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Sammanfattning 
 
Examensarbetets titel: Trustaction costs – En studie av förtroende och efterlevnad i en 
franchisekedja 
 
Seminariedatum: 2016-06-03 
 
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Leila Adrovic, Daniel Carlsson, Jens Leire, Johanna Jonsson 
 
Handledare: Anna Brattström 
 
Fem nyckelord: Transaktionskostnadsteorin (TCE), Opportunism, Förtroende, Efterlevnad, 
Franchise 
 
Syfte: Studien syftar till att genom empiriskt underlag från franchiserelationer bidra med 
ytterligare information angående hur en agents förtroende för en principal påverkar en agents 
opportunistiska beteende, och i förlängningen huruvida en agents förtroende för en principal är en 
faktor som bör beaktas i transaktionskostnadsteorin. 
 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod där en induktiv ansats användes. Studien 
designades som en flerfallsstudie där semi-strukturerade intervjuer genomfördes och sedan 
användes som empiriskt underlag för analysen. 
 
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska avstamp gjordes i transaktionskostnadsteorin och 
teoretiska bidrag som gjorts gällande hur förtroende påverkar opportunistiskt beteende.  
 
Empiri: Empirin har samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer med franchisetagare 
från samma franchisekedja inom restaurangbranschen. Empirin är uppdelad utifrån 
välviljeförtroende, kompetensförtroende och grad av efterlevnad.  
 
Resultat: Resultatet indikerar att förtroende är en faktor som påverkar graden av efterlevnad, där 
de med högt förtroende även tenderar att ha en hög grad av efterlevnad och vise versa. Ett högt 
förtroende bör således minska franchisetagarens opportunistiska beteende i form av högre grad av 
efterlevnad, och därför även minska transaktionskostnaderna. 
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Abstract 
 

Title: Trustactions costs – A study of trust and compliance in a franchise chain 
 
Seminar date: 2016-06-03 
 
Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level in Strategic Management, Business 
Administration, 15 Univeristy Credit Points (ECTS) 
 
Authors: Leila Adrovic, Daniel Carlsson, Jens Leire, Johanna Jonsson 
 
Advisor: Anna Brattström 
 
Key words: Transaction cost economics (TCE), Opportunism, Trust, Compliance, Franchise 
 
Purpose: The study aims at, on an empirical basis of franchise relationships, to provide further 
details on how the agent's trust in the principal affects the agent's opportunistic behavior, and 
ultimately whether the agent's trust in the principal is a factor to be considered in the transaction 
cost theory. 
 
Methodology: The study is a qualitative research where an inductive approach has been used. 
Furthermore, it is a multi-case study where interviews were conducted and then used as the 
empirical basis, analyzed, leading to the result of the study. 
 
Theoretical perspectives: This study is based on the transaction cost theory and other theoretical 
contributions made concerning trust and its influence on opportunistic behavior. 
 
Empirical foundation: The empirical data has been gathered through semi-structured interviews 
with eight franchisees from the same franchise in the restaurant industry. The data is divided into 
sections of goodwill trust, competence trust, and the grade of compliance. 
 
Conclusions: The result indicates that trust is a factor influencing compliance, where those with 
high level of trust also tend to have a high level of compliance, and vice versa. High trust should 
therefore reduce the franchisee's opportunistic behavior in the shape of a higher grade of 
compliance and therefore also reduce transaction costs.  
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INTRODUKTION 

 

 

Introduktionen börjar med en kort presentation av valt teoriområde, vilket sedan leder in på 

studiens problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

 

Bakgrund 

Det första av de två beteendemässiga grundtaganden i Oliver Williamsons (1975, 1985) 

transaktionskostnadsteori är att individer och organisationer är opportunistiska. Opportunism 

beskrivs av Williamson som ”self interest with guile” (Williamson, 1975: 26) vilket innebär att 

organisationer agerar i självintresse och inte går att lita på. Opportunism leder i sin tur till att 

transaktionskostnader ökar eftersom individer och organisationer måste skydda sig mot och 

försöka hindra ett sådant beteende i form av bland annat förhandling, upprättning och 

övervakning av kontrakt (Williamson, 1985).  

 En speciell typ av affärsrelation finner vi i organisationsformen franchising. Där är 

nämligen kontraktet mellan parterna redan på förhand utformat och specificerat av principalen 

(franchisegivaren, hädanefter givaren) vilket gör att agenten (franchisetagaren, hädanefter 

tagaren) har liten möjlighet att påverka förhandling eller upprättning av franchisekontraktet. 

Mycket av det som ingår i ett franchisekoncept finns i det formella kontraktet och tagaren är 

juridiskt bunden till att följa det (Davies, Lassar, Manolis, Prince & Winsor, 2011). Williamsons 

(1985) andra beteendemässiga antagande är begränsad rationalitet vilket innebär att individer och 

företag inte kan skriva fullständiga kontrakt som behandlar en transaktions samtliga detaljer, 

utfall och konsekvenser. Således finns det delar av franchiserelationen som inte täcks av det 
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omfattande franchisekontraktet. Oavsett huruvida givarens rekommendationer, riktlinjer och krav 

kommer från formella kontrakt eller genom mer implicita överenskommelser kan problem med 

opportunistiskt beteende, och efterföljande övervakning- och kontrollkostnader, uppkomma då 

tagaren inte efterföljer det som givaren förväntar sig (Dickey, McKnight & George, 2008).  

 Flera forskare har gjort invändningar mot Williamsons (1975, 1985) antagande att 

organisationer måste utgå från att motparten beter sig opportunistiskt (Bradach & Eccles, 1989; 

Bromiley & Cummings, 1995; Bromiley & Harris, 2006; Chiles & McMackin, 1996; Cohen, 

2014; Cummings & Bromiley, 1996; James, 2014; Möllering, 2006). De menar istället att 

transaktioner mellan affärspartners präglas av opportunism men även av förtroende, och att 

förtroende är något som inte beaktats tillräckligt i Williamsons transaktionskostnadsteori. Mayer, 

Davies och Schoorman (1995: 712) definierar förtroende som en parts benägenhet att försätta sig 

i en sårbar position beroende på en annan parts agerande utan att själv kunna kontrollera utfallet, 

där sårbar position syftar till risken att förlora något viktigt. Ur en givares perspektiv innebär det 

att denne utsätter sig för risk och sårbarhet då den inte till hundra procent kan kontrollera att 

tagaren inte beter sig opportunistiskt, det vill säga inte efterlever de rekommendationer, riktlinjer 

och krav som givaren kommer med.  

 Chiles och McMackins (1996) och Cummings och Bromileys (1996) forskning visar på 

att principalens förtroende för agenten motverkar opportunism och gör att behovet av att skydda 

sig mot opportunistiskt beteende blir mindre. Williamson (1993) menar i kontrast att förtroende 

inte krävs i affärsrelationer för att en agent ska utföra de prestationer och åtaganden som en 

principal förväntar sig. Enligt honom utsätter sig principalen därför aldrig för en verklig 

sårbarhet, vilket innebär att det finns opportunistiskt beteende som inte går att skydda sig mot 

genom effektiva skyddsåtgärder, eftersom principalen på ett rationellt kan sätt (1) bedöma 

möjliga utfall och dess sannolikheter och (2) upprätta nödvändigt skydd mot agentens 

opportunistiska beteende. James (2014) och Möllering (2006) motsätter sig Williamsons 
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resonemang och menar att det kan förekomma osäkra förhållanden i affärsrelationer vilket 

försvårar möjligheten för principalen eller gör det rent ut sagt omöjligt att förutspå de möjliga 

utfallen och sannolikheten för dem. Med osäkra förhållande menar James (2014: 62) att vissa 

utfall, ex ante, inte går att förutspå och att sannolikheten för de endast går att, som bäst, skatta på 

en subjektiv nivå. 

Syfte och problemformulering 

Chiles och McMackin (1996) och Cummings och Bromiley (1996) menar att en principals 

(givares) förtroende för agenten (tagaren) sänker de kostnader som uppstår för principalen i form 

av övervakning och kontroll när principalen litar på agentens vilja att genomföra de prestationer 

och åtaganden som principalen förväntar sig. Vi finner dock en avsaknad av forskning inom 

transaktionskostnadsteorin gällande hur en agents förtroende för principalen påverkar agentens 

egen inställning till att genomföra de prestationer och åtaganden som principalen förväntar sig. 

Vidare menar vi att agentens förtroende för principalen bör ses som en osäker omständighet för 

principalen när denne ska bedöma möjliga utfall och dess sannolikheter, i linje med James (2014) 

definition, då det är omöjligt för principalen att avgöra vad agenten tänker och känner. Vi anser 

därför att principalen endast med svårighet och ovisshet kan bestämma agentens förtroende för 

principalen. Accepterar vi James (2014) och Möllerings (2006) resonemang om osäkra 

förhållanden och att de exponerar principalen för verklig sårbarhet, bör förtroende ur detta 

perspektiv vara relevant för transaktionskostnadsteorin. Inte bara för att det är agentens agerande 

som i förlängningen påverkar principalens övervakning- och kontrollkostnader, utan även för att 

principalen inte kan upprätta fullt effektiva skyddsåtgärder mot omständigheten.  

 Med ovan resonemang som utgångspunkt syftar studien att genom empiriskt underlag från 

franchiserelationer bidra med information kring hur agentens förtroende för principalen påverkar 

agentens opportunistiska beteende, och i förlängningen huruvida agentens förtroende för 
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principalen är en faktor som bör beaktas i transaktionskostnadsteorin. Därur formuleras studiens 

forskningsfråga som följande: 

 
Hur påverkar tagarens förtroende för givaren dennes grad av efterlevnad gällande givarens 

rekommendationer, riktlinjer och krav? 

Avgränsningar och tidigare forskning 

I takt med att franchisesystem blir mer betydelsefulla för ekonomin ökar intresset från forskare 

att förstå den komplexa relationen mellan givare och tagare (Costello & Costello, 2013). Vidare 

har flera studier kring franchiseverksamhet fokuserat på relationen ur givarens perspektiv där 

tagaren inte fått samma uppmärksamhet (Antia, Zheng & Frazier, 2013; Bisharat & Schipani, 

2014; Evanschizky, Caemmerer & Backhaus, 2016; Lafontaine, 1992; Mumdziev & 

Windsperger, 2013). En teori som ofta har använts för att undersöka relationen mellan givare och 

tagare är agent-principalteorin (Costello & Costello, 2013; Lafontaine, 1992; Maruyama & 

Yamashita, 2012; Rohlfing & Sturm, 2011 ).   

 Forskare har tidigare undersökt sambandet mellan förtroende och efterlevnad i 

franchiseorganisationer. De menar att förekomsten av förtroende kan göra att 

franchiseförhållandet blir mer lätthanterligt och i så fall minskar negativa effekter av konflikter 

och motsättningar (Davies et al., 2011; Dickey et al., 2008). Givaren borde också fokusera på att 

öka graden av tagarens förtroende, genom mindre auktoritär styrning och kontroll till ett mer 

relationsbaserat och motiverande samarbete, för att uppnå högre grad av efterlevnad hos tagaren 

(Stanworth, 1995, refererat i Davies et al., 2011). Dessa studier har dock utförts på en amerikansk 

marknad, de är båda kvantitativa och har ingen koppling till transaktionskostnadsteorin.  

 Vi vill med vår studie bidra med ny information kring affärsrelationer i allmänhet och 

franchiserelationer i synnerhet genom att avgränsa oss dels till tagarens perspektiv, dels till 

forskningsområdet kring förtroende, opportunism och transaktionskostnader. Vi tror nämligen att 
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det finns en koppling mellan tagarens förtroende för givaren och dennes grad av efterlevnad, 

vilket i sin tur kan påverka givarens transaktionskostnader. Studien är dock avgränsad till att 

endast undersöka sambandet mellan tagarens förtroende för givaren och dennes opportunistiska 

beteende, det vill säga, grad av efterlevnad. Även då det hade varit intressant och önskvärt att 

göra det, omfattar studien inte vad tagarnas grad av efterlevnad har för inverkan på 

transaktionskostnader för givaren, vad kostnaderna i så fall skulle bestå av eller hur stora dessa 

kostnader skulle vara. 

LITTERATURGENOMGÅNG 

 

 

Litteraturgenomgången inleds med en introduktion till transaktionskostnadsteorin samt de bidrag 

som gjorts till teorin gällande förtroende och opportunism, vilken sedan går vidare i en 

genomgång av de centrala begreppen förtroende och efterlevnad. Därefter följer en definition av 

förtroende för att konkretisera begreppet. Det görs i syfte för att skapa en enhetlig bild hos 

läsarna som stämmer överens med vad studien menar med förtroende. 

