 

man i framtiden köper mer smink. Knyter man goda kundkontakter och ger en bra service 

ökar man sannolikheten för att kunden ska komma tillbaka till butiken och handla. Tagaren 

säger vidare att kunden efter ett tag märker fördelarna med den höga kvaliteten hos 

produkterna som i slutändan gör att inte många går tillbaka till en billigare produkt. 

FG: Givaren framhäver att det som gör verksamheten unik och även bidrar till 

konkurrensfördelar är kvaliteten på produkterna samt den expertis och kunskap som 

personalen kan förmedla genom bland annat kurser till kunderna.     

 

Sortimentet 

FT: Tagaren berättar att sortimentet är brett och uppdateras ständigt. De får endast beställa in 

från Make Up Stores leverantörer. 

FG: Hemsidan beskriver sortimentet som en av sina framgångsfaktorer. Det är produkterna 

med dess kvalitet och den ständiga utvecklingen av dem som gör att folk fastnar för 

verksamheten. 

 



 45

Marknadsföringen 

FT: Tagaren anser att markandsföringen är snygg och spelar mycket på bild och attityd. 

Företaget har bland annat arbetat med Alcasar och Lars Wallin vilket tagaren tycker är häftigt. 

Dock tycker hon att det ibland blir lite väl mycket bild och att budskapet kommer i 

skymundan. ”Många annonser är tryckta på det viset att texten inte syns.” 

 

 

Tillförlitligt och väl etablerat 

FT: Tagaren hade stort förtroende för konceptet och hade inte några större farhågor att hennes 

rörelse inte skulle klara sig vid en uppstart. Det fanns enligt henne en ganska lång historia 

bakom som bevis för att konceptet fungerade. Hon upplevde att kommunikationen var klar 

och att verksamhetens olika funktioner var effektiva. Detta i sin tur tyckte hon ledde till att det 

blir möjligt att snabbt anpassa sig efter omgivningen och ständigt få fram nya produkter. 

FG: Den första butiken slog upp portarna 1996 i Stockholm och nu kan man hitta butiker över 

hela världen. 

 

Manualer och inredning 

FT: Tagaren tyckte att det fanns specificerade manualer att luta sig tillbaka på. Hon upplevde 

att konceptet med alla rutiner var väl utvecklat och genomarbetat för att man skulle kunna 

uppnå ett effektivt samarbete. Till en början stod hon i valet mellan Face och Make Up Store, 

men just på grund av att hon upplevde Make Up Store som mer strukturerat med ett mer 

välutvecklat system för rutiner och samarbetskanaler valde hon detta tillslut.   

Vidare berättar tagaren att inredningen är strikt förutbestämd. Den är precis densamma 

överallt, oavsett vilken stad eller vilket land det gäller. Även butiksstrukturen är densamma 

överallt. Det finns utförliga regler för hur varorna ska vara framställda i butiken. Allt ska gå 

att hitta på precis samma plats i butikerna, rouget har sin plats likväl som mascaran alltid ska 

ligga på en viss plats i butiken. Det förekommer kontroller så att alla produkter ligger där de 

ska. 

4.2.5 Affärskoncept -Specsavers Blic 
 

Röd tråd- återgivande av koncept 

FT: Tagaren presenterar lätt konceptet. ”Det bygger på enkelhet och prisvärdhet.”  
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FG: Även givaren nämner enkelheten. Det ska vara lätt att se vad sakerna kostar och det ska 

vara rimliga priser. Kunderna ska inte få en känsla av att produkten blir dyr i slutändan och 

fundera över hur det kunde bli så. Man ska redan från början ha klart för sig vad det kommer 

att kosta. 

 

Unik affärsidé 

FT: Det unika i verksamheten menar tagaren är priserna och enkelheten. Man vänder sig till 

folk som söker en billig lösning och som själva vill kunna se direkt vad glasögonen kommer 

att kosta i slutänden. Det är det som är den största konkurrensfördelen. 

 

Sortimentet 

FT: Tagaren upplever att sortimentet ingår i affärskonceptet och följer i linje med detta. Han 

saknar ingenting i detta. Allt kan beställas direkt via dator, vilket innebär att man i princip inte 

behöver hålla någonting i lager. 

 

Marknadsföringen 

FT: Marknadsföring sker i stor utsträckning genom tv, dagspress och direktreklam och sker i 

linje med verksamheten och dess koncept. Tagaren är nöjd med den och finner den fullt 

tillfredställande. 

 

Tillförlitligt och väl etablerat 

FT: Tagaren upplevde konceptet som tillförlitligt vid start. Dock infann sig en viss oro vid 

uppköpet då man inte visste riktigt hur namnbytet skulle påverka verksamheten. Specsavers 

var ett etablerat namn utomlands men i Sverige var man inte riktigt säker på konsekvenserna. 

Dock menar han att med de kampanjåtgärder som tilltogs gick ägarförändringen bra och att 

han även idag upplever konceptet som tillförlitligt.  

 

Manualer och inredning 

FT: Manualerna uppfattas av tagaren som detaljerade och innehåller klara direktiv för allt 

man anser sig behöva för att kunna driva verksamheten med framgång. Han uppger att han 

själv inte tittat i dem så mycket då han tyckte att allt var rätt klart från början. 

Tagaren uppger att inredningen i butiken är relativt gammal, vilket gör att de nya skyltar han 

får från givaren inte riktigt passar in i den övriga inredningen. ”Vissa skyltar får man hänga 
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lite på sniskan och de skyltarna som skiljer avdelningarna åt måste sitta så högt upp att 

kunderna oftast inte ser dem.” 

FG: Givaren poängterar att meningen är att det ska löpa en röd tråd genom verksamheten och 

att det ska se precis likadant ut i varje butik oavsett var den ligger. Butiken ska se ljus och 

fräsch ut, färger och stil ska vara samma. Man håller i nuläget på att genomföra denna 

ombyggnad. Det är dock svårt att genomföra detta i alla butiker då franchisetagaren själv 

måste stå för ombyggnaden vilket kostar en hel del. 

 

4.2.6 Matchning - 7- Eleven 
Tagarens personlighet. 

FT: Som främsta skäl till att tagaren blev franchisetagare var att han tycker det är kul! Enligt 

honom är de viktigaste egenskaperna framåtanda och envishet. Han citerade ” a quitter never 

wins and a winner never quits”. Tagaren hade tidigare arbetat så länge i en 7-Eleven butik i 

Stockholm att han fick erbjudande om att ta över en butik här i Lund. Han tog beslutet att han 

lika gärna kunde arbeta för sig själv. 

FG: Enligt givaren är de viktigaste egenskaperna hos tagaren att personen har en 

servicekänsla och måste älska att möta kunden. Detta måste man kunna förmedla vidare till 

sina anställda och man måste vara en inspirerande ledare.  

 

Urval och ekonomisk situation 

FT: Då han tidigare arbetat mycket i en 7- Eleven butik var det ett relativt naturligt val att han 

blev egen tagare. En etablerad franchisetagare inom 7- Eleven får chans att ta över ett mer 

attraktivt läge i samma stad innan en ny tagare får chansen. Den nya tagaren blir erbjuden det 

gamla läget. Vid frågan om det var svårt att bli franchisetagare för 7- Eleven tycker han att 

företaget har rimliga krav. Man arbetar fram en budget tillsammans och har man problem att 

få ihop det ekonomiskt kan man få hjälp av givaren. Tagaren uppger att hans familj stod 

bakom hans beslut om att bli egen företagare. 

FG: Givaren uppger att det är många som vill bli franchisetagare för 7- Eleven men det är 

bara 1 på 20 till 1 på 30 av dem som ansöker som väljs till tagare. Varje månad har givaren 

infomöten om vad det innebär att bli franchisetagare för 7-Eleven. För att bli tagare krävs att 

man har haft fast ekonomisk inkomst och att man kan sköta finansieringen av butiken. Man 

måste även ha en ordnad ekonomi och man får inte ha haft någon anmärkning. Givaren 

genomför kreditupplysningar på potentiella tagare. Vidare berättar givaren att då man inom 
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företaget har en stor databank där man lagrar lämpliga tagare kan det gå snabbt ifrån det att 

man börja söka efter en ny tagare till att en ny har installerats i sin butik. Det tar dock minst 

en månad då ”kom-i-gång-utbildningen” är en månad lång. Givaren påpekar att det emellertid 

tar ofta längre tid då tagaren har en uppsägningstid på sitt tidigare arbete. 

 

Arbetsbörda 

FT: Han uppger att han arbetar hårt, som man måste vid vilket nystartat företag som helst. 

 

Tidigare branscherfarenhet 

FT: Tagaren hade tidigare branscherfarenhet, då han innan han blev egen tagare arbetat i tio 

år inom 7- Eleven kedjan. 

FG: Givaren framhäver att nästan alla tagare har erfarenhet av att arbeta i butik och man får 

gärna ha erfarenhet av att vara butiksägare. Då kontrollerar givaren noga hur den tidigare 

butiken har styrts. Det krävs att man har haft en bra affärsmoral, man får exempelvis inte ha 

anlitat svart arbetskraft. 

 

Andra franchisetagare 

FT: Tagaren uppfattar andra tagare som positiva och arbetsvilliga. Han upplever det som att 

givaren plockar in rätt folk. 

 

Lokal 

FT: Tagaren blev tilldelad lokalen av givaren och är nöjd med läget samt utformningen av 

butiken. 

FG: ”Det går ofta snabbt att hitta en lämplig tagare, det som tar tid är att hitta en lämplig 

butikslokal.” 

 

Val av givare 

FT: Från början var det ren slump att han började arbeta på just 7- Eleven, han har arbetat där 

sedan 1998. Men nu tycker han att konceptet motsvarar hans personliga förutsättningar och 

förväntningar. 
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4.2.7 Matchning - Bianco Footwear 
Tagarens personlighet. 

FT: Tagaren har alltid arbetat självständigt och anser sig vara sin egen chef. Egenskaper som 

hon anser sig ha och som är viktiga när man är tagare är förmågan att leda och coacha. 

Samtidigt är hon bra på att lyssna och ta hjälp av den expertis hon får betala dyrt för. Skälet 

till att hon blev franchisetagare var att hon ville arbeta självständigt och göra något kul, men 

ändå ha tryggheten av att kunna luta sig tillbaka på ett koncept. 

 

Urval och ekonomisk situation 

FT: I hennes fall var det inga problem att bli franchisetagare för Bianco Footwear, men hon 

vet andra som blivit nekade. Hon antar att det ställs krav på att tagaren skall lyckas annars kan 

det bli kostsamt för givaren. Det ställdes inga särskilda krav på hennes ekonomi och 

processen när hon blev vald såg ungefär ut som en anställningsintervju. 

FG: Givaren säger att man behöver ha ordnad ekonomi och ett litet startkapital. Givaren 

hjälper ofta till med att ställa garantier mot banker och dylika institutioner. 

 

Arbetsbörda 

FT: Tagaren menar att det krävs en stor arbetsbörda. ”Om man är sjuk kostar det mycket att 

ringa in någon och då arbetar man oftast hellre själv.” 

 

Tidigare branscherfarenhet 

FT: Tagaren hade vid start ingen erfarenhet av detaljhandel, hon hade tidigare arbetat med 

miljöfrågor. När hon köpte sin första butik praktiserad hon i ett antal månader hos den 

sittande franchisetagaren. Nu äger tagaren även två andra butiker i Skåneregionen.  

 

Andra franchisetagare 

FT: Tagaren anser att andra tagare inom kedjan är relativt lata och att de nöjer sig med en 

vinst så att räkningarna kan betalas.  

 

Lokal 

FT: Den första lokalen fick hon på köpet när hon blev tagare och de andra butikerna hjälpte 

också givaren henne med. 
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Val av givare 

FT: Tagaren utvärderade alternativ som McDonalds och Gina Tricot men tyckte att Bianco 

Footwear var mer glammigt och kul. Hon tycker att konceptet motsvarar hennes personliga 

förutsättningar och förväntningar. 

 

 

4.2.8 Matchning - Gallerix 
Tagarens personlighet. 

FT: Tagaren säger att företaget förmodligen letar efter någon som stämmer in med företagets 

affärsidé, det vill säga vara glad och positiv! Han påpekar att man måste visa att man bryr sig, 

men man ska nog inte vara för mycket av en entreprenör för då känner man sig nog lätt 

begränsad. 

Observation: När vi ringde angående intervju avbröt han flera gånger samtalet för att betjäna 

kunder. Vi hörde då att han var enormt tillmötesgående mot sina kunder och erbjöd sin 

expertis på ämnet inramning. Under själva intervjun kom personal från butiken med frågor 

och han engagerade sig helt och hållet. Han tog sig dock mycket tid till vår intervju, sa att han 

tyckte uppsatsen verkade mycket intressant och gick in för att ge utförliga svar. 

Hemsida: På företagets hemsida säger man att det krävs att personkemin fungerar mellan 

tagaren och företaget. Det krävs att man är ambitiös, energisk, tror på sig själv, är utåtriktad 

och gillar att umgås med människor. Man måste vilja göra en helhjärtad insats. Det viktigaste 

är dock att man tycker om att sälja. (www.gallerix.se) 

 

Urval och ekonomisk situation 

FT: När företaget skall öppna en ny butik i en stad får man skicka in en intresseanmälan. För 

honom var det inte svårt att bli franchisetagare men man måste kunna betala startavgiften på 

cirka 100 000 Sek, Gallerix går inte i borgen för eventuella lån. Inredningen och kassan leasas 

av Gallerix. 

 

Arbetsbörda 

FT: Enligt tagaren krävs det för att det skall gå bra att man lägger ner mycket tid på butiken. 

Detta förstod han redan från början när han beslöt sig för att bli franchisetagare. 
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Tidigare branscherfarenhet 

FT: Tagaren var endast 19 år när han blev franchisetagare för en Gallerix butik. Vid den 

tidpunkten hade han inte några erfarenheter av att driva affärer. 

 

Andra franchisetagare 

FT: Tagaren är missnöjd med hur många andra butiker drivs och saknar en kvalitetskontroll 

från huvudkontoret. För om andra tagare beter sig dåligt drabbar detta också hans rykte. För 

dem det går dåligt tror tagaren att det beror på att ägaren inte engagerar sig i sin butik. Han 

tycker dem är lata och dumsnåla på grund av att de inte inser vikten av att bland annat utbilda 

sin personal. Andra franchisingtagare verkar tro att franchising i sig räcker för att butiken 

skall gå bra och att man bara kan sitta hemma och räkna pengar. 

 

Lokal 

FT: Gallerix står för kontraktet på lokalen och han är hyresgäst hos dem. Om han inte längre 

vill fortsätta att vara tagare behåller Gallerix lokalen. Tagaren säger att han aldrig hade kunnat 

öppna en egen butik i den affärsgalleria som han idag har sin Gallerix butik i, det 

möjliggjordes på grund av varumärket och huvudkontorets kontakter.   

 

Val av givare 

FT: Tagaren säger att han ”snubblade” över Gallerixkonceptet och fastnade direkt. Han 

övervägde inga andra alternativ. Tagaren gillade företaget affärsidé; ”Att göra någon glad”. 

Tagaren uppger att han verkligen tror på affärsidén. 

 

4.2.9 Matchning - Make Up Store 
 

Tagarens personlighet. 

FT: Tagaren anger som skäl till varför hon blev franchisetagare att hon ville starta eget. Hon 

anser sig själv vara en entreprenörs typ på grund av att hon har massor av egna idéer och hon 

har även en stark vilja att sätta kunden i fokus. Däremot tycker tagaren att det verkade svårt 

att etablera ett eget företag i denna bransch och såg franchising som en bra mellanform samt 

ett första steg. Tagaren anser sig själv fullt ut vara en självständig företagsledare. 
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När vi genomför intervjun har affären öppet och när det kommer in en kund välkomnar 

tagaren denne direkt med ett stort leende. Tagaren ursäktar och avbryter vår intervju, sätter 

kunden i centrum, vägleder denne och tar sin tid med kunden. 

FG: Givaren säger att det ofta visar sig snabbt vem som har rätt sorts bakgrund och vem som 

passar för att bli franchisetagare för Make Up Store. Den viktiga egenskapen är att de är 

initiativrika.  

 

Urval och ekonomisk situation 

FT: När tagaren ansökte fanns två andra som också konkurrerade om att öppna ett Make Up 

Store i samma stad. Hon valdes eftersom hon hade hittat en bra lokal och kunde visa upp en 

bra marknadsplan. Hon upplevde även att de verkade gilla henne personligen. 

FG: Det finns många som vill bli franchisetagare för Make Up Store och tagarna tar kontakt 

med oss. Konkurrensen är hård och det krävs att man verkligen visar att man vill. Givaren 

berättar att urvalet går ofta snabbt och att man gör en sedvanlig kreditupplysning. Det ställs 

inte särskilt höga krav på tagarens ekonomiska situation då dessa ofta är unga och man förstår 

om de inte har pengar sparade. Man måste däremot kunna visa att man har kontroll över sin 

ekonomiska situation. 

 

Arbetsbörda. 

FT: Tagaren säger att hon verkligen arbetar jätte hårt och upplever det som att hon aldrig är 

ledig. Telefonen ringer hela tiden och även om hon är på semester. 

FG: Givaren säger att det är viktigt att tagaren verkligen inser vad det innebär att starta eget. 

 

Tidigare branscherfarenhet. 

FT: Tagaren är utbildad makeup-artist genom FACE Stockholm (konkurrent till Make Up 

Store). Hon har tidigare arbetat som försäljare i branschen på bland annat Åhlens och Body 

Shop. Tagaren är ung och har aldrig tidigare varit egen företagare. 

FG: ”Tagaren skall tidigare ha varit aktiv i branschen. De får gärna ha drivit eget företag.” 

 

Andra franchisetagare 

FT: Tagaren känner att andra franchisetagare i kedjan inte är lika initiativtagande, trevliga 

och tillmötesgående som hon är. Detta upplever hon kan skada henne och resten av kedjan då 

vissa kunder som kommer in säger att de inte upplevt lika bra service i andra Make Up Store 

butiker. 
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Lokal 

FT: I detta fall ordnade tagaren med lokalen själv och hon är nöjd med läget. Det är däremot 

Make Up Store som står på kontraktet. Hon upplever inte det som negativt att det är Make Up 

Store som står på kontraktet för om hon säljer butiken är det förmodligen ändå till någon 

annan inom samma organisation.  

FG: Det som tar tid enligt givaren är inte först och främst att hitta rätt tagare utan framförallt 

processen att hitta en lämplig lokal. 

 

Val av givare 

FT: Tagaren är nöjd med givaren och tycker att de ger henne den hjälp hon behöver. Hon 

valde mellan flera andra koncept men tycker att Make Up Store hade ett yngre och mer 

levande koncept som passar henne bättre. Hon gillar att det alltid kommer nyheter och att 

konceptet hela tiden utvecklas.  

 

4.2.10 Matchning - Specsavers Blic 
Tagarens personlighet. 

FT: Vid frågan om vilka personliga egenskaper som är viktiga för att bli en bra 

franchisetagare var svaret efter lång tystnad att man skall vara en bra ledare och även bra på 

att motivera personalen.  

FG: Givaren säger att man måste ha en affärsmans personlighet för att bli tagare för 

Spevsavers Blic.   

 

Urval och ekonomisk situation 

FT: Tagaren uppger att han inte känner till att det skedde något urval. För honom var det inte 

svårt att bli franchisetagare för Specsavers Blic, vilket han tror berodde på hans långa 

branscherfarenhet. Givaren verkade enligt honom inte ställa några speciella krav på hans 

ekonomi. 

FG: Specsavers Blic ställer stora krav på sina franchisetagare. Man måste vara specialist inom 

området samtidigt som man skall vara affärsman. De flesta tagare är utbildade optiker som 

klarar sig på en starta-eget kurs. Man får gå igenom intervjuer, olika tester och man genomför 

även en kreditupplysning. Då det krävs mycket och tar mycket tid att bli tagare är det även 

viktigt att tagarens familj står bakom beslutet.  
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Arbetsbörda 

FT: Tagaren säger att i början var arbetsbördan ganska stor. Arbetsbördan var extremt tung 

det första två åren men nu tycker tagaren att det är mer normalt med en arbetsvecka på cirka 

50 timmar.  

FG: Det är viktigt att tagaren vet vad de ger sig in på. Det faktum att det tar cirka 6 månader 

att bli tagare fungerar lite som en säkerhetsåtgärd eftersom man hoppas att de tagare som 

ångrar sig drar sig ur under den perioden.  

 

Tidigare branscherfarenhet 

FT: Tagaren har varit aktiv i branschen i 10 år. Han tror även att detta var en av anledningen 

till att det var så pass lätt för honom att bli franchisetagare för Specsavers Blic. Han har varit 

franchisetagare i 3 år. 

FG: Man måste vara specialist inom området optik. Om man skall ha tidigare erfarenhet inom 

försäljning eller haft eget företag nämner inte givaren.  

 

Andra franchisetagare 

FT: Tagare uppfattar andra franchisetagare relativt positivt men säger att visst finns där 

undantag. 

FG: Givaren var mycket medveten om vikten att välja rätt tagare och att det är viktigt att man 

kan lita på sina tagare. En oseriös tagare kan vara förödande för hela kedjan. Man räknar med 

att det tar minst ett halvår för att hitta en lämplig tagare och man tackar hellre nej till en 

tveksam tagare än att ta risken att välja någon som inte vet vad de ger sig in på. Givaren ger 

ett exempel på en annan franchisekedja som hade ett dåligt fungerande urval vilket resulterade 

i förödande konsekvenser. Hela konceptet står på spel om det finns någon enstaka som 

missköter sig. 

 

Lokal 

FT: Han tycker att lokalens läge är bra men lokalens utformning kan bli mycket bättre. Han 

planerar att bygga om och att då uppdatera med den senaste inredningen inom kedjan. Den 

hjälp man får från givaren är att en arkitekt kommer och hjälper till med planeringen av 

butiken. Kostnaden får tagaren stå för själv  
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FG: Specsavers Blic säger att de tar en stor risk då de står för alla hyreskontrakt. Om det av 

någon anledning går dåligt för en franchisetagare och den går i konkurs är det Specsavers Blic 

som står med en tom lokal. 

 

 

 

 

Val av givare 

FT: För tagaren var det ett naturligt val att välja Specsavers Blic då han hade personlig 

kontakt med ägarna. Han tycker att konceptet motsvarar hans förväntningar och personliga 

förutsättningar.  

 

4.2.11 Samarbete - 7-Eleven 
Självständiga parter 

FT: Tagaren anser sig absolut till 100 procent vara en självständig företagsledare. Inom 7-

Eleven kallas huvudkontoret för servicekontor och man ser givaren som en 

supporterorganisation.  

FG: Givaren påpekar att tagarna skall ha ett så kallat driftfokus. Det finns instruktioner i 

avtalet för vad de själva i sin rörelse kan bestämma och vad som får bedrivas. Inom denna 

”ram” så råder det full handlingsfrihet. 

 

Ömsesidigt beroende 

FT: ”Absolut, man får fullt förtroende tills man gjort bort sig. Givaren tjänar pengar på mig 

och jag drar nytta av deras stöd och varumärke.” 

FG: Det finns ett gemensamt mål att det skall gå bra för butiken. Givaren tjänar pengar på 

tagarens vinst och beloppet är baserat på bruttovinsten. Ibland kan det vara svårt för en butik 

att gå från en anställd till två, det kan innebära stora kostnader som förändrar resultaten. 

 

Betydelsen av utbildning 

FT: För franchisetagaren och personalen finns det bra utbildningar i säkerhet och ekonomi 

vilka är helt gratis. Det är ett krav att all personal som arbetar i butiken har gått 

säkerhetsutbildningen.  



 56

FG: Givaren erbjuder många olika typer av utbildningar till exempel i nystart, 

företagsekonomi, säkerhet och hygien.  

 

Sammankomster för franchisingtagare 

FT: Det anordnas kick-off´s för personalen 3-4 gånger om året vilka är gratis. Dessa har 

tidigare inkluderat alla franchisetagare i hela Sverige, men nu har tagarna blivit för många och 

nu är det uppdelat i de två lägren Stockholm och Göteborg. 

FG: Det anordnas säljmöten, där utveckling står i fokus, 4-5 gånger per år med 

franchisetagarna. Det förekommer även träffar med alla franchisetagarna någon gång per år, 

nu i januari 2006 planeras 2 dagar i Tylösand. 

 

Organisationsstrukturen 

FT: Den var mycket mer hierarkisk förut men nu efter en omfattande omorganisering är den 

platt. De enda som är över tagaren är regionchefen och VD´n.  

FG: Det är en platt organisation med få steg mellan tagare och givare:  

VD – regionchef - tagare 

Franchisetagaren kan även ringa direkt till VD´n, men alltid först till regionchef.   

4.2.12 Samarbete – Bianco Footwear 
Självständiga parter 

FT: Tagaren menar att det är väldigt tydligt vem som gör vad, detta bestäms klart genom 

avtalet. Man har därför ingen anledning att gnälla, hon visste från början precis vad hon gav 

sig in på. ”Jag har alltid arbetat självständigt och anser mig vara min egna chef.”  

FG: ”Ja alla parter är självständiga.”  

 

Ömsesidigt beroende 

FT: Ja, det tycker tagaren att det finns mellan henne och givaren.  

”Jag kan min marknad vilket de inte har någon aning om.”   

FG: ”Absolut.” Det finns enligt givaren inte något företag som kan fungera utan många nivåer 

av beroendeförhållanden. Ofta kan det just vara denna balans eller obalans som driver ett 

företag framåt i dess utveckling. Givaren skapar ett ”paraply” som fungerar som ramen för 

verksamheten. Tagarna förkroppsligar denna ram i butiken genom sin dagliga kontakt med 

kunderna.  
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Betydelsen av utbildning 

FT: Tagaren kan skicka sin personal på gratis butiksutbildning, fast står för egen kost och 

logi. 

FG: Alla i personalen vidareutbildas inom organisationen och man åker tidigt som nyanställd 

till Danmark för att gå utbildningen ”Bianco World”.    

 

Sammankomster för franchisingtagare 

FT: Det förekommer inköpsmöten samt team bildningskurser för att tagarna och personalen 

ska stärka sin samhörighet. 

 

Organisationsstrukturen 

FT: ”Det är en mycket platt organisation. Man påpekar ständigt inom företaget hur jämlika 

alla är.” Det förvånar tagaren att den är platt eftersom att Bianco Footwear är en dansk 

verksamhet, vilka ofta är hierarkiska.  

FG: Givaren säger att organisationen i ”..mångt och mycket…” är hierarkisk och att det är 

givaren som bestämmer, men aldrig utan att först lyssna.  

4.2.13 Samarbete – Gallerix 
 
Självständiga parter – Ömsesidigt beroende 

FT: ”Ja, det är självständigt.” Mycket tydliga ramar men inom dessa får han arbeta fritt. 

Tagaren kan både köpa in genom huvudleverantören och från andra, dock anser han att 

centrallagret är bäst. Tagaren anser att hans givare besitter mer uppdaterad kunskap inom 

många områden. De kompletterar varandra väl.   

 

Betydelsen av utbildning 

FT: Givaren erbjuder en grundutbildning för tagaren samt en personalutbildning som är 

frivillig men inte gratis. Tagaren anser att personalutbildningen är dyr och att det 

sammantaget med kost och logi blir mycket kostsamt. Han anser dock att det är viktigt att 

investera i personalen. Utbildningen investerar inte alla tagare i eftersom det även tar tid från 

den egna verksamheten.  
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Sammankomster för franchisingtagare 

FT: Det finns butiks råd med andra tagare som tagaren anser fungera väl. Här diskuterar man 

sortimentet och kan även utbyta erfarenheter. 

 

Organisationsstrukturen 

FT: Tagaren anser inte att organisationen ur hans perspektiv är hierarkisk. Han känner alla 

eftersom han varit i företaget i flera år. Han påpekar dock att det kan finnas hierarkiska inslag 

då det anställs nya chefer på huvudkontoret som inte förstår hur det fungerar.  

4.2.14 Samarbete – Make Up Store 
Självständiga parter 

FT: Vid frågan om tagaren anser sig att vara en självständig företagsledare utropar hon: ”JA!”  

FG: ”Ja, alla är självständiga inom sitt område.”  

 

Ömsesidigt beroende 

FT: Tagaren anser att de på huvudkontoret är mycket måna om henne och hur det går för 

hennes butik. För hennes butik går det bra och givaren tjänar således mycket pengar. Tagaren 

är dock tveksam på hur hjälpsamma de hade varit om butiken inte hade gått bra. Om det 

skulle börja gå sämre för hennes butik skulle hon själv göra allt i sin makt för att få det att gå 

bättre till exempel genom kampanjer. Det är mycket upp till en själv.    

FG: Det ömsesidiga beroendet mellan givaren och tagaren handlar om balans, man måste 

kunna ge rådgivning och vägleda. Det är viktigt att hjälpa tagarna och ”peppa” dem för att de 

skall kunna prestera sitt bästa. Butiker som går bra är bra för oss.  

 

Betydelsen av utbildning 

FT: Blivande franchisetagare inom Make Up Store går en affärsutbildning i försäljning på 10 

dagar. Tagaren anser att utbildningen var mycket bra och givande speciellt eftersom hon 

personligen inte hade någon erfarenhet av att driva en butik.  

FG: Alla franchisetagare får en grundläggande utbildning i 10 dagar som skall förbereda dem 

på hur det är att sköta en Make Up Store butik. Konsulenterna ger stöd till tagarna och de kan 

i princip alltid hjälpa till. Sen har vi en kick-off två gånger per år, som skall utbilda och 

inspirera tagarna. Tagarna står för egen kost och logi.  
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Sammankomster för franchisingtagare 

FT: Cirka två gånger per år anordnar givaren kick-off´s för alla tagarna och här får de även 

utbildning och uppdatering av kommande nyheter. Tagaren påpekar att hon och hennes 

personal inte alltid deltar på kick-off´s eftersom det blir relativt dyrt även om man endast får 

stå för kost och logi.  

FG: Det finns inte några direkta råd för tagarna men givaren påpekar att de kontinuerligt i 

kommunikationen ger råd till givaren. 

 

 

 

Organisationsstrukturen 

FT: Företaget är toppstyrt, men det anser tagaren vara positivt och en konsekvens av att 

givaren är bäst på marknadsföring samt att tolka kundbeteendet. Själv är hon makeupartist 

och gör det hon är bäst på.  