 

 

Transaktionskostnader, opportunism och förtroende 

De två beteendemässiga grundantagandena i Williamsons (1975, 1985) transaktionskostnadsteori 

är att individer och organisationer är (1) begränsat rationella och (2) beter sig opportunistiskt. 

Begränsad rationalitet betyder att det finns kognitiva gränser hos människan. Oavsett om 

människan vill och försöker agera rationellt så finns det begränsningar för hur mycket 

information och komplexitet en individ kan ta till sig och hantera. Det gör att individer inte kan 

förstå och förutse alla typer av scenarion, utfall och konsekvenser av en transaktion. En 

konsekvens av detta är att individer och företag inte kan skriva fullständiga kontrakt som 
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behandlar en transaktions samtliga utfall och konsekvenser. På grund av begränsad rationalitet 

menar Williamson (1975, 1985) också att individer och således organisationer måste förutsätta att 

motparten beter sig opportunistiskt. Opportunism beskrivs av Williamson som ”self interest with 

guile” (Williamson, 1975: 26) vilket innebär att organisationer agerar helt i självintresse och inte 

är att lita på. Om det således finns en chans att utnyttja en situation på motpartens bekostnad 

kommer organisationer att göra detta. Opportunism leder i sin tur till ökade transaktionskostnader 

då individer och organisationer måste skydda sig mot och försöka hindra ett sådant beteende i 

form av bland annat förhandling, upprättning och övervakning av kontrakt (Williamson, 1985).  

 Flera forskare har gjort invändningar mot Williamsons antagande att organisationer måste 

utgå från att motparten beter sig opportunistiskt (Bromiley & Cummings, 1995; Bradach & 

Eccles, 1989; Chiles & McMackin, 1996; Cohen, 2014; Cummings & Bromiley, 1996; James, 

2014). De menar istället att transaktioner mellan affärspartners i många fall präglas av 

opportunism men även av förtroende, och att förtroende är något som inte beaktats tillräckligt i 

Williamsons transaktionskostnadsteori. Chiles och McMackin (1996) menar att förtroende 

motverkar opportunism vilket gör att behovet av att skydda sig mot opportunistiskt beteende blir 

mindre, vilket i sin tur sänker transaktionskostnaderna. Förtroende minskar kostnader vid 

förhandling av kontrakt eftersom parterna samarbetar bättre och snabbare och därför kan komma 

till en ömsesidig lösning. Förtroende minskar behovet av att specificera kontraktet i detalj då 

parterna litar på att de kan lösa oenigheter och problem som uppstår längs vägen. Förtroende 

minskar även kostnader för övervakning av kontrakt då parterna i högre grad litar på motpartens 

förmåga att genomföra de prestationer de kommit överens om (Chiles & McMackin, 1996). 

Bromiley och Cummings (1995) och Cummings och Bromiley (1996) för ett liknande 

resonemang och menar att kostnader som rör förhandling, upprättning och övervakning av 

kontrakt är en konsekvens av opportunism och att opportunism i sin tur är beroende av graden av 
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förtroende som finns i en affärsrelation. Principalens förtroende för agenten minskar således 

principalens transaktionskostnader.  

 I sin artikel “Calculativeness, Trust, and Economic Organization” från 1993 skriver 

Williamson i kontrast att förtroende inte krävs i affärsrelationer för att en agent ska utföra de 

prestationer och åtaganden som en principal förväntar sig. Principalen utsätter sig därför aldrig 

för en verklig sårbarhet, där verklig sårbarhet innebär att det finns opportunistiskt beteende som 

inte går att skydda sig mot genom att upprätta skyddsåtgärder. Han bygger argumentet på att 

principalen har möjligheten att (1) bedöma möjliga utfall och sannolikheten för dessa, (2) 

upprätta effektiva skyddsåtgärder mot opportunistiskt beteende och (3) beräkna det förväntade 

värdet på transaktionen utifrån de möjliga utfallen. Williamson (1993) menar dock att det till trots 

finns en risk för att agenten inte utför de prestationer och åtaganden som principalen förväntar 

sig, men att sådant beteende varken är oförutsägbart eller utsätter principalen för en verklig 

sårbarhet eftersom eventuella negativa utfall täcks upp av skyddsåtgärder eller är medtagna i det 

beräknade nettovärdet av transaktionen. James (2014) är en av de forskare som motsätter sig 

Williamsons resonemang om att principalen kan fastställa alla möjliga utfall och menar istället att 

det kan förekomma osäkra förhållanden. Osäkra förhållanden definieras av James (2014: 62) som 

utfall som, ex ante, inte går att förutspå och att sannolikheten för de endast går att, som bäst, 

skatta på en subjektiv nivå. Möllering (2006) skriver att osäkerhet och verklig sårbarhet är nära 

förknippade med varandra när man hanterar förtroendefrågor då osäkerhet skapar en sårbarhet för 

principalen eftersom denne kan göra misstag i uppskattningen av möjliga utfall och dess 

sannolikheter. Således menar han att principalen oförmögen att vidta fullt effektiva 

säkerhetsåtgärder när det förekommer osäkra förhållanden. 
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Franchising och efterlevnad 

Franchisekonceptet innebär i grunden att en givare har utvecklat en tjänst eller produkt som 

tagaren betalar en bestämd summa pengar för att få marknadsföra och sälja. Utöver den initiala 

summan betalar tagaren också royalties på exempelvis månads- eller årsbasis till givaren, vilket 

oftast består av en andel av omsättningen. I ett franchisekontrakt ingår det dock oftast mycket 

mer än bara själva produkten. Ett franchisekoncept brukar innehålla sådant som priser, 

arbetsrutiner, övergripande strategier, öppettider och design av anläggningen, som tagaren skall 

följa. Givaren brukar även tillhandahålla utbildning, manualer, rådgivning och 

marknadsföringsmaterial (Rubin, 1978). Mycket av det som ingår i ett franchisekoncept finns 

skrivet i formella kontrakt och tagaren är juridiskt bunden till avtal och regler vilka givaren kan 

tvinga tagaren till (Davies et al., 2011). Franchisekontrakt karaktäriseras däremot av långsiktighet 

där kontrakten ofta skrivs på flera år. Eftersom kontrakten skrivs på lång tid är det svårt för 

givaren att specificera och konkretisera alla åtaganden och förpliktelser en tagare har mot givaren 

och vise versa. Omgivningens förutsättningar, så som kunders uppfattning om kundservice och 

hur företag väljer att marknadsföra sig, är subjekt för förändring över tidens gång. Oförmågan att 

inkludera och specificera samtliga åtaganden, förpliktelser och konsekvenser av ett kontrakt kan 

återkopplas till Williamson (1975) och antagandet om begränsad rationalitet. Det finns således 

rekommendationer, riktlinjer och krav mellan tagare och givare som inte hanteras i explicita 

kontrakt (Dickey et al., 2008). Oavsett huruvida givarens rekommendationer, riktlinjer och krav 

ges i form av formella kontrakt eller genom mer implicita överenskommelser så är 

franchiseorganisationen beroende av att de efterlevs av tagarna. Vikten av efterlevnad betonas av 

Dickey et al. (2008) som menar att efterlevnad underlättar upprätthållandet av enhetlighet inom 

franchiseorganisationen där det är denna enhetlighet som bygger givarens unika varumärke och 

rykte. En hög grad av efterlevnad gör också att behovet av och kostnader för kontroll och 

övervakning av tagaren minskar (Dickey et al., 2008). Vidare menar både Dickey et al. (2008) 
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och Davies et. al (2011) att det framförallt finns två anledningar till varför tagare beter sig 

opportunistiskt och motsätter sig givarnas rekommendationer, riktlinjer och krav. Den första är 

att det finns en motsättning mellan tagarnas fokus på vinstmaximering å ena sidan där de måste ta 

hänsyn till både intäkter och kostnader för sina enheter, och givarens fokus på omsättning, å 

andra sidan eftersom de royalties tagarna betalar endast är baserat på enheternas omsättning och 

inte vinst. Den andra anledningen är att tagarna är självständiga företagare som vill ha utrymme 

för självbestämmande och kreativitet.  

Förtroende 

 Olika definitioner av förtroende. Förtroende är ett komplext begrepp och definitionen av 

förtroende i en affärsrelation skiljer sig något åt mellan olika forskare. Många forskare pekar på 

att förtroende ofta är nära kopplat till risktagande i samband med att överenskommelsen inte 

bygger på ett skrivet kontrakt (Davies et al., 2011; Das & Teng, 2001; Dirks & Ferrin, 2001; 

Mayer et al., 1995). Davies et al. (2011: 327) väljer att definiera det som en parts val att acceptera 

en beräknad grad av risk vilken tillåter en sårbarhet från en annan part och menar samtidigt på att 

det är viktigt att det handlar om ett ömsesidigt förtroende för att ge nytta. Vidare beskriver de att 

förtroendet för en annan part baseras på ens uppfattning om partens kompetens och integritet. 

Mishra (1996: 5) pekar också på förtroende som en typ av sårbarhet och menar att en parts vilja 

att göra sig sårbar baseras på dess uppfattning av den andra partens kompetens, öppenhet, 

trovärdighet samt delaktighet i den första partens intressen. Bromiley och Cummings (1995: 223-

224) och Cummings och Bromiley (1996: 303) preciserar förtroende som en individs uppfattning 

av huruvida en annan individ (1) anstränger sig för att i god tro uppträda i enighet med en 

överenskommelse, (2) är ärlig i de förhandlingar som föregår överenskommelsen och (3) 

undviker att utnyttja en annan part om tillfälle ges. Das och Teng (2001) presenterade ett ramverk 

för hur förtroende kan kopplas till kontroll mellan organisationer. De identifierar förtroende som 
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två olika typer; goodwill- och kompetensförtroende. Chiles och McMackin (1996) tar upp 

begreppet förtroende som ens förväntan om att en annan part inte agerar opportunistiskt när de 

båda parternas mål går isär.  

 Studiens definition av förtroende. Ovan visar på att det finns ett flertal åsikter kring vad 

förtroende innebär och hur ämnet bör behandlas i forskning. I vår studie används förtroende 

utifrån vad Mishra (1996),  Nooteboom (1996) och Bromiley och Cummings (1995) beskriver 

som en parts förtroende för att en annan part agerar utifrån välvilja i samarbetet. Utöver välvilja 

adderar vi dimensionen kompetensförtroende, vilket identifieras som en viktig del av förtroende 

av flera forskare (Das & Teng, 2001; Davies et al., 2011; Dickey et al., 2008; Mishra, 1996). 

Vi identifierar en del av förtroende som huruvida en parts intentioner i ett samarbete är 

goda eller inte. Grunden till definitionen bygger på den dimension av förtroende som Mishra 

(1996) beskriver som concern. Med concern, eller välvilja, menar han inte bara att en part tror att 

den andra tar avstånd från att dra nytta av en på den första partens bekostnad, utan att den även 

har ett intresse för den första partens verksamhetsintressen. Med det menas dock inte att den 

första parten saknar egenintresse utan snarare att egenintresset samexisterar med intresset för den 

andra partens välbefinnande. Den synen på förtroende stödjs av Nooteboom (1996: 993) som 

identifierar förtroende som en parts vilja att samarbeta baserat på dess uppfattning om att den 

andra parten inte kommer att agera opportunistiskt trots att det ligger i dess intresse att göra det. 

Bromiley och Cummings (1995) är inne på ett liknande spår och beskriver denna dimension av 

förtroende som en individs eller en grupps förväntan att dennes handelspartner inte kommer 

utnyttja en för egen vinning när tillfälle ges. Detta betyder inte att principalen inte kan få ut mer 

av affärsrelationen jämfört med den mindre inflytelserika agenten, utan snarare att 

styrkeförhållandet hålls inom rimliga gränser. Vad som anses som rimliga gränser är beroende av 

personliga preferenser och organisationens normer. Lågt förtroende i denna dimension kan 
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resultera i ilska och en känsla av orättvisa som kan få negativa konsekvenser för samarbetet 

(Bromiley & Cummings, 1995).  

Flera forskare talar om kompetens som en viktig parameter som påverkar ens förtroende 

för någon annan (Das & Teng, 2001; Davies et al., 2011; Mishra, 1996; Nooteboom, 1996). Das 

och Teng (2001: 258) nämner kompetens som en typ av förtroende som bland annat bygger på 

den andra partens styrkor inom humankapital, teknologi och marknadskraft. Davies et al. (2011: 

327) stödjer detta genom att säga att ens förtroende för en annan sjunker om den saknar 

kompetens i sitt fält. Vidare hävdar de att välkända och framgångsrika givare bör antas ha stor 

kompetens (Davies et al., 2011; Das & Teng 2001). Sitkin och Roth (1993: 373) och Dickey et al. 

(2008: 255) benämner kompetensförtroende som att en parts förtroende bygger på dess 

uppfattning om den andra partens förmåga att under specifika förhållanden utföra en uppgift 

inom ett visst område. 

 Motivering till val av förtroende. Vi har valt att utgå från välviljeförtroende eftersom 

givaren i en franchiseorganisation har stor inflytande över tagaren genom omfattande kontrakt, 

samt finansiella och organisatoriska resurser. För att franchiseparterna ska dra åt samma håll 

anser vi det viktigt att tagaren har förtroende för att givaren inte kommer utnyttja den inflytande 

på bekostnad av tagaren. Givaren har dessutom mycket inflytande och styrande över tagarens 

verksamhet gällande sådant som produkter, arbetsrutiner, strategier, design och marknadsföring. 

Har tagaren således inte förtroende för givarens kompetens kan denne komma att ställa sig 

tveksam gentemot de rekommendationer, riktlinjer och krav givaren kommer med vilket kan 

resultera i en lägre grad av efterlevnad. 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk  

Enligt Williamson (1985) präglas affärsrelationer av opportunism som ger upphov till 

transaktionskostnader i form av förhandling, upprättning och övervakning av kontrakt och 
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överenskommelser. Ett exempel på opportunistiskt beteende återfinns i franchiseorganisationer 

då tagare i olika grad väljer att efterleva givarens rekommendationer, riktlinjer och krav trots att 

samtliga tagare har liknande kontrakt (Davies et al., 2011; Dickey et al., 2008). En del forskare 

(Bromiley & Cummings, 1995; Chiles & McMackin, 1996; Cohen, 2014; James, 2014; 

Möllering, 2006) menar att förtroende mellan parterna i en affärsrelation är något som kan mildra 

opportunism och således minska transaktionskostnaderna. Williamson (1993) menar i kontrast att 

förtroende inte krävs i affärsrelationer för att en agent (tagare) ska utföra de prestationer och 

åtaganden som en principal (givare) förväntar sig. Principalen kan på ett rationellt sätt fastställa 

möjliga utfall och dess sannolikheter för en transaktion och således upprätta effektiva skydd mot 

agentens opportunistiska beteende. Därigenom är förtroendedimensionen irrelevant då 

principalen aldrig är verkligt sårbar (Williamson, 1993). Andra forskare inom ämnet motsätter sig 

Williamsons resonemang och menar att det förekommer förhållanden i affärsrelationen som gör 

det näst intill omöjligt för principalen att förutspå utfallen och sannolikheten för de, vilket de 

facto gör principalen verkligt sårbar. Dessa förhållanden uppkommer då det återfinns osäkra 

omständigheter i affärsrelationen (James, 2014; Möllering, 2006).  

Förtroende är ett komplext begrepp och definitionen av förtroende i en affärsrelation 

skiljer sig något åt mellan olika forskare. Vår studie kommer dock utgå från två olika 

dimensioner av förtroende: välviljeförtroende (Mishra, 1996; Nooteboom, 1996; Bromiley & 

Cummings, 1995) och kompetensförtroende (Das & Teng, 2001; Davies et al., 2011; Dickey et 

al., 2008; Mishra, 1996). 
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METOD 

 

 

Metodavsnittet inleds med en introduktion av vald forskningsmetod, ansats och 

forskningsdesignen för studien. Detta leder sedan vidare till en mer detaljerad beskrivning kring 

urvalsprocess, forskningsinstrument samt dataanalys. I den sista delen av metoden argumenteras 

det för studiens reliabilitet och validitet. 

 

 

Forskningsmetod och ansats 

Med studien var vi intresserade av att undersöka, beskriva, och tolka tagares upplevelse av 

franchisesamarbetet när det kommer till förtroende och efterlevnad. Vi har därför valt att använda 

oss av en kvalitativ metod då denna används när forskaren vill undersöka människors syn på 

verkligheten och olika upplevelser av sociala företeelser (Bryman & Bell, 2011). Till skillnad 

från kvantitativa studier där data i stor del består av siffror utgörs våra data istället av tagarnas 

ord och beskrivningar, därför passar en kvalitativ forskningsmetod bättre för vår studie. 

Den teori som ligger till grund för studien är transaktionskostnadsteorin samt de bidrag 

som olika forskare gjort till denna gällande förtroendets påverkan på opportunism och 

övervakning- och kontrollkostnader. Med en deduktiv ansats formuleras vanligen hypoteser som 

testas utifrån teorin (Bryman & Bell, 2011). Vi valde istället att använda oss av ett mer induktivt 

arbetssätt då vi ämnade, utifrån våra observationer av tagare, göra ett bidrag till 

forskningsområdet ur ett perspektiv som vi anser är relativt outforskat. En induktiv ansats innebär 

att forskaren utgår från observationer från verkligheten och utifrån det drar generella slutsatser 

som förhoppningsvis kan generera ett teoribidrag (Bryman & Bell, 2011). Vår studie är inte 

uteslutande induktiv då vi i viss grad har utgått från redan existerande forskning. Det går i linje 
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med Bryman och Bell (2011) som menar att det är bättre att uppfatta deduktiva och induktiva 

ansatser som tendenser snarare än två distinkta forskningsansatser. 

Forskningsdesign 

För att undersöka, beskriva, och förstå hur tagares förtroende för givaren påverkar tagarnas 

efterlevnad var vi i behov av att undersöka flera fall för att sedan jämföra de med varandra och 

identifiera deras särskiljande drag och likheter. Vi valde därför att använda oss av en komparativ 

flerfallsstudie. En vanlig fallstudie utgår från ett enda fall som studeras och analyseras i detalj 

medan en flerfallsstudie utgår från minst två fall. Denna forskningsdesign gör att forskaren lättare 

kan förstå sociala företeelser, vilket vi anser att förtroende är, då de jämförs i relation till två eller 

fler andra fall (Bryman & Bell, 2011). Vi ämnar generera ett teoretiskt bidrag till vetenskapen 

kring förtroende, opportunism och transaktionskostnader. Bryman och Bell (2011) menar att en 

flerfallsstudie är fördelaktig då forskaren skall undersöka under vilka förutsättningar en teori 

stämmer eller ej, samt att jämförelsen mellan olika fall kan ge upphov till utveckling av och 

bidrag till existerande teori.  

  Vår analysenhet är franchisetagare och vi har samlat in data från åtta olika fall där 

samtliga är från samma franchisekedja. Det innebär att fallen, i viss mån, är isolerade till en och 

samma miljö. Det medför att tagarnas olika grad av efterlevnad inte beror på att de har olika 

kontrakt, att de styrs av olika ledningar eller att de ska efterleva olika koncept.  

  Med ett växande antal studieobjekt minskar möjligheten att göra en mer detaljerad och 

djupgående analys av varje fall, vilket är en av nackdelarna med flerfallsstudier (Yin, 2007). Vi 

behövde således besluta om hur många fall vi ville studera. Hade vi valt färre hade vi exempelvis 

kunnat välja att genomföra fler än en intervju med varje tagare eller att intervjua tagarnas 

medarbetare, för att på så sätt fördjupa analysen. Vi valde dock att undersöka så många tagare 
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som vår tid och våra resurser tillät eftersom att studiens generaliserbarhet ökar med antalet 

undersökta fall (Yin, 2007). 

Urvalprocessen 

 Val av franchiseorganisation. För att finna en organisation som passade studien utgick vi 

från följande urvalskriterier: (1) organisationen skulle bedriva en franchiseverksamhet, (2) 

franchisekedjan skulle ha tillräckligt många tagare för att möjliggöra att samtliga respondenter 

var från samma kedja och (3) tagarna skulle styras på liknande sätt. Kriterierna var viktiga för att 

möjliggöra isoleringen av studiens resultat. 

När ovan kriterier hade valts ut började vi söka runt efter en organisation som var lämplig 

för vår studie. Efter att ha lyckats identifiera ett företag i restaurangbranschen hade vi turen att en 

av författarna hade arbetat för en tagare inom organisationen tidigare, vilket underlättade den 

initiala kontakten med en första tagare. Efter att vi samtalat med personen i fråga och diskuterat 

huruvida företaget skulle kunna vara en lämplig organisation att applicera studien på, kom vi 

fram till att så var fallet. Företaget uppfyllde således de tre urvalskriterierna. 

 Val av respondenter. Då ett sannolikhetsurval ämnar generalisera från stickprov till 

population och således innebär ett slumpmässigt urval ur en population, passar denna typ av urval 

bättre i en kvantitativ studie. I och med att studien är av kvalitativt slag var det naturligt att ett 

icke-sannolikhetsurval användes vilket innebär att urvalsprocessen av respondenter inte är 

slumpmässig. Bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval är de tre vanligaste typerna av 

icke-sannolikhetsurval och är även de urvalsmetoder som passar bäst att använda sig av vid ett 

kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2011).  

I studien har urvalsprocessen skett i två steg, först genom ett bekvämlighetsurval följt av 

ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet innebar att det franchiseföretag som valdes fanns 



16 
 

tillgängligt för oss redan innan då en av författarna sedan tidigare hade kontakt med en tagare 

inom organisationen. Vidare befann sig kontakten inom en närliggande region vilket underlättade 

samarbetet. Respondenten hade sedan kontakt med andra tagare inom andra närliggande regioner. 

Den risk som finns med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är att studiens 

generaliserbarhet påverkas negativt (Bryman & Bell, 2011), men då denna typ av urval endast 

användes i samband med den initiala kontakten med respondenter anser vi inte att det inte har 

påverkat studiens generaliserbarhet. 

Nästa steg var att utföra ett snöbollsurval där författarnas kontakt användes för att få tag 

på ytterligare sju tagare inom samma organisation och som var relevanta för studies syfte. Ett 

snöbollsurval användes då det är ett tidseffektivt sätt att få tag på respondenter samt underlättar 

processen att få tag på lämpliga intervjuobjekt. En eventuell nackdel med snöbollsurval kan vara 

att de respondenter som används i studien inte är representativa för en viss population, men det 

främst gäller för kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vår studie genomfördes 

med en kvalitativ metod och snöbollsurvalet följde de kriterier vi ställt på respondenterna ansåg 

vi att den problematiken inte påverkade respondenternas möjlighet att tillföra relevant 

information för studien. Snöbollsurvalet föll ut som så att respondenterna i studien dels var 

nuvarande tagare i organisationen, dels före detta tagare i samma organisation. Att intervjua 

bägge grupper anser vi ha stärkt studien genom att de som inte längre var aktiva eventuellt kunde 

se franchising ur ett annat perspektiv än de som fortfarande är aktiva. Då studien syftar till att 

undersöka huruvida det råder en skillnad för graden av efterlevnad hos tagare som har lågt 

respektive högt förtroende för givaren, hade det optimala varit att kunna jämföra ett jämnt antal 

tagare som har högt förtroende med lika många som har lågt förtroende. Då tid och resurser inte 

fanns för att initialt identifiera grad av förtroende och sedan välja urvalet utefter det har vi istället 

valt att använda oss av ett snöbollsurval. 
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Forskningsinstrument 

Det teoretiska ramverk som vi har använt i studien har sin utgångspunkt i Oliver Williamsons 

(1975, 1985) transaktionskostnadsteori samt bidrag till teorin som ställer sig mot Williamson 

gällande huruvida förtroende påverkar opportunistiskt beteende i affärsrelationer (Bromiley & 

Harris, 2006; Chiles & McMackin, 1996; Cummings & Bromiley, 1996; James, 2014; Möllering, 

2006). Informationen har främst inhämtats från vetenskapliga artiklar från akademiska journaler 

men även från vetenskapliga tryckta verk. 

För att genomföra studien använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer som är 

intervjuer där forskaren har en intervjuguide eller lista med teman som hen vill undersöka 

(Bryman & Bell, 2011). Vi utformade därför ett semi-strukturerat protokoll för att samla in 

empiri, där våra frågor fokuserade på tre centrala teman: kompetensförtroende, välviljeförtroende 

samt efterlevnad. Genom att dela upp protokollet eller intervjuguiden i teman underlättades 

genomförandet av intervjuerna eftersom vi valde att använda protokollet på ett flexibelt sätt där 

frågorna inte nödvändigtvis ställdes i den ordning som protokollet visade. Valet bakom att göra 

på det sättet grundade sig i eftersträvan av dynamiska intervjuer för att få så uttömmande svar 

som möjligt.  