FG: Relationen med tagarna är mycket öppen inom Make Up Store. Relationen och hur den 

tar sig i uttryck skiljer sig dock en del mellan de olika tagarna och huvudkontoret.   

 

4.2.15 Samarbete – Specsavers Blic 
Självständiga parter 

FT: Tagaren anser sig vara en relativt självständig företagsledare, men påpekar att man ändå 

ingår i något större som man skall anpassa sig till.  

FG: Båda parter är självständiga företagare där man strävar efter gemensamma mål. 

 

Ömsesidigt beroende 

FT: Tagaren anser att beroendet finns eftersom givaren tjänar pengar när han tjänar pengar.  

FG: ”Ekonomiskt tjänar vi mer pengar när det går bra för tagarna.” 

 

Betydelsen av utbildning 

FT: Givaren erbjuder grundutbildningar för optiker och utbildningar för butikspersonalen. 

Tagaren anser att utbildningarna är bra men de kunde ha varit ännu bättre. Tagaren står endast 

för egen kost och logi, men som kan innebära ganska stora utgifter för tagaren.  
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Sammankomster för franchisingtagare 

FT: Det finns tre stycken råd inom glas, båge och marknadsföring. Råden har möte varje 

kvartal om vad som varit bra respektive dåligt. Fem medlemmar per råd som bygger på att det 

finns 5 regionsområden som butikerna är uppdelade på.  

FG: Det finns olika råd där franchisetagarna har chans att tycka till om olika frågor. Man 

påpekar noga att det är av stor vikt att uppehålla dessa råd, då man i stor grad är beroende av 

tagarnas åsikter och erfarenheter inom många områden.  

 

Organisationsstrukturen 

FT: Tagaren anser att organisationen är relativt hierarkisk, det är nödvändigt med hierarki när 

det finns 50 butiker. ”Antingen så är man med eller inte”.  

FG: Blic Specsavers har utländska ägare vilket gör verksamheten förhållandevis hierarkisk. 

För att dämpa denna tendens har man startat de olika råden för franchisetagarna.  

 

4.2.16 Relation - 7- Eleven 
Betydelsen av kommunikation 

FT: Tagaren kan ringa till regionchefen varje dag, men anser att eftersom man är en egen 

företagare skall man försöka att först lösa problemen själv. Det hålls även regelbundna möten 

med regionteamet. 

FG: Kommunikation är löpande. Två regionkonsulenter är i butik 1-2 gånger per månad. De 

kan komma både planerat och oplanerat. 

 

Kunskapsflödet i organisationen 

FT: ”Jag kan min marknad bäst.” All marknadsföring sköts centralt och det ska vara samma 

kampanjer överallt, detta kan ställa till lokala ”problem”.  

FG: Det förekommer en ständig dialog i och med att regioncheferna är i butiker och pratar 

med anställda. De fångar upp tagarnas idéer.  

 

Idéer och möjligheten att påverka beslut 

FT: ”Går det bra för butiken så tas idéerna på allvar. Annat är det med de oseriösa 

franchisetagarna.”    

FG: Idéerna som tagarna presenterar är viktiga för att verksamheten skall förbli 

konkurrenskraftig.  
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Konflikter och konfliktlösning 

FT: ”Det förekommer alltid små konflikter inom en stor organisation. Så fort något ändras i 

avtalet så klagar folk men i det långa loppet så fungerar det. I de flesta konflikter så möts vi 

halvvägs.” 

4.2.17 Relation – Bianco Footwear 
 

Betydelsen av kommunikation 

FT: I genomsnitt talar de med varandra tre gånger i månaden per telefon. Relationen är 

mycket öppen och personlig.  

 

Kunskapsflödet i organisationen 

FT: Tagaren påpekar igen att hon kan kundbeteendet för sin marknad, medan hon utnyttjar 

den hjälp hon kan få från huvudkontoret. De har mycket mer erfarenhet och kunskap inom 

andra områden. Tagaren påpekar att hon verkligen utnyttjar konsulenterna för att till exempel 

få råd i frågor där hon tvekar om vilket beslut hon skall ta.  

 

Idéer och möjligheten att påverka beslut 

FT: På inköpsmötena som hålls fyra gånger per år utbyts idéer. Då lyssnar givaren och hon 

anser att de tar hennes idéer på allvar.  

FG: Givaren påpekar att det är ett ständigt givande och tagande. När flera tagare går ihop och 

motiverar ett förslag brukar de vanligtvis följa upp det. De tagare som är ”närmre” 

kärnverksamheten kan oftast komma med bättre förslag till ändringar och dylikt. ”I slutändan 

är det dock vi som tar besluten, men inte utan att lyssna.” 

 

Konflikter och konfliktlösning 

FT: Inga direkta konflikter har inträffat då allt är så preciserat därför finns det inte utrymme 

för konflikter. Detta skulle i så fall mer handla om personkemi och tagaren anser att en 

konflikt i detta fall skulle vara oproffsigt. Det handlar mycket om tagarens och givarens 

personligheter. 
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4.2.18 Relation – Gallerix 
 

Betydelsen av kommunikation 

FT: Kommunicerar varenda dag med huvudkontoret via mail och telefon. Eftersom tagaren 

har jobbat i företaget länge och känner alla har relationen blivit personlig.  

 

Kunskapsflödet i organisationen 

FT: Givaren har väldigt mycket kunskap om bland annat sortiment och försäljning. Placering 

av var kassan ska stå etc. Tagaren litar på deras kompetens inom dessa områden eftersom de 

har utsända (konsulenter) som vars enda uppgift är att åka runt i tagarnas butiker och 

kontrollera kvalité, ge råd om förbättringar och fånga upp idéer. Påpekar att det dock kan 

finnas nyanställda på huvudkontoret som saknar erfarenhet och kunskap för att kunna ge 

honom råd.   

 

Idéer och möjligheten att påverka beslut 

FT: Tagaren anser att givaren, genom de utsända konsulenterna, lyssnar på honom och hans 

idéer. Det kan bero på att han varit i branschen så länge och kan sin marknad.  

 

Konflikter och konfliktlösning 

FT: Inga direkta konflikter, kan förekomma meningsskiljaktigheter mellan honom och nya 

chefer på huvudkontoret. Tagaren tycker inte att givaren i alla lägen anställer rätt personal till 

rätt position på huvudkontoret. Under sin tid som tagare har han sett tendenser på att 

organisationen i samband med att den vuxit från 18 till 94 butiker blivit mer tunggrodd och 

mindre flexibel.  

4.2.19 Relation – Make Up Store 
 

Betydelsen av kommunikation 

FT: Tagaren kommunicerar i snitt varannan dag med centralorganisationen. Om det är något 

hon undrar över eller vill fråga kan hon alltid ringa. Det finns ett supportteam på 

huvudkontoret som är insatta i just hennes butik. Om inte de kan hjälpa henne kan hon utan 

problem ringa VD`n för Make Up Store som är mycket hjälpsam.   
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FG: Kommunikationen varierar beroende på var tagaren är lokaliserad. Det är tveksamt om 

man kan ringa styrelsen om man har frågor. Tagarna skall alltid först och främst använda sig 

utav mallarna och guiderna som de har blivit tilldelade. De som är lokaliserade utomlands till 

exempel i Spanien har vi av naturliga geografiska skäl mindre kontakt med. I snitt ligger det 

på ungefär tre telefonsamtal i veckan.  

 

Kunskapsflödet i organisationen 

FT: Franchisetagarna rapporterar varje månad om kundbeteendet till givaren. Samarbetet 

handlar om att alla inom Make Up Store gör vad de är bäst på. Konsulenterna kommer 2-3 

gånger per år, det vill säga 4-5 gånger per år.   

FG: ”All kunskap är bra kunskap”, anser huvudkontoret som alltid är öppna för idéer och 

förslag.  

 

Idéer och möjligheten att påverka beslut 

FT: Tagaren kan framföra sina åsikter och tas på allvar, men eftersom det är en 

franchisingkedja så tar det lång tid innan man ser resultat om det blir några. Givaren är öppen 

för idéer och kommunikationen är mycket öppen i företaget. Tagarens supportperson inom 

Make Up Store är den som lyssnar på hennes idéer och kommer med råd.   

FG: Moderbolaget är alltid öppna för förslag och idéer.  

 

Konflikter och konfliktlösning 

FT: Konflikter angående marknadsföringen har förekommit mellan tagarens lokala butik och 

centralorganisationen. Tagaren har starka åsikter angående Make Up Store`s PR och 

annonser. Marknadsföringen som givarna presenterar för hela kedjan kan skilja sig från vad 

som passar lokalt. Tagaren anser att de i mindre städer är det skriftliga budskapet som är det 

viktigaste och den nationella marknadsföringen handlar mycket om attityder och bilder. Hon 

har framfört sina invändningar genom brev och tror att det kan ge resultat, men om det 

kommer att förändra marknadsföringen kan hon i nuläget inte svara på.  

FG: Överlag förekommer inga direkta konflikter utan de är snarare i form utav en dialog med 

tagarna.  
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4.2.20 Relation – Specsavers Blic 
 

Betydelsen av kommunikation 

FT: Det har en daglig kontakt angående marknadsföring och olika produkter. Man kan även 

få information via intranätet där man kan se vilka glasögon som finns på lager etc. Kontakten 

sker oftast via telefon, givaren använder sig oftast utav e-mail.  

FG: Givaren säger att relationen mellan tagare och givare ses som strikt yrkesmässig.  

 

Kunskapsflödet i organisationen 

FT: Utbytet sker mest på konferenserna när råden har möten. Under de tre åren som tagaren 

har varit inom Blic Specsavers har det kommit in en konsulent till butiken för att inspektera. 

FG: I stor grad är givaren beroende av tagarnas åsikter och erfarenheter inom många 

områden. Ett stort problem är det bristande intresse av att närvara vid råden från tagarnas sida. 

Många anser att råden tar mycket tid från jobbet vilket innebär en förlust för den enskilda 

rörelsen.  

 

 

 

Idéer och möjligheten att påverka beslut 

FT: Tagaren framhäver att råden inte är beslutande organ, besluten anser han därför ändå tas i 

toppskiktet. ”I början när Specsavers tog över har det varit lite trögt man såg inte några 

resultat på idéer, men nu har det blivit bättre.”   

FG: Givaren påpekar att det som sägs på råden är av stor vikt och tas på fullaste allvar. 

 

Konflikter och konfliktlösning 

FT: Inga direkta konflikter än så länge, men tagaren påpekar att det kanske beror på att Blic 

inte har varit uppköpta av Specsavers tillräckligt länge.  

FG: Konflikterna kan bestå utav målkonflikter mellan givare och tagare. Målen kan skära sig 

då många franchisetagare känner sig nöjda när man nått en viss nivå. Man kommer till en viss 

brytningspunkt där omsättningen når en gräns där man är i behov av att anställa mer personal. 

Då detta är kostsamt väljer många att stanna vid en viss nivå vilken man anser löna sig i 

längden. Franchisegivaren i sin tur tar ut en avgift på 8 procent av omsättningen. Detta 
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innebär att franchisegivaren tjänar mer ju högre omsättning tagarna uppnår och ger en tydlig 

intressekonflikt. Givaren påpekar även att han föredrar en diskussion/konflikt med tagarna där 

man kommer fram till en lösning snarare än att tagarna går samman och att det blir ”vi mot 

dem”.  

 

 

 

4.3 Lönsamhet 

4.3.1 Beräkning av lönsamhet 
Av de fem företag som vi har studerat har vi kunnat få tillgång till tre årsredovisningar från 

verksamhetsåret 2003. Utifrån årsredovisningarna har vi beräknat varje företags lönsamhet. 

Den relativa lönsamheten är ett mått på hur företagets lönsamhet förhåller sig till 

branschsnittet. Genom att beräkna den relativa lönsamheten för de tre företagen har vi kunnat 

sätta företagens lönsamhet i relation till varandra.  

 

Först kommer vi att presentera de formler som vi har använt oss utav för att beräkna 

företagens lönsamhet. Sedan presenteras uträkningarna av varje företags relativa lönsamhet.   

Resultaten av beräkningarna sammanställs i analysen i tabell 1.  

   

Beräkningsformler: 

 

 
Lönsamhetsmått: 

Rörelseresultat + finansiella intäkter 
 

 
 
 

 
Totalt kapital 

 
Lönsamhet 

 

 
 
Relativ lönsamhet: 
  

Branschnyckeltal 
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4.3.2 7- Eleven  
 
Lönsamhet: 

141 282 + 1 651 
 

 
 
 

 
928 827 

 
= 0,1539 = 15,4 %  

 
15,4 

 

 
 
Relativ lönsamhet: 
  

5,1 

 
 
= 3,02  

 

( Rörelsereslutat, finansiella intäkter och totalt kapital, årsredovisning 2003, 

www.bolagsverket.se, organisations nummer: konfidentiellt) 

( branschindextal, 2003, SNI 55300) 

4.3.3 Bianco Footwear 
Tagaren har drivit verksamheten som handelsbolag sedan hon startade år 2004 och har således 

inga årsredovisningar hos bolagsverket. 

4.3.4 Gallerix 
 
Lönsamhet: 

40 121 + 138 
 

 
 
 

 
784 277 

 
= 0, 0513 = 5,13 %  

 
5,13 

 

 
 
Relativ lönsamhet: 
  

5 

 
 
= 1,03 

Kommentar: Då Gallerix gått från att vara handelsbolag till aktiebolag omfattar 

årsredovisningen för 2003 18 månader. För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan 

Gallerix lönsamhet och branschindex har vi räknat om resultatet (det vill säga rörelseresultat 

+ finansiella intäkter) till 12 månader. Detta har vi gjort genom att multiplicera resultatet för 

18 månader med 2/3.     

( Rörelsereslutat, finansiella intäkter och Totalt kapital, årsredovisning 20020716-20031231, 

www.bolagsverket.se, organisations nummer: konfidentiellt) 

( branschindextal, 2003, SNI 52471) 



 67

4.3.5 Make Up Store 
Tagaren startade verksamheten 2003 och senare årsredovisningar finns inte då tagaren sedan 

nyligen varit registrerad som handelsbolag. Vi kan således inte beräkna hennes lönsamhet för 

att kunna jämföra detta med branschindex. 

4.3.6 Specsavers Blic 
 
Lönsamhet: 

211 453 + 2093 
 

 
 
 

 
1 621 667 

 
= 0,1317 = 13,17 %  

 
13,17 

 

 
 
Relativ lönsamhet: 
  

14 

 
 
= 0,94  

 

 

Kommentar: Specsavers Blic har även de en årsredovisning som sträcker sig över 18 

månader, vilket har medfört att vi här har vidtagit samma justeringar som för Gallerix (se 

ovan).  

( Rörelsereslutat, finansiella intäkter och Totalt kapital, årsredovisning 20020701-20031231, 

www.bolagsverket.se, organisations nummer: konfidentiellt) 

(branschindextal, optiker, 2003, SNI 52481) 



 68

5. Analys 
Vi har valt att även dela upp analysen i olika avsnitt; ett avsnitt med betygsättning och ett 

med resultat.  