Vi började med att noggrant identifiera vilka frågor vi behövde ställa för att kunna 

genomföra studien. Intervjuerna skedde på plats hos fallföretagen där vardera av intervjuerna 

varade i ungefär 50-90 minuter. Intervjuerna genomfördes av författarna parvis och vid olika 

tillfällen där varje intervju spelades in. Som nämnt tidigare använde vi oss av en intervjumodell, 

och därför togs vissa frågor inte upp medan andra kompletterande frågor ställdes. Den 

bedömningen gjordes under intervjun när det kändes lämpligt och behövligt. Intervjuerna 

omfattade cirka tio timmar totalt. I de fall vi ansåg att ytterligare information krävdes ställde vi 

kompletterande frågor. Kontakten skedde då främst via telefon och mejl då de flesta 

intervjuobjekten befann sig på olika orter. Vi anser inte att det har sänkt studiens validitet då de 
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kompletterande frågorna var få och specifika samt att respondenten redan var insatt i vår studie 

tack vare att tidigare intervju hållits. 

I en fallstudie utgör intervjuer en viktig källa för information eftersom många fallstudier 

fokuserar på människors upplevelser av verkligheten (Yin, 2007), som stämmer överens med vår 

studie då vi valt att studera tagares förtroende och efterlevnad. Det var bra att använda intervjuer 

som datakälla då det möjliggjorde att ställa riktade frågor som alla har syftat på studiens 

frågeställning. Vi anser dock att denna typ av data med intervjuer inte enbart varit till vår fördel 

då en del svårigheter har uppmärksammats. Risken var att det kunde skapas en skev bild från 

intervjuerna där våra frågor kunde uppfattas olika hos olika tagare. När intervjuerna genomfördes 

fanns det även en risk för att respondenten skulle basera sina svar efter vad hen trodde att vi ville 

ha. För att minimera dessa risker har vi i våra frågor försökt vara så förklarande som möjligt för 

att minimera eventuella missförstånd. Vi har sedan även försökt att avslöja så lite som möjligt 

gällandes studies syfte samt vad vi ville få fram för resultat för att inte göra respondenten 

reflexiv. 

Dataanalys 

Studiens analys baseras uteslutande på det empiriska underlag som intervjuerna har genererat och 

intervjuinspelningarna transkriberades för att möjliggöra en så uttömmande analys av materialet 

som möjligt. För att få en korrekt bild av respondenternas svar och deras innebörd valde vi att 

både anteckna under intervjuerna och göra ljudupptagningar av samtliga intervjuer. Vi valde att 

transkribera intervjumaterialet för att kunna kontrollera vad som hade sagts samt för att kunna 

analysera alla ord som respondenten hade sagt under intervjun. 

Tillvägagångssättet som användes i analysen utgick från två av de metoder som Yin 

(2007) presenterar: mönsterjämförelse och syntesering av flera fall. Mönsterjämförelse innebär en 

jämförelse av empiriskt material med de mönster som återfinns i teorin. Metoden passade studien 
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för att identifiera respondenternas olika förtroenden och graden av de utifrån svaren som gavs. 

Om variabeln som undersöks är svår att precisera och heller inte kan understödjas av kvantitativa 

bevis finns det ett visst tolkningsutrymme för författarna (Yin, 2007). Då variabeln förtroende är 

svår att precisera innebär det en potentiell svaghet i studiens analys. Den svagheten har hanterats 

genom att tydligt definiera vad undersökningen menar med förtroende, vilka är baserade på 

framstående forskares åsikter i området.  

Ur det transkriberade intervjumaterialet identifierade vi följande två återkommande teman 

och områden som var relevanta för studien: kompetensförtroende för (1) konsult och (2) 

ledningen samt den administrativa supporten, och för välviljeförtroende relaterat till (a) 

målöverensstämmelse och konflikter, (b) till den hjälp de får från givaren och (c) gehör för idéer. 

Materialet kodades sedan utefter de valda teman och det innehåll som inte ansågs intressant togs 

bort. Utifrån det kodade materialet sammanställdes respondenternas svar och sammanfattades i 

två översiktliga tabeller. Med utgångspunkt i sammanställningen analyserades sedan 

respondenternas svar och kategoriserades utifrån graden av kompetensförtroende och 

välviljeförtroende. Respondenterna kategoriserades utefter om de påvisade högt förtroende i båda 

dimensionerna, lågt förtroende i båda dimensionerna, högt välviljeförtroende och lågt 

kompetensförtroende samt lågt välviljeförtroende och högt kompetensförtroende. 

Syntesering av flera fall användes för att jämföra efterlevnadsgraden hos de olika 

kategorierna av förtroende med varandra. När vi skulle urskilja grad av efterlevnad ur 

transkriberingarna letade vi efter situationer där tagarna valde att motsätta sig eller efterleva 

givarens rekommendationer, riktlinjer och krav från givaren. I vårt fall fanns det områden av 

verksamheten där tagaren inte visade någon avsikt att, eller i vissa fall inte kunde, motsätta sig 

givaren. Dessa områden rörde främst matsäkerheten, produktval och råvaruleverantörer. Eftersom 

att tagarna inte har utrymme att agera opportunistiskt i de områdena för att få vara tagare har vi 

valt att bortse från efterlevnaden i de områdena i vår studie. De områden där graden av 
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efterlevnad utmärkte sig var bland annat prissättning, restaurangens utformning, och 

styrningsmål. Efterlevnad analyserades utifrån indikationer på grad av hög respektive låg 

efterlevnad, där vi valde att identifiera hög efterlevnad som de situationer där tagaren följde 

givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. Vidare identifierade vi låg efterlevnad som de 

situationer där tagaren motsatte sig givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. Därefter 

ordnades respondenternas svar kring efterlevnad utefter nämnd kategorisering kring grad av 

förtroende. Slutligen konkluderades kategoriseringarna i en överskådlig tabell där 

respondenternas grad av förtroende kopplades till grad av efterlevnad. Det för att påvisa en 

eventuell korrelation mellan förtroende och efterlevnad. 

Reliabilitetet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två olika mått på den kvalitet som studien uppnår. En del forskare 

hävdar att dessa begrepp endast hör hemma i kvantitativ forskning och därmed inte är passande 

att applicera på kvalitativa studier. Andra forskare menar däremot att begreppen kan appliceras på 

en kvalitativ studie så länge de används på ett annat sätt än hur de appliceras på kvantitativa 

studier (Bryman & Bell, 2011).  

  Reliabilitet. Termen handlar främst om huruvida resultatet av en studie kan upprepas med 

samma resultat i termer av studiens utförande. Skulle forskare välja att utföra studien på samma 

sätt vid ett senare tillfälle bör de med andra ord komma fram till samma slutsatser och resultat 

(Yin, 2007). I studien har vi använt oss av intervjuer som vi har valt att spela in med en 

ljudupptagningskälla av hög kvalitet, vilket ökar reliabiliteten. Andra forskare kan således gå in 

och lyssna på de intervjuer som utförts för att sedan på så sätt kunna utföra liknande intervjuer 

vid ett senare tillfälle. Det är däremot svårt att säkerhetsställa att det går att utföra en kvalitativ 
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studie på samma sätt två gånger då det till stor del handlar om sociala faktorer och vad samt hur 

mycket ett intervjuobjekt väljer att berätta under intervjun. 

 Reliabiliteten påverkas även av hur många författare som är inblandade i studien, vilket 

avser den interna reliabiliteten. Då vi är fyra stycken författare som genomfört studien samt utfört 

intervjuerna parvis ökar den interna reliabiliteten. Bryman och Bell (2011) menar att den interna 

reliabiliteten ökar ju fler författare som har varit med och observerat intervjun samt om deras 

uppfattningar är enhetliga kring observationerna från intervjuerna. I en studie där det är flera 

författare inblandade är det viktigt att definiera hur centrala teman och begrepp i intervjuerna ska 

hanteras för att minimera risken för att författarnas uppfattningar skiljer sig åt. Det finns även en 

risk med att kategorisera data då författarna kan ha subjektiva uppfattningar som inte stämmer 

överens med varandra (Bryman & Bell, 2011). För att motverka risken förknippad med 

kategoriseringen, valde vi att gå igenom all insamlad data gemensamt. 

 Intern validitet. Den interna validiteten har för avsikt att förklara att det existerar en god 

överensstämmelse mellan författarnas observationer och det teoretiska kunskapsbidraget som 

studien bidrar med (Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten är enligt Yin (2007) endast 

relevant och av intresse när ett kausalt samband studeras och huruvida x påverkar y. I studien har 

vi valt att undersöka hur faktorn förtroende (x) påverkar faktorn efterlevnad (y). Ska den interna 

validiteten kunna bli hög krävs det att författarna har tagit hänsyn till att det kan finnas en tredje 

faktor z som även den har en inverkan på efterlevnaden. I och med att studien fokuserar på en 

givare, har faktorn z kunnat isoleras något. Det går däremot inte att fastställa att det inte finns 

någon faktor z som faktiskt påverkar.  

 Respondenterna som valts ut för studien är relevanta för att kunna besvara syftet eftersom 

samtliga utvalda är eller har varit tagare inom den valda organisationen. Det innebär att de har en 

djup kunskap kring ämnet, vilket bidrar till en hög intern validitet. Vidare gynnar det även 
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studien då respondenternas intervjuer blivit inspelade vilket underlättar kontroll av författarnas 

tolkning av respondenternas svar.  

 Det som hotar att sänka den interna validiteten är att författarna som utfört intervjuerna 

uppfattar respondenternas svar på ett felaktigt sätt (Bryman & Bell, 2011). För att öka den interna 

validiteten och kunna säkerhetsställa att vi som författare gjort en sanningsenlig slutsats från 

intervjuerna skickade vi resultatet och slutsatsen till samtliga respondenter. Vi återkopplade 

sedan till respondenterna via telefon varvid fyra stycken svarade. Respondenterna tyckte att 

resultatet var i enlighet med deras uppfattning och inga större korrigeringar behövde göras. 

 Triangulering ökar den interna validiteten i en studie eftersom det blir en högre 

tillförlitlighet när man väljer att använda sig av flera olika datakällor (Bryman & Bell, 2011). 

Även om det var önskvärt i vår studie var det inte möjligt att använda sig av triangulering i 

empirin då studien är anonym kring både företag och respondenter. Genom att använda sig av 

kompletterande källor för datainsamling utöver intervjuerna skulle vi således avslöja företaget 

och dess respondenter. Eftersom respondenterna behandlades anonymt kunde inga 

kompletterande källor användas.  

 Extern validitet. Den externa validiteten är generellt sett ett hinder för kvalitativa studier 

då den handlar om huruvida studiens resultat är generaliserbart för framtida studier som berör 

andra branscher, sammanhang och miljöer (Bryman & Bell, 2011). Den externa validiteten för 

vårt bidrag till transaktionskostnadsteorin kan vara något svagare i de fall som den appliceras på 

företag och branscher i andra sammanhang på grund av att den undersöker faktorer som påverkas 

av kultur samt andra liknande mjuka värden, som ju kan skilja sig åt mellan företag och 

branscher. Resultatet i studien kan däremot appliceras på liknande företag inom samma bransch 

som uppfyller samtliga urvalskriterier ovan, men har en lägre generaliserbarhet och således 

extern validitet när det kommer till att applicera på andra företag och branscher i andra 

sammanhang. Yin (2007) skriver att en flerfallsstudie bör innehålla minst fyra till fem fall för att 
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vara tillförlitlig. I vår studie har vi använt åtta fall, vilket vi anser ökar graden av 

generaliserbarhet för studiens resultat.  

RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

Det empiriska underlag som ligger till grund för studien är insamlad genom utförda intervjuer. 

Inledningsvis presenteras den valda franchiserelationen. Vidare graderas respondenterna först 

utifrån förtroende som är uppdelat i välviljeförtroende samt kompetensförtroende. Slutligen 

sorteras respondenterna utefter grad av efterlevnad, för att avsluta med en förtydning av 

resultatet i en sammanfattande tabell. 

 

 

Presentation av franchiserelationen 

En tagare som väljer att bedriva sin verksamhet i fallföretaget får ett färdigt koncept, vilket 

inkluderar alltifrån produkter, marknadsföring och arbetssätt till utrustning och rutiner. 

Kostnaden för att använda sig av detta koncept består av att tagaren måste betala en hyra som 

består av en procentuell andel av restaurangens månatliga nettoomsättning. Kontrakten mellan 

tagare och givare skrivs långsiktigt där tagaren i samband med detta måste starta ett eget 

aktiebolag där de är ensamma ägare och som fysisk person innehar licensen för att använda sig av 

franchisekonceptet. Kontroll, utveckling och konsultation sker två till tre gånger i månaden i form 

av att restaurangerna får besök av en konsult som är anställd av givaren. Detta i syfte till att få 

hjälp med förbättringar av verksamheten. Marknadsföringen för hela fallföretaget bestäms 

centralt av en styrelse som består av utvalda representanter från tagarnas sida som anses 

representera alla tagare nationellt tillsammans med VDn och marknadsdirektören (Anna, 2016; 
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Beatrice, 2016; Cecilia, 2016; Danielle, 2016; Eva, 2016; Frida, 2016; Gina, 2016; Helene, 

2016). 

Välviljebaserat förtroende 

Det vi kallar välviljeförtroende, som vi formulerat utifrån Bromiley & Cummings (1995), Mishra 

(1996) och Notebooms (1996) tidigare definitioner, är inte bara att tagaren tror att givaren tar 

avstånd från att dra nytta av tagaren på tagarens bekostnad, utan att givaren även har ett intresse 

för den tagarens verksamhet. Med det menas dock inte att den givaren saknar egenintresse utan 

snarare att egenintresset samexisterar med intresset för den tagarens välbefinnande. Ur det 

empiriska underlaget identifierades tre återkommande teman hos respondenterna gällande 

tagarnas välviljeförtroende för givarna. Teman tas i uttryck i termer av konflikter och utnyttjande, 

hur tagarna upplever att de får support i sin verksamhet, och huruvida de får gehör för sina 

åsikter. Nedan presenteras underlaget utifrån de tre nämnda teman. 

 Konflikter och utnyttjande. Huruvida det finns konflikter mellan givare och tagare, 

gällande exempelvis prissättning, mål och samarbetet i stort varierar mellan tagarna. Det finns de 

som inte har upplevt några konflikter alls med givaren under sina många år som tagare (Cecilia, 

2016). Eva (2016) berättar att det i ett franchisesystem kan förekomma konflikter och att man då 

får bestrida rätt och fel, men att hon inte upplevt det under sin tid och troligen inte kommer göra 

det i framtiden heller. Vidare menar Eva att givarens och tagarens intressen går isär väldigt sällan 

och att de har gemensamma mål. Målen är att leverera bra kvalitet, snabb service och ren miljö 

som i sin tur skall leda till mer försäljning. Försäljning är det viktigaste incitamentet för de som 

driver företaget, men också för givaren eftersom deras hyra är omsättningsbaserad (Eva, 2016). 

Cecilia (2016) ser heller inga problem med att hyran till givaren är omsättningsbaserad samtidigt 

som hon själv måste beakta kostnader för sina restauranger. Hon ser heller inga problem med den 
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prisbild som givarna sätter upp, utan hon håller med om att produkterna måste ha låga priser för 

att kunna konkurrera långsiktigt. Hon berättar: 

 
Franchisegivarens agenda är ju att få in så mycket gäster som möjligt. Man vill inte tappa gästerna till våra 

konkurrenter, utan vi vill behålla våra gäster och vill helst öka antalet gäster. På så sätt så blir företaget mer 

långlivat. Visst, du kan tillfälligt lösa vissa lönsamhetsproblem för franchisetagaren genom att höja priserna 

men långsiktigt är det inte bra därför att det tillslut blir för dyrt och då kommer inte gäster och då har du 

mindre gäster och då tjänar du inga pengar. (Cecilia, 2016) 

 
Gina (2016) liknar relationen med givaren med ett äktenskap där det förekommer 

konflikter, men att det gäller att hitta en gemensam lösning. Hon ser inga problem i detta och 

förklarar att givaren inte har några problem att medge att de ibland har fel. Hon anser att de är 

mycket samarbetsvilliga och att givaren ofta hittar ett sätt att lösa konflikter utan att köra över 

tagaren. 

Andra tagare har en helt annan bild av konflikter och målbilder, och berättar att de ibland 

känner sig utnyttjade. Danielle (2016) menar exempelvis att:  

 
Våra intressen går isär, vilket inte alltid fungerar för oss. De tänker endast utifrån hur många gäster vi har 

och fokuserar på att ha så många som möjligt, och de sätter priser och bygger kampanjer efter det. Då 

prissätter de en produkt för tio kronor, eller sex kronor för det drar ju en jädrans massa folk. Men detta är ju 

olönsamma transaktioner för oss. För oss är det viktigt att ha många gäster, men vi måste ha lönsamma 

gäster. Vi vet att antal gäster är viktigt på lång sikt, men vi måste få ekonomin att gå ihop. 

 
Anna (2016) menar också att givaren har för dålig förståelse för tagarnas situation. Hon 

menar att tjänstemännen uppe på huvudkontoret har väldigt höga löner, men att de inte fattar hur 

lite pengar tagarna tjänar på vissa produkter. Hon upplever att givarna hela tiden försöker förmå 

tagarna att sänka priset och samtidigt anställa mer personal, men att de inte tänker på att det är 

tagarna som tillverkar produkterna och måste betala för detta. Vidare resonerar Anna (2016) 

kring prissättningen: 
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De säger att franchisetagaren sätter sina egna priser, allt annat skulle ju vara en kartell eller hur? Jag menar, 

de är ju olika företag, men i verkligheten så är det ju inte så. Franchisegivaren blir skitsur om någon väljer 

att gå en annan väg med prissättningen, då utförs det påtryckningar på olika sätt. Fast för oss 

(franchisetagare) handlar det ju om att rädda företaget från konkurs om man ska vara hårdragen. 

 
Frida (2016) är inne på samma spår och tycker att tagarna blir överkörda när det gäller 

prissättningen. Hon berättar: “Nu kommer det en massa galna grejer till sommaren, man ska sälja 

glass för 10 kronor. Då känner man att det är hål i huvudet, för glassen säljer sig själv under 

sommaren. Det finns inget annat företag som sänker priset på det viset.” 

Det finns även andra områden där Frida (2016) upplever att tagarna blivit överkörda. Hon 

berättar att organisationen förut hade ett IT-system som fungerade jättebra, men att givaren fick 

för sig att de skulle byta system. Då blev det katastrof och det fungerar fortfarande inte. Frida 

(2016) upplever att de bytte system endast för att det blev billigare för givaren och inte för 

tagarna.  

Uppfattad hjälp från givaren. Angående hur tagarna upplever givarens benägenhet att 

hjälpa tagaren skiljer det sig mellan intervjuobjekten. Den ena sidan menar att det beror på 

omständigheter som vem man vänder sig till och om den personen anser att man som tagare 

förtjänar hjälp som är avgörande och rent utav godtyckligt för resultatet (Frida, 2016). Den andra 

sidan hävdar att det visst finns tydliga vägar att gå när problem uppstår, där tagaren kan få 

konkret hjälp (Cecilia, 2016). Eva (2016) menar också att givaren är hjälpsam och talar om 

konsulten som en förlängd arm som hjälper henne i sitt arbete med att utveckla sin verksamhet 

efter hennes egen vilja och att givaren har en stöttande roll i det arbetet. Gina (2016) berättar att 

hon tidigare har haft problem och att hon då har fått hjälp: “Om jag gör allt rätt och tror på 

varumärket och verkligen vill göra det här och problemet inte beror på mig huruvida jag lyckas 

ekonomiskt, då stöttar de mig och ger mig den hjälpen jag behöver. Men man måste ju kämpa lite 

först.” Helene (2016) stödjer detta med att säga “jag upplever inga konflikter och anser att 
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samarbetet med franchisegivaren ser bra ut. Om det uppstår ett problem i min verksamhet så får 

jag hjälp från systemet”.  

Den andra sidan menar att givaren inte alls är så villig att hjälpa till. Frida (2016) berättar: 

 
Förutom hjälp med det rent operationella som man får från konsulten så skulle du kunna få ekonomisk hjälp 

någon gång. Säg att du får en konkurrent eller har det svårt ekonomiskt till exempel. Då kan du få ett 

marknadsbidrag från franchisegivaren, men det hänger helt och hållet på VDn och om han vill det eller ej. 

Det blir ju liksom godtyckligt och jag får ingen känsla av att alla blir lika behandlade.  

 
Danielle (2016) menar också att det är svårt att få hjälp utanför vad som är skrivet i kontraktet 

och säger:  

 
I det vardagliga arbetet kan jag ha överenskommelser med min konsult som är utanför det skrivna 

kontraktet om jag behöver hjälp och stöd, men det har att göra med det operationella. Om jag istället 

behöver hjälp med en hyressänkning över en period för att klara en konkurrent eller liknande kan konsulten 

inte hjälpa mig med det. För att få det måste jag nå högre nivåer i hierarkin. Att få ett marknadsbidrag över 

en period är dock oerhört svårt att få och väldigt temporärt. Så det är inte mycket jag kan få hjälp med. 

 
Danielle (2016) menar att den hjälp man får är begränsad till konsultens handlingsutrymme och 

utöver det är givaren inte särskilt villig att engagera sig i tagarens problem. Hon fortsätter: 

“Franchisegivaren har ibland bristande förståelse för hur det fungerar på restaurangen. De är 

endast intresserade av hur det ser ut i restaurangen utan att bry sig om att det kostar en massa 

pengar att göra de förändringarna de vill att man ska göra.” Anna (2016) har även hon bristande 

förtroende för den hjälp hon kan tänkas få från givaren genom sin konsult och anser att de inte 

hjälper till utan stora incitament: “Ingen lobbar ju för mig om inte den själv tjänar på det. [...] 

Min konsult har inte fast anställning så för henne är det viktigast att göra hennes chef nöjd. Och 

då måste hon brinna jävligt mycket för det som vi tar upp med henne för att hon ska vilja slåss för 

vår sak gentemot sin chef.” 
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 Gehör för idéer och inflytande. Nedan beskrivs det hur det finns olika sätt för tagaren att 

påverka deras verksamhet och de beslut som givaren tar, delvis genom samarbete med 

konsulterna och även genom marknadsföringsrådet. Uppfattningen kring till vilken grad tagarna 

känner att de får gehör för deras olika åsikter och förslag går isär även här.  

Eva (2016) upplever att tagarna får gehör för olika förslag och synpunkter och tycker 

tagarna har en hög status bland tjänstemännen. Hon tycker att “de är lyhörda om förutsättningar 

ändras eller om vi tycker något är fel.” En anledning till detta kan bland annat vara att tagarna har 

tagit över fler och fler restauranger och således blivit viktigare för driften. Givarna hade från 

början över 50 procent av restaurangerna, men har i nuläget endast kvar tre procent av 

restaurangerna (Eva, 2016). Cecilia (2016) menar att givaren är ödmjuk inför tagarnas kunskap 

om den lokala marknaden. Hon berättar:  

 
Jag kan ju ha vissa åsikter om den lokala marknaden. Det kan ju vara att jag säger ‘nej den här restaurangen, 

det är ingen idé att ha öppet till klockan 01 som det står i kontraktet’. Då kan jag ju föra en diskussion med 

systemet och säga till de att det inte fungerar och jag kan själv visa att jag har rätt genom att kolla på 

försäljningssiffrorna, och då släpper dem ju det. Det är ju en dialog, och där lyssnar de absolut. 

 
Anna (2016) har en annan uppfattning och tycker att hon behandlas ur ett “von oben-

perspektiv”, lite som om givarna alltid vet bäst och inte minst när det gäller marknadsföringen. 

Frida (2016) har en liknande åsikt och förklarar: 

 
Jag upplever inte direkt att vi får gehör för våra idéer och tankar i marknadsföringsföreningen. Där känns 

det som man pratar för döva öron. Marknadsdirektören tänker inte ekonomi, jag tror hans uppdrag är att 

försöka skapa goda idéer, sen om de ens är operationellt genomförbara, tänker inte han på, det finns ju 

anställda som ska göra det. Så där tycker och tänker vi helt olika.  

 
Danielle (2016) upplever även hon att tagarna blir överkörda ibland och att de inte beaktar lokala 

förhållanden tillräckligt. 

 



29 
 

Man blir ju förbannad när nån sitter i Frankrike och bestämmer hur det ska se ut i min restaurang. Här (i 

Sverige) har vi snö vilket de sällan har i Frankrike. Men de får i alla fall för sig att byta saker på taket vilket 

inte funkar här i Sverige på grund av snön. Då blir man förbannad eftersom det ändå är jag som betalar det. 

Du ska ju inte vara i ett franchisesystem om du inte kan hantera detta, men ibland blir det för mycket. 