 

5.1 Betygsättning och bedömning  

Analysen inleds med bedömningsmallar som vi utifrån vår referensram utvecklat, där vi 

preciserar vad som krävs för ett högt respektive ett lågt betyg. Vi har bedömt samtliga 

framgångskriterier för alla våra fem fallföretag. Med tanke på denna omfattande 

betygssättning har vi valt att i analysen endast presentera vårt första fallföretag 7-Eleven, 

som ett exempel under varje kategori. Det övriga fallföretagens betygssättningar redovisas i  

Bilaga 4.  Avslutningsvis kommer vi att göra en avvikelseanalys där spridningen av 

subjektiviteten från vår individuella betygsättning (Bilaga 3a) utreds.   

5.1.1 Affärskoncept 
Bedömningsmall:  

 

Röd tråd- återgivande av koncept: För att skapa en röd tråd genom hela organisationen 

krävs det att konceptet är tydligt. Detta är viktigt för att kedjans alla aktörer lätt ska kunna 

uppfatta det och ha det i bakhuvudet vid varje beslutssituation. För att få ett högt poäng måste 

både tagare och givare på rak arm kunna återge konceptet som ett bevis på att den röda 

trådens existens. 

 

Unik affärsidé: För att kunna klara sig på marknaden krävs att man har en så kallad Unique 

Selling Proposition (USP), det vill säga något som gör ens verksamhet unik och kan ge en 

konkurrensfördelar på marknaden. För att få höga poäng inom detta kriterium ska man kunna 

peka ut något som utmärker konceptet och gör detta unikt vilket i sin tur ger 

konkurrensfördelar. Detta kan vara genom en utökad produkt men även genom andra faktorer 

som till exempel pris eller läge. 

 

Sortimentet: Detta är viktigt för att hålla verksamheten konkurrenskraftig. En hög poäng 

innebär ett levande, uppdaterat och brett sortiment som franchisetagaren är nöjd med. För att 
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få en 5:a krävs det att tagaren anser att just sortimentet utger en av verksamhetens största 

konkurrensfördelar. 

 

Marknadsföringen: Denna är verksamhetens sätt att synas. Det är genom denna som 

allmänheten får en bild av kedjan och en uppfattning om dess budskap. Franchisetagarna 

betalar en avgift för denna tjänst och det är viktigt att man är nöjd med den. Ett högt betyg 

kräver att tagarna upplever att den ligger i linje med konceptet och att man tycker att 

verksamhetens budskap blir levererat på ett tillfredställande sätt. Högsta betyg ges till en 

verksamhet där man anser att marknadsföringen är en av anledningarna till ens framgång. Ett 

lägre betyg indikerar på en marknadsföring illa matchad med konceptet och franchisetagarens 

verksamhet. 

 

Tillförlitligt och väl etablerat: Franchisetagaren ska känna att konceptet är väl etablerat och 

inte innebära någon större marknadsrisk. Kedjans namn och varumärke i sig ska kännas som 

en säkerhet. 

 

Manualer och inredning: Denna kategori kräver väl utförliga manualer för att få en hög 

poäng. Dessa ska vara preciserade och innehålla allt en franchisetagare behöver för att bedriva 

sin verksamhet. Det högsta betyget ges då en tagare helt utan erfarenhet kan med endast 

manualernas vägledning bedriva verksamheten. I detta kriterium vägs även inredningen in. 

Det högsta betyget ges till en kedja där varje butik är precis likadant inredd. Det ska här inte 

spela någon roll om man går in i en butik i Lund eller i Madrid, butiken ska vara den samma 

där man redan innan man går in ska veta på vilken plats i butiken den vara man söker ligger.   

 

Affärskoncept 7- Eleven: 4 

Röd tråd- återgivande av koncept: 2  

Man har inte satt upp någon direkt röd tråd. Konceptet har utvecklats från den amerikanska 

varianten av convenience store till mer av en restaurangbutik. De åtta ”grundvärderingarna” 

som utarbetats och som VDn åker runt och föreläser om verkar ännu inte nått ut till den övriga 

verksamheten. 

Unik affärsidé: 2  
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Det låga betyget vilar på en uppfattning om en svag USP. Givaren framställer det som  

lättkopierat på en marknad full av konkurrenter. En stor satsning på personalkompetens och 

unika produkter höjer dock upp betyget lite. 

Sortimentet: 4,7  

Denna kategori får ett högt betyg tack vare ett brett utbud som tagaren är nöjd med och som 

ständigt uppdateras. Detta tack vare att sortimentet är så pass flexibelt vilket ger utrymme till 

förändringar. 

Marknadsföringen: 3  

Denna får ett medelbetyg då denna uppfattas som fullt tillfredställande av tagaren men inget 

mer. 

Tillförlitligt och väl etablerat: 5  

Kedjan är väletablerad på både den svenska marknaden och utomlands. Tagaren hade full tillit 

till konceptet både vid start och vid nuläget. 

Manualer och inredning: 5  

Manualerna är enligt tagaren en av kedjans största konkurrensfördelar samt alla butiker har 

samma inredning vilket ger det högsta betyget. 

Snittbetyg affärskoncept: (2 + 2 + 4,7 + 3 + 5 + 5)/6= 3,6 

 
5.1.2 Matchning 

Bedömningsmall:  

Tagarens personlighet: 

Lämpliga franchisetagare skall framför allt väljas genom personliga egenskaper. För att få 

högt betyg krävs att franchisetagaren skall vara en bra företagsledare. Egenskaper dessa skall 

inneha är att de skall vara självständiga och känna att de är sin egen chef. De skall känna stark 

drivkraft och att de vill åstadkomma något. Man skall också känna att man har kontroll över 

sin omgivning och är villig att ta risker. Det är inte nödvändigt att vara för mycket av 

entreprenörstyp då detta snarare kan ställa till problem i en franchisingrelation. 

 

Urval och ekonomisk situation 

Viktig är att tagaren har de finansiella resurser som krävs för att bli franchisetagare. Man skall 

endast rekrytera tagare med sund och stabil ekonomi. Franchisegivaren bör exempelvis inte gå 

i borgen för en tagare när dessa tar banklån. För att få ett högt betyg i denna kategori krävs 

därför att givaren ställer höga krav på tagarens ekonomi och undviker att gå i borgen. 
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Urvalsprocessen bör även vara grundligt gjord så att man undviker att fel personer väljs ut till 

att driva en franchiseenhet. Man bör exempelvis se till att tagarens familj står bakom beslutet 

att bli franchistagare. 

 

Arbetsbörda 

För att få högt betyg krävs att tagaren helhjärtat går in för konceptet och är beredd att lägga 

den tid och insats som krävs för att göra verksamheten framgångsrik. 

 

Tidigare erfarenhet 

En franchisetagare får gärna ha generella erfarenheter av affärer men behöver inte ha varit 

självständiga affärsmän tidigare. Det är bättre att försöka forma dem till ledare/ägare till 

verksamheten. Har man för mycket tidigare branscherfarenhet och kanske ägt eget innan i 

samma bransch kan detta snarare försvåra då tagare inte följer konceptet utan vill gå sin egen 

väg och beter sig lite som en ”besserwisser”. Detta kan försvåra processen att lära upp tagaren 

att bli en framgångsrik franchisetagare. För högt betyg krävs således viss generell erfarenhet 

av affärsverksamhet men inte för mycket branscherfarenhet av exempelvis eget företag i 

samma bransch. 

 

Andra franchisetagare 

Då franchisetagare är företagets varumärke drabbar det alla om hela franchisingsystemet får 

dåligt rykte på grund av dåliga franchisetagare. Om en tagare upplever att andra tagare är 

mindre lämpade och till och med försämrar varumärket ger detta upphov till ett mycket lågt 

betyg. För ett högt betyg krävs det att franchisetagarna måste vara nöjda med hur företaget 

väljer andra tagare och uppleva att dessa också gör ett bra jobb. För en 5:a krävs det att man 

upplever andra franchisetagare mycket positivt så att dessa till och med stärker varumärket. 

 

Lokal 

Lokalen spelar stor roll för verksamhetens framgång. Givaren skall erbjuda lokalen och 

tagaren skall känna att han är nöjd med denna och att läget är bra. För toppbetyg skall givaren 

kunna erbjuda en lokal som tagaren är mycket nöjd med, både läge och utformning, och som 

även hade varit svår att få utan givaren bakom sig. Tillgång till ett en bra lokal och ett 

attraktivt läge skall vara en stor anledning till att bli franchisetagare. 
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Val av givare 

För ett högt betyg krävs det att tagaren känner att konceptet/organisationen uppfyller ens 

personliga förutsättningar och förväntningar. Tagaren skall gärna ha övervägt flera koncept 

som stod tillbuds och utvärderat deras resurser, attityder och kompetenser för att få högsta 

betyg. Om tagaren mest slumpartat valt givare eller känner att konceptet inte passar tagaren 

ger detta ett lågt betyg. 

 

 

 Matchning 7- Eleven: 4,4 

 

Tagarens personlighet: 4  

Tagaren har stark drivkraft och är väldigt motiverad att leda företaget. Citerade bland annat;  

”A quitter never wins and a winner never quits” vilket exemplifierar detta. Tagaren visar en 

stark framåtanda och säger att han gillar att jobba för sig själv som företagsledare. Detta ger 

upphov till ett högt betyg. När vi ställde frågor såg han sig inte som en del av 7- Eleven utan 

självständig och svarade exempelvis, rör detta mig eller konceptet. Det är tveksamt vad 

tagaren egentligen syftar på med detta uttalande. Det kan eventuellt tyda på lite väl starka 

entreprenörsegenskaper, såsom innovativitet och ett ständigt letande efter nya idéer. Det kan 

ställa till problem i en franchisingrelation, därför sänker detta betyget något. Tagaren har dock 

varit engagerad i konceptet så länge att han troligtvis formats in i det och hans nya idéer håller 

sig inom konceptets ramar.   

Urval och ekonomisk situation: 4,7 

Urvalet har förmodligen varit bra då de haft lång tid att lära känna honom. Givaren vet 

verkligen vem han är och har under lång tid kunnat bedöma om han passar bra att leda ett eget 

företag. Tagarens familj står bakom honom i beslutet att bli franchisetagare. Detta leder till ett 

högt betyg. Givarna har även en stor bank med lämpliga tagare vilket gör att de kan välja 

endast de bästa. Detta gör också att betyget blir högt. Lite osäkerhet råder om vilken 

ekonomisk situation givaren kräver av tagaren. 

Arbetsbörda 4,7 

Tagaren uppger att han är beredd att arbeta hårt och förstod innan han blev franchistagare att 

arbetsbördan kommer att bli stor vid ett nystartat företag. Han är således beredd att lägga ner 

den tid som krävs och förstår vad det innebär att starta eget. Detta ger ett högt betyg. 
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Tidigare erfarenhet: 5  

Tagaren hade erfarenhet av försäljning inom 7- Eleven då han blev franchisetagare. Men han 

har aldrig ägt eget i samma bransch. Då han under blivit skolad i konceptet är risken inte så 

stor att han har för mycket egna idéer som inte passar in i 7- Elevens koncept. Detta torde 

utgöra en perfekt grund för att bli franchisetagare. 

Andra franchisetagare: 4 

Tagaren har inget negativt att säga om andra franchisetagare och tycker att företaget ”plockar 

in rätt folk”. Då han inte uppfattar att andra tagare sköter sig dåligt utan är nöjd med andra ger 

detta ett bra betyg.   

Lokal: 5 7- Eleven har ett system som gör att ju längre man varit tagare desto bättre lokal kan 

man få. Hur detta system fungerar för nya tagare är tveksamt men då vi studerar endast denna 

relation ger detta upphov till att tagaren i detta fall har kunnat få bästa läget i stan och är 

mycket nöjd med lokalen. Då tagaren således är mycket nöjd med läget och systemet för 

lokaler har vi satt ett högt betyg. 

Val av givare: 3,3 Då det var slump att tagaren från början började arbeta i en 7- Elevenbutik 

och sedan startade en egen butik har han inte övervägt några alternativ. Tagaren har dock varit 

aktiv inom organisationen så länge att han har växt in i denna och tycker den nu motsvarar 

hans personliga förväntningar och förutsättningar. Detta höjer betyget och vi landar på ett 

medelbetyg. 

Snittbetyg matchning: (4+4,7+4,7+5+4+5+3,3)/7= 4,4 

 

5.1.3 Samarbete 
Bedömningsmall:  

Självständiga parter - Ömsesidigt beroende 

För att få ett högt betyg skall båda parterna ha framhållit att de tycker att samarbetet fungerar 

väl och att de tillsammans presterar bättre än vad de hade gjort var och en för sig. Att 

samarbetet bygger på ett avtal mellan två oberoende parter, där tagaren anser sig vara en 

självständig företagare. För att få ett högt betyg krävs även enligt teorin att alla parter 

utnyttjas och gör det dem är bäst på. (Se vidare teori avsnittet ”Samarbete”)  

 

Betydelsen av utbildning 

Flertalet praktiker (Axberg med flera) inom franchising påpekar att det ingår i ett 

franchisingavtal att givaren förser tagaren med utbildning. För betyget 5 skall givaren förse 
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tagaren med givande och gratis utbildning, där även kost och logi skall ingå. Om tagaren även 

har uppgett att utbildning är bra och inspirerande ger det ett högt betyg det vill säga över 3.  

 

Sammankomster för franchisingtagare 

Både Axberg och Tonndorf påpekar vikten av att det anordnas möten för tagarna, där de kan 

utbyta erfarenheter och kunskaper. Finns det råd för tagarna i organisationen ger det ett högt 

betyg. För att få betyget 5 skall de även anordnas kick-offer för att stärka gemenskapen i 

organisationen.     

 

Organisationsstrukturen 

Givaren skall inte kontrollera eller styra tagarna utan som Hatch framhåller skall 

differentieringen vara stor i ett franchisingföretag. Uppgifterna skall vara uppdelade som i ett 

nätverk så att alla kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Huvudkontoret skall hålla i trådarna så 

att tagarna kan fokusera på försäljningen till slutkunden. Givaren skall ha en coachande roll 

till tagarna istället för en maktposition. Betyget 5 ges till de fallföretag som upplever att det 

inte förekommer hierarki och att de kan påverka besluten i organisationen.     

 

Samarbete 7- Eleven: 4,8 

 

Självständiga parter – Ömsesidigt beroende: 5  

Tagaren anser sig vara 100 % självständig och att han får mycket i utbyte från givaren genom 

att vara med i franchisingkedjan. Givaren påpekar vikten av att parterna har olika fokus för att 

fungera bäst tillsammans och för att uppnå de gemensamma målen. Tagaren anser att ”…man 

får fullt förtroende tills man gjort bort sig…” och att givaren inte har lika stort beroende av de 

tagare som inte lyckas lika bra. Man kan dra slutsatsen från att en framgångsrik tagare inte 

”gör bort sig” det vill säga sköter sin verksamhet.  

Betydelsen av utbildning: 4,7  

Givaren erbjuder utbildning som tagaren anser vara givande och flera av utbildningarna är 

helt kostnadsfria.   

Sammankomster för franchisingtagare: 4,3  

Det anordnas kick-offer för tagarna flera gånger per år. Råd för tagarna där de kan utbyta 

idéer och tankar finns inte, konsulenterna och regioncheferna uppfyller dock delvis denna 

funktion.  
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Organisationsstrukturen: 5  

Kedjan har tidigare varit en hierarkisk organisation, men nu efter en omfattande 

omorganisering har det blivit en platt organisation.  