 
 Utifrån citaten ovan finner vi en tydlig uppdelning mellan respondenterna gällande 

välviljeförtroende. Danielle, Anna och Frida indikerar att de har ett lägre förtroende för givarens 

välvilja medan Eva, Cecilia, Helene och Gina har en mer positiv inställning till givarens välvilja 

för dem som tagare. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över grad av välviljeförtroende. 
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Kompetensförtroende 

Kompetens i studien är som tidigare nämnt en viktig parameter som påverkar en parts förtroende 

för en annan (Das & Teng, 2001; Davies et al., 2011; Mishra, 1996; Nooteboom, 1996). Davies et 

al. (2011) menar kortfattat att en parts förtroende för en annan sjunker om den saknar kompetens 

i sitt fält. Vi har i intervjuerna lyckats urskilja två återkommande teman som tagarna tagit upp 

kring kompetensförtroende för givaren. Vi har valt att dela upp dessa i form av hur tagarna 

upplever kompetensen hos företagsledningen och den administrativa supporten, och konsulternas 

kompetens.  

 Kompetensförtroendet för företagsledningen och den administrativa supporten. När det 

kommer till hur de olika tagarna har förtroende för givarens kompetens skiljer det sig en del 

mellan deras uppfattningar. Cecilia (2016) tar upp hur supporten från givaren har sjunkit med 

åren vilket hon påstår bero till stor del på att givaren har minskat antalet egna restauranger och 

således skurit ned på olika administrativa avdelningar på huvudkontoret, vilket även Frida (2016) 

instämmer på. Eva (2016) har en annan syn på det: 

 
Systemet kan ses som flexibelt där det är självklart att man inte kan komma överens med alla till hundra 

procent. I de fall kan man därför, tack vare systemet, försöka hitta en annan lösning via andra personer. Om 

man exempelvis som tagare skulle få en konsult som man inte trivs med kan man försöka ersätta konsluten, 

samtidigt som man fortsätter att ha bra status bland tjänstemännen. Detta blir möjligt då systemet har 

flertalet konsulter de kan bistå med. 

 
 Förtroendet för kompetensen för marknadsavdelningen hos givaren är splittrat mellan 

respondenterna. Cecilia (2016) påpekar att den centralt styrda marknadsföringen som givaren 

förser restaurangerna med måste kompletteras med en egen lokal marknadsföring då givaren inte 

har tillräcklig kunskap om de lokala marknaderna. Hon menar att det till stor del beror på att 

marknadsföringen utformas i Stockholm och således kan kännas långt ifrån tagarnas lokala 
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marknader. Anna (2016) instämmer och säger “alla är inte hipsters på Södermalm med 

jätteskägg”. Även om några tagare håller med varandra angående den bristande kompetensen för 

den lokala marknadsföringen hos givaren hävdar Gina (2016) annorlunda: “Jag har stor tillit till 

vår marknadsavdelning och tycker att de gör ett bra jobb. De sista två åren har de verkligen gjort 

bra saker, exempelvis det vi ser med nuvarande kampanj.” 

Några av respondenterna har suttit eller sitter i marknadsföringsföreningen där de 

representerar övriga tagare, men vissa respondenter hävdar att det finns en bristande innovation, 

trots att de lanserar kampanjer med jämna mellanrum. Frida (2016) förklarar det genom att säga 

att det händer för lite och att det helt enkelt saknas innovation på matsidan. Hon tillägger sedan 

att givaren, när det gäller utrustningen i restaurangen, är helt oduglig vilket hon delvis tror beror 

på att mycket styrs från givarens ursprungsland där utrustningen görs efter mått som inte passar i 

Sverige. Även om Gina (2016) har stor tilltro till givarens marknadsavdelning tycker hon att 

givaren gör det lite för lätt för sig som inte väljer att bryta ny mark med nya trender. Samtidigt 

har hon ändå viss förståelse för det då hon antar att bristen på innovation delvis beror på att deras 

nuvarande produktionssystem inte tillåter att erbjuda många olika produkter samtidigt. 

Anna (2016) lyfter även fram hur tilliten för givarens kunskap minskar när det kommer 

till hur man på det mest effektiva sättet ska organisera det dagliga arbetet. Hon menar då att det 

inte är givaren som är i restaurangerna varje dag och stöter på hur processer kan effektiviseras, 

utan att det snarare är de anställda på restaurangerna samt tagarna som har kompetensen att 

utveckla processerna. Helene (2016), Danielle (2016) och Beatrice (2016) anser däremot att 

givaren har hög kompetens kring restaurangerna och den dagliga verksamheten. Danielle (2016) 

säger bland annat att: “Inget att diskutera. De har hållit på i flera decennier och har således 

mycket kunskap när det kommer till kvalitet, hur det ska rostas, saltas och tempereras. Och det är 

inget att föra en diskussion kring.”  
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 Konsulternas kompetens. Vad gäller uppfattningen om konsultens kompetens är några av 

respondenterna väldigt eniga om bristerna i konsultens kompetens. Enligt Danielle (2016) är 

konsulterna endast operationellt involverade och stöttar inte tagarna affärsmässigt utifrån 

områden som ekonomi och dylikt. Hon fortsätter och berättar: “De brister med andra ord i 

ekonomisk support när det är tufft och man behöver hjälp med hur man ska göra investeringar, 

den kunskapen finns helt enkelt inte.” Gina (2006) hävdar att alla de som jobbar med tagarna 

operationellt har själva börjat som medarbetare i restaurangerna, vilket gör att deras kompetens 

brister i bland annat ekonomikunskaper, något som behövs hos en konsult snarare än tvärtom. 

Frida (2016) styrker detta genom: 

 
Franchisegivaren är för dålig. Det är för dålig kompetens då de har rekryterat för mycket av sitt eget folk 

som har stått och lagat maten. Sedan har dessa helt plötsligt blivit konsulter och ibland till och med 

ekonomichefer. Dessa kan man sedan inte ringa uppmed frågor kring ekonomi, för de vet ju ingenting. De 

har generellt sätt dessutom inte varit där länge innan de slutat. Där kan vi vara kritiska mot vårt system. 

 
Cecilia (2016) tycker det är bra när konsulten kommer och kontrollerar vad som ska 

göras. Vidare menar hon att detta resulterar i att de hela tiden blir pushade till att bli bättre. 

Däremot känner hon aldrig någon press eller oro inför konsultationen eller kontrollen (Cecilia, 

2016). 

Eva (2016) tycker konsulten ofta kan agera som tagarens förlängda arm och tycker att 

hennes konsult fyller den funktionen. Hon tycker att så länge hon och hennes konsult 

kommunicerar och har mål i samma riktning kommer konsulten kunna hjälpa henne att 

kommunicera dessa till hennes restaurangchefer och chefsassistenter. Hon menar på att när 

konsulten kommunicerar de mål som de tillsammans har kommit överens om, blir det lättare för 

medarbetarna att ta till sig dem. 

Trots att Danielle (2016) ställer sig något negativt till konsulternas kompetens kring 

ekonomisk support, tycker hon ändå att det operationella arbetet är deras styrka. Hon förklarar att 
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konsulterna har varit med länge och att de ofta själva har varit medarbetare på restaurangerna 

vilket gjort att de är insatta i företaget och väldigt införstådda i det operationella arbetet. 

Gina (2016) menar att det handlar om att skapa en relation, eftersom att man annars aldrig 

kan komma in i ett företag och utvecklas. Eva (2016) instämmer och säger att de tillsammans 

med konsulten måste försöka uppnå målen tillsammans, ihop med kunskapen som finns inom 

företaget. Danielle (2016) delar åsikten och berättar: 

 
En av mina konsulter som jag hade, hon hade 17 restauranger och hade jäkligt mycket kunskap. Alla mina 

restaurangchefer lyssnade på henne oavsett hur petig hon än kunde vara. Som franchisetagare har jag inte 

vardaglig kontakt med huvudkontoret utan min konsult blir den frekventa kontakten med huvudkontoret. I 

grund och botten är jag övertygad om att en relation måste byggas.  

 
Antal besök som konsulten gör i respektive restauranger beror delvis på hur många 

restauranger hen har ansvar för där färre restauranger kan innebära mer frekventa besök. Om man 

sköter sig och har en god relation med sin konsult kan besöken bli mer sällan, även om det 

givetvis finns obligatoriska besök oavsett hur bra relationen med konsulten är. Den första tiden 

handlar om att lära känna varandra (Gina, 2016). Sedan menar hon att man nästintill vill forma 

konsulten och att det är bra att konsulterna kommer in med nya ögon. En ny konsult medför 

andra perspektiv än de Gina själv har, som är i restaurangen nästan varje dag och hon förklarar att 

“det blir lättare om man tänker att konsulten inte kontrollerar utan snarare konsulterar mig. Sedan 

blir det väldigt svårt om personkemin inte fungerar. Relationen är otroligt viktig”.  

Det finns en tydlig uppdelning mellan de intervjuade tagarna när det gäller 

kompetensförtroende där vi har identifierat att fem av åtta har högt förtroende. Detta är något 

som även presenteras i tabellen nedan och styrks med citat hos respektive respondent. Tabellen 

ämnar underlätta och klargöra vart samtliga respondenter står. Som det går att utläsa från tabellen 

har Beatrice, Danielle, Eva, Gina och Helene högt kompetensförtroende när det kommer till 
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givarens olika områden. De som har lågt kompetensförtroende är de resterande tre, Anna, Cecilia 

och Frida som upplever brister i förtroendet för givarens kompetens. 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över grad av kompetensförtroende. 
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 Gruppering av respondenter. Utifrån empiriunderlaget ovan har vi delat in 

respondenterna i fyra huvudsakliga grupper: (1) de med högt förtroende för givarens kompetens 

och välvilja, (2) de med lågt förtroende för givarens kompetens och välvilja, (3) de med högt 

förtroende för givarens kompetens och lågt för välvilja samt (4) de med lågt förtroende för 

givarens kompetens och högt för välvilja. 

 
Tabell 3. Sammanfattande tabell av respondenternas förtroende för franchisegivaren. 
 

 

Efterlevnad 

Nedan följer en presentation och analys av respondenternas svar gällande deras inställning och 

beteende kring efterlevnad, det vill säga till vilken grad de följer givarens rekommendationer, 

riktlinjer och krav. Graden av efterlevnad har kategoriserats som hög respektive låg. Hög 

efterlevnad identifierade vi som de situationer där tagaren följde givarens rekommendationer, 
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riktlinjer och krav. Situationer där tagaren motsatte sig givarens rekommendationer, riktlinjer och 

krav identifierade vi som låg efterlevnad. 

I följande stycken kommer respondenterna behandlas i de grupper som visas i tabell 3. 

Som tidigare nämnt i metoden har vi identifierat områden av verksamheten där tagaren inte 

visade någon avsikt att, eller i vissa fall inte kunde, motsätta sig givaren. Dessa områden rörde 

främst matsäkerheten, produktval och råvaruleverantörer. Eftersom att tagarna inte har utrymme 

att agera opportunistiskt i de områdena för att få vara tagare har vi valt att bortse från 

efterlevnaden i de områdena i vår studie. 

 
Man måste ju följa franchisegivaren gällande de hårda sakerna som matsäkerhet. När det kommer till 

matsäkerhet finns det inga utrymmen för diskussion, det är svart eller vitt, ja eller nej. För jag kan själv inte 

säkerhetsställa kvaliteten på varorna eller transporten. (Eva, 2016)  

 Högt förtroende. De tagare som har högt förtroende för sin givare har även liknande sätt 

att hantera de rekommendationer, riktlinjer och krav som givaren kommer med och förväntar sig 

att tagaren ska följa. 

Vad gäller marknadsföringen har givaren, som tidigare nämnt en ekonomisk förening där 

några tagare tillsammans med VDn och marknadsdirektören sitter. Här utformas reklam centralt 

som ska gälla nationellt och som tagarna sedan betalar för med en procentuell del av deras 

nettoomsättning. Det finns delade meningar kring detta i stort där en del tagare ställer sig positivt 

mot att huvudkontoret ska sköta största delen av marknadsföringen. Gina (2016) väljer att 

använda sig av den marknadsföring som givaren har utformat “eftersom den centrala 

marknadsföringen är obligatorisk att betala och att det vore en onödig kostnad att inte använda 

den”. 

Eva (2016) anser att givaren har en övervakande roll snarare än en beslutande roll 

“givaren har inte den påverkningsgraden att de kan säga att ‘vi gör såhär’ så blir det på ett visst 

sätt. De har snarare en kontrollfunktion när det gäller att se över vad tagarna gör och se till att 
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tagarna befinner sig på rätt sida av spelplanen.” Flera tagare verkar tycka att de 

rekommendationer, riktlinjer och krav som givaren har är rimliga och värda att efterleva då hela 

konceptet med franchise kan ses som en ‘win-win’ situation där bägge parter är beroende av 

varandra. Gina (2016) berättar: 

 
Visst finns det en oro om jag exempelvis måste göra en omställning i köken, men i så fall går jag in med 

100 procent i denna omställning. Jag vet att franchisegivaren kommer hjälpa mig om det inte blir rätt eller 

inte fungerar, annars så förlorar vi allihopa lika mycket på det. 

 
Eva (2016) instämmer och menar att hon anpassar sig efter givarens riktlinjer och ändringar som 

de kommer med. 

 När konsulten kommer med justeringar kring rutiner för den dagliga verksamheten 

berättar Beatrice (2016) att hennes restaurang rättar sig efter vad konsulten föreslår. Hon ger ett 

exempel på detta: 

  
Vi har en frys med kyckling och sådant och då vill de att vi ska ha klämmor och märka dessa förpackningar. 

I det här fallet var det en frys där ingen kommer in med sina fingrar, men då måste vi göra det ändå. Även 

om det är en påse med kyckling som kommer hålla en minut innan den tar slut, men då får vi göra det. Om 

de nu vill att vi ska göra det. 

  
Vidare pratar även Gina (2016) om konsultens krav och berättar om de gånger de har 

hamnat i en diskussion kring något krav konsulten har kommit med men som Gina inte hållit med 

om. Hon berättar då att det i slutändan inte går att resonera kring det och att de istället väljer att 

lyda vad konsulten har kommit fram med. 

Beatrice (2016), Helene (2016) och Gina (2016) tycker att det är bra med givarens 

generella riktlinjer kring restaurangen och dess produktionsprocesser. De lyfter hur givaren har 

en lång erfarenhet kring hur det på bästa sätt ska utföras och tycker därför att det är bekvämt att 

kunna följa dessa rutiner. Gina (2016) tillägger även att hon inte har gått in i franchisekonceptet 
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för att komma på sina egna recept eller produktionsprocesser utan för att hon brinner för 

ledarskapet och för att se hennes team växa. Hon väljer med andra ord att använda sig av de 

rutiner som givaren har kommit fram med. 

Eva (2016) berättar att hon tidigare varit anställd som tjänsteman hos givaren vilket gör 

att hon har större förståelse för givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. Eva (2016) 

förklarar: 

 
Jag vill inte påstå att våra intressen har gått isär. Men det kan ha att göra med att jag är uppväxt i företaget 

och vet hur kulturen är och kanske därför även förstår anledningen bakom diverse saker. Sen vill man inte 

alltid acceptera allt, men man måste följa så att säga[...] Men tillhör man ett system så får man ta det onda 

med det goda och tvärtom. Man måste anpassa sig helt enkelt. 

 

Gina (2016) likt Eva har varit med på bägge sidorna och menar att hon också har en annan 

förståelse och ett annat hjärta. Hon menar att hon har en annan kultur med sig som man inte kan 

få på något annat sätt. Hon beskriver det genom att påpeka att hon stått i köket på lördagsnätterna 

och “jag är ju infödd i det här företaget och jag har ju jobbat så många år och i olika faser”. 

 Lågt förtroende. De två respondenter som ovan visar på ett lägre förtroende för givaren i 

båda dimensionerna visar även en större tendens att ställa sig emot saker som givaren ber dem 

om. När det kommer till den operationella delen av verksamheten menar Anna (2016) att ju 

längre hon har haft franchisekontraktet desto mer plats vågar hon ta. När hon började så ”fogade 

hon sig i allt” medan hon nu känner att hon ”inte behöver springa på allt som de säger” och ”det 

där kan vänta till en annan dag”. Frida (2016) nämner liknande att hon känner sig mer trygg i sin 

roll nu än vad hon gjorde i början och att hon inte lika ofta frågar om lov för att göra en 

förändring. Hon berättar: 
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Franchisegivaren har till exempel en idé om att vi ska ha värdinnor i matsalen som ska vara klädda på ett 

visst vis. Jag menar, vi har en kille som varit här i 12 år som är fantastiskt bra och som går här fem dagar i 

veckan och städar och gör det jättefint. Men han vill inte gå omkring i annorlunda kläder än de andra 

medarbetarna. Helt plötsligt får franchisegivarna för sig att det ska vara viktigt att man ska ha någon sorts 

värdinna. Det är inget som jag bryr mig om, så länge det är rent och snyggt på min restaurang så gör jag lite 

som jag vill. 

  
Anna (2016) är inne på samma spår och tar upp ett exempel om hur givaren vill att hon 

ska ta hand om en stor skylt som ligger trasig utanför restaurangen: 

  
Ute på marken där ute ligger det en gigantisk skylt som tidigare har använts av oss. Vår hyresvärd var inne 

här och hälsade på oss tidigare och vill att vi ska ta hand om skylten. Det är ju inte vi som äger den utan 

franchisegivaren äger den, fast de vill att vi tar hand om den. Att renovera upp en sådan kostar 100 000 

kronor, att köpa in en ny kostar 200 000 kronor. […] Men det är ingen som kan sätta ned foten. Vi kommer 

inte ta i den jävla skylten, det kostar massa pengar. Så den kommer att skrotas istället. 
  

Så länge det inte handlar om själva tillagningen av mat så är varken Anna eller Frida rädda för att 

säga ifrån eller ignorera när givaren kommer med nya förslag (Anna, 2016 & Frida, 2016). 

 Frida (2016) hävdar att hon är dåligt insatt i givarens mål och att hon ”kör sitt eget race” 

då hon anser att hon ”säkerligen slår franchisegivarens mål med råge ändå.” Hon fortsätter med 

att berätta att hon ofta är styrd i hur prissättningen ska gå till men lägger sedan till: ”Jag kommer 

höja priset på en av våra mest populära varor snart. Visst, eftersom jag gör det tidigare än 

systemet kommer man få några samtal, men jag skiter ju i systemet när det gäller det.” Anna 

(2016) är inte helt nöjd med hur målen ser ut mellan tagare och givare. Hon menar att hon inte 

tillåts tjäna pengar eftersom systemet är uppbyggt så att hon ska stå för investeringarna och de 

ökade kostnaderna samtidigt som omsättningen måste öka. Det gör att hon lockas till att gå 

utanför reglerna ibland. Frida (2016) säger att hon rättar sig mer i ledet nu än tidigare, eftersom 

hon snart ska omförhandla sitt kontrakt och menar att hon måste “vara lite smart med tajmingen”.   
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 Lågt förtroende för kompetens och högt förtroende för välvilja. Tagaren i detta segment 

tycks generellt ställa sig positiv till de rekommendationer, riktlinjer och krav som givaren 

kommer med. Cecilia (2016) menar att hon var väl medveten om vad som gällde när hon gick in i 

det här. Hon är tydlig med att det är kontraktet som styr, att givaren har kontrollen och att det 

som tagare gäller att agera utifrån det. Hon berättar: 

  
Jag kan ta med mig vissa frågor till franchisegivaren och säga ‘det här går inte, ni måste ändra på det här’. I 

viss mån får man igenom det och ibland så går det inte för att vi ska leverera på ett speciellt sätt. Men 

mestadels är det styrt, man ska följa det, och då gör jag på det viset. 

  
Vidare förklarar Cecilia (2016) att om hon inte efterlever givarens rekommendationer, 

riktlinjer och krav så kommer hennes egen verksamhet att stagnera. Hon menar att hon skulle 

kunna gå emot givaren och som hon säger det ”skita i det och ge fan i det och köra mitt eget 

race”, men att restaurangen då inte skulle utvecklas. Hon förklarar ytterligare: 

  
Jag måste också vilja genomföra saker på deras sätt. Jag måste se möjligheten att driva verksamheten så att 

företaget tjänar mer pengar så att vi kan gå vidare i nya investeringar. Jag måste vilja det och det gör jag, jag 

kan inte sitta och tjura hela tiden. Då händer det ingenting med min verksamhet. Då blir det bara värre. 

 
Hon ger ett exempel kring givarens prissättning och tagarnas lönsamhet, som 

genomgående har varit ett ämne där respondenterna har skiljt sig åt. Hon berättar att givaren har 

ett verktyg som styr prissättningen. Det innebär att de gör en analys på alla marknader och sen får 

tagarna uppgifter om att marknaden inte tål en prishöjning och man ska vara kvar på den 

prisnivån där man befinner sig. Vidare förklarar Cecilia (2016): 

 
Visst, du kan tillfälligt lösa vissa lönsamhetsproblem för franchisetagaren genom att höja priserna men 

långsiktigt är det inte bra därför tillslut blir det för dyrt och då kommer inte gästerna och då har du mindre 

gäster och då tjänar du inga pengar. 
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 Högt förtroende för kompetens och lågt förtroende för välvilja. Tagaren i detta segment 

har en lite annan inställning till efterlevnad. Danielle (2016) instämmer i att det mesta är styrt 

från toppen, men hon förklarar också att man ibland känner sig maktlös. Vid exempelvis en 

renovering av restaurangen kan hon tycka "helvete med den färgen på golvet alltså, men vi har 

inte mycket chans att göra någonting där". Hon förklarar dock att man givetvis kan jobba med sin 

personal, hur det ser ut, ta hand om gästerna och att man ibland går runt systemet, bakom 

kulisserna. Danielle (2016) berättar: 

 
Att gå runt systemet bakom kulisserna är ett sätt, om man exempelvis vill ha en annan färg, andra stolar 

eller så. Ett exempel är då vi skulle få nya stolar. Då sitter designerna i Frankrike och tar fram sådant man 

känner inte kommer funka här. Då fick man inte byta ut dem då de ingick i konceptet. Men sen slängde vi ut 

stolarna ändå och köpte in andra stolar. […] Man blir ju förbannad när någon sitter i Frankrike som 

bestämmer hur det ska se ut. 

 
Ett annat exempel var då givaren reglerade avtalet för Danielles restaurang som innebar att de 

skulle ha öppet till klockan 02 och därefter dygnet runt, men då sa hon nej och genomförde aldrig 

detta (Danielle, 2016). Andra fall där tagare inte har följt riktlinjer är då givarna vill att tagarna 

skall sänka eller behålla ett pris på en produkt eller anställa mer arbetskraft. Danielle (2016) 

berättar om tagare som har höjt priset på en vara som skall kosta 10 kronor upp till 15 kronor och 

hon har själv erfarenheter av att ha blivit ombedd att anställa fler och sedan inte gjort detta.   

 
Det handlar rätt mycket om att vi inte har möjlighet att anställa fler, vi har haft för dyra lönekostnader för att 

bemanna som de (franchisegivarna) vill. [...] När franchisetagarna höjer priset på en vara handlar det 

återigen om att skapa lönsamhet för att kunna investera och satsa långsiktigt. 

  
Danielles (2016) upplevelse är att hon ofta stått upp och sagt vad hon tycker och tänker, 

och det på gott och ont eftersom det kan påverka relationen negativt. Hon tycker det är många 
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tagare som nickar väldigt ofta och följer vad givaren tycker och tänker, bara för att få möjligheten 

att köpa fler restauranger. 
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Tabell 4. Sammanfattande tabell över grad av efterlevnad uppdelat efter grad av förtroende 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

 

Avsnittet inleds med en slutsats i form av fyra propositioner som fastställts i resultat- och 

analysavsnittet. Vidare förs en diskussion kring vad slutsatserna bidrar till forskningsområdet 

kring transaktionskostnader, förtroende och opportunism som avslutas med studiens femte 

proposition. Avslutningsvis diskuteras vilka implikationer propositionen kan ha för 

franchiserelationer följt av rekommendationer för vidare forskning. 

 

 

Propositioner 

Ovanstående resultat och analys visar att de fyra tagare som har högt förtroende i båda 

dimensionerna tenderar att ha en hög grad av efterlevnad. Vår första proposition är således: (1) 

Tagare med högt förtroende för givaren, både när det gäller kompetens och välvilja, visar 

en högre grad av efterlevnad gällande givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. 

Resultatet visar även att det två av tagarna som uppvisar en låg grad av förtroende i båda 

dimensionerna tenderar att ha en låg grad av efterlevnad. Vår andra proposition är därför: (2) 

Tagare med lågt förtroende för givaren, både när det gäller kompetens och välvilja, visar 

en lägre grad av efterlevnad gällande givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. 