Snittbetyg samarbete: (5+4,7+4,3+5)/4 = 4,8 

 

5.1.4 Relation 
Bedömningsmall: 

Betydelsen av kommunikation 

Kriteriet mäter hur ofta tagaren och givaren har kontakt samt i vilken form den tar sig i 

uttryck. Grundförutsättningarna för att det skall vara god kommunikation är öppenhet, 

förtroende, gemensamt intresse, involvering och egen satsning. 

En vardaglig kontakt över telefon och personliga möten ger ett högt betyg (5). Givaren skall 

vara som en coach i sina samtal till tagaren. Sköts kommunikationen enbart via e-mail och 

endast med enstaka telefonsamtal ger detta således ett lågt betyg.   

  

Kunskapsflödet i organisationen 

Axberg framhäver vikten av att kunskapen och informationen sprids i ett franchisingsystem. 

Det är genom givarens kunskap och erfarenhet som tagaren får förutsättningar för att bli 

framgångsrik. Omdömet blir 5 om fallföretaget har ett bra informationsutbyte med sin givare 

och att konsulenter regelbundet besöker tagaren för att fånga upp idéer.  

 

Idéer och möjlighet att påverka beslut 

Franchisetagarna får besvara hur beslutsprocessen ser ut och om de tycker sig kunna påverka 

beslut i organisationen samt om deras idéer tas på allvar. Målkonflikter mellan givare och 

tagare ger låga poäng, medan om tagarna kan få utlopp för sin kreativitet och fantasi ger detta 

högt poäng. Finns det enligt beslutsteorin klara mål inom organisationen underlättar och 

effektiviserar det den vardagliga beslutsprocessen, detta krävs för betyget 5.   

  

Konflikter och konfliktlösning 

Detta kriterium ger högt poäng vid två olika scenarier. Först så ger det högt poäng om det inte 

finns några konflikter i organisationen, som kan tolkas som att tagaren och givaren har en bra 

kommunikation och dialog. Det uppstår således inga direkta konflikter mellan parterna.  



 76

Det finns dock även anledning att tro att tagaren på grund av sin lojalitet till givaren inte 

berättar om deras konflikter för en tredje part. För att kunna avgöra och bedöma detta kommer 

vi i dessa specifika fall även se hur samarbetet och hela relationen ser ut i organisationen.   

Finns det små konflikter i organisationen som leder till en givande diskussion med en bra 

lösning får detta ett högt betyg (5). Större konflikter där inte tagaren anser sig vara rättvist 

behandlad ger ett lågt betyg.    

 

Relation 7- Eleven: 3,9 

 

Betydelsen av kommunikation: 3  

Tagaren skulle kunna ha en vardaglig kommunikation med sin regionchef, men anser att han 

först vill lösa problemen själv. Detta tyder på att han inte ”i onödan” vill störa regionchefen 

och därför är kommunikationen inte är personlig utan på ett mer affärsmässigt plan.  

Kunskapsflödet i organisationen: 3,7  

Som Axberg påpekar så är det mycket viktigt att man inom en organisation inser vikten av att 

alla har tillgång till information. Tagaren anser att han kan sin marknad bäst och givaren 

fångar regelbundet upp tagarens idéer i butikerna genom konsulenter. De lokala problemen 

med marknadsföringen skulle eventuellt kunna bli mindre genom att tagarens idéer och 

åsikter togs mer på allvar av givaren.  

Idéer och möjligheten att påverka beslut: 4  

De tagare som visar framgång använder givaren för att hålla organisationen 

konkurrenskraftig. Betyget blir 4, eftersom konflikterna kring marknadsföring visar att 

tagaren inte fullt ut kan påverka beslut.   

Konflikter och konfliktlösning: 5  

Enligt tagaren finns det alltid konflikter angående till exempel små ändringar av 

franchisingavtalet, men att parterna i stort alltid möts halvvägs. Konfliktteorin tar just upp 

dessa faktorer som kan skapa kreativitet i en organisation.      

Snittbetyg relation: (3+3,7+4+5)/4 =3,9   

 

5.1.5 Avvikelseanalys 
Vi skall här utvärdera den enskilda och individuella betygsättningen (se Bilaga 3a).  

I stort kan vi säga att vi har en relativt liten spridning i subjektivitet. I alla våra bedömningar, 

förutom i tre fall, skiljer sig inte våra individuella betyg ifrån varandra med mer än en poäng.  
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Vi tänker nu redogöra och kommentera dessa tre fall. 

7- Eleven, Matchning, kriterium a) Tagarens personlighet:  

Karin 5, Emma 2 och Kristina 5.   

Det här kriteriet är mycket beroende av hur man uppfattar andras personlighet till exempel 

tagarens kroppsspråk och utstrålning. Karin och Kristina uppfattade tagarens 

entreprenörsförmåga helt i linje med 7- Eleven. Emma däremot uppfattade dessa egenskaper 

som ett eventuellt hinder och såg en vilja hos tagaren att gå sin egen väg. Därför satte hon ett 

lägre betyg.  

Bianco Footwear, Matchning, kriterium d) Tidigare branscherfarenhet: 

Karin 3, Emma 3 och Kristina 1.     

Emma och Karin anser att tagaren lätt kan formas in i Bianco Footwears koncept. De har 

resonerat så att tagaren har visat prov på drivkraft och förmåga att hantera nya situationer.  De 

har därför inte låtit tagarens avsaknad av tidigare generella erfarenheter av affärer dra ner 

betyget till den grad som Kristina.  

Specsavers Blic, Samarbete, kriterium c) Sammankomster för franchisetagare:  

Karin 2, Emma 4 och Kristina 4. 

Emma och Kristina satte ett högt betyg då det fanns råd för tagarna och att givaren påpekade 

dess betydelse. Karin upplevde att tagaren inte hade något förtroende för dessa råd vilket var 

anledningen till hennes låga betyg.    

 

Om spridningen av den subjektiva bedömningen hade varit betydligt större hade vi ställt oss 

mer kritiska till resultatet.   

5.2 Resultat 

I detta avsnitt kopplas företagens betygsbedömningar till en relativt bättre lönsamhet. I det 

första steget redovisas varje företags poängutfall utifrån vår betygssättning. Andra steget 

redovisar utfallen av beräkningarna gällande den relativa lönsamheten. Det tredje steget är 

en jämförelse mellan kategori- och lönsamhetsutfallen som vi även återkopplar till vår 

hypotes, då indirekt kategorierna motsvarar Axbergs framgångsfaktorer. I detta steg kommer 

vi att kunna besvara vår hypotes. 

 Vi belyser sedan den kritik som vi själva anser att man kan rikta mot vår studie och våra 

resultat samt ger förslag på vidare forskning.  
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 5.2.1 Resultat poängutfall  
Nedanstående uppställning visar varje fallföretags snittbetyg inom varje kategori samt den 

totala poängen för varje företag. Företagen är rangordnade efter total poäng, där högst total 

poäng står överst. Svarta siffror är avrundade till närmaste heltal, i förhållande till de 

skuggade siffrorna som är exakta tal. 

 

 

Tabell 1. (För att härleda siffrorna bakom snittbetygen, se Bilaga 3a) 

 

Tabellen visar att 7- Eleven placeras överst. Den insamlade empirin för detta företag har 

överensstämt väl med vår referensram inom samtliga kategorier, vilket har resulterat i en hög 

total poäng på 17 där max poäng är 20. Make Up Store har också påvisat bra korrelation 

mellan referensram och empiri. Skillnaden i totalpoäng mellan de två översta företagen är 

marginell och avgörs på decimalen. Bianco Footwear och Gallerix har även de mycket 

närliggande total poäng. Längst ner i tabellen med en total poäng på 11 ligger Specsavers 

Blic, där snittbetyget 3 dominerar inom de olika kategorierna. Inom kategorin ”Relation” är 

betyget 2, vilket indikerar på en sämre korrelation mellan våra insamlade data och vad 

referensramen förespråkar. 

 

5.2.2 Redovisning av utfallsberäkningarna gällande den relativa 
lönsamheten 
 

Beräkning av lönsamhet 

Beräkningar av lönsamhet och relativ lönsamhet i förhållande till branschindex finns under 

rubriken ”Lönsamhet” i vår empiridel. Nedan visas en rangordning av den relativa 

lönsamheten för de företag vars årsredovisning vi fått tillgång till. 

 Affärskoncept Matchning Samarbete Relation Total poäng 

7- Eleven 4 (3,6) 4 (4,4) 5 (4,8) 4 (3,9) 17 (16,7) 

Make Up Store 4 (4,2) 5 (4,6) 4 (3,7) 4 (3,8) 16 (16,3) 

Bianco Footwear 4 (3,7) 4 (3,5) 4 (4,1) 3 (3,3) 15 (14,6) 

Gallerix 3 (3,4) 4 (3,6) 4 (3,5) 4 (3,9) 14 (14,4) 

Specsavers Blic 3 (3,3) 3 (2,9) 3 (2,8) 2 (2,2) 11 (11.2) 
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Tabell 2 visar att 7-Eleven har högst lönsamhet i förhållande till sitt branschindex och 

Specsavers Blic ligger längst ner i den inbördesrangordningen. Då vi inte har haft tillgång till 

Bianco Footwear eller Make Up Store’s årsredovisningar har inga relativa lönsamhetssiffror 

kunnat beräknas.    

 

 Relativ lönsamhet 

7- Eleven 3,02 

Gallerix 1,03 

Specsavers Blic 0,94 

 Tabell 2.  

 

Koppling kriterieutfall, relativ lönsamhet och hypotes 

Vår ursprungliga hypotes var: 

 

     ”Axbergs framgångsfaktorer leder till en relativt högre lönsamhet” 

 

För att hypotesen inte skall förkastas krävs det att båda utfallen stämmer överens med 

varandra. Rangordningen mellan företagens kriterieutfall och relativa lönsamhet skall därmed 

vara densamma. 

 

Tabell 3 visar en uppställning av våra slutgiltiga resultat: 

 

 Total poäng kriterier Relativ lönsamhet 

7- Eleven 17 3,02 

MakeUpStore 16 - 

Bianco Footwear 15 - 

Gallerix 14 1,03 

Specsavers Blic 11 0,94 

   Tabell 3. 

Studerar man tabellen framkommer det att 7- Eleven visar högst totalpoäng och även den 

högsta relativa lönsamheten. Gallerix rangordnas i mitten av båda tabellerna. Specsavers Blic 

får lägst resultat vid båda beräkningarna.  
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Resultaten från de båda beräkningarna indikerar på en överensstämmelse i rangordningen av 

företagen vilket i sin tur leder till att hypotesen inte förkastas. Vi kan därför hävda att det i 

dessa fall finns tendenser på att desto bättre man uppfyller framgångsfaktorerna desto högre 

lönsamhet leder detta till. I vår studie finns således en positiv korrelation mellan Axbergs 

framgångsfaktorer och en högre relativ lönsamhet.   

  

5.2.3 Kritik 
Det finns många faktorer som gör att man kan rikta kritik mot vår undersökning och våra 

resultat. Nedan följer kritiska aspekter som vi har reflekterat över och vill belysa.  

 

Under arbetets gång har vi insett vilken omfattande teori och empiri som krävs för att kunna 

betygsätta kriterierna. Vi inser därmed att vår teoretiska grund och det insamlade empiriska 

materialet är begränsat och att de påverkat oss i betygsättningen och således även våra 

resultat. 

 

Det kan te sig som en slump när man studerar resultatutfallet att företagen får den befintliga 

rangordningen, eftersom vissa resultat endast avgörs på marginalen. Men vi anser att 

rangordningen är relevant då företagsbedömningen skett individuellt och enskilt i gruppen och 

med lärarutlåtande, som en kontroll på reliabiliteten.  

Vi vill även klargöra att vi inte ämnar utpeka något av företagen som bäst respektive sämst. 

Samtliga fallföretag är framgångsrika och starkt etablerade på marknaden. Vi vill därmed inte 

framställa ett företag som sämre för att det fått ett relativt lågt betyg.  

I vissa fall har vi vid betygsättningen av kriterierna även tagit hänsyn till information som 

finns under en annan kategori. Men vi har ändå strävat efter att finna empiri som matchar sitt 

specifika kriterium. Kategorierna ”Samarbete” och ”Relation” kan vara svåra att särskilja men 

vi anser att eftersom vi precisera vad vi explicit ser på under varje kategori kan problemet 

minimeras. 

 

Kritik kan riktas mot att vi inte fått tillgång till alla fem fallföretags årsredovisningar, vilket 

hade varit optimalt för sammanställningen av fallföretagens inbördes rangordning. Men 

eftersom vi fick tillgång till tre så var det fortfarande möjligt att rangordna dessa företag och 

det var på så vis vi kom till resultatet att inte förkasta hypotesen.  
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5.2.4 Vidare forskning 
För att ytterliggare analysera framgångsfaktorerna skulle man kunna utveckla och använda sig 

av en tabell i stil med den som visas nedan: 

 

 Affärskoncept Matchning Samarbete Relation 

7- Eleven Ja Ja Ja Ja 

Make Up Store Ja Ja Ja Ja 

Bianco Footwear Ja Ja Ja Nej 

Gallerix Nej Ja Ja Ja 

Specsavers Blic Nej Nej Nej Nej 

                 (1-3 = Nej, > 3 = Ja, 4-5 = Ja) 

 

Betygen från tabell 1 har översatts till ett ”Ja” respektive ett ”Nej”. Tabellen visar att både 7- 

Eleven och Make Up Store har samtliga ”Ja” i sina kategorier. Bianco Footwear och Gallerix 

har båda tre av fyra ”Ja”, medan Specsavers Blic har ”Nej” i samtliga kategorier.  

Vad som vidare skulle kunna utforskas är om man genom tabellen skulle kunna urskilja 

huruvida en eller flera kategorier är viktigare än de andra för att ett företag skall uppnå en 

relativt högre lönsamhet. För att kunna säkerställa detta vore det nödvändigt att utvidga 

studien till att omfatta betydligt fler företag än fem samt att ytterliggare utvärdera respektive 

kategoris kriterier. Fler expertutlåtande skulle också vara nödvändiga för att säkerställa 

resultatens relevans. Resultatet skulle eventuellt kunna vara en rangordning av kategorierna 

från viktigast till minst viktigast 

Förslagsvis har vi iakttagit att både Bianco Footwear och Gallerix båda har tre ”Ja” och ett 

”Nej”. Om Bianco Footwear vid en lönsamhetsberäkning hypotetiskt sätt haft högre relativ 

lönsamhet än Gallerix hade man vid en mer omfattande vidare forskning kunnat utforska om 

ett lyckat ”Affärskoncept” har en större betydelse än ”Relation” för att ett företag skall uppnå 

en relativt högre lönsamhet.   

 

Vidare forskning inom ämnet skulle även kunna vara att utföra en liknande studie med ett 

större antal fall för att kunna urskilja ett mer komplext mönster. En bredare och djupare studie 

som uppvisar samma grad av överensstämmelse kan eventuellt säkerställa resultaten på ett 

generellt plan, vilket så småningom kan leda till ett accepterande av hypotesen. 

En annan intressant infallsvinkel hade varit att studera framgångsfaktorerna i flera 

tagare/givare förhållanden inom samma franchisekedja. Denna studie skulle ge ett mer 
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nyanserat resultat på förhållandet mellan tagare och givare. Förhållandet mellan 

franchisegivare och tagare inom samma kedja har många gemensamma nämnare, vilket gör 

det intressant att studera eventuella avvikelser.      

6. Slutsats 
 
Avsikten med vår studie var att genom systematiska empiriska undersökningar av våra 

fallföretag visa belägg för att ett uppfyllande av Axbergs framgångsfaktorer leder till en 

relativt högre lönsamhet.  

Vi har efter studien funnit en positiv korrelation mellan ett uppfyllande av Axbergs 

framgångsfaktorer och en högre relativ lönsamhet. Vi kan därmed inte förkasta vår hypotes. 
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Bilaga 1a 
 
Frågor till NewHouse 
 
Kontra att man kan starta upp ett företag med en egen affärsidé.  

- Varför valde ni att bli franchisetagare?  
- Varför valde ni klädbranschen och just Newhouse?  
- Hur såg den övergripande processen ut från att ni fick idén tills att ni blev utvald av 

företaget? 
 
För att franchising skall bli framgångsrikt är företagets affärsidé & koncept en kritisk aspekt. 

- Vad består konceptet Newhouse av? 
- Anser ni att det saknas någon ”ingrediens” i detta koncept? 
- Anser ni att konceptet är unikt och i så fall varför? 
- Vad anser ni om klädbranschen och möjligheterna till lönsamhet? 

 
Vid utformandet av kontraktet mellan franchisegivare och franchisetagare är det många 
viktiga frågor att ta ställning till. 

- Tycker ni att kontraktet, i efterhand, speglade vad som skulle krävas av er? 
-  Kunde ni påverka innehållet i kontraktet? 

 
Kommunikationen mellan ”givaren” och franchisetagaren är ytterst viktig för att samarbetet 
skall fungera.  

- Hur såg kommunikationen ut mellan er & Newhouse-givaren?  
- Tog Newhouse-givaren era kunskaper om kundbeteendet seriöst? En givande dialog? 
- Kunde ni påverka butikssortimentet? 
- Fick ni tillgång till utbildning som ”givaren” stod för? Var den givande/aktuell? 
- Anser ni att franchising systemet som ni var delaktig i var hierarkiskt?  
- Förekom det kontroller från ”givaren”? 

 
Mycket av den litteratur vi har studerat är mycket positiv till franchising. 

- Anser ni att det var en ”win-win-situation” för er samt för ”givaren”?  
- Vilka avgifter betalade ni till ”givaren” och anser ni att de var rimliga? 
- Vad ansåg ni om Newhouse övergripande marknadsföring? Gick den i linje med vad 

ni ansåg vara bra marknadsföring för era kunder? 
- Hur såg arbetsfördelningen ut? Vem skötte administration, inköp.. etc? 
- Bedömer ni att det fanns ett jämnt och ömsesidigt beroende mellan er & ”givaren”? 
- Varför valde ni att inte fortsätta som franchisetagare? 
- Hur såg er ”exit” ut?  

 
Övriga aspekter som ni tycker vi inte har beaktat & som är viktiga för att förstå fenomenet 
franchising…    
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Bilaga 1b 
 
Svar från NewHouse  
 
Kontra att man kan starta upp ett företag med en egen affärsidé.  

- Varför valde Ni att bli franchisetagare?  
”Jag valde att bli franchisetagare för att jag blev tillfrågad om jag ville ta över affären på 
Vallgatan i Göteborg.” 

- Varför valde Ni klädbranschen och just Newhouse?  
”Har alltid haft ett intresse för kläder och mode, känner familjen Häller som äger New 
House. ” 

- Hur såg den övergripande processen ut från att Ni fick idén tills att Ni blev utvald av 
företaget? 

”Jag gick igenom affärens försäljningssiffror. Gjorde en budget. Jag hade redan ett AB sedan 
tidigare som jag kunde ha rörelsen i. Genomförde ganska många kalkyler för hur det kunde 
se ut. Bland annat om hur jag skulle kunna marknadsföra New House Vallgatan. Gick även 
igenom alla produkter kvalitetsmässigt.  ” 
 
För att franchising skall bli framgångsrikt är företagets affärsidé & koncept en kritisk aspekt. 

- Vad består konceptet Newhouse utav? 
”Konceptet New House är nog Kvinna i Farten från fritid till fest.” 

- Anser ni att det saknas någon ”ingrediens” i detta koncept? 
”Där tycker jag nog att New House har lyckats bra. ” 

- Anser Ni att konceptet är unikt och i så fall varför? 
”Konceptet är inte unikt. Gant har ungefär detsamma koncept. ” 

- Vad anser Ni om klädbranschen och möjligheterna till lönsamhet? 
”Klädbranschen är en mycket tuff bransch. Kläder är en färskvara. Det gäller att få ut 
säsongens plagg så fort som möjligt. ” 
 
Vid utformandet av kontraktet mellan franchisegivare och franchisetagare är det många 
viktiga frågor att ta ställning till. 

- Tycker Ni att kontraktet, i efterhand, speglade vad som skulle krävas utav Er? 
-  Kunde ni påverka innehållet i kontraktet? 

”När det gäller kontraktet, så var jag själv med och utformade detta eftersom jag var den 
första franchisetagaren. Så jag hade därför möjlighet att påverka detta ganska mycket. ” 
 
Kommunikationen mellan ”givaren” och franchisetagaren är ytterst viktig för att samarbetet 
skall fungera.  

- Hur såg kommunikationen ut mellan Er & Newhouse-givaren?  
”Kommunikationen mellan mig och New House var bra. ” 

- Tog Newhouse-givaren Era kunskaper om kundbeteendet seriöst? En givande dialog? 
”De lyssnade och vi hade en bra dialog.” 

- Kunde ni påverka butikssortimentet? 
”Jag kunde inte påverka kundsortimentet.” 

- Fick Ni tillgång till utbildning som ”givaren” stod för? Var den givande/aktuell? 
”Utbildning förekom det inte så mycket utav. Jag kunde ju inte vara borta från affären. Jag 
var dock uppe i Borås vid några tillfällen och tittade på de nya kollektionerna.  ” 

- Anser ni att franchising systemet som Ni var delaktig i var hierarkiskt?  
”Man är ganska liten som franchisetagare. Ägarna bestämmer. ” 

- Förekom det kontroller från ”givaren”? 
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”Kontroll från givaren förekom. Försäljningssiffror lämnades varje vecka bland annat.”  
 
 
Mycket av den litteratur vi har studerat är mycket positiv till franchising. 

- Anser Ni att det var en ”win-win-situation” för Er samt för ”givaren”?  
”Givaren är vinnare behöver inte ligga ute med lagerkostnaderna. Tar inga risker, det gör 
däremot tagaren. ” 

- Vilka avgifter betalade Ni till ”givaren” och anser Ni att de var rimliga? 
- Vad ansåg Ni om Newhouse övergripande marknadsföring? Gick den i linje med vad 

Ni ansåg vara bra marknadsföring för era kunder? 
”Marknadsföringen var ganska dålig i dagspress däremot gjordes en fin folder för varje 
kollektion och deras hemsida är bra. ” 

- Hur såg arbetsfördelningen ut? Vem skötte administration, inköp.. etc? 
”Inköp sköttes centralt i Borås medan administration sköttes av mig. ” 

- Bedömer Ni att det fanns ett jämnt och ömsesidigt beroende mellan Er & ”givaren”? 
”Beroendet mellan tagare och givare är nog mer så att tagaren bär ett stort ansvar med lokal 
och lagerhållning. Ligger ute med ganska mycket pengar. Givaren kan ju alltid ta tillbaka sin 
affär eller säga upp avtalet. ” 

- Varför valde Ni att inte fortsätta som franchisetagare? 
”Riskerna är för stora och bland annat dålig lönsamhet.”  

- Hur såg Er ”exit” ut?  
”Min exit var det inga problem med. Givaren köpte tillbaka mitt lager och hyreskontraktet 
hade jag inte tagit över. ” 
 
Övriga aspekter som Ni tycker vi inte har beaktat & som är viktiga för att förstå fenomenet 
franchising…    
”Jag tror att franchiseförfarandet fungerar bättre med dagligvaror. I klädbranschen är man 
för beroende av designern eftersom DU inte har möjlighet att köpa från andra märken. ” 
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Bilaga 2a 
 

Intervjufrågor, franchisetagare 
 

Affärsidé 
 

1. Vad är verksamhetens affärsidé och koncept? 
2. Vad gör konceptet unikt och på vilket sätt skapar detta konkurrensfördelar? 
3. Beskriv sortimentet. Är du nöjd med detta? Upplever du att det följer marknaden och 

dess svängningar? 
4. Vad tycker du om marknadsföringen? Matchar denna din verksamhet? 
5. Anser du att konceptet var väl beprövat vid din uppstart? Hur pass etablerat och säkert 

på marknaden uppfattar du det som nu? 
6. Hur ser du på de manualer du fick vid uppstart? Hur ser de ut nu? Innehöll/innehåller 

de detaljerade och utförliga beskrivningar på hur rutiner ska skötas, hur lokalen ska 
inredas etc? 

 
Matchning 
 
 

1. Hur länge har du varit franchisetagare 
2. Varför valde du detta koncept? 
3. Hur skulle du beskriva din personlighet? 
4. Vad anser du krävs för att bli en bra franchisetagare? Personliga egenskaper? 
5. Var det svårt att bli utvald att bli franchisetagare? 
6. Hur har du finansierat verksamheten/uppstarten? 
7. Hur blir man franchisetagare för xxx ? 
8. Vad tycker du om andra franchisetagare? 
9. Hur mycket arbetar du? Vad tycker du om detta?  
10. Har du tidigare erfarenhet ifrån samma bransch? Övrig erfarenhet? 
11. Hur gick tilldelningen av lokal till? Är du nöjd med din lokal och dess läge? 

 
 
Samarbete 
 

1. Hur ser ”förhållandet”/samarbetet mellan dig och din givare ut? 
2.  Anser du att båda är självständiga parter respektive existerar det ett ömsesidigt 

beroende? 
3. Vad erbjuder din givare i form av utbildning, stöd och support? 
4. Anser du att utbildningen är givande? Vilka kostnader innebär den för dig? 
5. Vad för sammankomster anordnar givaren för tagarna i den kedja som du ingår? 
6. Hur ser er organisationsstruktur ut? På en skala mellan en platt och en hierarkisk 

organisation – hur uppfattar du organisationen?    
7. Är arbetsuppgifterna differentierade?   
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Relation 
 

1. I vilken form och frekvens sker den huvudsakliga kommunikationen mellan dig och 
givaren? 

2. Beskriv hur information och kunskap sprids, samt om du anser att allas kunskap i 
verksamheten utnyttjas?  

3. Får du regelbundna besök av konsulenter? 
4. Hur ser beslutsprocessen ut mellan dig och givaren?  
5. Anser du att du kan få utlopp för dina idéer och påverka beslut i verksamheten?  
6. Finns det klara uttalade mål som du kan ta beslut utifrån?  
7. Har det förekommit konflikter mellan dig och givaren? Vad handlade i så fall 

konflikten om och hur löste sig problemet?  
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Bilaga 2b  
 
 

Intervjufrågor, franchisegivare 
 
 
Affärsidé 
 

1. Vad är verksamhetens affärsidé och koncept? 
2. Vad gör verksamheten unik/ vilken anser du vara er starkaste konkurrensfördel? 

 
Matchning 
 

1. Vilka personliga egenskaper anser du vara viktiga hos en franchisetagare? 
2. Är det svårt att bli franchisetagare? Vilka krav ställs på franchisetagaren och dess 

ekonomi? 
3. Hur lång tid tar det för en sökande att bli franchisetagare? 

 
Samarbete 
 

1. Blir idéer från franchisetagare tagna på allvar och speglade i beslut tagna på central 
nivå? 

2. Anser du att det finns ett ömsesidigt beroende mellan er och franchisetagaren? 
 
Relation 
 

1. Hur tycker du att relationen ska se ut? 
2. Hur ser organisationsstrukturen ut? 
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Bilaga 3a  
 
A = Karin  Snittbetyg/kriterium: (A+B+C)/3 
B = Emma   
C = Kristina       Snittbetyg/kategori: (Snittbetyg/kriterium)/antal kriterier  
 

Kategorier & 

framgångs- 

kriterier 

(se bilaga 3 b)   

 

7- Eleven 

 

Bianco Footwear 

 

Gallerix 

 

Make Up Store 

 

 

Specsavers 

Blic 

Betygsättning A B C Snitt A B C Snitt A B C Snitt A B C Snitt A B C Snitt 

Affärskoncept    3,6    3,7    3,4    4,2    3,3 

a)  2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 4 4 3,7 5 5 5 5 

b) 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3,6 4 4 4 4 4 3 4 3,7 

c) 5 4 4 4,3 5 4 5 4,7 5 4 5 4,7 5 5 5 5 3 3 3 3 

d) 3 3 3 3 5 5 5 5 1 1 1 1 3 2 3 2,7 4 4 4 4 

e) 5 5 5 5 4 3 4 3,7 4 4 5 4,3 5 5 5 5 2 2 2 2 

f) 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 

Matchning    4,4    3,5    3,6    4,6    2,9 

a) 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 2,6 

b) 5 4 5 4,7 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,6 

c) 4 5 5 4,7 4 4 5 4,3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

d) 5 5 5 5 3 3 1 2,3 3 3 4 3,3 5 5 5 5 3 3 3 3 

e) 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

f) 5 5 5 5 4 4 3 3,6 5 5 5 5 4 4 5 4,3 4 4 4 4 

g) 3 4 3 3,3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 4 5 4,6 2 2 2 2 

Samarbete    4,8    4,1    3,5    3,7    2,8 

a) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

b) 5 4 5 4,7 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 

c) 4 5 4 4,3 4 4 3 3,7 4 4 4 4 2 3 2 2,3 2 4 4 3,3 

d) 5 5 5 5 4 3 4 3,7 3 3 3 3 3 3 4 3,3 2 2 2 2 

Relation    3,9    3,3    3,9    3,8    2,2 

a) 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 2,7 

b) 4 3 4 3,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

c) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,7 4 4 4 4 2 2 2 2 

d) 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
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Precisering av respektive kategoris framgångskriterier: 
 

Affärskoncept 
 
a) Röd tråd –
återgivande av  
koncept 
 
b) Unik affärsidé 
 
 
c) Sortimentet 
 
d) Marknadsföring 
 
e) Tillförlitligt 
och väletablerat 
 
f) Manualer och 
inredning 

Matchning 
 
a) Tagarens 
personlighet 
 
b) Urval och  
ekonomisk 
situation 
 
c) Arbetsbörda 
 
d) Tidigare  
branscherfarenhet 
 
e) Andra  
franchisetagare 
 
f) Lokal 
 
g) Val av givare  

Samarbete 
 
a) Självständiga parter –  
Ömsesidigt beroende 
 
b) Betydelsen av utbildning 
 
 
c) Sammankomster för 
franchisingtagarna 
 
d) Organisationsstrukturen 

Relation 
 
a) Betydelsen av  
kommunikation 
 
b) Kunskapsflödet 
i 
organisationen 
 
c) Idéer och 
möjligheten 
att påverka beslut 
 
d) Konflikter och  
konfliktlösning 

 
 
Bilaga 3b 
 
Lärarutlåtande, Christer Kedström: 
  
7- Eleven:   Unik affärsidé 3, Sortiment 3, Marknadsföringen 3 
 
Bianco Footwear:  Unik affärsidé 4, Sortiment 4, Marknadsföringen 4 
 
Gallerix:   Unik affärsidé 2, Sortiment 4, Marknadsföringen 3 
 
Make Up Store:  Ingen kommentar från läraren.  
 