En av tagarna uppvisar lågt förtroende för givarens kompetens men högt förtroende för 

dennes välvilja samt att tagaren uppvisar en hög grad av efterlevnad. Samtidigt finns det en 

tagare som uppvisar det direkt motsatta resultatet, nämligen högt kompetensförtroende, lågt 

välviljeförtroende och låg grad av efterlevnad. Enligt vårt resultat är välviljeförtroende mer 

avgörande för att tagaren ska uppvisa en hög grad av efterlevnad. Dessa två grupper representeras 

endast av en respondent i vardera grupp vilket gör att propositionerna från dessa blir något 

svagare än propositionerna från de grupper där fler respondenter återfinns. Vår tredje och fjärde 
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proposition lyder: (3) Tagare med lågt kompetensförtroende men högt välviljeförtroende för 

givaren, visar en högre grad av efterlevnad gällande givarens rekommendationer, riktlinjer 

och krav, samt (4) tagare med högt kompetensförtroende men lågt välviljeförtroende för 

givaren, visar en lägre grad av efterlevnad gällande givarens rekommendationer, riktlinjer 

och krav. 

Resultatet visar att förtroende är en faktor som påverkar efterlevnad. Det är däremot svårt 

att säkerställa att förtroende är den enda faktorn som påverkar graden av efterlevnad. Det vi kan 

obeservera är att förtroende är en bidragande faktor. Studien har gjort försök för att isolera 

förutsättningarna genom att använda fall inom samma kedja men det kan fortfarande finnas andra 

mekanismer så som tid i organisationen, var i karriären tagaren befinner sig, kulturella 

förhållanden och tagarens personlighet, som kan påverka graden av efterlevnad.  

Bidrag till transaktionskostnadsteorin 

Utifrån propositionerna kan vi se att när agentens förtroende för principalen ökar så minskar 

agentens opportunistiska beteende i form av att graden av efterlevnad ökar, vilket bör minska 

principalens transaktionskostnader kopplade till dess kontroll och övervakning av agenten. Vi har 

därmed, utöver de bevis som Chiles och McMackin (1996) och Bromiley och Cummings (1996) 

visar, ytterligare indikationer som säger att det som Williamson (1993) menar om förtroende i 

affärsrelationer inte stämmer.  

Williamson (1993) menar att principalens förtroende för agenten är irrelevant för 

principalens möjlighet att upprätta effektiva skyddsåtgärder. Det på grund av att principalen kan 

värdera möjliga utfall och dess sannolikhet för relationen. Således är principalen enligt 

Williamson (1993) aldrig utsatt för verklig sårbarhet, vilket innebär opportunistiskt beteende som 

principalen inte kan skydda sig mot. Vi har med vår studie visat att agentens förtroende för 

principalen påverkar agentens opportunistiska beteende. Vidare för vi argumentet att agentens 
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förtroende för principalen är en osäker omständighet för principalen, vilket betyder att 

principalens beräknade utfall inte går att säkerställa och gör därmed principalen verkligt sårbar 

för opportunism. En osäker omständighet hindrar förvisso inte en principal från att försöka 

bedöma möjliga utfall och dess sannolikheter. Vi anser dock att osäkerhet gör att komplexiteten, 

och således kostnaderna för bedömningen, ökar. Med den insikten bör principalen ta agentens 

förtroende i beaktning när den bestämmer graden av kontroll. Opportunistiskt beteende som 

tidigare härleds till en annan anledning kan istället härledas till agentens förtroende för 

principalen. Därmed kan principalen skapa en mer kostnadseffektiv kontroll av agenten.  

Vår proposition för transaktionskostnadsteorin är som följer: Principalen bör ta 

agentens förtroende för principalen i beaktning för att upprätta så effektiva 

skyddsåtgärder som möjligt, vilket bör minska principalens transaktionskostnader.  

Franchiserelationen som undersöks i studien är i hög grad styrd av explicita kontrakt och 

lämnar relativt litet utrymme för opportunism. Vårt resultat, att agentens förtroende för 

principalen kan ha motverkande effekt på agentens opportunistiska beteende, bör därför 

rimligtvis kunna appliceras även på andra typer av affärsrelationer, där kontrakt är mindre 

specificerade och detaljerade. 

Implikationer för franchiserelationen 

Utifrån propositionerna kan vi se att förtroende hör hemma i franchiserelationer då de visar att 

förtroende har en inverkan på graden av efterlevnad. Ett högre förtroende visar sig vara kopplat 

till en högre efterlevnad för givarens rekommendationer, riktlinjer och krav medan ett lägre 

förtroende snarare kan anses ha motsatt effekt. Det till trots att franchisekontrakt, framförallt i 

franchisekedjan som undersöks i den här studien, är väl specificerat och detaljerat. 

Utifrån vårt föreslagna bidrag till transaktionskostnadsteorin bör givare, istället för att 

använda sig av ökad kontroll, fokusera på att bygga ett ökat förtroende från sina tagare och 
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därmed minska risken för opportunistiskt beteende. Enligt Stanworth (1995) kan givaren bygga 

förtroende genom mindre auktoritär styrning och kontroll och applicera ett mer relationsbaserat 

och motiverande samarbete, för att på så sätt uppnå en högre grad av efterlevnad hos tagaren. 

Huruvida det tillvägagångssättet leder till lägre kostnader på kort sikt är svårt att säga på ett 

generellt plan då ett lågt förtroende för en givare kan bero på många olika saker som tar olika 

lång tid att åtgärda. På lång sikt kan man tänka sig att ett ökat förtroende från tagaren leder till ett 

smidigare samarbete som minskar opportunistiskt beteende från tagaren. 

Studiens syfte var inte att undersöka konsekvenserna för givaren i de fall då tagaren inte 

efterlever givarens rekommendationer, riktlinjer och krav. Ur resultatet kring bristen på 

efterlevnad kan vi dock avläsa vissa möjliga konsekvenser för givaren. Franchisekonceptet 

bygger på att kunden skall få samma upplevelse oavsett vilken enhet inom franchisekedjan hen 

besöker. Väljer en tagare att inte efterleva givarens rekommendationer, riktlinjer och krav kan det 

komma att försvåra enhetligheten inom organisationen vilket i sin tur kan kan påverka 

franchiseorganisationens rykte och varumärke negativt. Om en franchiseorganisation exempelvis 

väljer att nationellt marknadsföra en produkt till ett visst pris och en enskild tagare väljer att 

prissätta produkten annorlunda får kunden inte det den förväntar sig. Om kunden förväntar sig 

enhetlighet kan en liten avvikelse från givarens riktlinjer, som i exemplet ovan, leda till en 

negativ kundupplevelse som påverkar även övriga tagare och varumärket i stort. 

Utifrån ovan nämnda insikter bör givaren ta förtroendet för dem själva på allvar i 

utvecklingen av verksamhetsstyrning. 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom studien inte har undersökt huruvida tagarnas grad av efterlevnad har en inverkan på 

transaktionskostnader för givaren, vad kostnaderna skulle bestå av samt hur stora dessa skulle 
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vara hade det varit intressant att undersöka det ur givarens perspektiv eftersom det är givarens 

transaktionskostnader som åsyftas.  

Vår studie innefattar för få fall som visar på blandat förtroende över dimensionerna, vilket 

gör det svårt att dra några slutsatser kring varför välviljeförtroende verkar ha en större inverkan 

på graden av efterlevnad än vad kompetensförtroendet har. Det skulle därför vara intressant att 

göra en studie inriktad på agenter som påvisar ett blandat förtroende för sin principal för att 

kunna få en bättre förståelse för vilken typ av förtroende som bär störst vikt.  

Slutligen har studien inte säkerställt att förtroende är den enda faktorn som påverkar 

graden av efterlevnad. Studien har gjort försök för att isolera förutsättningarna genom att använda 

fall inom samma kedja, men eftersom det eventuellt kan finnas andra mekanismer så som hur 

länge tagaren har varit i organisationen, var i karriären tagaren befinner sig och tagarens 

personlighet, som kan påverka graden av efterlevnad, hade dessa faktorer varit intressanta att 

undersöka. Ett beaktande av nämnda faktorer hade kunnat tillföra en djupare förståelse för graden 

av efterlevnad hos tagaren. 
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“Cecilia”, Franchietagare, Intervju för studie [Personlig intervju], 2016-05-09. 
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“Eva”, Franchisetagare, Intervju för studie [Personlig intervju], 2016-05-11. 

“Frida”, Franchisetagare, Intervju för studie [Personlig intervju], 2016-05-11. 

“Gina”, Franchisetagare, Intervju för studie [Personlig intervju], 2016-05-13. 

“Helene”, Fd Franchisetagare, Intervju för studie [Personlig intervju], 2016-05-16. 

BILAGOR 

Intervjuguide 

 
Informera de medverkande och få samtycke till följande innan intervjun inleds:  
● Beskriv syftet med studien samt de olika momenten i den och varför respondentens svar 

är viktiga för studien. 
● Deltagandet är frivilligt och det går bra att stå över frågor som respondenten inte vill svara 

på. 
● Den medverkandes uppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet och i allra 

största mån undvika att lämna några spår av deltagande.  
● Intervjumaterialet kommer enbart användas för forskningsändamålet. 

 
Bakgrundsfrågor  
● Vilken är din position du har i ditt företag? 
● Hur länge har du jobbat där samt haft den befattning du har idag? 
● Hur många restauranger är det i din franchiseorganisation och hur länge har du haft 

franchiseavtalet?  
● Har du jobbat hos franchisegivaren innan du blev franchisetagare? 
● Kan du förklara hur den vardagliga kontakten och arbetet med franchisegivare ser ut? 

 
Välvilja 
● Upplever du att franchisegivaren har en stöttande funktion för din verksamhet även 

gällande sådant som inte är direkt är direkt kopplat till deras egen agenda? 
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● Har det uppstått konflikter mellan dig och franchisegivaren? Hur upplevde du då 
franchisegivarens samarbetsvilja för att nå en lösning? 

● Vad har du som franchisetagare för uppfattning kring franchisegivares engagemang till att 
genomföra sådant som ni har kommit överens om tillsammans? 

● Franchisekontrakt skrivs för en väldigt lång tid. Kontraktet är säkert mycket detaljerat 
men över en så lång tid är det svårt att täcka upp alla möjliga scenarion. Finns det andra 
saker som inte står med i kontrakten men som franchisegivaren förväntar sig att du 
uträttar ändå? 

● Har du någon gång varit med om att franchisegivaren inte har agerat i god tro i en avtalad 
överenskommelse? Situationsmässigt: I så fall, hur gick det till? 

● Upplever du att franchisegivaren avsiktligt arbetar för att ni som franchisetagare skall 
känna tillfredställlse med ert gemensamma arbete, och i sådana fall hur gör han det? 

 
Kompetens 
● Har du tilltro till franchisegivaren förmåga att utveckla nya affärsidéer, produkter och 

arbetsrutiner? 
● Tar ni fram era rutiner själva eller är det något som franchisegivaren levererar vilket ni 

skall följa? Stämmer dina idéer överens med franchisegivaren tankar? 
● Hur skulle du beskriva kvalitén på den support ni får från franchisegivaren? Finner du 

några brister och styrkor. Finns saker du anser att de kan förbättra? 
● Upplever ni att det arbetssätt som franchisegivaren ger er är fullt anpassningsbart till er 

marknad? – utbildning – marknadsföring – tilläggstjänster etc. 
 
Efterleva franchisegivarens rekommendation, riktlinjer och krav. 
● Hur ställer du dig till de målbilder som franchisegivaren har för dig som franchisetagare? 

Följdfråga: Till vilken grad tillåts du tycka till om målen? 
● Hur ställer du dig generellt till nya idéer från franchisegivaren? Oftast positivt eller 

negativt? Om motvillig till att implementera den, hur agerar du då? Vems vilja går 
igenom till slut?  

● Vågar du stå upp mot franchisegivarens krav och argumentera för din egen idé på ett 
annat vis nu jämfört med när du började som franchisetagare? 

● Upplever du att du allt som oftast följer franchisegivarens rekommendationer och 
riktlinjer och krav eller gick du också dina egna vägar?   

● Finns det utrymme för diskussion med franchisegivaren gällande rekommendationer, 
riktlinjer och krav?  

● Upplever du att din relation med din franchisegivare har förändrats över tiden? I termer av 
eget spelrum? 

● Gör franchisegivaren regelbunden eller slumpmässig kontroll på plats? Hur ofta i så fall? 
Har antalet kontroller eller minskat i takt med din anställningstid? 

● Upplever du att franchisegivaren detaljstyr din restaurangverksamhet? På vilket sätt? 
 