Specsavers Blic:  Unik affärsidé 4 
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Bilaga 4 
Resterande betygsättning och analys. 
 

 

Affärskoncept 

 

Bianco Footwear: 3,7 

Röd tråd: 2 Det som sammanlänkar kedjan och ska hålla ihop alla dess delar är otydligt och 

ganska luddigt vilket ger ett lågt betyg inom denna kategori. 

Unik affärsidé: 3 Bianco Footwears USP består av en kombination av pris och där den 

verkliga produkten ger en ökad kundtillfredställelse i form av en känsla av lyx. 

Kombinationen bedömer vi har skapat något unikt i konceptet.  

Sortimentet: 4,7 Detta bedöms som brett, levande och konkurrenskraftigt vilket ger ett högt 

betyg. 

Marknadsföringen: 5 Marknadsföringen har prisats. Den har gett kedjan mycket positiv 

uppmärksamhet vilket tagaren uppskattar. 

Tillförlitligt och väl etablerat: 3,7 Bianco Footwear är en ständigt växande kedja och 

etableringsgraden är i nuläget hög, vilket ger ett högt betyg. 

Manualer och inredning: 4 Manualerna gjorde att tagaren, som var helt utan erfarenhet av 

detaljhandel och affärserfarenhet, utan problem klarade att sköta verksamheten. Inredningen 

sänker dock betyget då denna inte är enhetlig utan bygger på tre olika uppsättningar; en 

gammal, en lite nyare och en ny. 

Snittbetyg affärskoncept: (3 + 2 + 4,7 + 5 + 4 + 4)/6= 3,7 

 

Gallerix: 3,5 

Röd tråd: 5 Konceptet ”att göra någon glad” genomsyrar allt. Från butiksinredning till 

personal. Konceptet är tydligt, lätt och klart vilket speglades när både tagare och givare direkt 

återgav det utan omskrivelse. 

Unik affärsidé: 3,6 Det som gör Gallerix´s koncept unikt är den kunniga personalen. Just till 

ramar och vykort finns det en uppsjö konkurrenter. Gallerix har dock hittat en utgångspunkt 

som gör en unik där man lyckats ge en högre kundtillfredställelse. Tagaren har sett till att 

genom utbildning ha en kunnig personal som ska kunna ta emot en kund och ge förslag på 

olika ramarrangemang. 
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Sortimentet: 4,7 Det höga betyget grundar sig på ett brett sortiment av konkurrenskraftiga 

produkter av bra kvalitet som ständigt uppdateras. Ännu en faktor som gav en positiv 

inverkan var att tagaren fritt kunde beställa från andra leverantörer än centralorganisationen 

men i flertalet av fall valde bort detta alternativ. 

Marknadsföringen: 1 Tagaren var inte nöjd med denna tjänst. Denna uppfattades som 

förlegad och matchade således illa med konceptet och dess utveckling. Det som ytterligare 

bidrar till det låga betyget är tagarens brist på förtroende mot marknadsföringsansvarig.  

Tillförlitligt och väl etablerat: 4,3 Gallerix är väletablerat på den svenska marknaden.  

Manualer och inredning: 2 Manualerna angående hur rörelsen ska drivas ansågs bra och 

översiktliga. Dock innehåller dessa inte några vidare direktiv hur butiken ska se ut vilket gör 

att de kan variera mycket från ställe till ställe. Tagaren upplevde vidare att givaren hade för 

slappa tyglar när någon misskötte sin butik. 

Snittbetyg affärskoncept: (5 + 4,6 + 4,7 + 1 + 4,3 + 2)/6 = 3,4 

 

Make Up Store: 4,2 

Röd tråd: 3,7 I grunden finns ett klart och tydligt koncept som bygger på ”de fyra K´na”. 

Detta uppgav franchisegivaren utan tveksamhet. Franchisetagaren däremot kunde grunden 

och plocka ut det viktigaste, men inte som ett rinnande vatten.  

Unik affärsidé: 4 Betyget grundas på ett unikt sätt att knyta kunden till sig. Går man tillbaka 

till teorin och tar hänsyn till Kotlers modell kan man tydligt se de olika nivåerna. 

Kärnprodukten är make up- produkter. Den verkliga produkten är den stilrena förpackningen, 

varumärket och den kvalitet som man satsat hårt på och angett som en av sina största 

konkurrensfördelar. Den utökade produkten är allt man får runt omkring i form av råd, tips 

och utbildning. Genom ett samspel av nämnda tre produktnivåer bedömer vi att Make Up 

Store kan ge kunden en större tillfredställelse än endast en lösning på ett problem.  

Sortimentet: 5 Ständig förnyelse inom ett brett sortiment ger högsta betyg. 

Marknadsföringen: 2,7 Denna är visserligen fräsch och påkostad med deras samarbeten med 

olika kändisar. Tagaren upplevde den dock som illa matchad med dennes butik vilket ger ett 

lägre betyg. 

Tillförlitligt och väl etablerat: 5 Make Up Store finns i hela världen. Man har överallt sett 

bevis på att konceptet kan fungera. 

Manualer och inredning: 5 Manualerna uppfattas av tagaren innehålla det som krävs för att 

kunna driva sin verksamhet. Inredningen förstärker det höga betyget då reglerna bestämmer 
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precis hur butiken ska se ut samt precis i vilket ordning och plats varje produkt har i butiken. 

Detta gör att man vet precis på vilken hylla man hittar sin mascara eller sitt puder innan man 

gått in i butiken oavsett vilken butik i världen man besöker. 

Snittbetyg affärskonceptet: (4 + 3,7 + 5 + 2,7 + 5 + 5)/6 = 4,2 

 

Specsavers Blic: 3,3 

Röd tråd: 5 Konceptet var klart och tydligt, både tagare och givare uppgav detta på rak arm 

utan eftertanke. Här hade man lyckats förmedla den röda tråden vilket gav högsta betyg. 

Unik affärsidé: 3,7 Specsavers Blic optiks USP består i huvudsak av priset. Detta i 

kombination med enkelheten ska ge kedjan konkurrensfördelar. Vi bedömer att priset ger en 

relativt känslig konkurrensfördel som är lätt för en motspelare att konkurrera med, vilket 

resulterar i ett lägre betyg.  

Sortimentet: 3 Fullt tillfredställande sortiment enligt tagaren. 

Marknadsföringen: 4 Marknadsföringen låg i linje med verksamheten och dess koncept, 

uttryckte klart sitt budskap och var fullt tillfredställande. 

Tillförlitligt och väl etablerat: 2 Trots att båda kedjorna var väletablerade på sina håll är 

uppfattar vi det alltid som känsligt vid ett ägarbyte. Blic optik var innan väletablerat på den 

svenska marknaden. Ägarbytet och ändringen av namn och varumärke har haft en negativ 

inverkan vid betygsättningen. 

Manualer och inredning: 2 Manualerna var enligt tagaren tillfredställande men inredningen 

sänkte betyget. Detta då tagarens föråldrade inredning ledde till svårigheter att använda sig av 

de hjälpmedel som givaren står för i form av till exempel skyltar och hyllor. 

Snittbetyg affärskoncept: (3,7 + 5 + 3 + 4 + 2 + 2)/6= 3,3 

 

Matchning 

 

Bianco Footwear: 3,5 

Tagarens personlighet: 5 Tagaren har precis de egenskaper en bra franchistagare bör ha 

vilket ger toppbetyg. Hon gillar att arbeta självständigt, vill vara sin egen chef och känner 

stark drivkraft. Hon har förmåga att leda och coacha. Samtidigt är hon inte för mycket 

entreprenörstyp för hon ville inte ”hitta på” ett eget företag utan tyckte franchising var ett bra 

alternativ. 
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Urval och ekonomisk situation: 2 Givaren hade verkan höga krav på tagarens ekonomi  eller 

särskilt djupgående urvalsprocess. Tagaren blev franchisetagare fast hennes man var i japan 

och inte kunde stödja henne i detta åtagande vilket tyder på en tveksam urvalsprocess. 

Arbetsbörda: 4,3 Tagaren är beredd att jobba mycket hårt samtidigt som hon har familj 

vilket tyder på att hon vet vilken tid och insats som krävs för att få verksamheten 

framgångsrik. Detta ger ett högt betyg i denna kategori.  

Tidigare erfarenhet: 2,3 Tagaren har inte varit egen företagare innan vilket kan ses som 

positivt då hon lätt kan formas in i koncepet och inte kommer att fungera som en 

”besserwisser”. Det som drar ner betyget är att tagaren helt saknar tidigare generell erfarenhet 

av affärer vilket är bra att när man blir franchisetagare. 

Andra franchisetagare: 2 Tagaren verkar inte nöjd med hur företaget väljer ut 

franchisetagare då hon ibland upplever andra franchisetagare som lata samtidigt som hon vet 

att företaget nekar vissa. Då man anar missnöje mot andra franchisetagare ger detta ett lågt 

betyg. 

Lokal : 3,6 Lokalerna till sin två franchisebutiker blev hon tilldelade till sig som sig bör och 

hon säger att hon är nöjd med lokalerna. Detta ger ett starkt medelbetyg.  

Val av givare: 5 Tagaren har gjort ett aktivt val av givare och övervägt flera alternativ. Hon 

tyckte detta konceptet verkade mest spännande och tycker att det motsvarar hennes personliga 

förutsättningar och förväntningar. Detta stämmer precis in i teorin om hur ett val av givare bör 

gå till. 

Snittbetyg matchning: (5+2+4,3+2,3+2+3,6+5)/7= 3,5 

 

Gallerix: 3,6  

Tagarens personlighet: 5 Tagare är mycket drivande och inspirerande. Han engagerar sig i 

sin personal och fungerar mycket bra som företagasledare. Under intervjun visar han hur han 

hela tiden går in för sitt företag och sina kunder. Han ser sig som drivande men inte helt och 

hållet entreprenörstyp som vill utveckal något eget. Enligt vår teori tycker vi att han passar 

perfekt in som franchistagare utifrån hans personliga egenskaper. Han har således fått 

toppbetyg. 

Urval och ekonomisk situation: 3  

När han blev franchisetagare upplevde han det som att de inte ställde höga krav på honom och 

det var lätt att bli franchisetagare. Dock måste man ha pengar till startavgift. Då vi inte har 
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lyckats att nå givare är det svårt att bedöma denna punkt och vi har valt att sätta ett 

medelbetyg. 

Arbetsbörda: 5 Tagaren har varit med att starta två butiker och vet precis vad som krävs för 

att lyckas. Han förstår att det inte bara är att sitta och räkna pengar utan man måste engagera 

sig och det ligger hårt arbete bakom vilket har gjort att han lyckats bra som tagare. Tagaren 

har således helt gått in för konceptet och arbetat mycket hårt. Av dessa anledningar ges 

toppbetyg. 

Tidigare erfarenhet: 3,3 När han startade sitt första gallerix hade han inte erfarenhet av 

någonting men när han startade det företag vi nu granskar hade han således branscherfarenhet. 

Han hade dock ägt innan men inom samma koncept. Man kan således både se det som att han 

har varit egen företagare innan och detta skulle kunna ge problem men eftersom det varit 

inom samma kedja riskerar han inte bli besserwisser.  

Även om han har ägt eget innan har det varit inom samma koncept och han har således 

formats in i konceptet. Man kan således likna det vid att han hade generell branscherfarenhet 

när han öppnade sin nuvarnade butik.  

Andra franchisetagare: 1 Tagaren upplever att givaren ställer sig platt inför tagarna och inte 

ställer några kvalitetskrav. Detta drabbar även honom och varumärket. Detta är mycket 

negativt enligt teorin och ger således bottenbetyg. 

Lokal : 5 Tagaren är mycket nöjd med lokalen och säger att han aldrig hade lyckats komma 

in på det köpcentra han befinner sig utan givaren bakom sig. Lokalens läge och att givaren 

haft möjlighet att erbjuda honom denna har således betytt mycket för tagaren.   

Val av givare: 3 Tagaren säger att konceptet och affärsidén att göra någon glad tilltalade 

honom mycket när han valde gallerix. Han snubllade in på konceptet och gillade det direkt. 

Han gillar företagets attityder och tycker att detta motsvarar han personliga förutsättningar 

och förväntningar. Konceptet verkar matcha tagararen väl men det faktum att det var slumpen 

som avgjorde att det blev gallerix och att han inte övervägt några alternativ sänker betyget. 

Snittbetyg matchning: (5+3+5+3,3+1+5+3)/7=3,6 

 

Make Up Store: 4,6 

Tagarens personlighet: 5 Tagaren är mycket drivande, har massor med idéer och hittade 

bland annat lokalen själv. Hon säger sig ha många entreprenörsegenskaper men tyckte det 

verkade svårt att starta eget förtag i branschen och valde därför franchising Hon ser sig själv 

som en bra företagsledare. Hon är således självsäker och känner att hon är beredd på att ta 



 100

vissa risker vilket gör tagarens personlighet passar mycket väl in med vad som krävs för att 

bli en franchisetagare. Enda risken skulle kunna vara att hon är för mycket entreprenörstyp 

och hellre skulle vilja gå för mycket sin egen väg men detta såg vi inga tecken på.  

Urval och ekonomisk situation: 3 Tagarna för makupstore är ofta unga och givarna ställer 

inte hårda ekonomiska krav men har många som söker. Man väljer snarare efter personlighet. 

Man testar dem ( som i detta fall vem som kunde hitta lokal först) och väljer bara ut de mest 

drivande. Så verkar det även var i vårt fall och som beskrivit i teorin finns risk med att tumma 

på de eknomiska kravan. Detta sänker betyget till en trea. 

Arbetsbörda: 5 Tagaren går helt in för sin uppgift och lägger ner mycket tid på sin 

verksamhet. Tagaren tog även med sig telefonen på semester. Då tagaren helhjärtat går in för 

konceptet ger detta toppbetyg. 

Tidigare erfarenhet: 5 Tagaren har den expertis som krävs för att äga ett makupstore. Hon 

har viss erfarenhet av försäljning men har inte varit egen företagare inom branschen tidigare 

vilket kan vara negativt. Denna bakgrund är mycket passande för att bli franchisetagare och 

ger således toppbetyg. 

Andra franchisetagare: 2 Tagaren känner att andra tagare inom kedjan inte är lika trevliga 

och tillmötesgående som hon är. Detta känner hon kan skada även henne och ger upphov till 

ett lågt betyg. 

Lokal: 4,3 I detta fall har lokalen inte erbjudits av givaren utan fungerat som gallring av 

tagare. Den som först kunnat ordna lokal har fått öppna butik. Detta är en ovanlig idé och 

finns inte nämnd i teorin men då den ger upphov till att tagaren själv väljer lokal så ser nog 

tagaren till att han blir nöjd med läget. Vi har således valt att ge ett högt betyg.  

Val av givare: 4,6 Tagaren har övervägt flera koncept och tycker att makupstore hade ett 

ungt och levande koncpet som hon tycket verkade konkurrenskraftigt. Det är mycket bra att 

tagaren sett noga på andra koncept och ger således mycket högt betyg. 

Snittbetyg matchning: (5+3+5+5+5+4,3+4,6)/7=4,6 

 

Specsavers Blic: 2,9 

Tagarens personlighet: 2,6 Under vår intervju satt tagaren tillbakalutad och gav intryck av 

att vara omotiverad och inte särskilt drivande. Vid frågan om hur man bör vara som 

franchisetagare var svaret efter lång tystnad att man bör vara en bra ledare och bra på att 

motivera personalen. Tystnaden och det bristande engagemanget ger oss intrycket att tagaren 

inte är särkilt inte drivande och visar tecken på viss osäkerhet. Det är svårt att bedöma hur han 
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är som ledare men han ger inte intryck av att vara den perfekta franchisetagaren med 

ledaregeneskaper som stark drivkraft och självsäkerhet. Betyget blir under medel. 

Urval och ekonomisk situation: 2,6 Givaren säger att organisationen har höga krav på urval 

men tagaren säger att han inte kände till att det skedde något urval eller att det fanns några 

krav på hans ekonomi vilket betyder att urvalsprocessen inte är särskilt omfattande. Detta är 

inte bra. Det kan hända att urvalsprocessen var mindre omfattande på grund av att tagaren och 

givaren tidigare kände varandra. Det är tveksamt till om man bör ställa mindre krav på grund 

av detta. Givaren säger att man har två krav inom företaget, att man är utbildad optiker och 

man är en bra affärsman. I detta fall finns risk att endast det första kravet blivit uppfyllt. 

Tagaren är en utbildad optiker som har klarat sig på start eget kurs men det verkar räcka med 

detta för att anses vara en bra affärsman. Tveksamheter inom urvalet ger upphov till ett lågt 

betyg. 

Arbetsbörda: 3 Tagaren säger att i början var arbetsbördan stor och han arbetade mycket. Nu 

strävar han efter en normal arbetsvecka. Här blir ett medelbetyg. Han la ner den tiden som 

krävdes men nu är det lite mer tveksamt om han orkar lägga ner all tid som krävs för att få 

verksamheten framgångsrik.  

Tidigare erfarenhet: 3 Tagaren har väldigt lång branscherfarenhet vilket inte alltid är bra då 

han kan vara svår att forma in i konceptet. Dock är detta koncept unikt då det krävs att man är 

optiker och har branscherfarenhet. Han saknar även viss affärserfarenhet som istället är viktigt 

att ha då man blir franchisetagare. 

Andra franchisetagare: 3 Då tagaren säger att han uppfattar andra franchisetagare relativt 

positivt, samtidigt som givaren är medveten om vikten av att endast välja lämpliga 

franchisetagare ger detta ett högt betyg. Dock finns brister i givarens val av tagare eftersom 

denna tagare anser att undantag det vill säga hans uppfattning om alla andra tagare inte är helt 

positivt. Betyget blir således ett medelbetyg.  

Lokal: 4 Givaren har gett tagaren lokalen och står på hyreskontraktet. Lokalen ligger i 

centrum och tagaren säger att han är nöjd med läget. Detta passar bra in hur det ska gå till 

vilket ger ett högt snittbetyg. 

Val av givare: 2 Slumpen verkar ha avgjort varför tagaren valde Specsavers Blic (  kände 

bland annat ägarna). Han är dock optiker och vill han arbeta inom detta området är 

förmodligen valmöjligheterna inte särskilt stora och han uppger inte ha övervägt några andra 

alternativ. Tagaren säger dock att han tycker att konceptet motsvarar hans personliga 

förväntningar och förutsättningar men då han inte övervägt några alternativ sänker detta 

betyget. 
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Snittbetyg matchning: (2,6+2,6+3+3+3+4+2)/7= 2,9 

 
 

Samarbete 

 
 

Bianco Footwear: 4,1 

Självständiga parter – Ömsesidigt beroende: 5 Tagaren anser sig vara självständig och att 

det var just därför som hon valde att bli franchisetagare. Självständigheten framhäver även 

givaren som viktig. Parterna anser sig vara beroende av varandra för att fungera väl.  

Betydelsen av utbildning: 4 Givaren erbjuder utbildning för butikspersonalen, där hon får stå 

för egen kost och logi. Alla i personalen vidareutbildas och man skickas även till 

huvudkontoret i Danmark för att genomgå kursen ”Bianco World”.  

Sammankomster för franchisingtagare: 3,7 Det finns inköpsmöten och anordnas 

”teambildningskurser” för personalen där de kan påverka samt inspireras. Utbildningen i 

Danmark stärker samhörigheten mellan tagarna. Men det saknas konkret upprättade råd för 

tagarna.  

Organisationsstrukturen: 3,7 Enligt tagaren är organisationen mycket platt. Givaren anser 

att organisationen är relativt hierarkisk där mycket beslut tas i toppen.  

Betyget grundar sig i att givaren har ”lyckats” få tagaren tycka att verksamheten är platt 

medan den verkliga makten ändå finns i toppen. Samtidigt skall det inte finnas hierarki i ett 

franchising företag och det sänker betyget.  

Snittbetyg samarbete: (5+4+3,67+3,67)/4 = 4,1 

 

Gallerix: 3,5 

Självständiga parter - Ömsesidigt beroende: 5 Tagaren anser att han är en självständig 

företagsledare och att givaren förser honom med den kunskap som han behöver för att kunna 

driva sin verksamhet.  

Betydelsen av utbildning: 2 Givaren erbjuder en grundutbildning för tagaren som är gratis. 

Utbildning som erbjuds personalen skall tagaren betala för. Utbildningen är bra men inte 

tillräckligt givande i förhållande till vad man får betala. Lägger man till kostnaden för kost 

och logi blir det inte ”värt” det att skicka personalen.   
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Sammankomster för franchisingtagare: 4 Det finns butiks råd och det är bra, men företaget 

saknar kickoffer för tagarna för att stärka gemenskapen inom organisationen.  

Organisationsstrukturen: 3 Tagaren anser inte att företaget är hierarkiskt, men då det är 

viktigt att moderorganisationen kan behandla alla tagare lika oberoende hur länge de varit 

tagare påverkar det bedömningen.  

Företaget går mot att bli allt mer hierarkiskt när de anställer fel personal. Betyget blir 3.     

Snittbetyg samarbete: (5+2+4+3)/4= 3,5   

 

Make Up Store: 3,7 

Självständiga parter – Ömsesidigt beroende: 5 Både tagare och givare uppger att de är 

självständiga parter, där alla gör det de är bäst på. Enligt teorin är det kriterier för ett högt 

betyg.    

Betydelsen av utbildning: 4 För tagaren som var helt oerfaren var utbildningen mycket 

givande. Då de flesta nya tagare inom Make Up Store är unga och oerfarna är utbildningen 

extra viktig. Tagarna står för egen kost och logi, därför blir betyget inte högre än 4.  

Sammankomster för franchisingtagare: 2,3 Givaren anordnar kick-offs för tagarna två 

gånger per år, men dessa är dyra och därför väljer tagaren att inte alltid delta. Det finns inga 

råd för tagarna utan moderorganisationen ger löpande råd.     

Organisationsstrukturen: 3,3 Tagaren är nöjd med att företaget är toppstyrt, eftersom alla 

gör det dem är bäst på. Resonemanget ger ett högt betyg för det första kriteriet men inte i detta 

fall. Givaren påpekar att dialogen är öppen. Eftersom hon anser sig kunna ringa vem som hels 

inom organisationen till och med VD´n blir betyget 3,3. Dialogen är öppen och uppgifterna är 

differentierade inom företaget.      

Snittbetyg samarbete: (5+4+2,3+3,3)/4= 3,7   

 

Specsavers Blic: 2,8 

Självständiga parter - Ömsesidigt beroende: 3 Tagaren anser inte att han är till 100 % 

självständig i den franchising kedjan som han ingår i. Hierarkin i kedjan är också ett tecken på 

att parterna inte är självständiga. Teorin påpekar att det är mycket viktigt att alla parter är 

självständiga och att det inte förekommer något ägarförhållande. Tagaren anser att det finns 

ett beroende eftersom givaren tjänar pengar när dem tjänar pengar. Wayne Wright är av 

samma åsikt. Betyget på 3 grundar sig i att parterna inte till fullo påpekar vikten av att de är 

bättre tillsammans än vad de hade varit var och en för sig. Stordriftsfördelarna med lägre 



 104

kostnader är en aspekt som gör att tagarna kan hålla låga priser men kunskapsutbytet tas inte 

till vara.  

Betydelsen av utbildning: 3 Utbildningen som erbjuds är gratis men man får stå för egen 

kost och logi. Tagaren anser inte att utbildningen är så givande att det alltid är värt att betala 

kost och logi som även det blir en relativt stor kostnad. Enligt teorin är det är en skyldighet för 

givaren att förse tagaren med bra och inspirerande utbildning.   

Sammankomster för franchisingtagare: 3,3 Givaren Blic Specsavers har upprättat råd där 

tagarna skall kunna påverka inom organisationen. Enligt Axberg är detta ett bra sätt att stärka 

gemenskapen och få alla att känna att det kan påverka genom råden. Kick-offer har inte 

organisationen separat utan likställer det här med rådens möten.   

Organisationsstrukturen: 2 Teorin trycker mycket på att organisationen skall vara platt och 

att det inte skall vara en hierarkisk struktur. Organisationen skall ha en grupp som samordnar 

alla funktioner för att effektivisera, men så långt som är möjligt skall organisationen 

integreras och differentieras. Både givaren och tagaren påpekar att organisationen är 

hierarkisk och därför blir vårt omdöme i snitt 2.     

Snittbetyg samarbete: (3+3+3,3+2)/4 = 2,8     

 
 

Relation 

 
 

Bianco Footwear: 3,3 

Betydelsen av kommunikation: 2 Tagaren kommunicerar cirka tre gånger i månaden via 

telefon med huvudorganisationen. Hon anser att relationen är personlig och mycket öppen. 

Kommunikationen skulle kunna vara mycket mer frekvent och man ifrågasätter därför hur 

”personlig” den kan vara om man inte kommunicerar mer frekvent.  

Kunskapsflödet i organisationen: 4 Tagaren anser att hennes kunskap om kundbeteendet tas 

på allvar och att givaren förser henne med den information som hon behöver.     

Idéer och möjligheten att påverka beslut: 4 Fyra gånger per år kan tagaren framföra sina 

åsikter och hon anser att givaren tar hennes åsikter på allvar. Givaren tar tagarnas åsikter på 

allvar om de kan motiveras, men i slutändan är det ändå givaren som bestämmer.  

Konflikter och konfliktlösning: 3 Tagaren anser inte att det förekommit några konflikter och 

tycker att det skulle vara oproffsigt om det skulle förekomma. Svårt att bedöma, om allt är så 



 105

väl preciserat kan det vara svårt att ha en öppen dialog. Vi fick även intrycket som att tagaren 

inte ville diskutera detta med en tredje part.  

Snittbetyg relation: (2+4+4+3)/4 = 3,3 

 

Gallerix: 3,9 

Betydelsen av kommunikation: 5 Kommunikationen är enligt tagaren personlig och sker 

varje dag via e-mail samt telefon.   

Kunskapsflödet i organisationen: 4 Tagaren upplever att givaren förser honom med bra och 

givande kunskap. Tagaren påpekar dock att vissa av de nyanställda på huvudkontoret saknar 

erfarenheten för att kunna coacha tagarna. Konsulenterna kommer regelbundet för att höra 

hans åsikter.  

Idéer och möjligheten att påverka beslut: 3,7 Tagaren anser att givaren lyssnar på hans 

idéer genom konsulenterna. Men det finns inte något råd för tagarna inom Gallerix där de kan 

bidra med sin kunskap och erfarenhet, betyget blir därför i snitt 3,7.  

Konflikter och konfliktlösning: 3 Tagaren anser inte att det finns några direkta konflikter, 

men det har förekommit meningsskiljaktigheter med ny personal på huvudkontoret. Eftersom 

organisationen även blivit mer ”tungrodd” kan detta skapa framtida konflikter och betyget blir 

därför 3.  

Snittbetyg relation: (5+4+3,7+3)/4= 3,9    

 

Make Up Store: 3,8 

Betydelsen av kommunikation: 4 Tagaren kommunicerar ofta i snitt varannan dag, med 

huvudkontoret och kan t o m ringa VD`n om det är något hon undrar över. Den personliga 

kontakten skulle ha varit mer frekvent för ett högre betyg.   

Kunskapsflödet i organisationen: 4 Informationsutbytet är en viktig aspekt inom Make Up 

Store. Tagaren rapporterar, som Axberg ser som en kritisk aspekt för att rätt kunna utveckla 

konceptet, in varje månad om kundbeteendet. Konsulenterna besöker tagaren regelbundet i 

butiken. Givaren påpekar vikten av ”allas kunskap”. Betyget blir 4. Givaren skulle kunna 

fungera mer som en coach genom att motivera tagaren.   

Idéer och möjligheten att påverka beslut: 4 Tagaren framhäver att givaren lyssnar och 

anser att hennes idéer tas på allvar. Hon upplever dock att de kan vara trögt från beslut till 

handling. Organisationen saknar råd för tagarna, men supportpersonen fyller en del av 

funktionen.  
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Konflikter och konfliktlösning: 3 Det förekommer konflikter angående marknadsföringen, 

tagaren anser att den är anpassad för storstäder. Om hennes reaktion kommer att resultera i en 

dialog med en lösning som är bättre för alla parter går inte att besvara eftersom hon ännu inte 

fått besked.  

Snittbetyg relation: (4+4+4+3)/4= 3,8     

 

Specsavers Blic: 2,2 

Betydelsen av kommunikation: 2,7 Tagaren berättar att kommunikationen sker dagligen 

med givaren via telefon och e-mail. Givaren påpekar att relationen är strikt affärsmässig. 

Betyget blir 2,67, eftersom det inte i tillräckligt stor omfattning finns personlig 

kommunikation och att relationen enbart bygger på affärsmässiga grunder.   

Kunskapsflödet i organisationen: 2 Informationsutbytet mellan givaren och tagaren sker 

huvudsakligen då råden träffas och endast en konsulent har besökt butiken. Givaren har 

misslyckats att få tagarna att inse vikten av deras kunskap eftersom de inte närvarar på råden.  

Idéer och möjligheten att påverka beslut: 2 Tagarna inom Blic Specsavers kan enligt 

givaren påverka genom att delta i råden och framföra sina åsikter. Tagaren påpekar att råden 

inte är av beslutande karaktär och att alla beslut därför ändå tas av ledningen. Detta kan också 

vara en aspekt till varför inte så många tagare anser det vara viktigt att delta i råden. Betyget 

blir 2, eftersom givaren inte lyckats övertyga tagarna om deras betydelse.    

Konflikter och konfliktlösning: 2 Det finns klara målkonflikter mellan givare och tagare i 

organisationen. Betyget blir 2, då det saknas en lösning eller en ansträngning från givarens 

sida för att intressekonflikten skall bli bättre.   

Snittbetyg relation: (2,7+2+2+2)/4=2,2  
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